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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel: Kommunal revision – En fallstudie av gransknings- 

och prövningsprocessen i tre kommuner 
 
Seminariedatum: 7 juni 2006 
 
Ämne/kurs: FEK582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng 
 
Författare: Annica Holmgren, Maria Övergaard 
 
Handledare: Erling Green, Carl-Michael Unger 
 
Fem nyckelord: Kommunal revision, granskningsprocess, prövnings-

process, revisor, revision 
 
Syfte: Redogöra för kommunal revision i tre svenska 

kommuner vad gäller gransknings- och prövnings-
processen. Processerna ska jämföras mellan 
kommunerna och diskussion förs om för- och 
nackdelar med att ha eget revisionskontor eller att 
anlita externt sakkunniga. 

 
Metod: Vi har använt oss av ett induktivt tillvägagångssätt och 

en kvalitativ metod. Empirin består av sex personliga 
intervjuer med en förtroendevald revisor och ett 
sakkunnigt biträde, från tre olika kommuner. 

 
Teoretiska perspektiv: Beslutsteori och agentteori  
 
Empiri: Respondenternas uttalande om gransknings- och pröv-

ningsprocessen presenteras kommunvis.  
 
Resultat: Kommunallagen är en ramlag, vilket gör att den 

kommunala revisionen skiljer sig åt mellan olika 
kommuner. Genom våra fallstudier kan vi bekräfta att 
kommunerna utför processerna olika.   
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Abstract 
 
 
Title: Municipal audit – A case study of the review process 

and the test process in three municipalities 
 
Seminar date: 7th of June 2006 
 
Course: FEK582 Bachelor thesis in Business Administration, 

10 swedish credits (15 ECTS). 
 
Authors:  Annica Holmgren, Maria Övergaard 
 
Advisors:  Erling Green, Carl-Michael Unger 
 
Key words: Municipal audit, review process, test process, auditor, 

audit 
 
Purpose: Describe the municipal audit in tre swedish 

municipalities regarding the review process and the 
test process. The processes shall be compared between 
these municipalities and a discussion about the pros 
and cons with own municipal office of accountants or 
consult competent assistants from external firms of 
accountants. 

 
Methodology: We have used an inductive procedure and a qualitative 

method. The empirical foundation consists of personal 
interviews with one elected auditor and one competent 
assistant, from three different municipalities. 

 
Theoretical perspectives: Decision-making theory and Agent- principal theory 
 
Empirical foundation: The respondents statement about the review process 

and the test process is presented individually for each 
municipality. 

 
Conclusions: The local government legislation is outline law, which 

lead to the municipal auditing differ between the 
municipalities. Our case study confirms that the 
municipalities perform different in these processes. 
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Förkortningar 
 
 
 
 
 
ABL Aktiebolagslagen 
 
KL Kommunallagen 
 
KOMREV Kommunal revision (som är ett marknadsområde inom Öhrlings 
 PricewaterhouseCoopers). 
 
KRL Kommunal redovisningslag 
 
SKYREV Föreningen för Sveriges kommunala yrkesrevisorer 
 
STAREV Är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, 
 landsting och regioner med egna revisionskontor.  
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1 Inledning 
 
 
 
 
 
I detta inledande kapitel kommer vi att belysa bakgrund, problematisering, 
forskningsfråga, syfte, avgränsningar och begreppsförklaringar. Kapitlet omfattar 
även vilken målgrupp uppsatsen vänder sig till samt tidigare forsk-
ning/positionering på området. Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
I slutet på 1800-talet sågs den kommunala revisorn som en bokförings- och 
siffergranskare som utsågs på årsbasis. Revisionen bestod under lång tid enbart av 
ren siffergranskning av räkenskaperna för att förebygga eller upptäcka 
oegentligheter som bedrägeri och förskingring. Lagstiftningen och praxis har steg 
för steg utvecklat och utvidgat revisionens uppdrag så att det alltmer har kommit 
att inriktas på om verksamheten lever upp till mål och beslut.1 Då de kommunala 
uppgifterna blivit fler och omsättningen ökat genom åren, har ett behov av 
kontroll och effektivisering uppkommit. Med detta har revisorernas uppgifter ökat 
och deras betydelse växt. Idag väljs kommunrevisorn av kommunfullmäktige för 
en period på fyra år. Revisorns uppgift är att utföra den demokratiska kontrollen 
av den kommunala verksamheten.2 En förtroendevald revisor behöver inte själv 
inneha någon ekonomisk utbildning för att ”sköta” revisorsrollen i den 
kommunala verksamheten. Därför använder de förtroendevalda revisorerna sig av 
sakkunniga biträden för att få yrkesmässig verksamhets- och revisionskompetens.3 
Tanken bakom systemet med förtroendevalda revisorer är att det demokratiska 
ansvaret inte rimligen kan prövas av tjänstemän. Det krävs istället personer med 
verklig insikt i det politiska arbetet.4 När verksamhet bedrivs med andras medel, 
exempelvis medborgarnas skattepengar, uppstår behov av att kunna kontrollera 
och säkerställa att uppdraget har utförts på ett riktigt och säkert sätt. De olika 
intressenterna kräver underlag för att bedöma om verksamheten har utförts på ett 
korrekt och ansvarsfullt sätt. För denna ansvarsbedömning behövs oberoende och 
starka verktyg och revisionen är ett sådant.5  
 

                                                 
1 Svenska Kommunförbundet et al, Fullmäktige & revisionen, s. 17. 
2 Lundin, Kommunal revision, s. 81. 
3 Svenska Kommunförbundet et al, God revisionssed i kommunal verksamhet 2002, s. 8. 
4 Svenska Kommunförbundet et al, Ett granskande samhälle - Kommunerna och revisionen, s. 42. 
5 Svenska Kommunförbundet et al,  Revisionsberättelse och granskningsrapport, s. 3. 
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Det finns tydliga skillnader mellan kommunal och privat verksamhet och den 
grundläggande skillnaden är syftet med verksamheten. I det kommunala anses 
ofta själva verksamheten vara målet, medan i det privata är verksamheten endast 
ett medel för att uppnå målet som är ekonomisk vinst.6 Granskningen mellan 
bolagsrevision och kommunal revision skiljer sig åt. Bolagsrevisionen är mer 
begränsad och exakt definierad och kompetenskravet är fastställt så att endast en 
kvalificerad revisor7 kan utföra uppdraget i flertalet företag. Om revisorn vidtar 
eller underlåter att vidta åtgärder som skadar företaget är uppdraget förenat med 
ett skadeståndsansvar. I den kommunala revisionen krävs utöver traditionell 
revision av räkenskaper och intern kontroll, att verksamheten ska granskas i 
förhållande till de politiska besluten som fullmäktige tagit. Revisorerna ska alltså 
granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår 
de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. Kriterierna för ansvars-
prövningen är väsentligt vidare än i ett företag.8  
 
Begreppet revision har olika betydelser inom olika områden. Lundin säger i sin 
avhandling att revision enligt kommunallagens mening inte är detsamma som i 
regeringsformen (RF) eller i aktiebolagslagen (ABL).9 Även begreppet ”god 
revisionssed” skiljer sig åt när det gäller kommunal revision och bolagsrevision. 
Inom aktiebolagsrätten ger Revisorsnämnden och FAR kontinuerligt ut 
rekommendationer som beskriver god revisionssed. Dessa rekommendationer 
saknar rättslig och praktisk betydelse för kommunens revisorer.10 Som vägledning 
för de förtroendevalda revisorerna i kommunerna ger Svenska Kommunförbundet 
och Landstingsförbundet ut en skrift där god revisionssed i kommunal verksamhet 
behandlas. 
 
Internationellt sett är Sveriges system unikt, då förtroendevalda revisorer som är 
politiker, ska kontrollera andra politiker. Caroline Nyman och Karin Tengdelius 
har jämfört den kommunala revisionen i 16 länder. Deras jämförelse visar att 
majoriteten av länder har ett system med tjänstemän som granskar andra 
tjänstemän.11 Finland och Norge har också ett förtroendemannainslag i sin 
kommunala revision, men detta är inte så uttalat och starkt som i Sverige.  
 
Enligt kommunallagen, 9 kap.8 § KL, ska revisorerna biträdas av sakkunniga i 
den omfattning de själva bedömer att det behövs. I praktiken ser lösningen i 
Sverige olika ut. I åtta större kommuner har man valt att ha egen anställd 
sakkunnig personal, som kan kompletteras med externa konsulter. Flertalet 
kommuner anlitar dock externt sakkunniga biträden genom upphandlingar.12  
 
Den kommunala revisionsprocessen består av tre olika faser, planerings-, 
gransknings- och prövningsprocessen. Då det är omöjligt att årligen granska all 
                                                 
6  Lundin, Kommunal revision, s. 61. 
7  Kvalificerad revisor är antingen en auktoriserad eller godkänd revisor.  
8  Svenska Kommunförbundet et al, Revisionsberättelse och granskningsrapport, s. 4. 
9  Lundin, Kommunal revision, s. 111. 
10 Lundin, Kommunal revision, s. 234. 
11 Svenska Kommunförbundet et al, Ett granskande samhälle - Kommunerna och revisionen, s.46. 
12 Svenska Kommunförbundet et al, Fullmäktige & revisionen, s. 16 ff. 
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verksamhet, såsom det sägs i kommunallagen, görs en risk- och väsentlighets-
analys i planeringsprocessen. Detta ska sedan ligga som grund för den kommande 
granskningsprocessen. Efter granskningen är genomförd och då de förtroende-
valda revisorerna godkänt denna kommer de att använda detta som underlag för 
sin ansvarsprövning. Men det är kommunfullmäktige som slutligen tar beslutet 
om de som blivit granskade ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.  
 
Hittills har det saknats forskning som tagit ett helhetsgrepp på kommunal 
granskning. Ett par forskare konstaterar att endast ett fåtal studier handlar om hur 
granskningsarbetet fungerar i verkligheten.13 Möjligheten finns att detta kommer 
att förändras då intresset för revision i den offentliga sektorn har ökat på senare 
tid.14 
 
 

1.2 Problematisering 
 
Revisionen ska ske enligt kommunallagen, men dess oklara formulering väcker 
frågor om tolkningar. År 2000 förtydligade man kravet på att all verksamhet 
måste granskas varje år. Vilket har medfört att frågor har rests kring detta. Hur 
ska man tolka begreppet ”all verksamhet”? Vilka nivåer avses? Vilken 
omfattning, djup och bredd kan vara rimlig i enlighet med lagstiftarens 
ambition?15 Även den förtroendevalda kommunala revisorns roll och uppdrag är 
oklart definierade.16 Bristen på kodifierad god kommunal revisionssed är påtaglig. 
Detta kan medföra att den kommunala revisionen skiljer sig åt i olika 
kommuner.17 Dessutom är dagens granskning, ur ett medborgarperspektiv, 
splittrad och inte särskilt användbar. Om vi ska ha kvar systemet med ombud, som 
för kommuninvånarnas räkning granskar beslutsfattarna, måste vi fundera över 
hur det ska se ut framöver.18 
 
Tydliga kriterier för ansvarsprövningen går inte att ställa upp, trots många 
analyser och diskussioner kring verkliga fall. Varje fall framstår som nästan unikt. 
Med mycket få fall i praktiken blir praxisutvecklingen mycket långsam. Det fanns 
därför ett behov av att samla och analysera exempel i syfte att bygga en 
erfarenhetsbank.19 Detta arbete påbörjades år 2003, då Sveriges Kommuner och 
Landsting började sammanställa resultatet av ansvarsprövningsprocessen i 
kommuner och landsting, i den så kallade ansvarsbanken. Syftet var att ge stöd till 
revisorernas och fullmäktiges arbete med ansvarsprövningen.20 
 
 
                                                 
13 Svenska Kommunförbundet et al, Ett granskande samhälle - Kommunerna och revisionen, s. 22. 
14 Precht, Ökat fokus på skattepengar, Balans nr 5 2006, s. 18 f. 
15 Svenska Kommunförbundet, Effektiv revision – vad är det och när?, s. 38. 
16 Cassel, Behovet av kommunal extern revision, s. 47. 
17 Lundin, Kommunal revision, s. 268. 
18 Svenska Kommunförbundet et al, Ett granskande samhälle - Kommunerna och revisionen, s. 22. 
19 Svenska Kommunförbundet, Effektiv revision – vad är det och när?, s. 48. 
20 Proposition 2005/06:55, Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting, s. 23. 
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1.3 Forskningsfråga 
 
Hur genomförs granskningen och prövningen i olika kommuner?  
 
 

1.4 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att redogöra för kommunal revision i tre svenska kommuner 
med tyngdpunkt på gransknings- och prövningsprocessen. Vi ska jämföra 
processerna mellan dessa tre kommuner samt diskutera för- och nackdelar med att 
ha eget revisionskontor eller att anlita externt sakkunniga. 
 
 

1.5 Tidigare forskning/positionering 
 
Som vi tidigare nämnt har det inte skrivits så mycket om kommunal revision. Det 
som vi har återfunnit i tidigare uppsatser belyser främst oberoende och kompetens 
hos förtroendevalda revisorer samt sakkunniga. När det gäller sakkunniga har det 
även skrivits ur ett trovärdighetsperspektiv. En jämförelse har gjorts mellan 
Danmarks och Sveriges kommunala revision. Helene Jungå, Karin Linné och 
Tilda Munke har skrivit en uppsats som handlar om planeringsprocessen i den 
kommunala revisionen. Vår uppsats är en fortsättning på denna. 
 
  

1.6 Avgränsning 
 
Vi avser att studera den andra och tredje fasen i revisionsprocessen, nämligen 
gransknings- och prövningsprocessen. Då det redan skrivits om planerings-
processen kommer vi endast att omnämna denna fas i vår uppsats, för att kunna ge 
en helhetsbild. Vi har valt att enbart behandla den kommunala verksamheten, 
vilket innebär att vi inte kommer att gå in på kommunala bolag, stiftelser samt 
landsting. Dessutom kommer vi enbart att behandla tre svenska kommuner.  
 
 

1.7 Målgrupp 
 
Denna uppsats riktar sig till den som har intresse för kommunal revision och för 
den som önskar få en inblick i den kommunala revisionen. Men uppsatsen vänder 
sig även till studenter som läser på kandidat- och magisternivå med inriktning 
redovisning och revision. 
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1.8 Begreppsförklaring 
 
För att underlätta för läsaren kommer vi här ta upp svåra eller tvetydiga begrepp, 
samt synonymer.  
 
Förtroendevald revisor: är en politiker som väljs av kommunfullmäktige för att 
granska den kommunala verksamheten. Ibland används enbart ordet förtroende-
vald eller revisor med betydelsen förtroendevald revisor.  
 
Sakkunnigt biträde: anlitas av den förtroendevalda revisorn och är yrkesrevisor. 
Ibland används begreppet sakkunnig eller yrkesrevisor med betydelsen sakkunnigt 
biträde. Yrkesrevisor är antingen godkänd eller auktoriserad revisor. 
 
Kommunfullmäktige: har den beslutande makten i kommunen. Fullmäktige är en 
tydlig uppdragsgivare till nämnder och styrelser. Ibland används begreppet 
fullmäktige med betydelsen kommunfullmäktige. 
 
Ordförande: kan benämnas olika i olika kommuner. I en av våra utvalda 
kommuner betonades vikten av att kalla den förtroendevalda ordföranden för 
sammankallande. 
 
Presidier: är en grupp bestående av ordförande, förste och andre vice ordförande. 
 
Projektplan: kan också ha olika benämningar i olika kommuner. I en av våra 
utvalda kommuner kallades den för granskningsplan. 
 
Revisionsgruppen: består av de förtroendevalda revisorerna. I en revisionsgrupp 
utses en ordförande, en vice ordförande och resterande blir ledamöter eller 
ersättare.  
 
 

1.9 Disposition 
 
Kapitel 1: Inledning: Kapitlet inleds med bakgrund och följs sedan av bland 

annat problematisering, forskningsfråga, syftet med uppsatsen, 
avgränsningar vi gjort, förklaring av olika begrepp. Kapitlet avslutas 
med en beskrivning över fortsatt disposition.  

 
Kapitel 2: Metod: Kapitlet inleds med metodval, tillvägagångssätt och urval av 

respondenter och kommuner. Följt av datainsamlingsmetoder som 
har använts vid insamlandet av vår empiri. Kapitlet avslutas med 
källkritik och kodifiering av respondenter och kommuner. 

 
Kapitel 3: Kommunal revision i Sverige: Kapitlet inleds med att ge en över-

gripande bild av kommunal revision, vad lagstiftningen säger på 
området med mera. Kapitlet avslutas med att beskriva den 
kommunala revisionsprocessen.  
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Kapitel 4: Teori: I kapitlet presenteras teorival och en kort genomgång av de 
valda teorierna görs för att skapa ökad förståelse för analysen. 

 
Kapitel 5: Empiri: I kapitlet presenteras det material vi samlat in genom de 

personliga intervjuer vi genomfört.  
 
Kapitel 6: Analys: Kapitlet innehåller en analys av gransknings- och 

prövningsprocessen där tolkningar ges av respondenternas svar, men 
här kommer även teori och litteratur användas för att analysera 
empirin. 

 
Kapitel 7: Slutsatser: Detta kapitel innehåller en slutdiskussion, men även 

förslag på vidare forskning. 
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2 Metod 
 
 
 
 
 
Kapitlet behandlar metodval, tillvägagångssätt samt vilka datainsamlingsmetoder 
vi använt oss utav. Vidare tar vi upp urval av respondenter och kommuner. 
 
 

2.1 Metodval 
 
Då vi utgår ifrån empirin kommer vi att använda oss av ett induktivt 
tillvägagångssätt och en kvalitativ metod. Vi är medvetna om att den induktiva 
strategin medför att vi inte kommer att kunna samla in all relevant information, då 
vi som undersökare alltid kommer att företa en avgränsning av informationen, 
medvetet eller omedvetet.21   
 
Idealet för vår uppsats hade varit att både genomföra en extensiv (bred) och en 
intensiv (djup) uppläggning, det vill säga ha många enheter och många variabler. 
Av resursmässiga skäl är detta omöjligt, då vi saknar både tid och pengar till en 
sådan undersökning. Vi har därför valt att genomföra en intensiv uppläggning, 
vilket utmärks av att vi går på djupet med ett fåtal enheter, i vårt fall tre 
kommuner. Syftet med den intensiva uppläggningen är att få en så fullständig bild 
som möjligt. Om vi inte valt att genomföra en intensiv uppläggning hade vi 
kunnat genomföra en extensiv, som då inneburit att vi valt ut få variabler och 
många enheter istället. För att öka generaliseringsbarheten hade vi varit tvungna 
att göra fler fallstudier eller så hade vi kunnat skicka ut enkäter till flertalet av 
Sveriges kommuner. När det gäller enkäter får man ha i åtanke att ett visst bortfall 
förekommer.22  
 
Då vi önskar få en djupare förståelse för gransknings- och prövningsprocessen i 
en kommun, är det lämpligt att använda fallstudier. Fallstudier innebär att fokus 
läggs på en speciell enhet.23 I vår uppsats fokuserar vi oss på tre utvalda 
kommuner och två utvalda respondenter i vardera kommunen. Ett problem med 
fallstudier är uppkomsten av frågor såsom ”Hur kan ett enda fall överhuvudtaget 
vara representativt”, ”Hur kan de ge resultat som kan tillämpas mer generellt på 
även andra fall?”24 Då vårt urval är litet, kommer vi inte att kunna genomföra 
någon generalisering. Vår tanke är att använda fallstudierna och utifrån ingående 
studium av ett antal fall genomföra en teoretisk analys.  

                                                 
21 Jacobsen, Vad, hur och varför?, s. 43. 
22 Jacobsen, Vad, hur och varför?, s. 93. 
23 Jacobsen, Vad, hur och varför?, s. 95. 
24 Bryman et al, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 73. 
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2.2 Tillvägagångssätt och urval av respondenter 
och kommuner 

 
Innan vi påbörjade arbetet med vår uppsats var vi på besök hos kommun Alfas 
revisionskontor, i vår hemkommun, för att skapa oss en uppfattning om 
kommunal revision. Detta var ett givande möte och innan vi gick därifrån hade vi 
fått ett löfte om att få återkomma med en personlig intervju längre fram. Efter att 
vi stött på problem har den här personen även tipsat oss om andra respondenter vi 
kunde intervjua och hjälpt oss att få fram namn och telefonnummer på både 
förtroendevalda revisorer och sakkunniga biträden. Detta sätt som vi använt för att 
få fram våra respondenter på, kallar Jacobsen för snöbollsmetoden.25 I den tredje 
och sista av våra utvalda kommuner var vi tvungna att vända oss till 
ekonomichefen för att kunna få reda på namn och telefonnummer på en 
förtroendevald och ett sakkunnigt biträde i just den kommunen. När det gäller 
urval av kommuner så utgick vi från vår hemkommun med omnejd. De andra två 
kommunerna valdes utifrån deras läge då de ligger ett par mil från vår egen 
hemkommun. Detta underlättar för oss både tidsmässigt och kostnadsmässigt då 
vi valt att utföra personliga intervjuer. 
 
 

2.3 Datainsamlingsmetoder 
 
I det här avsnittet ska vi beskriva vilka datainsamlingsmetoder som använts i vår 
uppsats samt vilka för- och nackdelar detta kan ha medfört. 
 
 

2.3.1 Litteraturstudier 
 
Innan intervjuerna påbörjades satte vi oss in i litteratur, tidskrifter och den uppsats 
som är vår utgångspunkt för att skapa oss en allmän bild och kunskap om 
kommunal revision.  
 
 

2.3.2 Insamling av primärdata – personliga intervjuer 
 
Efter vårt urval av de tre kommunerna, sökte vi information om våra kommuner 
via Internet. Deras hemsidor gav varierande resultat där en del inte namngav sina 
förtroendevalda revisorer. Vi var därför tvungna att gå tillväga på andra sätt för att 
få tag på eventuella respondenter (se 2.2). Primärdata har därefter samlats in 
genom personliga intervjuer med sex respondenter. Vi intervjuade, en förtroende-
vald revisor samt ett sakkunnigt biträde, från tre olika kommuner. I och med att vi 
valt att intervjua personer som själva är delaktiga i den företeelse som vi studerar  

                                                 
25 Jacobsen, Vad, hur och varför?, s. 201. 
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kallas detta för respondentintervju.26 När det gäller struktureringen av intervjuerna 
utarbetade vi en intervjuhandledning, det vill säga en översikt över vilka ämnen 
som skulle beröras under intervjun.27 Utöver intervjuguiden med tema, fast 
ordningsföljd hade vi enbart frågor som gav öppna svar. Vi är medvetna om att 
den kvalitativa metoden är resurskrävande, då ingående intervjuer ofta tar lång tid. 
Därför har vi också begränsat oss till sex respondenter i tre olika kommuner. En 
annan svaghet med den här metoden är att intervjuer resulterar i mycket data som 
är komplexa vilket medför att det oftast blir ganska svårt att tolka.28 Vi är även 
medvetna om att det är en krävande metod både för den som utför undersökningen 
och respondenten. Undersökningssituationen blir meningsfull om det under 
intervjun uppstår en relation som präglas av tillit.29 För att lyfta fram något som är 
bra med den kvalitativa intervjun, är det den intervjuform där vi som undersökare 
utövar minst styrning vad gäller respondenterna, då detta liknar en vardaglig 
situation och ett vanligt samtal.30  
 
För att minska risken att gå miste om viktig information, avslutade vi intervjuerna 
med att låta respondenterna komma med egna inlägg. När det gäller 
intervjufrågorna hade vi två olika frågeformulär. Ett till de förtroendevalda (se 
bilaga A) och ett till de sakkunniga (se bilaga B), vilket innebär att respondenterna 
ur de två olika grupperna fick svara på samma frågor. Detta för att kunna jämföra 
de olika kommunerna och se om de arbetar olika när det gäller gransknings- 
respektive prövningsprocessen. När såväl frågeformulering som ordningsföljd 
mellan frågorna bestämts på förhand och då detta ska ske på samma sätt vid 
utfrågningen av olika personer i samma undersökning kallar Lundahl och Skärvad 
detta för standardiserad intervju. Då vi under intervjuerna försökte följa upp 
svaren med följdfrågor använde vi oss av något som kallas för semistandardi-
serade intervjuer.31  
 
För att inte missa viktig information spelades intervjuerna in, detta naturligtvis 
med respondenternas samtycke. Vi är medvetna om att många reagerar negativt på 
att bli inspelade på band. Det kan hända att en del blir helt stumma bara av åsynen 
av en bandspelare.32 Enligt Andersen bör bandspelare endast användas om det är 
helt nödvändigt och om det inte väsentligt påverkar den intervjuades svar. Han 
avråder dock från att använda bandspelare överhuvudtaget.33 Det finns trots allt de 
som anser att det finns fördelar med inspelade intervjuer och för att nämna några 
så underlättar inspelningen en noggrann analys av vad respondenterna har sagt 
och undersökaren kan upprepa intervjupersonernas svar.34 Med detta i åtanke 
ansåg vi att fördelarna med bandinspelning övervägde nackdelarna.  
 
Vid varje intervjutillfälle har vi båda varit delaktiga och fört anteckningar. Vi har 
försökt att begränsa intervjutiden till en timme. Direkt i samband med intervjuerna 
sammanställdes materialet då kunskaperna fortfarande var fräscha.   
                                                 
26 Holme et al, Forskningsmetodik, s. 104. 
27 Jacobsen, Vad, hur och varför?, s. 163 f. 
28 Jacobsen, Vad, hur och varför?, s. 144. 
29 Holme et al, Forskningsmetodik, s. 105. 
30 Holme et al, Forskningsmetodik, s. 99. 
31 Lundahl et al, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 115 f. 
32 Jacobsen, Vad, hur och varför?, s. 166. 
33 Andersen, Den uppenbara verkligheten, s. 145. 
34 Bryman et al, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 374. 
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2.4 Källkritik 
 
När det gäller litteratur är det viktigt att en bedömning av källans allmänna 
kvalitet görs. Vilken kunskap och kompetens har informationens författare? Har 
den som författat källan ett egenintresse av att förvanska informationen? 
Dessutom ska vi aldrig lita bara på en källa. För att få en bra bild av en situation 
bör minst två, helst fler, källor balansera varandra.35 Viktigt att komma ihåg är att 
en text kan vara vinklad för att passa en viss situation. När vi ska tolka ett 
källmaterial måste vi tolka detta inom ramen för en samverkan mellan källan och 
den historiska situation den tillkommit i.36 Förhållandet mellan upphovsman och 
mottagare kommer att få konsekvenser både för källans innehåll och för dess 
form. Innan vi tolkar är det viktigt att klarlägga vilken typ av källa vi arbetar med? 
Rör det sig om en primär- eller sekundärkälla, en förstahands- eller en 
andrahandskälla?37 Mäter källan det den utger sig för att mäta (är den valid), är 
den väsentlig för frågeställningen (har den relevans) och är den fri från 
systematiska felvariationer (är den reliabel)? 38 
 
På Internet finns oerhört mycket information som är lättillgängligt. Problemet 
med Internet är att det är svårt att avgöra vilken information som är möjlig att lita 
på.39 Det finns en risk att kommunernas hemsidor inte är objektiva och därför har 
vi använt oss av dessa ytterst lite. Här har främst information om de 
förtroendevalda revisorerna, ekonomichefen i en av kommunerna samt revisions-
kontoret inhämtats. 
 
 

2.5 Kodifiering av respondenter och kommuner 
 
Vi har från början valt att hålla våra respondenter och urvalskommuner anonyma, 
då tyngdpunkten ligger på gransknings- och prövningsprocesserna och inte de 
specifika kommunerna och respondenterna. Att vi sedan valt att studera tre olika 
kommuner är enbart för att kunna få en insikt om dessa processer ser likartade ut i 
de olika kommunerna. Vi har dessutom valt att kodifiera på samma sätt som 
författarna till den uppsats vi har utgått ifrån, för att underlätta för den läsare som 
önskar fördjupa sig i planeringsprocessen. Kodifieringstabellen återfinns på nästa 
sida och ligger som underlag för empirin (se kapitel 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Jacobsen, Vad, hur och varför?, s. 210. 
36 Holme et al, Forskningsmetodik, s. 126. 
37 Holme et al, Forskningsmetodik, s. 138. 
38 Wiedersheim-Paul et al, Att utreda forska och rapportera, s. 150. 
39 Wiedersheim-Paul et al, Att utreda forska och rapportera, s. 66. 
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Kommun  Kodifiering Respondent Kodifiering 
Kommun med eget  
Revisionskontor 

Alfa Vice ordförande för 
förtroendevalda revisorer i 
kommun Alfa. 

AlfaF 

  Stadsrevisor för revisions-
kontoret i kommun Alfa. 

AlfaS 

Kommun som anlitar 
externt sakkunniga (1) 

Beta Ordförande för förtroende- 
valda revisorer i kommun Beta. 

BetaF 

  Komrev, sakkunnigt biträde från 
PWC, som agerar sakkunnigt 
biträde för kommun Beta. 

BetaS 

Kommun som anlitar 
externt sakkunniga (2) 

Gamma Ordförande för förtroendevalda 
revisorer i kommun Gamma. 

GammaF 

  Sakkunnigt biträde från E & Y, 
som agerar sakkunnigt biträde 
för kommun Gamma. 

GammaS 

Tabell 1: Kodifiering av kommuner och respondenter. 
Källa: Jungå et al, Kommunal revision, vad granskas och varför?, s. 17. 
 
PWC= Öhrlings PricewaterhouseCoopers; E & Y= Ernst & Young; Komrev= kommunal revision 
(som är ett marknadsområde inom PWC). 
 
 
Enligt tabellen kodifieras den kommun som har ett eget revisionskontor som 
”Alfa”, medan de två kommuner som anlitar externt sakkunniga kodifieras som 
”Beta” och ”Gamma”. Vidare så kodifieras respondenterna med F om de är 
förtroendevalda revisorer och med S om de är sakkunnigt biträde och i vilken 
kommun de är verksamma i. Exempelvis kodifieras den förtroendevalda revisorn i 
kommun ”Alfa” med ”AlfaF”. 
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3 Kommunal revision i Sverige 
 
 
 
 
 
För att uppsatsen bättre ska förstås är det viktigt att vi beskriver den kommunala 
revisionen, då kännedomen om den är ringa. Det som undervisas och oftast skrivs 
om i litteraturen är bolagsrevisionen. I det här kapitlet kommer vi att belysa vad 
kommunal revision är, kortfattat om fullmäktige, den kommunala revisorn, vad 
den rådande lagstiftningen på området säger samt god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Slutligen behandlar vi revisionsprocessen.  
 
 

3.1 Vad är kommunal revision? 
 
Kommunen får själv ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som 
har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar och som inte enbart 
ska handhas av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. 
För kommunmedlemmarna innebär detta att den lämpligaste lösningen ska kunna 
väljas med hänsyn till skiftande lokala behov.40 I Sverige sköts den kommunala 
revisionen av förtroendevalda revisorer utsedda av kommunfullmäktige.41 
Revisionen har gått från att tidigare ha omfattat räkenskapsgranskning till att 
alltmer inriktas mot verksamheten – dess genomförande och resultat.42  
 
 

3.1.1 Fullmäktige, nämnderna och revisorerna 
 
Medborgarna i kommunen väljer i allmänna val fullmäktige utifrån olika politiska 
uppfattningar och förväntningar. Fullmäktige har den beslutande makten i 
kommunen. Fullmäktige är en tydlig uppdragsgivare till de förvaltande organen, 
nämnder och styrelser, som genomför den verksamhet de har ansvar för, antingen 
ålagda enligt lag eller genom beslut av fullmäktige. De redovisar tillbaka till 
fullmäktige hur de genomför verksamheten, dels löpande och dels i 
årsredovisningen. Det kontrollerande organet är revisorerna som är fullmäktiges 
instrument för att granska den kommunala verksamheten och ekonomin.43 Som 
revisorernas uppdragsgivare råder fullmäktige till stor del över revisorernas 
förutsättningar. Det är fullmäktige som ansvarar för att revisorerna ges möjlighet 
att genomföra den revision som lagstiftaren avser. Fullmäktige väljer revisorerna 
för en mandatperiod om fyra år, samma som för andra förtroendeuppdrag i 
                                                 
40 Svenska Kommunförbundet et al, Kommunal revision: vägledande principer, s. 1.  
41 Svenska Kommunförbundet et al, Ett granskande samhälle – Kommunerna och revisionen, s.42. 
42 Svenska Kommunförbundet et al, Kommunal revision: vägledande principer, s. 1.  
43 Svenska Kommunförbundet et al, Fullmäktige & revisionen, s. 9 ff.     
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kommunen.44 Figur 1 nedan är en översikt över ansvarssystemet i kommunerna. 
Fullmäktige väljs av medborgarna vart fjärde år. Fullmäktiges verkställande organ 
är styrelsen och nämnderna, liksom de kommunala företagen. Medan revisorerna 
är fullmäktiges organ för prövning och granskning av ansvar. 
 
  Ansvarssystemet    
       
       
 

Fullmäktige   Medborgare 
     Vart 4:e år   
        
Revisorer   Styrelsen   
        
  Nämnder och    
   beredningar     
       
       
 Företag      

 
Figur 1: Ansvarssystemet i kommunen. 
Källa: Svenska Kommunförbundet et al, Fullmäktige & revisionen, s. 8. 
 
 

3.1.2 Den kommunala revisorn 
 
De förtroendevalda revisorerna ska utöva en oberoende, objektiv granskning. De 
ska granska att politikernas beslut förverkligas och att medborgarnas skattemedel 
används effektivt och säkert.45 Att vara kommunal revisor är ett förtroende-
uppdrag. Revisorn nomineras av ett politiskt parti, rekryteras bland kommun-
medlemmarna och väljs i likhet med andra förtroendevalda av fullmäktige. 
Revisionen tillförs därmed nödvändiga kunskaper om lokala förhållanden, 
politikens förutsättningar och verksamhetens bedrivande. På fullmäktiges uppdrag 
ska revisorn pröva den verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder samt 
fullmäktigeberedningar.46  
 
Revisorerna är till funktion och organisation ett fristående kommunalt organ. 
Revisorernas oberoende och självständighet i förhållande till styrelse och nämnder 
markeras på så sätt. Lagregler om jäv anger vem som kan inneha uppdrag som 
förtroendevald revisor. Att revisorn är nominerad av ett politiskt parti rubbar inte i 
sig oberoendet. Revisorerna har rätt att vidta de granskningsåtgärder som han 
finner påkallade för fullgörandet av uppdraget även om revisorerna arbetar som 
grupp. Den enskilde revisorn påverkas i bedömningsfrågor av sina erfarenheter, 
åsikter och grundvärderingar.47 I sitt revisionsuppdrag utövar inte revisorn 
partipolitik. Detta är annars en vanlig missuppfattning bland andra politiker.48  

                                                 
44 Svenska Kommunförbundet et al, Fullmäktige & revisionen, s. 18 f. 
45 Svenska Kommunförbundet et al, Ett granskande samhälle - Kommunerna och revisionen, s. 42. 
46 Svenska Kommunförbundet et al, Kommunal revision: vägledande principer, s. 2. 
47 Svenska Kommunförbundet et al, Kommunal revision: vägledande principer, s. 3 ff.   
48 Svenska Kommunförbundet et al, Fullmäktige & revisionen, s. 17.     
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Inga särskilda krav på förkunskaper eller utbildning krävs för att erhålla ett 
förtroendeuppdrag.49 Eftersom de förtroendevalda revisorerna endast är lekmän 
ger lagen dem utrymme att anlita sakkunnig hjälp i form av jurister, 
yrkesrevisorer och liknande. Detta är också en förutsättning för att uppdraget ska 
bli väl genomfört. Om egen kompetens hos de förtroendevalda revisorerna saknas 
är denna möjlighet även en skyldighet.50 De förtroendevalda revisorerna anlitar 
vanligen yrkesrevisorer som ska bistå vid granskningen.51 Men det är de 
förtroendevalda revisorerna som fattar slutgiltigt beslut i fråga om uttalanden från 
revisionen och yrkesrevisorerna kan betraktas som medhjälpare.52  
 
Om revisorerna i sin granskning finner misstanke om brott, ska de anmäla 
förhållandet till berörd nämnd enligt 9 kap.9 § 3 st KL. Det är alltså nämnden som 
ska polisanmäla den misstänkte och inte revisorerna. Om nämnden efter anmälan 
fortfarande inte vidtagit åtgärder, är revisorerna skyldiga att rapportera detta till 
fullmäktige.   
 
En central uppgift för revisorerna är ansvarsprövningen.53 Årligen lämnar revisorn 
till fullmäktige en revisionsberättelse med redogörelse för verksamheten. I 
berättelsen ska det framgå om revisorerna tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet. 
Utformningen i denna berättelse anpassas till revisionens arbetssätt i den aktuella 
kommunen.54  
 
 

3.1.3 Offentlighetsprincipen 
 
En av grundstenarna i den kommunala demokratin är offentlighetsprincipen. 
Principen gäller för allmänna handlingar, offentliga eller sekretessbelagda. 
Revisionens liksom styrelsens och nämndernas handlingar är i regel offentliga. 
Som kommunaldemokratiskt kontrollinstrument får revisorerna betydande 
kunskaper om den kommunala verksamheten och revisorerna förutsätts förmedla 
information till intressenterna om denna. Offentlighetsprincipen möjliggör detta 
för de förtroendevalda revisorerna.55 
 
 

3.2 Vad säger lagen? 
 
I huvudsak finns den formella regleringen av revisionen i kommunallagens 
revisionskapitel, 9 kapitlet, men den är även implementerad i andra kapitel i 
lagen.56 Förutom 9 kap. KL består den formella regleringen av ABL och 
                                                 
49 Lundin, Kommunal revision, s. 70. 
50 Lundin, Kommunal revision, s. 181. 
51 De större kommunerna och landstingen har egna revisionskontor, det vill säga fast anställd 
    revisionspersonal. 
52 Lundin, Kommunal revision, s. 22 f. 
53 Svenska Kommunförbundet et al, Ett granskande samhälle - Kommunerna och revisionen, s. 42. 
54 Svenska Kommunförbundet et al, Kommunal revision: vägledande principer, s. 2.      
55 Svenska Kommunförbundet et al, Kommunal revision: vägledande principer, s. 4.  
56 Svenska Kommunförbundet et al, Fullmäktige & revisionen, s. 13 ff. 
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revisionsreglementet, det vill säga fullmäktiges utfärdade föreskrifter för 
revisionen.57  
 
 

3.2.1 Kommunallagen  
 
Kommunallagen (1991:900)(KL) anger ramen utan att detaljbestämma den 
kommunala revisionen. Förutsättningar skapas därmed att anpassa revisionens 
form, innehåll och omfattning till vad som är ändamålsenligt i den enskilda 
kommunen.58 9 kap.18 § KL, ger fullmäktige möjlighet att närmare reglera 
revisionen. Kommunrevisionen kan på så vis anpassas till den egna kommunen.59 
Reglementet är avsett att endast komplettera kommunallagens revisionsregler.60  
Kommunallagen säger att revisorerna ska biträdas av sakkunniga i den omfattning 
de själva bedömer det behövs enligt 9 kap.8 § KL. Detta ska göras av revisorerna 
självständigt och det medför att revisorerna är de sakkunnigas uppdragsgivare och 
styr aktivt de sakkunnigas insatser.61 Vidare säger kommunallagen att 
kommunfullmäktige ska utse minst tre revisorer vart fjärde år, 9 kap.1-2 §§ KL. 
Det genomsnittliga antalet är fem, men i större kommuner kan det vara upp till ett 
tiotal.62 I princip har kommunallagen hittills varit den enda lag som reglerat den 
kommunala redovisningen.63 
 
 

3.2.2 Kommunal redovisningslag  
 
År 1997 infördes lagen om kommunal redovisning (1997:614)(KRL) som reglerar 
redovisningsskyldigheten för kommuner, såsom bokföring, delårsrapporter och 
årsredovisning. Däremot behöver kommunerna inte göra en resultatredovisning. 
En grundläggande princip i denna lag är att den kommunala redovisningen ska 
vara kostnadsbaserad (bokföringsmässiga grunder).64 Lagen säger också att 
redovisningen enligt 1 kap.3 § KRL ska följa god redovisningssed. 
 
Införandet av en särskild kommunal redovisningslag motiverades utifrån 
förarbetena som säger, att förutsättningarna som gäller för kommunal verksamhet 
gör att befintlig redovisningslagstiftning inte är direkt överförbar och tillämplig på 
kommuner. Det grundläggande synsättet på redovisningen bör vara detsamma i 
privat och kommunal sektor. Men det som motiverar särskilda krav på den 
kommunala redovisningen är att kommuner bedriver allmännyttig verksamhet 
som främst finansieras kollektivt. Verksamheten förutsätts vara av allmänt 

                                                 
57 Svenska Kommunförbundet et al, God revisionssed i kommunal verksamhet 2002, s.9. 
58 Svenska Kommunförbundet et al, Kommunal revision: vägledande principer, s. 1.      
59 Lundin, Kommunal revision, s. 23.  
60 Proposition 1990/91:117, Om ny kommunallag, s. 223. 
61 Svenska Kommunförbundet et al, Fullmäktige & revisionen, s. 21. 
62 Svenska Kommunförbundet et al, Ett granskande samhälle - Kommunerna och revisionen, s. 42. 
63 Brorström et al, Kommunal redovisningslag, s. 103. 
64 Cassel, Behovet av kommunal extern revision, s. 42 ff. 
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intresse vilket gör att kommuner är förhindrade att utan lagstöd bedriva 
näringsverksamhet i vinstsyfte.65  
 
 

3.2.3 God revisionssed i kommunal verksamhet 
 
God revisionssed infördes i KL år 1991, men det är i dagsläget ännu oklart vad 
som åsyftas i praxis för den kommunala sfären.66 I och med detta införande 
följdes en intensifierad utveckling av den kommunala revisionen.67 
 
Revisionen ska ske enligt god revisionssed. Den goda seden och lagstiftningen är 
viktiga verktyg för de förtroendevalda revisorerna. God revisionssed utvecklas av 
revisorerna själva. Den utgår från den kommunala sektorns särskilda 
förutsättningar och förhållanden, främst att revisionen bedrivs av förtroendevalda 
revisorer under offentlig tillsyn.68 God revisionssed är ett centralt begrepp som 
enligt 9 kap.7 § KL anger omfattningen av revisionen.69 Revisorerna granskar i 
den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom 
styrelsens och nämndernas verksamhetsområden.70 De sakkunniga biträdena, som 
de förtroendevalda revisorerna anlitar i kommunerna, ska omfattas av den 
kommunala goda revisionsseden när de utför sitt uppdrag åt de förtroendevalda.71 
 
I god revisionssed i kommunal verksamhet är revisorernas oberoende gentemot 
partierna och den kommunala organisationen markerat. Där understryks att 
revisorerna genom att självständigt välja vad som ska granskas slår vakt om 
oberoendet. De väljer också metoden, angreppssättet och sina sakkunniga, vilket 
ytterligare ska fastslå oberoendet.72  
 
 

3.2.4  Proposition 2005/06:55 
 
I propositionen, Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting, 
föreslås att ansvarsprövningen i kommunfullmäktige ska stärkas, genom en 
öppnare process. Det vill säga att kommunfullmäktige måste motivera sitt 
ställningstagande till de förtroendevalda revisorernas uttalande om ansvarsfriheten 
och eventuella anmärkningar som revisorerna gjort. Det ska vara lättare för 
medborgarna att se hur fullmäktige har värderat nämnder och förvaltningar.    
 
För att tydliggöra revisorernas oberoende ska det inte längre vara möjligt att både 
ha uppdrag som förtroendevald och att ha uppdrag i fullmäktiges presidium, i 
nämnd eller kommunalt bolag. Genom förslaget kommer minimiantalet 
                                                 
65 Brorström et al, Kommunal redovisningslag, s. 27 f. 
66 Cassel, Behovet av kommunal extern revision, s. 55. 
67 Svenska Kommunförbundet et al, Revisionsberättelse och granskningsrapport, s. 3. 
68 Svenska Kommunförbundet et al, God revisionssed i kommunal verksamhet 2002, s.4. 
69 Lundin, Kommunal revision, s. 191. 
70 Svenska Kommunförbundet et al, Kommunal revision: vägledande principer, s. 5.  
71 Svenska Kommunförbundet et al, God revisionssed i kommunal verksamhet 2002, s.12. 
72 Svenska Kommunförbundet et al, Fullmäktige & revisionen, s. 18. 
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förtroendevalda revisorer att öka till minst fem. Idag finns en möjlighet att utse 
ersättare till revisorerna, detta kommer att avskaffas. Förändringarna träder i kraft 
1 juli 2006.  
 
 

3.3 Revisionsprocessen 
 
All den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhets-
områden ska revisorerna granska i den omfattning som följer av god revisionssed. 
Den förtroendevalda revisorn har ansvaret för revisionens planering, 
genomförande och bedömning (prövning).73 
 
Revisionsprocessen består av tre steg: 
 

• Planera: Inhämta information och kunskaper om interna och externa 
skeenden. Analys av risk och väsentlighet. Val av inriktning. 
Revisionsplan. 

 
• Granska: Välja ansats och planera. Genomföra i dialog. Faktaavstämning. 

Rapportering och kommunikation. Uppföljning. 
 

• Pröva: Sammanfatta. Ansvarspröva. Revisionsberättelse och behandling i 
fullmäktige. 

 
Då vi valt att avgränsa vår uppsats till gransknings- och prövningsprocessen 
kommer planeringsprocessen i korthet att omnämnas, enbart för att läsaren ska 
kunna få en allmän uppfattning om hela revisionsprocessen. Dessa tre processer 
kommer vi att belysa var för sig och nedan visas i figur 2 en övergripande bild 
över revisionsprocessen olika delar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 Svenska Kommunförbundet et al, Kommunal revision: vägledande principer, s. 5 ff.   
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Figur 2: Revisionsprocessen  
Källa: Svenska Kommunförbundet et al, God revisionssed i kommunal verksamhet 2002, s. 19.  

 

 

 
 
Figur 2: Revisionsprocessen.  
Källa: Svenska Kommunförbundet et al, God revisionssed i kommunal verksamhet 2002, s. 19. 
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3.3.1 Planeringsprocessen 
 
Revisorerna ska årligen granska all verksamhet som nämnder, styrelser och 
beredningar har fått i uppdrag att genomföra eller förvalta.74 Då revisorernas 
resurser inte räcker till att granska all verksamhet årligen, krävs det att 
prioriteringar görs. Dessa ska då utgå från kriterierna risk och väsentlighet. 
Nödvändigt för en effektiv revision är planering och det är fullmäktiges 
ekonomiska ram som styr revisorernas planering av arbetet.75 God revisionssed 
anger gränserna för granskningens omfattning, 9 kap.7 § 2 st KL. Revisorerna 
fastställer i planeringen de granskningsområden som är väsentliga och aktuella 
med avseende på intressenternas krav. Granskningens inriktning och omfattning 
med angivande av resurser bör finnas med i planeringen.76 Viktigaste momentet i 
denna process är risk- och väsentlighetsanalysen. Processen avslutas med en 
revisionsplan. 
 
 

3.3.2  Granskningsprocessen 
 
Genom sin granskning ska revisorerna pröva om: 

 
• verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt  
• verksamheten är ekonomiskt tillfredsställande  
• räkenskaperna ger en rättvisande bild 
• den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för är tillräcklig 

 
Vid genomförandet finns det i allmänhet inga metoder som är unika för revisionen 
utan här tillämpas vedertagna beskrivnings- och analysmetoder hämtade från olika 
områden. I regel anlitas vid genomförandet externa konsulter eller eget revisions-
kontor av revisorerna.77 Revisorerna ska genomföra granskningen så att den fyller 
fullmäktiges samt medborgarnas krav på objektivitet, effektivitet och kompetens. 
Genom sitt oberoende slår revisorerna vakt om rätten att självständigt välja vad 
som ska granskas, fritt välja angreppssätt, metoder och sakkunniga för 
granskningens genomförande, samt att självständigt få göra analys och 
bedömningar och föra fram dessa.78 
 
Inom den kommunala revisionen skiljer man på grundläggande- och särskild 
granskning. Om resultatet av den grundläggande granskningen ger ett tillräckligt 
underlag för revisorernas bedömning av ansvaret så genomförs ingen särskild 
granskning. Ibland ges dock inte ett tillräckligt svar och då kan ytterligare 
granskning behövas. Slutligen ska revisorerna sammanfatta sin granskning i en 
revisionsberättelse till fullmäktige och där också ge sin bedömning i 
ansvarsfrågan.79  
                                                 
74 Proposition 1990/91:117, Om ny kommunallag, s. 219. 
75 Lundin, Kommunal revision, s. 233 ff. 
76 Svenska Kommunförbundet et al, Kommunal revision: vägledande principer, s. 9.   
77 Svenska Kommunförbundet et al, Kommunal revision: vägledande principer, s. 9.   
78 Svenska Kommunförbundet et al, God revisionssed i kommunal verksamhet 2002, s. 12. 
79 Svenska Kommunförbundet et al, Fullmäktige & revisionen, s. 22. 
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3.3.3  Prövningsprocessen 
 
Revisionsprocessens sista fas, prövningsprocessen, innebär att sammanställa den 
totala granskningen, bedöma resultatet samt att göra en ansvarsprövning. Med 
resultatet av granskningen som grund ska revisorerna pröva om styrelser och 
nämnder har fullgjort sina uppdrag.80 Revisorernas resultat av granskningen ska 
återges i revisionsberättelsen. Därmed blir den ett viktigt redskap för 
återkopplingen till intressenterna och kan ligga till grund för bedömningar och 
formella beslut om ansvarsutkrävande.81 
 
Revisionsberättelsen avslutar den årliga revisionsprocessen och 9 kap.16 § KL 
säger, att revisorerna ska lämna en revisionsberättelse och att de sakkunnigas 
rapporter ska bifogas denna. Det förekommer att revisorerna avlämnar en 
revisionsberättelse för varje nämnd och styrelse. Revisorerna sammanfattar i 
berättelsen sin granskning och bedömning av den kommunala verksamheten. 
Detta är ett beslutsunderlag och innebär att uppgifterna endast är upplysande för 
fullmäktige som är mottagare av revisionsberättelsen. Utifrån denna ska 
fullmäktige göra ansvarsprövning och fatta beslut om eventuella sanktioner. 
Fullmäktige har makt och rätt att göra en egen ansvarsbedömning, även om den 
står i strid med revisorernas.82 För en ansvarig som inte beviljas ansvarsfrihet kan 
följderna bli entledigande och/eller skadeståndsansvar. Det omvända att 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet är också möjligt, trots att revisorerna 
rekommenderat motsatsen. Revisionsberättelsen bör även ge en bedömning av 
situationen i kommunen som kan vara av intresse för de politiska partierna och 
medborgarna.83 
 
I revisionsberättelsen kan revisorerna även rikta anmärkning mot de ansvariga. 
Lagtexten och förarbetena säger ingenting om hur dessa ska eller kan användas. 
Detta har i litteraturen diskuterats där Kaijser/Riberdahl säger, att det beror i sista 
hand på ”revisorernas eget omdöme om de anser att ett förfarande eller en 
underlåtenhet är av så allvarlig natur att anmärkning bör framställas”.84 
Revisorerna har en motiveringsskyldighet till anmärkningen enligt 9 kap.15 § KL. 
Om revisorerna i sin revisionsberättelse har framställt anmärkningar ska 
fullmäktige inhämta förklaringar från berörd nämnd eller person innan 
ansvarsfrågan beslutas.85 En anmärkning medför inte automatiskt att revisorerna 
förordar att ansvarsfrihet ska avstyrkas, men det är en stark markering av att 
missförhållanden föreligger. Anmärkningar är enligt revisorerna ett effektivare 
instrument än att föreslå vägrad ansvarsfrihet, som kan leda till politiska strider, 
krav på politiska avgångar med mera. Revisorernas anmärkningar kvarstår oavsett 
fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan, då anmärkningarna inte är föremål för deras 
beslut.86 

                                                 
80 Svenska Kommunförbundet et al, God revisionssed i kommunal verksamhet 2002, s. 25. 
81 Svenska Kommunförbundet et al, Revisionsberättelse & granskningsrapport, s. 4. 
82 Svenska Kommunförbundet, Effektiv revision – vad är det och när?, s. 48. 
83 Lundin, Kommunal revision, s. 310 ff. 
84 Lundin, Kommunal revision, s. 319. 
85 Svenska Kommunförbundet et al, Fullmäktige & revisionen, s. 31 ff. 
86 Svenska Kommunförbundet et al, Revisionsberättelse & granskningsrapport, s. 10 f. 
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4 Teori 
 
 
 
 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen samt våra teorival. Den 
teoretiska referensramen ska med kapitlen, kommunal revision i Sverige och 
empiri, ligga till grund för vår analys. Därefter kommer den kritiska 
förhållningen till val av teorier och teorilitteratur tas upp.   
 
 

4.1 Teoretisk referensram 
 
Vi kommer att belysa vår uppsats med beslutsteorin och agentteorin. Dessa teorier 
behandlar hur beslut tas i verksamheten samt förhållandet mellan de olika 
individer som är involverade i gransknings- respektive prövningsprocessen. Vi har 
valt delar ur teorierna eftersom vi anser att teorierna i sin helhet inte är 
applicerbara på vår uppsats. Enligt Hatch, ger teorin läsaren ett bredare perspektiv 
på organisationer och på världen i allmänhet. Genom teorin öppnas sinnen för nya 
idéer och möjligheter till förändring och omvandling.87 Att bara använda en teori 
kan vara bra när man ska undersöka hållbarheten hos en teori, men annars är det 
bra att använda sig av flera olika teorier. Teorierna kan komplettera varandras 
svaga sidor.88 Detta innebär att agentteorin och beslutsteorin kompletterar 
varandra genom att förklara och beskriva olika skeenden inom den kommunala 
revisionen.  
 
I granskningsprocessen sker granskningen enligt det urval som gjorts i 
planeringsprocessen. Utifrån materialet som framkommer vid granskningen ska 
beslut tas om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte. Beslutsteorin består av tre olika 
modeller. Vi kommer att använda oss av den begränsat rationella modellen då 
beslutfattaren har begränsad information. De modeller vi utesluter ifrån uppsatsen 
är den rationella modellen samt den anarkistiska modellen. Den rationella anser 
att fullständig information finns. Då ett urval av granskningsobjekt har gjorts, 
kommer inte allt att granskas. Den anarkistiska modellen, eller soptunnemodellen 
som den också kallas, antar att det inte finns något envägsförhållande mellan 
målsättning och beslut.89 Denna modell passar bättre för planeringsprocessen och 
inte för våra processer.  
 
I gransknings- och prövningsprocessen finns genomgående ett samspel mellan 
agent och principal. Nedan presenteras beslutsteorin samt agentteorin. 
 

                                                 
87 Hatch, Organisationsteori, s. 35. 
88 Jacobsen, Vad, hur och varför?, s. 462. 
89 Nygaard et al, Strategizing, s. 29 ff. 
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4.2 Beslutsteori 
 
Beslut fattas på kommunens alla nivåer och beslutsfattandet kommer att påverka 
verksamheten. Som vi tidigare nämnt kommer vi att belysa uppsatsen med den 
begränsat rationella modellen. 
 
 

4.2.1 Begränsat rationella modellen 
 
Den begränsat rationella modellen introducerades utifrån en beteendeteori om 
verksamheter. I beteendeteorin förklaras besluten utifrån det faktiska beteendet i 
organisationen och inte utifrån givna antaganden och vinstmaximering. Modellen 
kan enligt Nygaard delas upp i två delar: 
 

• Begränsad rationalitet 
• Organisatoriska mål 

 
Begränsad rationalitet kännetecknas av att beslutfattaren, i vissa situationer, har 
begränsad information. Därmed kan man omöjligen förutsäga konsekvenserna av 
de olika alternativen. Beslutsfattarens kunskaper och erfarenheter kommer att 
speglas i valet av handlingsalternativ. Beslutfattaren har en bestämd bild av 
omgivningen och utgår därför från en selektiv kunskap. Men även organisationens 
rutiner kommer att påverka beslutsfattarens handlingar. I vissa fall finns inga 
passande rutiner och då behövs det göras en sökprocess. Sökprocessen blir också 
begränsad eftersom beslutsfattaren har begränsad information. Modellen 
förutsätter att beslutsfattarens mål är oklara och instabila. Istället används 
aspirationer, det vill säga förväntningsnivåer för måluppfyllelse. Upphovsmännen 
modifierar antagandet om nyttomaximering. De anser att beslutsfattaren 
satisfierar, vilket menas att han strävar efter ett tillfredsställande resultat. 
Upphovsmännen March och Simons framhäver, för att få förståelse för visst 
beslut, krävs det en viss kunskap om den kontext där besluten fattas. 
 
Organisatoriska mål som är den andra delen i modellen, belyser själva 
beslutsprocessen i verksamheten. När ett beslut fattas av flera personer i 
verksamheten har det bildats en koalition kring ett mål. Varken målet eller 
koalitionens sammansättning är bestående. Efterhand som verksamheten utvecklas 
kommer koalitionens medlemmar gå in och ut ur koalitionen. Medlemmarna har 
oftast olika mål vilket medför att koalitionens mål ändras allt eftersom. Anställda 
har aspirationer som är knutna till sina yrkesroller. 
 
Organisationen har ett minne vilket innebär att man inte behöver skapa en ny 
verksamhet varje gång man ska förhandla. I minnet finns bland annat information 
om medlemmarnas färdigheter och mål.90 

                                                 
90 Nygaard et al, Strategizing, s. 31 ff. 
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4.3 Agentteori 
 
Agentteorin analyserar relationen mellan olika individer i en verksamhet. 
Individerna benämns principal och agent. Principalen vill få ett uppdrag utfört och 
den som utför uppdraget blir då agent. Agentteorins centrala problemställning är 
att principalen inte kan veta om agenten agerar i principalens intresse. För att 
kunna försäkra sig att agenten arbetar i principalens intresse tecknas kontrakt. 
Agentteorins förutsättningar är följande:  
 

• Både principalen och agenten är nyttomaximerande. De önskar få största 
möjliga nytta av relationen.  

• Mellan agent och principal finns en målkonflikt, det vill säga att 
individerna har olika mål.  

• Informationen är asymmetrisk mellan agent och principal. Principalen vet 
inte vad som är agentens verkliga bidrag.  

• Agenten är opportunistisk, för att maximera sin egen nytta. Agenten kan 
till exempel bedra sin principal. 

• Agenten handlar begränsat rationellt.  
• Agenten är riskovillig vilket innebär att agenten tvingas ta en risk när det 

gäller det egna bidraget. Om agenten tvingas ta en större risk kommer 
denne att kräva ett större bidrag. 

 
Två olika problem kan uppstå i principal/agentrelationen, ett agentproblem samt 
ett riskproblem. Agentproblemet förekommer när de antas att det finns en 
målkonflikt mellan agent och principal. För principalen är det näst intill omöjligt, 
eller mycket kostsamt, att ha full kontroll över agentens faktiska bidrag. 
Riskproblemet uppkommer då agenten och principalen har olika uppfattningar om 
att utsätta sig för risker. Agenten kan till exempel vara riskneutral eller 
risksökande.   
 
Som ovan nämnts är informationen mellan agenten och principalen asymmetrisk. 
Principalen kan omöjligen bevaka alla de anställdas beteenden. Utöver 
kontraktsutformningen har principalen två olika sätt att minska den asymmetriska 
informationen, dels genom övervakning och dels genom bindning. Genom 
övervakning kan principalen åstadkomma symmetrisk information när det gäller 
agentens bidrag. Övervakning kan vara en kvalitetskontroll av det som agenten 
producerar.91  
 
 

4.3.1 Möjliga principal- och agentförhållanden inom den 
kommunala revisionen  

 
Inom den kommunala revisionen finns olika principal- och agentförhållanden 
beroende på vilken relation man studerar. En principal kan vara medborgarna i en 
kommun. Medborgarna betalar skatt och det är då kommunfullmäktige som ska se 
till att kommunen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Kommunfull-
                                                 
91 Nygaard et al, Strategizing, s. 82 ff. 
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mäktige blir i detta fall agent. Kommunfullmäktige kan vara principal i 
förhållandet mellan dem och de förtroendevalda. De förtroendevalda som då blir 
agent, har fått uppdraget av fullmäktige att utföra granskningen av kommunens 
verksamheter enligt 9 kap.1 § KL. Enligt 9 kap.8 § KL, ska de förtroendevalda 
anlita sakkunnigt biträde om de anser att det behövs. I den relationen blir de 
förtroendevalda principal och de sakkunniga blir agent.  
 
 

Medborgarna Fullmäktige Förtroendevald Sakkunnig
Principal Agent/Principal Agent/Principal Agent  

Figur 3: Olika agent- och principalrelationer. 
 
 
De förtroendevalda kan ses som ett instrument för medborgarna. Frågan är då om 
agenten gör det som medborgarna förväntar sig att denne ska göra.  
 
 

4.4 Kritik mot val av teorier samt teorilitteratur 
 
Val av teorier har skett utifrån vår kunskap. Vår kunskap om teorier och 
uppsatsämnet är begränsad. Därför kan det visa sig att andra teorier hade varit 
bättre anpassade för vår uppsats.92 Vi är medvetna om att man inte ska använda 
sig av läroböcker, utan att gå direkt till originalkällan. Nackdelen med att använda 
sig av läroböcker är att dessa oftast är förenklade och pedagogiskt anpassade för 
undervisning. Vi har varit tvungna att använda oss av läroböcker då det har varit 
svårt att få tag på originalkällor.  
 
 
 

                                                 
92 Rienecker et al, Att skriva en bra uppsats, s.162. 
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5 Empiri 
 
 
 
 
 
Här presenteras den information som vi insamlat med hjälp av personliga 
intervjuer med utvalda respondenter. Vi har valt att kodifiera respondenterna, då 
det viktigaste är att få ett jämförande material på det vi undersöker i den här 
uppsatsen. I kapitel 2 återfinns kodifieringstabellen. 
 
 

5.1 Kommun Alfa 
 
Kommun Alfa har eget revisionskontor vilket innebär att tjänstemännen är 
anställda av kommunen för att agera som sakkunnigt biträde. Samtliga fyra 
anställda är civilekonomer, varav två är certifierade kommunala revisorer.93 Det 
förekommer att kommunen även anlitar externt sakkunniga. Kommun Alfas 
respondenter är AlfaF, vice ordförande för de förtroendevalda revisorerna, samt 
AlfaS, som är stadsrevisor - chef för revisionskontoret.   
  
 

5.1.1 Förtroendevald revisor i kommun Alfa, AlfaF 
 
AlfaF har ingen formell ekonomisk utbildning, men under sitt yrkesverksamma 
liv har han deltagit i olika ekonomiska kurser. AlfaF har varit ordförande i Alfas 
kommunfullmäktige, men har under de senaste fyra åren suttit som förtroendevald 
revisor. 
 
 

5.1.1.1 Granskningsprocessen 
 
AlfaF berättar att all verksamhet ska granskas årligen enligt KL, men detta går 
inte. Det står dock ingenting om hur djupt granskningen ska göras. Enligt AlfaF 
görs granskningsurvalet med en risk- och väsentlighetsanalys. De förtroendevalda 
anlitar i första hand det egna revisionskontoret, men om speciell kompetens krävs 
eller om det egna revisionskontoret inte hinner med, anlitas externt sakkunniga. 
De sakkunniga samlar faktaunderlaget som de sedan presenterar för de 
förtroendevalda. De förtroendevalda revisorerna är med och upprättar projekt-
                                                 
93 Certifiering är en form av kvalitetsstämpel, som är jämförbar med auktoriserad revisor. Inget 
    prov avläggs dock, men andra ganska höga krav ställs för att bli certifierad. Det är SKYREV,  
    föreningen för Sveriges kommunala yrkesrevisorer, som certifierar kommunala yrkesrevisorer 
    och utvecklar god revisorssed inom området.         
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planen. När faktaunderlaget är insamlat görs en genomgång och en diskussion av 
underlaget. Därefter går de förtroendevalda och de sakkunniga ut till nämnderna 
för vidare diskussion. De förtroendevalda leder diskussionen medan de 
sakkunniga fungerar som bisittare och kan svara på frågor och funderingar kring 
underlaget.  
 
När granskningen är genomförd skriver de sakkunniga ett utkast till en rapport. 
Denna ska sedan kommuniceras med dem som har blivit granskade. Dessa gör då 
en faktagranskning av underlaget och ska återkomma med kommentarer till de 
förtroendevalda. Om mindre korrigeringar behövs, görs det via telefon eller brev 
och vid större eller allvarligare brister, träffas några förtroendevalda och 
sakkunniga tillsammans med de som har blivit granskade. Därefter skrivs den 
slutliga rapporten som sedan diskuteras inom revisionsgruppen. När de 
förtroendevalda är överens och har skrivit under rapporten blir det en offentlig 
handling. Alla i revisionsgruppen är därefter ansvariga för rapporten. Rapporten 
ska lämnas till de förtroendevaldas arbetsgivare, det vill säga fullmäktige.  
 
En uppföljning görs ett halvår efter granskningen för att se om de granskade har 
tagit åt sig kritiken och implementerat den i verksamheten. Om det skulle visa sig 
att de inte har gjort detta får de granskade förklara sig och eventuellt väljer de 
förtroendevalda att gå vidare med detta till fullmäktige.  
 
Granskningsrapporten ska fungera som underlag för de förtroendevaldas 
kommande ansvarsprövning. 
 
 

5.1.1.2 Prövningsprocessen 
 
När granskningsprocessen är genomförd ska de förtroendevalda revisorerna tala 
om för fullmäktige om de anser att de granskade ska beviljas ansvarsfrihet eller 
inte. Det är dock fullmäktige som fattar beslutet och de kan gå emot de 
förtroendevaldas förslag. Om fullmäktige beslutar att inte bevilja någon 
ansvarsfrihet, får vederbörande lämna sitt arbete som förtroendevald i nämnden. 
 
 

5.1.1.3 AlfaF övriga synpunkter 
 
Viktigt att veta säger AlfaF är, att det står ingenting i KL om tjänstemännen, det 
vill säga de sakkunniga på revisionskontoret, utan KL talar bara om de 
förtroendevaldas organisation. Det medför att det egentligen är de 
förtroendevaldas arbete som granskas. I fall någon har begått något brott eller det 
behöver vidtagas andra åtgärder, är det nämnden som ska polisanmäla eller 
avskeda någon, inte de förtroendevalda revisorerna.  
 
Revisorerna i kommun Alfa är med i ett nätverk, där kollegor från andra 
kommuner är med, de träffas ett par gånger om året för att diskutera olika 
situationer som uppstått i de olika kommunerna. Utbyte av olika erfarenheter sker 
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bland annat om någon haft problem med bedömning om ansvarsfrihet ska beviljas 
eller inte. 
 
AlfaF anser att allt kan förbättras inom den kommunala revisionen. En del av 
kommunrevisorerna anser att reglerna skulle kunna vara mer precisa medan andra 
anser att det är bra som det är. AlfaF anser att om reglerna skulle göras för precisa 
kommer de förtroendevalda inte att behövas. 
 
Lagen om offentlig upphandling anser AlfaF kan vara besvärande, då det inte 
enbart är priset som ska styra, utan en kvalitetsbedömning krävs också vid 
upphandling av revisionshjälp.  
 
  

5.1.2 Sakkunnigt biträde i kommun Alfa, AlfaS 
 
AlfaS är civilekonom och har erfarenhet av revision sedan slutet av 70-talet, varav 
den kommunala revisionen sedan 1986. AlfaS har även arbetat som skatterevisor 
samt auktoriserad revisor i många år. Numera är AlfaS stadsrevisor för kommun 
Alfa. 
 
 

5.1.2.1 Granskningsprocessen 
 
Innan granskningsprocessen startar görs ett urval av vad som ska granskas och 
detta urval påverkas av dels det gångna året och dels av akuta händelser. Men det 
görs även en risk- och väsentlighetsanalys som är grunden till allt. De 
förtroendevalda gör en beställning av uppdraget hos de sakkunniga. I kommun 
Alfa anlitar man främst det egna revisionskontoret. De sakkunniga börjar med att 
göra en projektplan. AlfaS kallar denna för granskningsplan och detta innebär att 
man gör en uppstyrning av granskningen. I denna projektplan ska det framgå vem 
som ska utföra granskningen, när det ska göras, olika avrapporteringstidpunkter, 
vilka intervjuer man ska göra, vilka frågeställningar som ska besvaras med mera. 
Projektplanen görs av den sakkunniga därefter får de förtroendevalda möjlighet att 
komma med synpunkter och eventuellt justera denna. Eftersom det är ett 
beställningsuppdrag så är det de förtroendevalda som slutligen bestämmer.  
 
Själva granskningen utförs av de sakkunniga, men det är de förtroendevalda som 
alltid bestämmer vad det är som ska granskas. Eftersom Alfa har ett eget 
revisionskontor så finns en nära dialog mellan de förtroendevalda och de 
sakkunniga. Sedan händer det att de förtroendevalda revisorerna är med i vissa 
delar av granskningen. Under granskningsarbetet tillfrågas de förtroendevalda om 
de sakkunnigas granskning är tillfredsställande eller om något ytterligare ska 
följas upp. Granskningsarbetet slutförs av de sakkunniga. Efter granskningen är 
genomförd får de granskade ett utkast för faktakontroll. I utkastet finns inte de 
sakkunnigas bedömningar. De granskade ska endast kontrollera fakta, det vill säga 
om det uppkommit något missförstånd. De granskade ger en respons till de 
sakkunniga på innehållet. Slutligen behandlas granskningen av de förtroendevalda 
i revisionsgrupperna för godkännande innan det görs ett utskick. I detta utskick 
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bifogar de förtroendevalda ett följebrev som innehåller deras synpunkter, eftersom 
de förtroendevalda inte gör ändringar i de sakkunnigas PM som är undertecknat 
av de sakkunniga. Följebrevet undertecknas av de förtroendevaldas ordförande 
och kontrasigneras av stadsrevisorn. Denna slutliga rapport skickas bland annat 
till den nämnd som har blivit granskad, fullmäktiges presidium och 
kommunstyrelsen. Denna rapport läggs även ut på kommunens hemsida. Den som 
blivit granskad ska återkomma med skriftligt svar på åtgärder, oavsett om det är 
en positiv eller negativ granskning. Detta ligger sedan till grund för den 
uppföljning som alltid görs av tidigare års granskning. De sakkunniga kan då se 
om det har skett några förändringar och även om det har skett någon 
implementering av tidigare granskning. Visar det sig att det inte fått någon rättelse 
eller om ett granskat område inte har blivit tillräckligt granskat, kan det ge de 
sakkunniga en anledning att fördjupa sig eller att göra en ny granskning. De 
sakkunnigas revisionsrapport ska ligga som underlag för de förtroendevalda, när 
de gör sin ansvarsprövning. 
 
 

5.1.2.2 Prövningsprocessen 
 
De sakkunnigas material ska vara så bra som möjligt för att underlätta för de 
förtroendevalda när de fattar sitt beslut om ansvarsfrihet. I prövningsprocessen 
ska de förtroendevalda pröva ansvaret i förhållande till tidigare erfarenheter, hur 
man agerat i andra fall och hur grovt man har brutit mot olika lagar och 
bestämmelser. Vid vägrad ansvarsfrihet krävs dignitet, man får inte missbruka 
instrumentet. Vid tveksamma fall måste en ordentlig diskussion föras innan beslut 
fattas. För att vägra ansvarsfrihet eller för att kunna rikta en anmärkning ska det 
vara ganska grovt, exempelvis brottsliga avsikter, stora ekonomiska skador eller 
upprepad försummelse. De förtroendevalda lägger fram sitt förslag på 
ansvarsprövning till fullmäktige som slutligen ska fatta beslutet. Fullmäktige kan 
gå emot de förtroendevaldas förslag. Konsekvenserna vid vägrad ansvarsfrihet 
kan bli att vederbörande får avgå från uppdraget. Möjlighet för fullmäktige att 
väcka talan om skadestånd finns. AlfaS berättar att man nyligen gjort en större 
granskning i en av Alfas nämnder. Detta medför att AlfaF i sitt förslag till 
fullmäktige kommer att få överväga om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte. 
 
 

5.1.2.3 AlfaS övriga synpunkter 
 
Kvalitetssäkring enligt AlfaS är att det inte ska förekomma några fel, därmed blir 
faktakontrollen en del av kvalitetssäkringen. En annan del är att AlfaS läser 
igenom alla medarbetarnas PM och dessutom ska en uppföljning av granskningen 
göras. Statsrevisionen har en revisionsfilosofi som säger, att granskningen ska 
vara objektiv och oberoende av vem som utför granskningen, ska samma sorts 
kritik ges på samma fel. Det är viktigt att ingen partipolitik förekommer i 
revisionen.  
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AlfaS anser att allt inom kommunal revision kan förbättras. AlfaS är engagerad i 
föreningen SKYREV94, där de arbetat mycket med god revisionssed och att lägga 
upp en form av regelverk för att styra upp och få en likartad revision över hela 
kommunala Sverige. Sveriges system, med både förtroendevalda revisorer och 
sakkunnigt biträde, anses unikt internationellt där förtroendevalda revisorer inte 
finns. Finland och Norge har dock vissa likheter med Sveriges system.  
 
 

5.2 Kommun Beta 
 
Kommun Beta anlitar externt sakkunniga biträden genom Komrev95, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Respondenter i kommun Beta är BetaF, samman-
kallande för de förtroendevalda revisorerna, samt BetaS, som är administrations-
ansvarig och sakkunnig för kommun Beta. Inom kommun Betas revision finns det 
en bred kompetens. 
 
 

5.2.1 Förtroendevald revisor i kommun Beta, BetaF 
 
BetaF har varit kommunalt engagerad sedan 18 års ålder och har dessutom suttit i 
kommunstyrelsen i tre mandatperioder. BetaF har varit förtroendevald revisor i 
kommun Beta i cirka tolv år. BetaF har ingen ekonomisk utbildning, men har 
däremot erfarenhet som revisor i andra sammanhang, såsom i olika föreningar. 
Samtidigt som BetaF innehar sitt uppdrag som förtroendevald revisor arbetar han 
som VD i ett lokalt företag.  
 
 

5.2.1.1 Granskningsprocessen 
 
Innan granskningen startar görs ett urval med avseende på aktuella händelser, men 
även en risk- och väsentlighetsanalys görs. De sakkunniga anlitas genom 
upphandling, fyra år plus möjlighet att förlänga ytterliggare ett år. Det är de 
förtroendevalda som avgör vad som ska granskas. En revisionsplan görs upp i 
samråd med de sakkunniga och denna gäller fram till år 2007. Om det skulle 
behövas går den att revidera. Det är de förtroendevalda som bestämmer men de 
sakkunniga kommer ofta med tips, det kan vara alltifrån sådant som har omtalats i 
media till nytt som har hänt på området.    
 
För själva granskningsarbetet görs en projektplan gemensamt med de sakkunniga, 
men det är de förtroendevalda som tar det avgörande beslutet. Även projektplanen 
kan revideras om en akut händelse skulle inträffa, då får ett annat projekt läggas åt 
sidan. När det gäller själva granskningen är det 90-95 % som utförs av de 
                                                 
94 SKYREV är föreningen för Sveriges kommunala yrkesrevisorer. 
95 Komrev ingår i Öhrlings PricewaterhouseCoopers.  De tillhandahåller sakkunniga biträden till 
    flertal kommuner.  
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sakkunniga, men i vissa fall medverkar även de förtroendevalda. De sakkunniga 
har huvudansvaret för att granskningen blir utförd på det sätt som de 
förtroendevalda har beställt. Båda parter har en ständig och öppen dialog för att 
kunna nå det bästa resultatet. I kommun Beta finns inga speciella rutiner för 
granskningsarbetet utan de sakkunnigas yrkeserfarenhet styr granskningen.  
 
När själva granskningen är genomförd skickar de sakkunniga materialet till de 
förtroendevalda för kontroll. De förtroendevalda ska ge sina synpunkter om de 
anser att granskningen är tillräcklig. Om de förtroendevalda är nöjda, skickas 
granskningen till berörd nämnd för sakgranskning, som innebär att de granskade 
endast kan komma med synpunkter på faktainnehållet. Därefter godkänner de 
förtroendevalda rapporten och begär ett skriftligt svar av nämnden. Innan svar har 
inkommit skickas rapporten till fullmäktige och kommunkansliet. De 
förtroendevalda revisorerna är väldigt noga med att följa upp om och hur man har 
vidtagit åtgärder. Har svar inte inkommit inom viss tid går man på nämnden igen. 
Genom revisionsrapporten implementeras revisionens resultat i verksamheten. De 
förtroendevalda ser till att föregående års revisionsplan alltid följs upp, då de 
förtroendevalda vill se att det som de hade synpunkter på, verkligen har blivit 
åtgärdade. Rapporten ligger som underlag för de förtroendevaldas kommande 
ansvarsprövning.  
 
 

5.2.1.2 Prövningsprocessen 
 
En kontinuerlig prövning görs då man granskar. Den slutliga prövningen görs i 
mars månad året därpå och då ska man kontrollera om allt har bedrivits som det 
ska. Prövningen sker utifrån ekonomisk, verksamhetsmässig, förvaltningsmässig 
och redovisningsmässig synpunkt. För att de förtroendevalda revisorerna inte ska 
bevilja ansvarsfrihet krävs det grövre företeelser, det behöver inte alltid handla om 
belopp utan det kan vara andra allvarliga orsaker som till exempel brott mot lagar 
och förordningar. Innan de förtroendevalda fattar sitt beslut går de ut och pratar 
med berörda så att de får en möjlighet att förklara sig. I kommun Beta har det 
aldrig gått så långt att man inte beviljat ansvarsfrihet. Den slutgiltiga 
bedömningen vad gäller ansvarsprövningen görs av fullmäktige. Dessa kan gå 
emot de förtroendevalds förslag. I och med proposition 2005/06:55 måste 
fullmäktige motivera sitt beslut (se 3.2.4).  
 
 

5.2.1.3 BetaF övriga synpunkter 
 
Vi frågade BetaF vad kvalitetssäkring innebär och han svarade med en motfråga: 
”Vad menas med kvalitet?” ”Kvalitet betyder olika beroende på vem som utsäger 
det.” BetaF gav slutligen svaret att kvalitet måste vara att vi granskar allt, alla 
nämnder, styrelser och kommunala bolag.  
 
BetaF anser att revisionen idag har alldeles för låg status, vilket hade kunnat 
förbättras. I nuvarande regelverk saknas regler gällande den förtroendevaldas 
möjlighet att anmäla. Om de vill ”skjuta skarpt” någon gång finns ingen 
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maktposition, som en auktoriserad revisor i ett aktiebolag har. De förtroendevalda 
revisorerna polisanmäler inte, utan detta ligger på nämnderna.   
 
Tidigare hade kommun Beta samarbete med en annan kommun, men detta 
försvann då kommun Beta valde nytt revisionsföretag. De förtroendevalda 
efterfrågar samarbete med andra kommuners revisorer. De sakkunniga anordnar 
årliga träffar för alla sina kunder, där intressanta föreläsare bjuds in. Fördel med 
detta revisionsföretag är, att de utför revision för flera kommuner samtidigt, detta 
medför att man får jämförande material och tips om något speciellt inträffat. I 
upphandlingen med de sakkunniga ingår utbildning i kommunal revision för de 
förtroendevalda då det inte finns krav på ekonomisk utbildning för dessa.   
 
 

5.2.2 Sakkunnigt biträde i kommun Beta, BetaS 
 
BetaS arbetar med fem kommuner, men är kundansvarig för de fyra andra. I 
kommun Beta är det en annan sakkunnig som är kundansvarig. BetaS hjälper 
denna med de administrativa uppgifterna som en kundansvarig annars gör. BetaS 
har arbetat med kommun Beta sedan år 2004. Tidigare har BetaS arbetat som 
redovisningschef i en annan kommun och har där igenom mycket erfarenhet av 
kommunal verksamhet. BetaS är utbildad ekonom.  
 
 

5.2.2.1 Granskningsprocessen 
 
Innan granskningen påbörjas görs en risk- och väsentlighetsanalys. Denna gjordes 
år 2004 och gäller ännu, men ska uppdateras. Utifrån detta görs en revisionsplan 
som ska gälla tre till fyra år. Även denna kan revideras eftersom nya situationer 
kan uppstå. Då det är de förtroendevalda revisorerna som har den lokala 
kännedomen i kommunen så är det de som bestämmer vilka granskningar som ska 
göras.  
 
De förtroendevalda beställer granskningen av de sakkunniga. Det är BetaF i sin 
roll som sammankallande som bestämmer vad som ska göras, när möten ska 
hållas och håller i sammanträdena. BetaS får uppdraget att upprätta en 
projektplan, men kan be en kollega som är specialist inom just det området att 
upprätta projektplanen. De förtroendevalda är med och bestämmer innehållet.  
 
Kommun Beta arbetar efter kompetensprincipen, vilket innebär att de som är 
duktiga på den specifika fråga det gäller, utför själva granskningen. De 
förtroendevalda kommer ofta med synpunkter och förslag om förändringar 
angående granskningen. När de sakkunniga har genomfört granskningen gör de ett 
utkast, som ska sakgranskas av revisionsföretaget och förvaltningschefen på 
berörd nämnd innan de förtroendevalda får ta del av den. Den som har utfört 
granskningen har en genomgång med de förtroendevalda. Dessa ska godkänna 
utkastet. BetaS skriver ett följebrev och bifogar denna med den rapport som ska 
skickas till de förtroendevalda. Det kan vara så att de förtroendevalda vill ändra 
lite i rapporten och så länge det inte har betydelse för sakfrågorna eller bryter mot 
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någon lag, brukar de sakkunniga låta de ändra den. Därefter är det de 
förtroendevaldas rapport. Den slutliga rapporten lämnas till kommunstyrelsen, 
fullmäktige samt den nämnd som blivit granskad. Svar utkrävs av nämnden för att 
de förtroendevalda ska veta att de tagit del av kritiken. 
 
Ett år efter granskningen görs en uppföljning för att kontrollera att de granskade 
nämnderna har tagit till sig kritiken och rättat till eventuella brister. 
Implementering av revisionens resultat görs genom rapporterna, när de 
sakkunniga ger råd samt när de träffar de som ska intervjuas. Nästa års granskning 
och prövning påverkas av vad tidigare rapporter har sagt.  
 
I de förtroendevaldas revisionsberättelse ska det framgå om de anser att de som 
blivit granskade ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. 
 
 

5.2.2.2 Prövningsprocessen 
 
De sakkunniga skriver revisionsberättelsen men det är de förtroendevaldas 
dokument. Det är dock fullmäktige och inte de förtroendevalda som slutligen ska 
besluta i ansvarsfrihetsfrågan. BetaS anser att det finns dåligt med kriterier när en 
revisor bör avstyrka ansvarsfrihet eller rikta anmärkning. För att avstyrka krävs 
det väldigt allvarliga incidenter. BetaS har aldrig varit med om att någon har 
avstyrkts ansvarsfrihet.  
 
 

5.2.2.3 BetaS övriga synpunkter 
 
Kvalitetssäkring enligt BetaS är den sakkontroll som utförs av de granskade och 
den interna kvalitetssäkringen som sker i revisionsföretaget innan utskick sker.   
 
BetaS anser att kompetensen hos de förtroendevalda har blivit mycket bättre 
genom åren och att de är väldigt intresserade. BetaS önskar att fler kvinnor hade 
varit förtroendevalda revisorer då det oftast blir bättre när det är blandat. Dagens 
regelverk har blivit mycket bättre då det skett flera lagändringar under tiden som 
hon varit verksam. Den kommunala revisionen har stärkts betydligt, men det kan 
säkert bli ännu bättre. Komrev anordnar utbildning för de förtroendevalda lite då 
och då. Dessutom anordnar de en träff för alla sina kunder en gång om året. De 
förtroendevalda beställer ibland själv egna utbildningar utöver detta.  
 
Sverige är unikt då vi har ett politiskt system med förtroendevalda som utför 
granskningen. De förtroendevalda är politiker och behöver inte vara duktiga på 
revision. De bidrar däremot med lokalkännedom, samhällsengagemang och att de 
kan sin kommun. 
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5.3 Kommun Gamma 
 
Kommun Gamma anlitar externt sakkunniga biträden från revisionsföretaget Ernst 
& Young. Respondenterna i kommun Gamma är GammaF, som är ordförande för 
de förtroendevalda revisorerna, samt GammaS, som är sakkunnigt biträde för 
kommun Gamma. 
 
 

5.3.1 Förtroendevald revisor i kommun Gamma, GammaF 
 
GammaF har tidigare arbetat med fackliga frågor och suttit i bolagsstyrelser. 1989 
blev GammaF vice ordförande i kommunrevisionen, men har sedan 1994/1995 
varit ordförande. GammaF har en Filosofie kandidatexamen från Lund.  
 
 

5.3.1.1 Granskningsprocessen 
 
Innan granskningsprocessen påbörjas har kommunen upphandlat med revisions-
företaget ett treårigt avtal med option om ytterligare ett år. En risk- och 
väsentlighetsanalys görs av sakkunnigt biträde i samråd med de förtroendevalda 
för att välja ut vad som ska granskas. I kommun Gamma kallas projektplanen för 
revisionsplan och i denna identifieras ett tiotal granskningsområden. 
Revisionsplanen görs gemensamt av de sakkunniga och de förtroendevalda. De 
sakkunniga upprättar grundmaterialet men det är hela revisionsgruppen som är 
med och lyfter fram den slutliga revisionsplanen. Revisionsgruppen består av nio 
ordinarie och nio ersättare, dessa delas sedan in i sex mindre grupper med tre i 
varje grupp. Dessa grupper har ansvaret för olika ansvarsområden. Den 
huvudsakliga granskningen utförs av de sakkunniga, men om en djupare 
granskning ska genomföras görs den tillsammans med de förtroendevalda. 
Smågrupperna deltar även de i granskningen. Det som de kommer fram till, 
utmynnar inte i en rapport, utan ska vara en avrapportering för revisionen som 
helhet. GammaF berättar att de sakkunniga kommer med synpunkter och förslag, 
det är ett ständigt bollande av idéer fram och tillbaka. En fördel med att de 
sakkunniga anlitas av flera kommuner är att nytta dras av den erfarenhet de har 
skapat sig i en annan kommun. ”Man ska inte uppfinna hjulet varje gång.”  
 
När granskningen är genomförd presenterar de sakkunniga sitt utkast för 
revisionen som helhet. Detta utkast diskuteras och de förtroendevalda ges 
möjlighet att ställa frågor och lyfta fram allvarliga brister, där formuleringen bör 
skärpas till. Men det kan även vara något som bör belysas ytterligare. GammaF 
anser att det även är viktigt att lyfta fram det som är bra. Innan granskningen blir 
offentlig ska en sakkontroll genomföras av de som har blivit granskade. Detta 
innebär att de granskade får en möjlighet att lämna sina synpunkter på 
faktainnehållet. De har möjlighet att påpeka fel i grundfakta, men de 
förtroendevaldas bedömningar kan de inte säga någonting om. Efter detta går de 
sakkunnigas rapport till de förtroendevalda som då kan göra tillägg eller 
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förändringar. Denna rapport ska godkännas av de förtroendevalda innan den 
lämnas ut. Det är inte de sakkunniga som ska lämna ut den, utan det är revisionen 
som ska göra det. Rapporten skickas ut till berörda och den nämnd som blivit 
granskad ska lämna sina synpunkter.   
 
Tidigare års granskning ska följas upp. De förtroendevalda tittar på de synpunkter 
som revisionen har haft och vad som hänt med dessa. Revisionens resultat 
implementeras genom denna uppföljning. De förtroendevalda ger förslag till 
fullmäktige, om de granskade ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. 
 
 

5.3.1.2 Prövningsprocessen 
 
Ansvarsprövningen görs för att se om förvaltningen har skötts, det vill säga om 
man har följt de beslut som fullmäktige har fattat. Då kommun Gamma är välskött 
i grunden har de förtroendevalda revisorerna inte behövt ställas inför frågan om de 
ska rikta anmärkning eller avstyrka ansvarsfrihet. GammaF anser dock att det bör 
vara riktigt grova företeelser för att inte bevilja ansvarsfrihet, till exempel åsamkat 
stora ekonomiska skador.  
 
 

5.3.1.3 GammaF övriga synpunkter 
 
Kvalitetssäkring enligt GammaF är den diskussion som förs i revisionen, då 
granskningen diskuteras och presenteras. Kvalitetssäkring är också då utkastet 
skickas till de granskade för sakkontroll, då de förtroendevalda ska basera sina 
synpunkter på riktiga fakta.    
 
GammaF efterfrågar ett regelverk för att underlätta revisionssamarbetet mellan 
olika kommuner. Detta skulle kunna underlätta ett gemensamt arbete. Ett gott 
samarbete finns dock mellan olika kommuner genom Region Skåne.  
 
GammaF anser att revisorns roll har förändrats en del genom åren. ”Förr sågs man 
ofta som en person som bara granskade siffror.” Idag upplever GammaF att 
förståelsen för revisionen och vad dem sysslar med har ökat. Detta bland annat 
genom att de förtroendevalda är ute och pratar med människor i verksamheten, 
och inte bara skickar ut rapporter. De ser även att dessa rapporter som görs, bidrar 
till något positivt i verksamheten. Dessutom kommer de förtroendevalda med 
värdefulla synpunkter.  
 
 

5.3.2 Sakkunnig revisor i kommun Gamma, GammaS 
 
GammaS är förvaltningssocionom och har innehaft olika chefspositioner inom 
den offentliga verksamheten i cirka tjugo år. I tio år har GammaS arbetat som 
sakkunnigt biträde och är segmentansvarig för offentlig revision och konsult-



 40

verksamhet i Skåne. GammaS är sakkunnigt biträde för elva kommuner och är 
certifierad revisor. 
 
 

5.3.2.1 Granskningsprocessen 
 
Granskningsprocessen börjar med att kommun Gamma gör en risk- och 
väsentlighetsanalys som utmynnar i en revisionsplan. Denna görs för ett år och 
innehåller cirka tio projekt. De sakkunniga är experter när det gäller revision och 
då de förtroendevalda har en blandad bakgrund såsom lärare, snickare, lantbrukare 
med mera, är det inte lätt rent praktiskt för dem att genomföra granskningen. 
Därför görs detta arbete av de sakkunniga på uppdrag av de förtroendevalda.   
 
Det är den projektansvariga hos de sakkunniga som drar upp de stora linjerna i 
projektplanen. Det görs helt enkelt en planering för hur en enskild granskning ska 
genomföras. Det är viktigt att göra en projektplan för att avgränsa granskningen. 
Därefter ska projektplanen godkännas av GammaS innan den så småningom ska 
godkännas av de förtroendevalda. Denna följs om det inte händer något oförutsett.  
 
De sakkunniga gör den tunga biten av granskningen, en rejäl utredning och 
analys. De förtroendevalda är ute och pratar med samt lyssnar på människors 
åsikter. GammaS anser att det är viktigt att finnas med i verksamheten och vara 
ute och röra på sig. De förtroendevalda som är indelade i olika grupper, kan själva 
vara med på vissa granskningsarbeten. Dessa grupper bevakar sina special-
områden.  
 
När de sakkunniga har genomfört granskningen görs ett utkast till en 
granskningsrapport. Detta är ett arbetsmaterial och blir därmed inte offentligt. 
Innan materialet överlämnas till de förtroendevalda ska den granskas av utvald 
kvalitetssäkrare på revisionsföretaget samt av GammaS. Efter detta ska den som 
blivit granskad göra en sakkontroll. Dessa ska kontrollera faktainnehållet, så att 
bakgrundsmaterialet inte innehåller några sakfel, så att de sakkunniga bygger sina 
bedömningar på felaktigheter. Det utkrävs ett svar för att veta att berörd nämnd 
har tagit del av utkastet. Sedan presenteras detta utkast av den sakkunniga som 
genomfört granskningen för de förtroendevalda. Därmed får de förtroendevalda 
möjlighet att ställa frågor och diskutera materialet. Har de inga synpunkter 
godkänns utkastet och detta innebär att de tar rapporten som sin. De 
förtroendevalda skriver ett följebrev till denna rapport som skickas till berörd 
nämnd och svar utkrävs även här. Rapporten skickas även till kommunstyrelsen 
och till kommunfullmäktiges presidium.  
 
I samband med bokslutet 2005 gjordes en uppföljning av alla granskningar som de 
sakkunniga gjorde under år 2004. De sakkunniga kontrollerade att synpunkterna 
som lämnats i rapporten blivit åtgärdade. När det gäller hur revisionens resultat 
implementeras kan GammaS inte svara på detta, men det följs alltid upp och det 
påverkar nästa års granskning och prövning.    
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5.3.2.2 Prövningsprocessen 
 
Sakkunniga skriver en revisionsberättelse som ska ligga till grund för de 
förtroendevalda revisorernas ansvarsprövning. De ska då bedöma om enskilda 
förtroendevalda, nämnder och styrelser ska beviljas ansvarsfrihet, eller om det 
finns något som man vill slå ner på. Revisionsberättelsen ska gå till fullmäktige, 
som slutligen och sist, ska fatta beslut om ansvarsfrihet. För att inte bevilja 
ansvarsfrihet eller att rikta anmärkning ska det enligt GammaS ha skett något 
gravt. GammaS säger att det inte får gå inflation i det här att rikta anmärkning. I 
god revisionssed har det uttalats vissa kriterier. Detta kan vara att man gravt 
brustit i måluppfyllelser, i den ekonomiska hanteringen eller har brustit i sitt 
förtroende gentemot medborgarna.  
 
 

5.3.2.3 GammaS övriga synpunkter 
  
Kvalitetssäkring enligt GammaS är den interna kvalitetskontrollen som görs av 
två personer hos revisionsföretaget samt den sakkontroll som görs av de 
granskade.   
 
Revisionsföretaget försöker hela tiden ha något slags utvecklingsarbete för att 
komma framåt. Detta kan variera från kommun till kommun. I kommun Gamma 
har revisionen hög status, det kan bero på hur revisionen själv slår an tonen och 
om det är en stark ordförande. GammaS har märkt att när de tar över uppdrag från 
andra revisionsföretag, finns olika syn på när en anmärkning ska riktas eller när 
ansvarsfrihet inte ska beviljas. Att rikta en anmärkning ska enligt GammaS ha 
respekt med sig. I kommun Gamma har det hänt att en företeelse inte varit 
tillräckligt allvarlig, för att kunna rikta en anmärkning. Då gavs istället en 
markering för att visa att det fanns mer att göra. En markering är också allvarlig, 
men inte så allvarlig att ansvarsfrihet inte skulle beviljas.  
 
GammaS anser att nuvarande regelverk är ganska bra. Där står sagt vad som ska 
göras och där ges det stöd som innebär att de sakkunniga ska kunna ta del av 
allting de behöver. Sveriges system är unikt internationellt sett, med att ha 
förtroendevalda som revisorer. I en del länder granskas den offentliga 
verksamheten enbart av yrkesrevisorer. 
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5.4 Sammanfattning av empirin 
 
För att få en bättre överblick av empirin och för att kunna göra jämförelser mellan 
kommunerna ställer vi upp en tabell över de olika stegen i processerna. Siffrorna i 
tabell 2 symboliserar turordningen i granskningsprocessen och dessa ska läsas 
kolumnvis, för att få veta vilken ordning de olika momenten kommer i. Eftersom 
vi har ställt öppna frågor vid intervjuerna har vi inte fått lika detaljerade svar från 
alla respondenter. Vi har då valt att lämna rutan tom. Därför finns det en risk att 
tabellen visar skillnader som reellt sett inte finns.  
 

Granskningsprocessen AlfaF AlfaS BetaF BetaS GammaF GammaS 
Vem anlitas för granskningen? Eget  Eget  Externt Externt Externt Externt 
Görs projektplanen gemensamt? Ja Nja  a) Ja Nja  b) Ja Nja  c) 
       
Samlar faktaunderlag/granskningen (1) SK (1) SK (1) SK (1) SK (1) SK   (1) SK   
Är de FV med i granskningsarbetet? Nej Händer Ja, 5-10 %   Ja, grupp Ja, grupp 
       
Utkast till rapport efter granskningen (4) SK     (2) Ja   (2) Ja  
Fakta/utkast presenteras för de FV (2) Ja (2) Ja (2) Ja (5) Ja (2) Ja   (6) Ja 
Fakta diskuteras med nämnderna  (3) Ja            
Kommuniceras med de granskade (5) Ja           
Utkast sakgranskas av rev.företaget       (3) Ja   (3) Ja 
Faktagransk./sakgr.av de granskade  (6) Ja (3) Ja d) (3) Ja (4) Ja (3) Ja (4) Ja 
Respons utkrävs av de granskade (7) Ja (4) Ja (4) Ja   (4) Ja e) (5) Ja 
       
FV godkänner utkastet       (6) Ja (5) Ja   (7) Ja  
Slutlig rapport skrivs (8) Ja (5) Ja (5) Ja (7) Ja (6) Ja   
Diskussion av slutlig rapport-rev.grupp (9) Ja (6) Ja        
FV överens och skriver under (10) Ja (7) Ja (6) Ja (9) Ja (7) Ja (8) Ja 
SK skriver följebrev       (8) Ja     
FV bifogar följebrev i utskick av rapport   (8) Ja       (9) Ja 
Vem undertecknar följebrevet?   FVof+AS         
       
Utskick av rapport (11) Ja (9) Ja (7) Ja (10) Ja (8) Ja (10) Ja 
Svar krävs efter utskick av rapport   (10) Ja (8) Ja (11) Ja (9) Ja (11) Ja 
              
Uppföljning görs Ja, 6 mån. Ja Ja Ja Ja Ja 
Underlag för FVs ansvarsprövning Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Tabell 2: Granskningsprocessen. 
       
SK= sakkunniga biträden; FV= förtroendevald revisor; Grupp= smågrupper med FV; FVof= förtroendevald ordförande; 
AS= AlfaS; Eget= eget revisionskontor; Externt= externt anlitade sakkunniga; rev.grupp= revisionsgruppen 
 
a) Projektplanen kallas för granskningsplan. Sakkunniga börjar med granskningsplanen och de  
    förtroendevalda kommer med synpunkter. 
b) De sakkunniga börjar med projektplanen och de förtroendevalda är med och påverkar innehållet. 
c) De sakkunniga drar riktlinjerna och de förtroendevalda ska godkänna projektplanen. 
d) Men inte de sakkunnigas bedömningar. 
e) Kan påpeka fel i grundfakta, men kan inte säga någonting om de FV bedömningar. 
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Då det enbart är de förtroendevalda revisorerna som fattar beslut i ansvarsfrågan, 
så är endast de omnämnda i tabell 3. Som man kan utläsa av tabellen så är inte 
skillnaderna så stora när det gäller prövningsprocessen. Men det är bara kommun 
Beta som utför en kontinuerlig prövning vid granskningen. När det gäller att inte 
bevilja ansvarsfrihet, har AlfaF inte uttalat sig i frågan och därför kan vi inte dra 
någon slutsats om detta. 

 
 

Prövningsprocessen: AlfaF BetaF GammaF   
Kontinuerlig prövning vid granskning    Ja    
FV ger förslag på ansvarsfrihet Ja Ja Ja  
FM fattar beslutet i frågan Ja Ja Ja  
Kan FM gå emot FV förslag Ja Ja Ja  
Inte beviljat ansvarsfrihet    Nej Nej  

          Tabell 3: Prövningsprocessen. 
           FV= förtroendevald revisor; FM= fullmäktige 

 
 

Tabell 4 tar upp en del av det som respondenterna tagit upp under övriga 
synpunkter i empirin.  

 
Övrigt: AlfaF AlfaS BetaF BetaS GammaF GammaS
Med i ett nätverk? Ja   Nej,varit   Ja   
Kan något förbättras inom KR? Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Nej  

        Tabell 4: Övrigt 
 KR= kommunal revision 
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6 Analys 
 
 
 
 
 
Kapitlet innehåller en analys av gransknings- och prövningsprocessen där 
tolkningar ges av respondenternas svar. Vi kommer även att använda oss av teori 
och litteratur för att analysera empirin. 
 
 

6.1 Granskningsprocessen 
 
Som tabell 2 över granskningsprocessen visar (se s. 42), skiljer sig de tre 
kommunerna åt, när det gäller turordningen över de olika momenten. Utöver 
turordningen är det även en del moment som inte finns i de övriga kommunerna. 
För att ändå kunna ge en översikt över hur granskningsprocessen ser ut i dessa tre 
kommuner, har vi tagit fram en generell figur över denna process.  
 
 
FV ger uppdrag SK genomför Utkast presen- Sakgranskning 

till SK granskningen teras för FV av utkast

Svar utkrävs av Rapport skickas Slutlig rapport Svar utkrävs av
de granskade till berörda skrivs de granskade  

Figur 4: Granskningsprocessens generella flöde. 
FV= förtroendevald revisor; SK= sakkunnigt biträde 
 
 

6.1.1 Eget revisionskontor eller anlita externt sakkunniga? 
 
Grundläggande skillnader mellan våra utvalda kommuner är, att kommun Alfa har 
eget revisionskontor, medan kommun Beta och Gamma anlitar externt 
sakkunniga. Kommun Alfa anlitar externt sakkunniga i vissa situationer, som till 
exempel då specialkompetens behövs eller då det egna revisionskontoret inte har 
tid. Frågan är då vilket som är bäst, att ha eget revisionskontor eller att anlita 
externt? Det är svårt att bara genom intervjuerna dra denna slutsats, därför 
diskuterar vi för- och nackdelar för att på så sätt se om vi kan finna svar på frågan. 
 
Fördelen med eget revisionskontor är att de sakkunniga där, ständigt är tillgäng-
liga för kommunen, då dessa enbart arbetar med en kommun och därför inte blir 
kluvna mellan många olika uppdrag. Respondenterna i kommun Alfa ser också en 
fördel med att ha eget revisionskontor, då det medför en närmare relation och 
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ständig dialog. En nackdel för de kommuner som anlitar externt sakkunniga, kan 
vara att det blir svårare att bygga nära relationer, i fall det är så att kommunen ofta 
byter ut de externt anlitade. 
 
Då man har eget revisionskontor och ansvar för endast en kommun finns det en 
risk att de sakkunniga blir ”hemmablinda” och att granskningen går på rutin. Det 
kan också innebära att man inte tvingas till nytänkande på samma sätt som de 
externt sakkunniga måste göra för att kunna förnya uppdraget, efter avtalstidens 
utgång. Att ha en nära relation kan även vara en nackdel för den som har eget 
revisionskontor, då den nära relationen skulle kunna medföra att de förtroende-
valdas engagemang minskar. De förlitar sig kanske då för mycket på de 
sakkunniga och överlåter därmed mer av sina arbetsuppgifter och ansvar på dem. 
Det egna revisionskontoret kan även bli dominerande och styrande, då de 
sakkunniga på revisionskontoret har varit med länge, vilket gör att de lättare kan 
styra de förtroendevalda revisorerna och speciellt en som är nyvald. Detta skulle 
kunna medföra att de förtroendevaldas bestämmandemakt försvagas och att de 
sakkunniga får mer att säga till om. AlfaS berättar att vid diskussioner mellan de 
förtroendevalda och de sakkunniga, är det den som argumenterar bäst som får sin 
vilja igenom. Det egna revisionskontoret har därmed en hel del att säga till om. 
Formellt sätt är parterna överens om att det är de förtroendevalda som ska ha 
slutordet. 
 
De sakkunniga på det egna revisionskontoret kan kritisera mer, utan att riskera att 
anställningen upphör, medan de externt anlitade sakkunniga riskerar att gå miste 
om förnyat uppdrag. I kommun Alfa och Beta är det inte vanligt att de 
förtroendevalda är med i granskningsarbetet, men i kommun Gamma deltar de 
förtroendevalda i smågrupper. När de förtroendevalda inte deltar aktivt i 
granskningen kan detta medföra att de sakkunniga får ett kompetensförsprång som 
blir större och större år för år, medan de förtroendevaldas blir mindre och mindre. 
 
En fördel för de kommuner som anlitar externt sakkunniga är att de kan dra nytta 
av de externt sakkunnigas erfarenheter, då dessa arbetar med många olika 
kommuner samtidigt. Som GammaF påtalar slipper man på så sätt ”uppfinna 
hjulet varje gång” och kommunen kan få tips för att undvika att samma problem 
uppstår i den egna kommunen. Enligt beslutsteorin ska man dra nytta av det 
organisatoriska minnet, vilket man då gör. Nackdelen med eget revisionskontor är 
att de endast arbetar med en kommun. Ett sätt för det egna revisionskontoret att 
kringgå den här nackdelen skulle kunna vara att utnyttja nätverk och detta gör 
kommun Alfa via STAREV96.  
 
Ytterligare en fördel för de som anlitar externt sakkunniga är att de innehar en 
bred specialkompetens inom revisionsföretaget, vilket saknas hos det egna 
revisionskontoret. Men det egna revisionskontoret har då fördelen att vid behov 
kunna anlita vilket revisionsföretag som helst eller annan specialist, när 

                                                 
96 STAREV är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och  
    regioner med egna revisionskontor. 
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specialkompetens behövs. De kommuner som anlitat externt sakkunniga har 
däremot låst sig med ett flerårigt kontrakt och är tvungna att använda sig av dessa. 
Ibland krävs det att man kan vända sig till flera parter för att kunna få den bästa 
lösningen. 
 
Nedan presenteras en tabell där vi har sammanfattat de olika alternativens för- och 
nackdelar. 
 
 

 Eget revisionskontor Externt anlitade sakkunniga 
+ Tillgänglighet 
+ Inte kluvna mellan olika uppdrag 
+ Nära relation 
+ Friare möjlighet att välja 
   specialkompetens 
- ”Hemmablinda” 
- Nära relation kan medföra att FV 
   engagemang minskar 
- SK blir alltför dominerande 
- Endast arbetar med en kommun 

+ Nytänkande och kreativitet för att 
   förnya sitt uppdrag 
+ SK arbetar med flera kommuner 
+ Bred specialkompetens finns inom 
   revisionsföretaget 
+ Egen extern kvalitetssäkring på 
   revisionsföretaget 
- Svårare att bygga nära relation 
- Risk att förlora uppdrag, om SK  
   kritiserar för mycket 
- Många olika uppdrag 

Tabell 5: För- och nackdelar med eget revisionskontor respektive externt anlitade. 
FV= förtroendevald revisor; SK= sakkunnigt biträde 
 
 

6.1.2 Vem deltar i projektplanen? 
 
Projektplanen kallas olika i de olika kommunerna, AlfaS kallar den för 
granskningsplan medan GammaF kallar den för revisionsplan. Då GammaS 
använder sig av ordet projektplan, är det möjligt att GammaF har blandat ihop 
projektplanen med en annan plan som kallas revisionsplan. Revisionsplanen tas 
fram i planeringsprocessen och ska ligga som underlag för den kommande 
granskningen. De olika parterna tycks ha olika uppfattningar om vem som 
upprättar projektplanen. Såsom vi uppfattar det, verkar det vara de sakkunniga 
som utför själva arbetet med att upprätta projektplanen. Medan de förtroendevalda 
anser sig, vara lika delaktiga vid upprättandet då de kommer med förslag, 
synpunkter samt bestämmer innehållet. Aktuella lagar för den kommunala 
revisionen, KL samt KRL, uttalar inget om vem som ska göra projektplanen. God 
revisionssed i kommunal verksamhet 2002 anger däremot vad projektplanen ska 
innehålla. Varför projektplanen bör utformas gemensamt kan bero på parternas 
specifika roller när det gäller den kommunala revisionen. De sakkunniga har 
yrkeskunskapen, hur det praktiskt ska genomföras. Medan de förtroendevalda har 
störst kunskap om kommunen, vet dess behov och vad som nyligen inträffat i 
kommunen. I planeringsprocessens risk- och väsentlighetsanalys är dessa 
kunskaper särskilt viktiga, då urvalet görs av vad som ska granskas.  
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6.1.3 Är de förtroendevalda ”överflödiga”? 
  
I våra utvalda kommuner ansåg alla respondenter att det behövs både 
förtroendevalda och sakkunniga i den kommunala revisionen, då de innehar olika 
kompetenser. De sakkunniga besitter den professionella kunskapen som krävs för 
själva granskningsarbetet och då det ständigt sker förändringar på området är det 
svårt för den som inte dagligen arbetar med det, att hålla sig uppdaterad. De 
förtroendevalda behövs däremot för sin lokalkännedom, samhällsengagemang och 
då de kan sin kommun. Frågan är om inte de sakkunniga borde kunna inneha även 
denna kunskap? Risken vi ser med detta, att täcka upp ett för stort område, är att 
det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad på allt, då tiden är begränsad. Det skulle 
kunna innebära att kvaliteten försämras. 
 
 

6.1.4 Objektiv granskning? 
 
En viktig fråga är om granskningen utförs på ett objektivt sätt, då vårt system 
innebär att politiker ska granska andra politiker? Detta kan leda till att revisorerna 
inte alltid agerar politiskt neutralt, vilket bekräftas genom våra intervjuer. Men 
våra respondenter betonar att när det upptäcks ska det direkt avfärdas. Frågan är 
om inte en politiker alltid är en partipolitiker även i revisorsrollen och tar 
partipolitisk hänsyn i sin granskning.    
 
 

6.1.5 Vad är kvalitetssäkring? 
 
Under våra intervjuer med respondenterna var det de sakkunniga som direkt 
svarade på vad kvalitetssäkring innebar, medan de förtroendevalda gav mer 
osäkra svar. ”Vad menar Ni med kvalitetssäkring och vad menas med kvalitet?” 
BetaF menar att kvalitet har olika betydelser beroende på vem som säger det. De 
sakkunniga säger att fakta- och sakkontrollen är en del av kvalitetssäkringen. Då 
de förtroendevalda ska lägga fram ett förslag om ansvarsfrihet ska beviljas eller 
inte, kommer kvalitetssäkringen minska risken för felbedömningar, då de 
granskade kan påtala missuppfattningar. Viktigt att förtydliga är, att de granskade 
enbart kan påtala fel i fakta och inte de bedömningar som de sakkunniga angett i 
granskningsutkastet.  
 
En fördel hos de externt anlitade revisionsföretagen, i våra utvalda kommuner, är 
att de har en egen kvalitetssäkring i form av att en extern enhet kommer och 
granskar deras arbete. AlfaS nämner att detta inte förekommer hos det egna 
revisionskontoret, på grund av att det är för litet, men en diskussion har förts 
angående detta i STAREV kretsen.  
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6.2 Prövningsprocessen 
 
Det är de sakkunniga som skriver revisionsberättelsen, men det räknas som de 
förtroendevaldas dokument och till detta lägger de förtroendevalda sitt förslag i 
ansvarsfrågan. Det är dock fullmäktige som slutligen beslutar om de granskade 
ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. I figur 5 visar vi hur processen i dessa tre 
kommuner generellt går till.  
 
 

De SKs revisionsrapport De FV ger ett förslag FM tar det slutliga
ligger som underlag om ansvarsfrihet ska beslutet vad gäller

för bedömningen beviljas eller inte ansvarsfrågan  
Figur 5: Översikt över prövningsprocessen. 
SK= sakkunnigt biträde; FV= förtroendevald revisor; FM= fullmäktige 
 
 
Fullmäktige fattar sitt beslut enligt de förtroendevalda revisorernas rapport samt 
deras förslag om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte. Rapporten innehåller 
begränsad information, då granskningen bygger på ett urval som gjorts i 
planeringsprocessen. Dessutom har de förtroendevalda och de sakkunniga bestämt 
vad som ska framgå i rapporten. Detta medför att fullmäktige fattar sitt beslut på 
begränsad information. Beslutsteorin kallar detta begränsad rationalitet.  
 
 

FV och SK gör ett Dessa beslutar vad som FM tar beslut om
granskningsurval ska tas upp i revisions- ansvarsfrihet utifrån

berättelsen detta  
Figur 6: Beslutfattande på begränsad information. 
FV= förtroendevald revisor; SK= sakkunnigt biträde; FM= fullmäktige 
 
 
Som vi beskrev i kapitel tre, kan fullmäktige gå emot de förtroendevaldas förslag i 
frågan. AlfaF berättar att detta har förekommit i kommun Alfa. I intervjuerna med 
de övriga respondenterna har det inte framkommit om fullmäktige har gått emot 
de förtroendevalda revisorernas förslag. En fråga som vi har ställt oss är, skulle 
våra respondenter berätta detta för oss även om så var fallet? Det är inte säkert att 
man vill lyfta fram något negativt om sin kommun. 
 
En skillnad som vi har upptäckt mellan våra utvalda kommuner, när det gäller 
prövningsprocessen, är att kommun Beta gör en kontinuerlig prövning under 
granskningsarbetet, men en slutlig prövning görs även i mars månad året därpå. 
De andra två kommunerna gör sin ansvarsprövning när den årliga granskningen är 
avslutad. En kontinuerlig prövning tycker vi verkar vara bättre då man reder ut 
uppkomna frågetecken på en gång, istället för att skjuta på det till en slutlig 
prövning. Vilket medför att man på ett tidigt stadium kan undvika att bristerna blir 
alltför stora och problematiska.  
 
I kommun Beta och Gamma har de förtroendevalda inte ställts inför beslutet att 
avstyrka ansvarsfrihet, detta har inte AlfaF uttalat sig om. Även om de inte ställts 
inför detta beslut, tycker vi det är underligt att ingen av de förtroendevalda under 
intervjuerna, omnämnt ansvarsbanken. De borde åtminstone känna till den, om de 
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i framtiden skulle stå inför detta beslut, då den skulle kunna underlätta deras 
arbete. KL säger ingenting om på vilka grunder anmärkning kan framställas eller 
när revisorerna inte ska tillstyrka ansvarsfrihet.  
 

6.3 Övrigt 
 
Beslutsteorins organisatoriska mål säger att de anställda har aspirationer som är 
knutna till sina yrkesroller. Men AlfaS berättar att statsrevisionen har en 
revisionsfilosofi som säger att samma sorts kritik ska ges på samma fel, 
oberoende av vem som utför granskningen. Detta motsäger då beslutsteorins 
organisatoriska mål, men den begränsade rationaliteten säger att beslutfattarens 
kunskaper och erfarenheter kommer att speglas i valet av handlingsalternativ. De 
förtroendevalda revisorerna väljs för en mandatperiod på fyra år, vilket gör att 
medlemmarna i koalitionen kommer och går. Medlemmarna har olika bakgrund, 
kompetens och engagemang, detta medför att koalitionens mål ändras allt 
eftersom. 
 
Vi kan tydligt se att de förtroendevalda och de sakkunniga lyfter fram olika saker 
genom att utläsa empirin. AlfaS, BetaS och GammaS lyfter fram att Sveriges 
system med förtroendevalda revisorer, som prövar ansvaret av de styrande 
politikerna, är unikt. Men detta omnämns inte av en enda förtroendevald. Däremot 
lyfter AlfaF, BetaF och GammaF fram vikten av att ha ett nätverk med andra 
kommuner. Som vi tidigare påtalat tycker vi att det är konstigt att ingen av dessa 
tre har omnämnt ansvarsbanken, som sammanställer resultatet av ansvarspröv-
ningsprocessen i kommunerna.  
 
GammaF anser att revisorns roll har förändrats en del genom åren, ”förr sågs man 
ofta som en person som bara granskade siffror”. BetaS anser att den kommunala 
revisionen har stärks betydligt, men att den kan bli ännu bättre. GammaS tycker 
sig se, när de övertar kommuner ifrån andra revisionsföretag, att det finns olika 
syn på när en anmärkning ska riktas eller då man inte ska bevilja ansvarsfrihet.  
 
Enligt förutsättningarna i agentteorin medför varje principal- och agentrelation en 
risk för opportunistiskt beteende. För de sakkunnigas yrkesgrupp är det viktigt att 
medlemmarnas etik övervakas. De kan inte acceptera att deras kollegor åsidosätter 
yrkets etik eftersom det kan leda till att hela yrkesgruppens anseende försämras i 
allmänhetens ögon. Yrkesgruppen är själv tvingad att gripa in och se till att deras 
beteende följer vissa minimikrav om inte yrket ska förlora fotfästet i samhället. 
Den offentliga inställningen påverkar därför också agentens beteende.97 Detta 
anser vi, borde gälla även för de förtroendevalda revisorerna, då de annars riskerar 
att inte bli omvalda för ytterligare en mandatperiod. 
 
 
  

                                                 
97 Nygaard et al, Strategizing, s. 97.  
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7 Slutsatser 
 
 
 
 
 
I detta kapitel för vi en slutdiskussion kring vår undersökning. Kapitlet innehåller 
även förslag på vidare forskning inom den kommunala revisionen.  
 
 

7.1 Slutdiskussion 
 
För att knyta an till vår forskningsfråga, hur granskningen och prövningen 
genomförs i olika kommuner, kan vi speciellt i granskningsprocessen se att våra 
tre utvalda kommuner genomför sin granskning på olika sätt. Främst rör det sig 
om mindre detaljer, såsom vilken turordning man utför de olika momenten. 
Dessutom tycks kommun Alfa, som har eget revisionskontor, ha tätare 
kommunikation och diskussion med nämnder, förtroendevalda samt inom 
revisionsgruppen, än vad de övriga kommunerna har. Dock har de kommuner som 
anlitar externt sakkunniga en extra sakkontroll inom revisionsföretaget, innan 
utkastet sakgranskas av de granskade. Även tidsaspekten kan skilja sig åt, då 
tänker vi främst på uppföljningen av förra årets granskning, där kommun Alfa gör 
en uppföljning efter sex månader, medan de andra två kommunerna gör den 
ungefär ett år senare. När det gäller prövningsprocessen fann vi i själva utförandet 
av den, att de tre kommunerna inte hade några direkta skillnader. Dock använder 
kommun Beta sig av en kontinuerlig prövning och en slutlig prövning. De andra 
två kommunerna har enbart en prövning efter den årliga granskningen är 
genomförd.  
 
Då det främst är mindre detaljer i gransknings- och prövningsprocessen som 
skiljer kommunerna åt, kan en förklaring till detta vara att vi har begränsat oss till 
närliggande kommuner. Enligt GammaS blir det inte samma granskning även om 
rubriken skulle vara densamma. Det finns nämligen många olika sätt att lösa 
samma problem på. Det är möjligt att vi hade fått annat utfall om vi valt större 
spridning på våra kommuner, till exempel kunde vi ha valt en kommun i norra, en 
kommun i mellersta och en kommun i södra Sverige. En annan förklaring till 
likheterna mellan kommunerna, kan vara att kommun Beta och kommun Gamma 
tidigare hade ett samarbete. Kommun Alfa har idag ett samarbete med kommun 
Gamma, där de förtroendevalda träffas och utbyter olika erfarenheter. Det vi har 
förstått utifrån intervjuerna med våra respondenter är, att störst skillnad mellan 
kommunerna ligger nog inom planeringsprocessen, då de förtroendevalda 
tillsammans med de sakkunniga gör ett urval av vad som ska granskas. Detta urval 
brukar påverkas av de förtroendevaldas engagemang, bakgrund, erfarenhet med 
mera. En stark förtroendevald ordförande kan påverka revisionens status i den 
egna kommunen.  
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Mellan de förtroendevalda och de sakkunniga finns både en formell och reell 
makt. Den formella makten är densamma i våra utvalda kommuner då 
respondenterna är överens om att det är de förtroendevalda revisorerna som 
bestämmer. Medan den reella makten skiljer sig åt i de olika kommunerna, 
beroende på om kommunen har eget revisionskontor eller anlitar externt 
sakkunnigt biträde. Utifrån vår analys av granskningsprocessen i dessa tre 
kommuner, tycker vi oss se en indikation att de sakkunniga på det egna 
revisionskontoret har mer att säga till om, än vad de sakkunniga som anlitas 
externt har.  
 
På frågan om vilket som är bäst, eget revisionskontor eller anlita externt 
sakkunniga, är detta svårt att säga då det finns både för- och nackdelar med de 
båda alternativen. Mest troligt är det andra faktorer, än de som vi har angivit i 
tabell 5, som avgör varför man valt att ha eget revisionskontor eller anlita externt 
sakkunniga. Det är främst de större kommunerna med stora och komplexa 
verksamheter som har eget revisionskontor. STAREV framhåller att fördelarna 
med eget revisionskontor är, att unik kunskap om kommunens verksamheter 
samlas och man får ett helhetsperspektiv. Såsom det ser ut idag, är det bara 8 av 
Sveriges 290 kommuner, som har eget revisionskontor. Det måste innebära att det 
finns fördelar som talar för alternativet att anlita externt sakkunniga.  
 
Vi ser att det finns ett behov av att ta fram kommunala rekommendationer, som 
skulle kunna leda till att den kommunala revisionen blir mer enhetlig. Idag är 
regleringen av den kommunala revisionen på många områden bristfällig och inte 
så detaljerad, vilket gör att kommunerna gör egna tolkningar. Det har dessutom 
gått några år sedan Svenska kommunförbundet uppdaterade God revisionssed i 
kommunal verksamhet 2002. Vi anser därför att en ny uppdatering bör göras och 
då propositionen, Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting, 
medför förändringar är detta ytterligare argumentation för en uppdatering. Ett steg 
i rätt riktning som har påbörjats år 2003, är att man sammanställer resultatet av 
ansvarsprövningsprocessen i ansvarsbanken. 
 
 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 
I Balans nr 6-7 2003 finns en artikel skriven av Pär Falkman som handlar om 
jämförelse mellan kommunal och näringslivets redovisning. Det skulle vara 
intressant om man gjorde en uppföljning på detta för att se hur det ser ut i 
dagsläget. Är det fortfarande samma bild av situationen? 
 
Det har inte skrivits något nämnvärt om lekmannarevisorernas uppdrag inom de 
kommunala företagen. Vad som gäller för de och om det finns skillnader mellan 
lekmannarevisorer och de förtroendevalda revisorerna? 
 
Slutligen är vårt tips att studera, hur det skulle se ut om enbart yrkesrevisorer 
genomförde revisionsprocessen i framtiden, istället för som idag då både 
förtroendevalda revisorer och sakkunniga genomför den. Skulle revisionen se 
annorlunda ut? 
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Bilaga A  Intervjufrågor till förtroendevald revisor 
 
 
Personligt 
 
1. Beskriv ditt uppdrag. Tidigare erfarenheter etc. 

• Har Ni någon ekonomisk utbildning? 
• Finns det någon utbildning för förtroendevalda revisorer avseende 

kommunal revision? 
 
 
Allmänt om revision 
 
2. Hur anlitar Ni sakkunnigt biträde och vilka arbetsuppgifter har dem? 

• Beskriv rollerna för de sakkunniga och förtroendevalda. 
3. Vilka faktorer påverkar granskningsurvalet? 
 
 
Granskningsprocessen 
 
4. Vad innebär en projektplan? 

• Vilka medverkar? Vem bestämmer slutgiltigt? 
5. Vem utför granskningen i revisionen? 

• Hur går arbetsfördelningen till?  
• Hur löses eventuella oenigheter (om Ni har olika syn på vad som ska 

granskas)? Vem bestämmer slutgiltigt? 
6. Vad händer när själva granskningen är genomförd? 

• Tidigare års granskning ska följas upp för att kontrollera om 
förbättringar har gjorts. Görs detta? 

• Kvalitetssäkring? 
 
 

Prövningsprocessen 
 
7. Vad innebär ansvarsprövning? Beskriv processen: 

• Hur allvarliga ska brister, skeenden, ageranden vara för att 
revisionen ska reagera? 

• Vilka kan konsekvenserna bli? 
 
 
Övrigt 
 
8. Hur implementeras revisionens resultat i verksamheten? 

• Hur påverkar det nästa års granskning och prövning? 
9. Vad om något kan förbättras i dagens kommunala revision? 

• Vad anser Ni om nuvarande regelverk för kommunal revision?  
10. Varför har man både förtroendevalda revisorer och professionella revisorer? 
11. Har Ni något övrigt att tillägga? 
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Bilaga B  Intervjufrågor till sakkunnigt biträde 
 
 
Personligt 
 
1. Beskriv ditt uppdrag. Tidigare erfarenheter etc. 

• Hur länge har Ni arbetat som sakkunnig biträde för kommunen? 
 
 
Allmänt om revision 
 
2. Vilka faktorer påverkar granskningsurvalet?  
 
 
Granskningsprocessen 
 
3. Beskriv rollerna för de sakkunniga respektive förtroendevalda revisorerna. 
4. Vad innebär en projektplan?  

• Vilka medverkar? Vem bestämmer slutgiltigt? 
5.  Vem utför granskningen i revisionen? 

• Hur går arbetsfördelningen till? 
• Hur löses ev. oenigheter? (Om Ni har olika syn på vad som ska 

granskas)? Vem bestämmer slutgiltigt? 
6. Vad händer när själva granskningen är genomförd? 

• Tidigare års granskning ska följas upp för att kontrollera om 
förbättringar har gjorts. Görs detta? 

• Vad innebär kvalitetssäkring? 
 
 
Prövningsprocessen 
 
7. Vad innebär ansvarsprövning? Beskriv processen: 

• Hur allvarliga ska brister, skeenden, ageranden vara för att 
revisionen ska reagera? 

• Vilka kan konsekvenserna bli? 
 

 
Övrigt 
 
8. Hur implementeras revisionens resultat i verksamheten? 

• Hur påverkar det nästa års granskning och prövning? 
9. Vad om något kan förbättras i dagens kommunala revision? 

• Vad anser Ni om nuvarande regelverk för kommunal revision?  
10. Varför har man både förtroendevalda revisorer och professionella revisorer? 
11. Har Ni något övrigt att tillägga? 
 
 
 


