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SAMMANFATTNING 

 
Titel: Kommunal revision- en studie av kommuners revision med utgångspunkt i de 
förtroendevalda revisorernas oberoende.  
 
Bakgrund och problematisering: Med utgångspunkt i röster som menar att den kommunala 
revisonen inte är att ses som tillräckligt oberoende och professionell, finns det ett intresse i att 
undersöka hur förtroendevalda revisorer på kommunnivå ser på uppbyggnaden av den 
kommunala revisionens funktion och process.   
 

Syfte: Med bakgrund i den aktuella debatten kring kommunal revision och 
problematiseringen av oberoende revision, syftar denna studie till att undersöka hur de 
förtroendevalda revisorerna uppfattar den kommunala revisionens oberoende. Vidare också 
analysera hur den kommunala revisionen skulle påverkas av en konstruktion där 
revisionsenheten flyttades längre ifrån kärnverksamheten.  
 
Teori: I den teoretiska ansatsen presenteras både det legala perspektivet och den sociologiska 
forskningen. Det legala perspektivet fokuserar vid revisionens funktion, medan den 
sociologiska traditionen avser att förklara revisionsprocessen i.e. samspelet mellan revisionen 
och omgivningen.   Teorin avser att förklara hur revisionen kan försäkra sig om en tillräckligt 
oberoende revision.  
 
Metod: Studiens tillvägagångssätt bygger på en kvalitativ metod, genom 11 stycken 
semistrukturerade intervjuer. Tio stycken intervjuer genomfördes med förtroendevalda 
revisorer i skilda kommuner. Kommunerna har valts med hänsyn till ett storleksperspektiv, i 
syfte att utröna eventuella skillnader. Utöver detta gjordes även inledningsvis en intervju med 
en sakkunnig person från Sveriges kommuner och landsting.  
 
Resultat och slutsatser: Av studien framkommer hur uppbyggnaden av systemet med 
förtroendevalda revisorer är grund för den oberoende problematisering som föregår i debatten. 
De förtroendevalda revisorerna möter diverse påtryckningar varför deras personliga kurage, 
vid sidan om den rättsliga regleringen, är av stor vikt för att upprätthålla en oberoende 
revision. Det största hotet mot oberoendet som identifieras är i de fall revisorn inte kan frigöra 
sig från sin partipolitik i revisionen. Avslutningsvis, sett ur ett storleksperspektiv är det främst 
förutsättningarna som skiljer kommunerna åt. På frågan om oberoende beskriver revisorerna 
hur de, trots sin partipolitiska förankring, lyckas uppfylla en oberoende granskning.  
 
Nyckelord: Kommunal revision, revisionsprocessen, kommunalt självstyre, oberoende, 
legitimitet, ansvarsfördelning, professionell revision.  
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Revision i kommunal verksamhet skiljer sig från den alltmer välutforskade privata sektorn. 
En väsentlig skillnad dem emellan är att kommunal verksamhet och dess tillgångar används 
för att ge service åt kommunens medlemmar. Syftet är inte att ge avkastning eller att vara 
vinstdrivande, utan att uppnå de mål som kommunerna sätter upp (Brorström et al., 2003). 
Detta speglar också hur granskningen av verksamhetens ändamålsenlighet anses vara den 
tyngsta delen i revisionsuppdraget (Tengdelius & Hansson, 2012). Den kommunala 
revisionen utgör idag det viktigaste organet för att granska den kommunala verksamheten. 
Trots det är konstruktionen med förtroendevalda revisorer inte att ses som oproblematisk 
(Lundin, 2010). Den kommunala revisionen är unik i sin ställning där den prövar om styrelser 
och nämnder sköter verksamheten på ett ändamålsenligt, och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, samt vidare att räkenskaperna är rättvisande och den interna styrningen 
och kontrollen anses tillräcklig. I jämförelse med bolagsrevisionen breddas den kommunala 
revisionen till det demokratiska kontroll- och utvecklingsinstrument som den är avsedd att 
vara (Olson, 2003a).    
      
Med anledning av att kommunernas uppdrag blir alltmer komplexa1, samtidigt som det finns 
ett stort allmänt intresse i att upprätthålla ett förtroende för att våra skattemedel används på 
rätt sätt, är det av intresse att se vilka krav som ställs på den kommunala revisionen. För att 
kontrollera att regler efterlevs och att medborgarnas skattepengar används effektivt, och 
vidare kommer rätt verksamhet till del, finns det flera olika revisionsorgan som avser 
kontrollera detta. För statlig verksamhet är Riksrevisionen2, sedan snart tio år tillbaka, den 
oberoende myndighet som har till uppgift att granska den statliga förvaltningen. Vid sidan av 
detta utgörs dock en stor del av den offentliga verksamheten av de tjänster som finns på 
kommunal- och landstingsnivå. Den kommunala revisionen utförs på lokal nivå, och det är 
viktigt att denna granskas på ett oberoende och professionellt sätt, oavsett vilket 
granskningsorgan som är ytterst ansvarig.  
 
Revision och oberoende synes vara en fråga som ständigt är aktuell. Oberoendet är vid sidan 
av revisorns kompetens ett huvudsakligt medel för att garantera revisionens kvalitet3. Med 
bakgrund i systemet att det är de förtroendevalda som genomför revisionen, menar Cassel 
(2000) att revisorerna inte uppfyller kravet på oberoende.  Av tidigare studier har det 
förordats att det finns ett behov av att överlämna kommunrevisionen till professionella 
revisorer i syfte att uppfylla kravet på revisorns oberoende (se Lundin 1999; Cassel, 2000). 
Jämförelser har gjorts med andra länder där ett skifte från förtroendevald revision till en mer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&!Komplexiteten är ett resultat av bolagiseringar, privatiseringar och entreprenadverksamhet, gör att 
2 Riksrevisionen bildades 2003 efter en konstitutionell förändring, där dåvarande Riksdagens revisorer 
och Riksrevisionsverket lades ner, vilket föranledde att Riksrevisionen utgjorde en ny myndighet 
under Riksdagen. 
"!Prop. 2000/01-146 s.56 !
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professionell revision ägt rum (jämför exempelvis England4).  Både Cassel (2000) och Lundin 
(1999) förespråkar en yrkesmässig oberoende kommunal revision, en kommunal 
externrevision, som skall komma att komplettera den förtroendevalda revisionen.  Frågan 
kring revisorernas oberoende har dock inte ignorerats, tvärtom har den kommunala revisionen 
under senare år drivit igenom förändringar av lagstiftningen i syfte att stärka de 
förtroendevalda revisorernas oberoende ställning (Lundin, 2010). Exempelvis får revisorerna 
numera inte ha andra politiska uppdrag5, vilket också var en punkt som Cassel (2000) 
framförde i sin kritik.  
 
Den kommunala revisionen har under senare år fortsatt att utvecklas, och i undersökningar av 
SKL påvisas hur förtroende för de förtroendevalda revisorerna bland tjänstemän och politiker 
generellt varit höga (SKL, 2010a). Trots detta finns det en vision om att utveckla den 
kommunala revisionen alltmer. Det finns indikationer på att det finns stora skillnader 
kommunerna sinsemellan, vad gäller kompetens, erfarenhet och yrkesskicklighet (Svensson, 
2012). Ett framsteg var införandet av kravet på samspel mellan förtroendevalda revisorer och 
yrkesrevisorer, vilket bortsett från oberoendet även bidrar till den kommunala revisionens 
utveckling och trovärdighet (Olson, 2003b). Yrkesrevisorerna, auktoriserade eller certifierade, 
står under stränga etiska regler samt regler för oberoende varför de således bidrar till en 
alltmer professionell genomförd revision. Dock kan detta vara mer märkbart i de större 
kommunerna och landstingen, av den anledningen att resurser och förutsättningar för 
utveckling anses större där (ibid.).   
 
Den kommunala självstyrelsen kan härledas till den kommunala demokratin (Gustafsson, 
1999). Den kommunala demokratin tycks vidare vara den faktor som betyder mest för att 
legitimera självstyrelsen (Lundin, 2010). Det förklaras av att medborgarna har möjlighet att 
direkt eller indirekt utöva inflytande över kommunala beslut. Den kommunala självstyrelsen 
representerar en central roll i det svenska konstitutionella systemet. Den rättsliga regleringen 
återfinns i regeringsformen (RF) och kommunallagen (KL) (Gustafsson, 1999). Varje enskild 
kommun, landsting/ region fattar sina egna beslut, varför lokala förutsättningar får råda. Den 
svenska kommunala självstyrelsen är vidare något som ses som en förebild i nationer med en 
stark centralstyrning (Tengdelius & Hansson, 2012). Självstyrelsen är även väl förankrad i det 
allmänna medvetandet, detta föranleder att föreslagna reformer som anses vara en 
inskränkning i det kommunala självstyret oftast uteblir (Lundin, 2010).   
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En väl fungerande granskning och kontroll av den kommunala sektorn är av betydelse för den 
samhällsekonomiska utvecklingen i stort, för medborgarnas förtroende för de offentliga 
verksamheterna, och ytterst en grundförutsättning för demokratin (Svantesson, 2011). Det 
ansvariga organet för denna granskning är den kommunala revisionen. Kritiker menar att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=!I England bedrivs revisionen av yrkesrevisorer och politiker är inte engagerade i den direkta 
revisionen. Staten bär ansvaret för den kommunala revisionen genom ett fristående organ ”Audit 
Commission” (AC), som regeringen tillsätter. 
>!Se SFS 2006:369, se även andra förändringar genom lag 1999:621!
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dagens konstruktion med förtroendevalda revisorer utsedda på partipolitiska grunder är att ses 
som problematisk. Fortsättningsvis ifrågasätts också om detta format kan upprätthålla det 
höga krav på oberoende som revisionen ämnar uppfylla? 
 

”Helt oberoende är ingen, då varje form av revision kommer att utföras av människor 
eller organisationer varför en risk alltid finns för att beroende uppvisas.” (Tengdelius, 
telefonintervju 2012)   

 
Med systemet som finns idag löper det naturligtvis en risk för partipolitiskt beroende, varför 
det viktiga inte ligger i att finna det absoluta oberoendet utan istället se hur oberoendet 
hanteras i den kommunala revisionen (Munters & Olsson, 2011). Debatten kring kommunal 
revision är således inte att se som något nytt, istället har den förekommit under lång tid. Det 
har också på vägen skett förändringar vilka grundat sig på missnöje i hur processerna ser ut, 
och hotet mot oberoendet. I slutet på 1900-talet, början på 2000-talet, beskrevs hur 
lagstiftningen inte håller måttet och utmanar kravet på oberoende (Lundin, 1999; Cassel, 
2000). Nu drygt tio år senare finns det fortfarande röster som menar att den kommunala 
revisionen inte är att anse som tillräcklig. Ahlenius (2012) har varit aktiv i debatten under 
flera år och anser att det är hög tid för en reform inom kommunal revision. Med systemet som 
finns idag, där de förtroendevalda granskas av sina egna, menar hon att den kommunala 
verksamheten inte är föremål för oberoende och professionell granskning. Senast i oktober 
2012 skrev även före detta riksrevisorn, Eva Lindström, hur den kommunala revisionen tycks 
vara föråldrad och strider mot principen om revisorns oberoende.  
 
Enligt Lindström (2012) finns ett behov av en alltmer professionell kommunal revision. 
Eftersom revisorn, genom revisionen, mer eller mindre sätter en kvalitetsstämpel på den 
kommunala verksamheten förutsätter det en hög kompetens, erfarenhet och yrkesskicklighet. 
Det kan därför uppfattas märkligt att kraven på en revisor kan se så olika ut. Generellt när 
titeln revisor används syftar detta till en person, fysisk eller juridisk, som yrkesmässigt ägnar 
sig åt oberoende granskning ur ett externt perspektiv. I kommunallagen används benämningen 
förtroendevald revisor vilket följaktligen inte åsyftar desamma. En förtroendevald revisor kan 
vara politiker eller ha ett yrke med en helt annan inriktning (Cassel, 2000). Tengdelius och 
Hansson (2012) skriver att styrkan i den kommunala revisionen är just den lokala 
demokratiska förankringen, med förtroendevalda revisorer i förening med professionella 
yrkesrevisorer. I repliken till Lindströms artikel i tidskriften Balans förklarar författarna hur 
de vänder sig mot de beskrivningar och slutsatser som framförts, men påpekar att dagens 
kommunala revision trots det inte är att se som något föredöme (Johansson et al., 2012). 
Kritiken som författarna framför riktar sig både mot den kommunala och statliga formen för 
revision. De menar att offentlig verksamhet kräver ett effektivt granskningsinstrument vilket 
idag inte tillgodoses i endera av revisionerna.  
 
Med bakgrund i diskussioner om de förtroendevalda revisorernas oberoende, finns de som 
jämför och förespråkar en förändring inom kommunal revision i likhet med införandet av 
Riksrevisionen. Riksrevisionen avsåg att stärka oberoendet vid granskningen, och skulle 
vidare kunna ses som en förebild för att skapa en verkligt oberoende kommunal revision. Men 
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vad innebär det att vara oberoende, och vem är egentligen oberoende inom den kommunala 
revisionen? Om den kommunala revisionen flyttas längre från verksamheten, genom att 
använda en separat myndighet (jämför Riksrevisionen), skulle oberoendet stärkas? Lundin 
(2010) ställer frågan huruvida de förtroendevalda ska ha kvar sitt inflytande över revisionen. 
Sett från kopplingen till det partipolitiska menar Lundin (2010) att de bör avlägsnas, samtidigt 
som han menar att kommunen som den ser ut idag är en mycket problematisk konstruktion. 
Lindström (10/2012) menar dock att bara misstanken att det finns en påverkan av politisk 
hänsyn riskerar att skada trovärdigheten av revisionen.   
 

I debatten finns ett uttalat behov av att vidta åtgärder för att stärka den kommunala revisionen. 
Däremot finns det delade meningar i hur detta skall genomföras och vidare hur revisionens 
oberoende försäkras. Oberoendet är en primär del i alla typer av revision. Begreppet kan 
vidare ses som en förutsättning för att uppfylla kriteriet att förmedla en trovärdig revision. 
Dock är innebörden av en oberoende revision inte helt självklar. Lindström (10/2012) skriver 
att konstruktionen med förtroendevalda revisorer inte uppfyller de internationella 
deklarationer som finns när det gäller revisorns oberoende. Johansson et al. (11/2012) 
efterlyser en djupare diskussion, samtidigt som de bör stå klart att något absolut oberoende 
aldrig kan finnas i organisatoriska sammanhang. Det intressanta blir således att se till hur 
oberoendet kan anpassas i syfte att inte undergräva förtroendet för revisionen. Fortsättningsvis 
blir det därför en diskussion om att finna ett acceptabelt oberoende6. Slutligen finns det även 
en uppfattning om att revisionen möter väldigt olika förutsättningar kommunerna emellan. 
Det är uppenbart hur det är stora skillnader mellan kommunerna (Svensson, 2012). Lindström 
(2012) förklarar även hur resurserna för att granska redovisningen, inte minst, i de mindre 
kommunerna anses vara otillräcklig.     
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Med bakgrund i den aktuella debatten kring kommunal revision och problematiseringen av 
oberoende revision, syftar denna studie till att undersöka hur de förtroendevalda revisorerna 
uppfattar den kommunala revisionens oberoende. Vidare också analysera hur den kommunala 
revisionen skulle påverkas av en konstruktion där revisionsenheten flyttades längre ifrån 
kärnverksamheten.  
 
Studien önskar besvara följande frågeställningar;  

• Hur uppfattas oberoendet hos de förtroendevalda revisorerna?  
• Vilka åtgärder kan vidtas i syfte att stärka revisionens oberoende? 
• Ser problematiken olika ut med avseende på kommunens storlek, och i så fall hur?  
• Vad är revisorernas syn på att flytta revisionen längre ifrån kärnverksamheten?   
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Inom området kommunal revision innefattas både kommuner och landsting/ regioner, i denna 
studie har en avgränsning gjorts till att fortsättningsvis fokusera på Sveriges kommuner. Med 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
G!IFAC förklarar att en helt oberoende revision inte existerar utan att målsättningen är acceptans och 
inte perfektion. 
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kommun avses ett bestämt geografiskt område, en administrativ enhet för lokalt självstyre där 
medlemmarna7 kan vara både juridiska och fysiska personer (Lundin, 2010). Vid intervjuer 
med de förtroendevalda revisorerna har fokus varit vid deras roll som kommunrevisor, varför 
funktionen som lekmannarevisor i de kommunala aktiebolagen legat utanför studiens omfång. 
Vidare har intresset legat i att utforska skillnader mellan de allra största samt de allra minsta 
kommunerna, varför ett stort antal kommuner i mellanskiktet inte ingått i den representativa 
urvalsgruppen.  
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I följande avsnitt presenteras den teoretiska förkunskapen som krävs för uppsatsens ämnesval. 
Kapitel 2 avser förklara uppbyggnaden samt den lagstiftning som finns inom kommunal 
revision. Den teoretiska ansatsen, kapitel 3, syftar vidare till att förklara den spänning som 
finns mellan regelverken och praktiken, varför det strukturella legala perspektivet är 
kombinerat med den sociologiska forskningsansatsen. I kapitel 4 diskuteras uppsatsens 
metodval genom reflektioner kring urval, datainsamling och bearbetning. Det empiriska 
materialet presenteras i kapitel 5. Empirin har sedan sammanställts med bakgrund i 
kommunernas storlek i bilaga 3. Avslutningsvis i analysen och diskussionen, kapitel 6 och 7, 
diskuteras och sammanställs utfallet av det empiriska materialet med den teoretiska ansatsen.    
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Kommunal revision syftar på den revision som bedrivs i kommuner, landsting/ regioner och 
kommunalförbund (SKL, 2012a). Behovet av revision finns när en verksamhet bedrivs för 
någon annans räkning eller med andras medel. Det uppstår då naturligt ett intresse i att 
kontrollera och säkerställa att verksamheten uppfyller sitt tilltänkta syfte (SKL, 2012b). 
Kommunal revision regleras i kommunallagen och dess revisionsobjekt utgörs av styrelse, 
nämnder, beredningar och företag. Den kommunala revisionen ansvarar för de angelägenheter 
som har anknytning till kommunens område och/eller dess medborgare. Detta system syftar 
till att kommunen skall kunna fatta beslut med största hänsyn till det lokala behovet. 
Respektive kommun har därmed en stor självbestämmanderätt. Det kommunala 
revisionsuppdraget är flerdelat och är inriktat på ändamålsenlighet och effektivitet, intern 
kontroll samt räkenskaper8. Revisionen utförs av förtroendevalda revisorer, biträdda av 
sakkunniga9.   

!"#"#$%&''()*+,-./$0+12.'0./$3)(34.2$567$2.8,052.2$
Det är medborgarna i respektive kommun som utser kommunfullmäktige, genom ett 
demokratiskt val. Kommunfullmäktige är ytters ansvarig i kommunen och kan likställas vid 
kommunens högsta politiska organ (SKL, 2012b). Kommunfullmäktige är uppdragsgivare 
och har vidare i uppgift att utse såväl kommunstyrelse som revisorer. Kommunfullmäktige 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!Den tvångsvisa anslutningen av medlemmar regleras i 1 kap. 4§ KL.!!
N!Se 9 kap. 9§ KL!
O!Se 9 kap. 8§ KL!
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tillsätter också de nämnder, som utöver styrelsen, krävs för att fullgöra kommunens eller 
landstingets uppgifter10. Bortsett från bemannandet av dessa poster är fullmäktige det 
beslutande organet av visioner, mål och riktlinjer, samt övriga övergripande och principiella 
frågor (ibid.).       
 
Styrelsen och nämnderna är uppdragstagare, och dess verksamhet skall bedrivas med 
utgångspunkt i de riktlinjer som kommer från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
beslutar om vilka nämnder som kommunen skall ha, varför det skiljer sig åt från kommun till 
kommun. Nämnderna ansvarar för kommunens dagliga arbete och arbetar i nära samråd med 
fullmäktige. De förbereder ärenden som skall beslutas av fullmäktige samt genomför beslut 
som fattas i fullmäktige. Nämnden är vidare det organ som reglerar den interna kontrollen, 
och ansvarar för att verksamheten följer gällande lagstiftning11.  
 
Av 3 kap. 8 § KL framgår att ”för granskning av den verksamhet som bedrivs inom en 
nämnds verksamhetsområde och av en fullmäktigeberedning skall det finnas revisorer.” 
Revisorernas uppdrag regleras vidare i kommunallagen, främst det nionde kapitlet. Där 
framgår att deras uppgift är att granska den kommunala verksamheten och pröva hur de 
förtroendevalda uppdragstagarna har utfört sitt arbete 12 .  Vanligt är även att de 
förtroendevalda revisorerna utses som lekmannarevisorer i de kommunala bolagen (SKL, 
2012c). Lekmannarevisorernas verksamhet regleras i aktiebolagslagens (ABL) tionde kapitel. 
I likhet med förändringar i kommunallagen, har lekmannarevisorernas uppdrag stärkts bland 
annat genom lagstadgad rätt till sakkunnigt biträde. Uppdraget innebär att för ägaren- i detta 
fall kommunen- granska att bolaget arbetar i enighet med ägarens avsikt och mål, att 
verksamheten är effektiv och att det finns en tillräcklig intern kontroll13.      
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Revisorer inom kommunen är förtroendevalda och väljs av fullmäktige efter nominering av 
partierna. De som får förtroendeuppdraget som revisor får inte samtidigt ha uppdrag i 
fullmäktige, styrelse eller nämnder och vidare inte heller själv vara föremål för granskning 
genom exempelvis sin anställning. Trots den politiska process som de förtroendevalda 
revisorerna tillsätts via har granskningen av kommunen ingen koppling till dess partipolitiska 
engagemang (SKL, 2012c). Vanligt förekommande är att revisorerna har ett förflutet som 
kommunpolitiker i fullmäktige, styrelse eller nämnder. Varje kommun skall, genom 
kommunfullmäktige, utse minst fem förtroendevalda revisorer för varje mandatperiod14. 
Revisorerna anlitar i sin tur yrkesrevisorer som utför den praktiska granskningen. 
Yrkesrevisorerna, även kallade sakkunniga, är ofta certifierade och upphandlas från 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&R!Se 3 kap. 3§ KL!
&&!Se 3 kap. 13-15§§ KL!!
&0!Se 9 kap. 9§ KL!
&"!Se 10 kap. 3§ ABL!!
&=!Se 9 kap. 2§ KL!
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revisionsföretagen på marknaden. För den kommunala revisionen finns en speciell certifiering 
som upprätthålls av branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer (SKYREV)15.  
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Revisionen sker på uppdrag av kommunfullmäktige (indirekt medborgarna), där varje enskild 
revisor kan föra fram sin egen åsikt och vidare också revisionsberättelse till fullmäktige (SKL, 
2012c). I revisionsberättelsen som respektive revisor presenterar finns förslag om nämndernas 
ledamöter skall beviljas ansvarsfrihet, eller inte. Revisorerna kan vidare lämna anmärkningar 
mot nämnder, fullmäktigeberedningar eller enskilda förtroendevalda. Ansvarsfrågan är högst 
central för revisorerna, deras granskningsuppdrag kan likställas vid medlet att nå fram till en 
ansvarsprövning (SKL, 2012b; Lundin, 2010). I slutändan är det trots allt fullmäktige som 
prövar om tillstyrkan av ansvarsfriheten, där revisionen utgör fullmäktiges underlag (Lundin, 
2010)16.   
 
Figur 1. Det kommunala ansvarssystemet 17 

 
Källa: Hämtad från SKL:s rapport- God revisionssed i kommunal verksamhet 2010 (SKL, 
2010b).   
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Oberoendet utgör en central roll i granskningen. Revisorns oberoende kan förklaras utifrån 
det faktiska- och det synbara oberoendet. Det faktiska oberoendet, eller inre oberoendet, 
representeras av revisorns förmåga att fatta beslut utan otillbörlig/opassande påverkan 
och/eller hänsyn (SKL, 2010a). IFAC-stadgar beskriver det inre oberoendet som ”att revisorn 
agerar med integritet, objektivitet och professionell skepsis. Revisorn skall vara fri i sin 
bedömning och utövande av revisorsrollen” 18. Det synbara oberoendet avser revisorns 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&>!SKYREV:s medlemmar, varav många är certifierade, finns på de stora revisionsbyråerna och på de 
kommunala revisionskontoren i Sverige. Organisationens mål är att medlemmarna skall kunna ge de 
förtroendevalda revisorerna ett högkvalitativt sakkunnigt biträde (källa: http://www.skyrev.se/).    
&G!Se 9 kap.16-17§§ och 4 kap.10§ KL!
&#!Modellen avser att visuellt åskådliggöra relationen (ansvarsfördelningen) mellan de förtroendevalda 
revisorerna och övriga aktörer i den kommunala revisionen. !
&N!IFAC är en global intresseorganisation för revisorer och redovisningsspecialister. IFAC-stadgar är 
översatta genom SKL:s Rapport- Oberoende i kommunal revision (SKL, 2010a).  
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agerande i uppdraget. Oberoendet förklaras av att revisorn objektivt och självständigt skall 
granska och pröva styrelsen och nämndernas verksamhet. Det ligger därmed på den enskilde 
revisorns förmåga att inte låta sig påverkas av diverse politiska/allmänna påtryckningar, samt 
att detta är något revisorn kan förmedla till allmänheten i syfte att vinna omgivningens 
förtroende. Oberoendet ger vidare den kommunala revisionen sin trovärdighet och legitimitet 
(SKL, 2010b). Trovärdigheten stärks även genom lagstiftning, i form av kravet på öppenhet 
och kommunikation19.  
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Fram till 1997, då den kommunala redovisningslagen (KRL) infördes, var kommunallagen i 
stort sett den enda lag som reglerade den kommunala redovisningen (Brorström et al., 2003). 
Bortsett från kommunallagen utformades redovisningen i kommuner och landsting efter 
praxis. Praxis har styrts och samordnats av kommunernas intresseförbund, Svenska 
kommunförbundet och Landstingsförbundet20. Lagstiftningen som infördes byggde mycket på 
den praxis som utvecklats dessförinnan (Eriksson, 6-7/2003). Samtidigt som detta inrättades 
även Rådet för kommunal redovisning (RKR) med uppgift att svara för normeringen i 
samband med den nya lagstiftningen (Lindström, 6-7/2003). Den redovisningslagstiftning 
som fanns dessförinnan ansågs inte vara direkt överförbar eller tillämplig på kommuner och 
landsting. Den formella regleringen för kommunal revision behandlas i kommunallagens 
nionde kapitel.  
 
I Kommunallagen framgår den lagstadgade revison som kommunerna ämnar göra:  

• Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, 

 
• Om räkenskaperna är rättvisande, 

 
• Och vidare om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig (9 kap. 

9§ KL).    
 
Vid sidan av detta bestämmer kommunerna själva vilka djupgående granskningar som skall 
genomföras respektive år.    

!"!"!$<54$2.8,0,5300.4$$$
”God revisionssed i kommunal verksamhet avser principer, processer och tillvägagångssätt i 
granskning och bedömning. Den avser också revisorernas förhållningssätt i uppdraget och 
till dess förutsättningar” (SKL, 2010b).     
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&O!Revisorerna utgör en del av den offentliga verksamheten, varför de även omfattas av regleringen i 
tryckfrihetsförordningen respektive offentlighets- och sekretesslagen.!
0R!Från 27 mars 2007 har Svenska Kommunförbundet gått samman med Landstingsförbundet och 
bildat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
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Utöver lagstiftningen är god revisionssed den viktigaste utgångspunkten inom kommunal 
revision för de förtroendevalda revisorerna. God revisionssed tar vid där lagstiftningen slutar. 
SKL har tagit på sig ansvaret att inom den kommunala revisionen ansvara för betydelse och 
utveckling av god sed. SKL beskriver hur begreppet god revisionssed formas och utvecklas 
successivt i revisorernas arbete. Kravet på god revisionssed inom den kommunala revisionen 
baseras på att utvecklingen av uppdrag och arbetssätt skall utgå från gemensamma grunder, 
samt att det föranleder likartade bedömningar bland revisorer runt om i landet. Det är på 
revisorns ansvar, oavsett förtroendevald-, lekmanna-21 eller professionell revisor, att se till att 
revisionen följer god revisionssed (SKL, 2010b).  
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Den formella regleringen av revisorns oberoende säkras delvis genom jävs- och 
valbarhetsreglerna22. De har tagits flera steg på senaste tiden i syfte att stärka revisorernas 
oberoende ställning. Lagstiftningen23  skärptes för jäv och kravet på att revisorerna skall 
biträdas av sakkunniga infördes. Jävsreglerna säkerställer att revisorn inte själv eller genom 
närstående har ett engagemang eller intresse i granskningen. Kommunallagen reglerar att en 
person som har redovisningsskyldighet gentemot kommunen- eller har närstående som har 
det- inte är valbar som revisor. De förtroendevalda revisorerna kunskap om den kommunala 
miljön och de sakkunnigas metoder, verktyg och kunskaper är grunden för en oberoende 
granskning (SKL, 2010b). Ytterligare förändringar skulle komma att begränsa de 
förtroendevalda alltmer. I propositionen24 gjorde regeringen bedömningen att det inte var 
lämpligt att revisorerna satt i fullmäktige. Detta har diskuterats i tidigare propositioner, men 
då fanns det en oro för att uteslutandet av fullmäktigeledamöter till revisionsuppdraget skulle 
skapa problem vid tillsättning av revisorsposterna. Det resulterade dock slutligen i en 
förändring av lagen25, vilken tydliggjorde oberoendet genom nya begränsade valbarhetsregler. 
Fortsättningsvis innebar detta att revisorn inte samtidigt kan vara valbar som ordförande eller 
vice ordförande i fullmäktige, ledamot eller ersättare i nämnd/styrelse, beredning eller 
kommunalt företag26. 
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Revision kan vara av flera olika typer, det finns intern och extern revision, eller 
företagsrevision, statlig revision och kommunal revision (Revision: en praktisk beskrivning, 
2005). Kommunal revision är jämförelsevis ett vidare begrepp än företagsrevision vilket 
förklaras av att revisionen sker över flera olika nivåer inom en organisation (Lundin, 1999). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0&!Lekmannarevisorerna har motsvarande uppdrag som de förtroendevalda revisorerna men med 
skillnaden att de granskar de kommunala aktiebolagen. Se 10 kap. 3-5§§ ABL.!!
00!Se 9 kap. 4§ KL!
0"!Prop. 1998/99:66 s. 38ff.   
0=!Prop. 2005/06:55 s. 32ff. !!
0>!Prop. 2009/10:46 s. 11f.!!
0G!Se 4 kap. 6§ KL!
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Den kommunala revisionen skulle kunna liknas vid en blandning av företagsrevision och 
statlig revision, då den avser granskning av räkenskaper, intern kontroll och verksamhetens 
förhållande till politiska beslut. Kommunal revision har en direkt koppling till revisionsansvar 
och ansvarsutkrävande för verksamheten (ibid.). Vidare förklarar Lundin (1999) hur detta är 
ett betydelsefullt särdrag för den kommunala revisionen eftersom revisorerna skall bestämma 
om de granskade skall beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret (vilket slutligen avgörs i 
fullmäktige). Kommunal revision innefattar jämförelsevis en bredare granskning än 
företagsrevision. Utöver granskning av finansiella rapporter finns således en rad andra 
begrepp som inkluderas i den kommunala revisionen. (1) Det förklaras hur revisionen skall se 
till att lagar och regler följs och att inga tjänstefel begås. (2) Kontroll av att arbetsresurser och 
finansiella medel används utan att överstiga rimliga gränser. (3) Verksamheten skall vara 
tillfredställande och möta de krav som ställs på den. (4) Verksamheten granskas med hänsyn 
till utfört arbete och uppsatta mål. (5) Kontroll av verksamheten styrs utifrån kommunens 
policies och riktlinjer (Stewart, 1984). 
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Syftet med den kommunala revisionen är att kunna utkräva ansvar från kommunpolitikerna 
(Hopwood, 1984). Ansvarsutkrävandet utgör en essentiell roll i den kommunala revisionen 
med utgångspunkt i den demokratiska förankringen. Granskning och ansvarsprövning inom 
den kommunala verksamheten stärker förtroendet för den kommunala demokratin (Lundin, 
2010). En förutsättning för att kunna utkräva ansvar är att det finns en maktrelation mellan 
granskaren och den som granskas (Stewart, 1984). Inom den kommunala verksamheten har 
nämnder och styrelser ansvar gentemot fullmäktige. I denna relation är det fullmäktige som 
har möjligheten till att utkräva ansvar hos de granskade. Vid avgörande om beviljad 
ansvarsfrihet använder fullmäktige revisorernas rapport som grund för sitt beslut (Lundin, 
1999). De förtroendevalda revisorerna har två typer av ansvar, det rättsliga- och det politiska 
ansvaret. Det rättsliga ansvaret förutsätter att det finns rättsregler och dess utkrävande prövas 
således vanligen i domstol, vilket i praktiken sker väldigt sällan.  
 
Ansvar och ansvarsutkrävande kan dock diskuteras ur ett annat perspektiv. Vad gäller det 
politiska ansvaret består ansvarsutkrävandet av att förtroendeuppdraget inte förnyas (ibid).  
Sinclair (1995) beskriver hur olika former av ansvar (accountability) uppfattas hos olika 
aktörer. Artikeln handlar om offentlig verksamhet där bland annat det politiska ansvaret 
uppfattas som styrande, vilket relativt andra verksamheter är en skillnad. Förenklat kan det 
beskrivas att ansvarsskyldighet framträder i relationer där människan är skyldig att förklara 
och ta ansvar för sina aktiviteter (ibid.). Bortsett från det faktum att Sinclair (1995) beskriver 
ansvar hos olika sjukhusdirektörer i offentlig sektor, är grundtanken i hennes studie att det 
finns konflikterande krav. Beroende av i vilket sammanhang som begreppet ansvar används 
finns det olika innebörd. Sinclairs (1995) studie påvisar hur ansvarsfrågan är flerdelad, och 
inte sällan innebär ansvar inom ett område att man får kompromissa ansvaret på ett annat 
område. Sinclair beskriver hur det huvudsakligen finns fem kategorier av ansvarstagande; 
politiskt-, offentligt-, ledningens-, professionellt-, och personligt ansvarstagande. De beskrivs 
hur ansvaret fördelas över diverse sekvenser, ibland dominerar det ena och ibland det andra. 
Med ansvar följer också förväntningar, vilka kan vara oförenliga. Är förväntningarna 
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oförenliga innebär det inte sällan att det leder till motstridiga påtryckningar på individen 
(Biddle, 1986).    
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Oberoendet avser det krav som ställs på revisorn för att han skall kunna uppnå opartiskhet och 
självständighet.  Kraven på revisorns oberoende har en central betydelse för att revisionens 
tilltrosskapande funktion skall kunna uppfyllas. Genom en oberoende bedömning av 
rapporterna inger de förtroende till intressenterna (Gendron et al., 2001). Den ökade tilltro 
som revisorn skall tillföra den granskade verksamheten kan endast uppnås när revisorn har en 
förmåga att göra sina bedömningar och fatta beslut utan irrelevanta hänsyn (Diamant, 2010). 
Vidare förklarar Diamant (2010) hur revisionens funktion endast är möjlig om revisorn de 
facto är oberoende, i.e. faktiskt oberoende. För att revisorn skall kunna bibehålla oberoendet 
är det viktigt att identifiera eventuella relationer som kan skada oberoendet (Glazer & 
Jaenicke, 2002). Cassel (1996) tillägger hur revisorernas civilkurage är en avgörande faktor 
för oberoendet. Detta kan uppfattas som en av de svåraste kriterierna att uppfylla, med 
bakgrund i att människan generellt vill undkomma konflikter varför det ibland kan vara svårt 
att hålla fast vid sina grundläggande ståndpunkter  (ibid.). Vidare exemplifierar Cassel (1996) 
detta genom att förklara vikten av civilkurage i situationer där revisorns utsätts för otillbörliga 
påtryckningar.  
 
Enligt analysmodellen27 skall revisorn själv bedöma om oberoendet föreligger i uppdraget. 
Eilifsen et al. (2009) sammanfattar fem hot vilka revisorn ställs inför i sitt arbete; 
egenintressehot, självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot och skrämselhot. 
Egenintresse avser att förklara risken att revisorn fattar beslut för egen vinning. Ett direkt 
ekonomiskt intresse eller att revisionsbyrån är ekonomiskt beroende av klienten, indirekt 
intresse, räknas till egenintresse. Det vanligaste förekommande hotet är självgranskning. Med 
självgranskning menas exempelvis att revisorn varit delaktig i moment och tidigare gjort 
ställningstaganden i samma granskning. Förekommande är att revisorn ger fristående 
rådgivning som omfattas av granskningsuppdraget, vilket då hotar oberoendet. 
Partsställningshot innebär att revisorn uppträder som ett stöd för klienten. Det är dock först 
när revisorn har haft i uppdrag att föra talan för klienten som hotet avses. Vänskapshotet 
förklaras av att revisorn har en nära relation till sin klient. Faran som identifieras är att 
revisorn kan vara känslomässigt involverad i klientens intressen. Det är en balans mellan att 
ha god kännedom om sin klient, samtidigt som detta inte får ge uttryck i en bristfällig objektiv 
bedömning. Sist redogörs också skrämselhot som uppkommer då det finns påtryckningar som 
riktar sig direkt mot revisorn (FAR:s Samlingsvolym 2012). Finns det risk för att revisorns 
oberoende hotas bör denne avsäga sig uppdraget (Eilifsen et al., 2009). Utöver att identifiera 
de förtroendeskadliga förhållandena, så ingår i analysmodellen även eliminering av desamma 
samt dokumentation av prövningen (ibid.).      

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0# !Den svenska analysmodellen bygger på EG-kommissionens rekommendation om revisorers 
oberoende inom EU (källa: Revision: en praktisk beskrivning, 2005).!
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Carrington (2010b) beskriver vikten av professionell närvaro i revisionssammanhang. Istället 
för att följa manualer specifikt förklaras hur revisionsprocesserna istället stängs baserat på en 
magkänsla, som bygger på känslan av att en tillräcklig nivå av trygghet har uppnåtts 
(Pentland, 1993; Carrington & Catasús, 2007). Pentland (1993) menar att den professionella 
närvaron gör sitt avstamp när revisorn sätter sin signatur på revisionsberättelsen. De är först 
där som intressenterna kan få en indikation på revisionskvalitén. En av de ansvarsskyldigheter 
som Sinclair (1995) förklarar är professionellt ansvar. Här beskrivs hur professionellt ansvar 
uppkommer när en person besitter expertis som ger denne en professionell kunskapsposition i 
samhället. Synen på professionalitet, i.e. vad det innebär att vara professionell, varierar och 
beskrivs som en bred vy. Carrington (2010b) beskriver hur professionaliteten inom revision 
kommer följt av ett professionellt agerande.  
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Carrington (2010b) beskriver hur professionalitet är ett sätt att förmedla komfort i.e. inge 
trygghet till revisionen. Revision som komfort kan ses utifrån två perspektiv, både 
användarens uppfattningar men även sett ur revisorernas perspektiv.  Det läggs stor vikt vid 
hur och av vem som revisionen är genomförd (Pentland, 1993). Den professionella närvaron 
kan dock inte ersätta revisionsprocessen helt. Ritualerna måste möta omgivningens 
förväntningar, annars är det svårt att upprätthålla den professionella närvaron (Carrington, 
2010b). Intressenterna kan själva inte utreda bevis, varför de måste förlita sig på revisionen, 
för att den skall ge något värde (ibid.). Sett ur revisorernas perspektiv beskrivs komfort som 
problemet bakom att veta när revisionen är klar. Som revisor kan du inte granska allt. 
Revisorn gör därför val kring; vad som skall granskas? Hur noga granskningen skall ske? Och 
när revisionen anses klar? Det finns inga definitiva svar på dessa frågor varför det i slutändan 
avgörs av när revisorn känner sig komfortabel i sin revision, och tillräckliga bevis insamlats 
(Carrington & Catasús, 2007). Komfort beskriver således ett tillstånd där revisorn är 
komfortabel. Men komfort kan också syfta till den process som gör revisorn komfortabel 
(Pentland, 1993; Carrington & Catasús, 2007).    
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Vidare beskrivs även revisionen som legitimering (Carrington, 2010ab). Legitimeringen avser 
delvis att spegla hur revisionen fyller de normer och etiska hänsynstagandet som finns. När 
något uppfattas legitimt återspeglar det någonting önskvärt och korrekt, som kan ses i linje 
med samhällets värderingar (Carrington, 2010b). Acceptans för räkenskaperna fås inte av alla 
intressenter, däremot när revisorn godkänner något ökar det väsentligt den trovärdighet och 
legitimitet som revisionen eftersträvar (Pentland, 1993). Blotta vetskapen om att revisorn 
skall vara delaktig och förmedla sin bedömning i en revisionsberättelse är grund för att skapa 
legitimitet (Carrington, 2010b). En utgångspunkt för legitimitet i ett politiskt system kräver att 
de delaktiga aktörerna måste berättiga sitt styrande. Beethams legitimitetsteori förklaras av tre 
nivåer som ligger till grund för att uppnå full legitimitet. Dessa är inte alternativa, utan 
samtliga tre nivåerna bidrar till att verksamheten skall uppnå legitimitet (Beetham, 1991).  

i) Handla i enighet med etablerade regler och lagar. 
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ii) De regler och lagar som efterlevs måste också accepteras av både de som beslutat om 

reglerna samt de som ska rätta sig efter dom.  
 

iii) Bevis på samtycke från den underordnade.   
 
Genom en, för den aktuella studien, operationalisering av Beethams legitimitetsteori kan 
förhållandet inom den kommunala revisionen beskrivas enligt följande;   

i) Att handla i enighet med etablerade regler innefattar att revisorerna rättar sig efter 
huvudsakligen kommunallagen, men även revisorslagen till viss del. Vid sidan av 
lagen finns också oskrivna regler, vilka tenderar att ha en stor betydelse för 
revisionens utfall. Nivå ett representerar den juridiska regleringen vilken styr 
revisionens utseende.    
 

ii) Acceptans för reglerna, förklaras av att reglerna kan rättfärdigas av värderingar 
vilka delas av omgivningen. Det innebär att de som tilldelas ansvaret för 
revisionen skall uppfattas ha en giltig auktoritet i.e. de som får makten har de rätta 
egenskaperna. I den kommunala revisionen utgörs dessa av de förtroendevalda- 
och sakkunniga revisorernas kompetens. Att omgivningens värderingar är helt 
överensstämmande är dock inte alltid säkert, varför det kan innebära motstridiga 
påtryckningar från olika håll (Biddle, 1986).  

 
iii) Samtycket från underordnade skulle kunna liknas vid relationen till kommunens 

medlemmar, alternativt till anställda i den kommunala verksamheten. Det är inte 
tillräckligt att det finns ett principiellt samtycke, utan det finns ett behov av aktiva 
insatser i syfte att effektivisera och utveckla verksamheten. Medlemmarnas aktiva 
insatser skulle exempelvis kunna liknas vid partivalet där de indirekt ger sitt stöd 
till revisorerna, eftersom fullmäktige utser de förtroendevalda. I medlemmarnas 
intresse ligger att kontrollera huruvida de politiska besluten haft sin avsedda 
effekt. I den generella debatten, som diskuterar demokrati och behovet av att 
kontrollera de demokratiska utvalda aktörerna, framgår av Rose (1991) att 
medborgarnas värderingar och övertygelser är en inneboende del i berättigandet av 
politisk auktoritet. Rose (1991) fokuserar vid relationen mellan kvantifiering och 
demokratiskt styre, där demokrati beskrivs som en komplex uppsättning tekniker, i 
syfte att koppla ihop styrningen med samhället.      

C8C0U#4*.J5&000

Studiens teoriansats baseras både på det legala perspektivet och sociologiskt inspirerad 
forskning. Fokus i denna studie är undersöka den kommunala revisionens oberoende med 
bakgrund i den position som de förtroendevalda revisorerna har. Kapitel 3 avser därför att 
inledningsvis redogöra för revisionens funktion ur ett strukturellt legalt perspektiv. Det 
juridiska angreppssättet blir aktuellt, då revision i stor utsträckning handlar om tolkning av 
lagar och regler. I detta perspektiv baseras teorin på det formella ansvarsperspektivet, 
oberoende och den professionella närvaron. Vidare presenteras den sociologiska forskningen, 
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där fokus ligger vid revisionsprocessen och samspelet mellan revisionen och samhället. Här 
utvecklas huvudsakligen två perspektiv på revisionen; komfort och legitimering. Teorin avser 
att förklara hur revisionen kan försäkra sig om sitt oberoende, för att således i analysen kunna 
besvara frågeställningarna hur oberoendet uppfattas samt vilka åtgärder som genomförs för att 
stärka revisionens oberoende. Avslutningsvis, med fokus på oberoendet, analyseras 
problematiseringen med bakgrund i kommunernas storlek samt reflektioner kring alternativet 
att flytta revisionen längre från kärnverksamheten.  
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Det metodologiska angreppssättet är beroende av studiens syfte och det problem som skall 
undersökas (Bryman & Bell, 2005). Studien syftar till att kartlägga och analysera 
respondenternas upplevelser och individuella uppfattningar kring den kommunala revisionen, 
varför en kvalitativ forskningsansats är att föredra. Den kvalitativa metoden möjliggör att 
samla alla respondenters synpunkter och uppfattningar, bearbeta materialinsamlingen, och 
därmed på djupet identifiera de bakomliggande fenomenen till den uttalade forskningsfrågan. 
Vidare kommer den kvalitativa metoden till uttryck i form av semistrukturerade intervjuer, 
vilket ger möjlighet till en dialog med respondenterna. Den semistrukturerade intervjun 
kännetecknas av att det finns en intervjuguide med öppna frågor, dvs. inga fasta 
svarsalternativ, där respondenterna kan uttrycka sin åsikt och svarsutrymmet är mindre 
begränsat (Saunders et al. 2009; Jacobsen, 2002). En kvantitativ ansats skulle kunna öka 
datainsamlingens omfattning, men i gengäld inte möjliggöra följdfrågor. Under intervjuerna 
har följdfrågor använts, detta har tjänat till att svaren kunnat utvecklas och en försäkran om att 
respondenten uppfattas korrekt. Målsättningen med den kvalitativa metoden är att öka 
förståelsen och få en djupare insikt rörande oberoendeproblematiken.  Med detta metodval 
skapas en uppfattning om problematiken utifrån intervjupersonens upplevelser (Dalen, 2008; 
Jacobsen, 2002).  
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Då studien avser ämnesområdet kommunal revision, vilket innefattar granskning av Sveriges 
290 kommuner och 20 landsting/ regioner, har en avgränsning gjorts till enbart kommuner sett 
ur ett storleksperspektiv.  Fortsättningsvis kommer den kommunala revisionen begränsas till 
totalt 10 stycken kommuner, där 5 stycken representerar små/mindre kommuner och 5 
stycken utgör större kommuner med avseende på kommunernas befolkningsmängd28 (se 
indelning i tabell 1). Målsättningen var att intervjua representanter från de allra största 
respektive minsta kommunerna. Utfallet blev att de större kommunerna representeras av 
kommuner vilka har en folkmängd som överstiger 100 000, idag representeras det av Sveriges 
14 största kommuner. Av de små kommunerna är 5 stycken valda bland de som inte 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0N!Befolkningsmängden grundar sig på siffror från Statiska Centralbyråns (SCB) sammanställning från 
september 2012. (Källa: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____252874.aspx) 
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överstiger 5000 medborgare, detta representeras idag av de 15 minsta kommunerna. Det är ett 
stratifierat urval som baseras på att studien ville täcka ytterligheterna. Därefter har 
kommunerna i studien valts med anledning av accessen. Att rangordna kommunerna med 
hänsyn till befolkningsmängd kan förklaras av att denna variabel ger möjlighet till att analyser 
hur större och mindre verksamheter skiljer sig åt. Målsättningen var att det i varje grupp 
skulle vara relativt jämnstora kommuner, då det kan antas att de liknar varandra när det 
kommer till verksamhetens omfattning. Skulle storleksperspektivet baseras på exempelvis yta 
eller skatteintäkter i kommunen kan exempelvis andra faktorer såsom tätbebyggelse eller 
antalet höginkomsttagare vara grund för avvikelser. Befolkningsmängden ger en signal om 
hur omfattande kommunens verksamhet är. Därmed är det också ett tecken på vad som 
förväntas av revisionen.  
!
Tabell 1. Kategorisering av kommunerna, ur ett storleksperspektiv 

KOMMUNER BEFOLKNINGSMÄNGD29 INTERVJU- 
DATUM 

   
Stockholm Kommun   877 543 12-11-27  
   
Uppsala Kommun 201 882 12-11-29  
   
Örebro Kommun  138 484 12-11-23  
   
Jönköpings Kommun  129 162 12-11-29  
   
Huddinge Kommun  100 686 12-11-23  
   
Dals- Eds Kommun  4664 12-11-29  
   
Munkfors Kommun  3666 12-11-22  
   
Ydre Kommun  3643 12-11-22  
   
Sorsele Kommun  2686 12-11-29  
   
Bjurholms Kommun  2433 12-11-22  
   
 
Källa: Egen illustration.  
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Intervjuerna har genomförts med en förtroendevald revisor i respektive kommun. 
Respondenterna har olika partipolitiska inriktningar, både från majoriteten och minoriteten.  
Valet att fokusera vid de förtroendevalda revisorerna grundar sig i ett intresse av hur de ser på 
sin roll, och vidare deras argumentation i den debatt som föregår kring kravet på professionell 
revision. På de aktuella kommunernas hemsidor fanns uppgifter till revisorerna i form av e-
mail adresser varför första kontakten skedde den vägen. Vid första kontakten presenterades 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0O!Baserat på SCB:s siffror 2012-09-30!!
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studiens syfte samt vad som förväntades av dem vid intervjun. Kommunrevisorerna kommer 
att vara anonyma i studien i den meningen att deras namn eller enskilda åsikter inte framställs. 
Däremot är de inkluderade kommunerna presenterade i tabell 1. Detta val baseras på att 
anonymiteten avser kunna förstärka resultatet rejält. Det bör kunna ligga i revisorernas 
intresse att påtala brister i systemet (SKL, 2010a), varför anonyma intervjuer generellt 
tenderar att ge mer sanningsenliga svar och därmed öka studiens trovärdighet (Jacobsen, 
2002). Det skulle kunna kritiseras att kommunrevisorerna inte är anonyma, men för att 
komma runt detta presenteras inte materialet utifrån respektive kommun, utan det är en 
samlad bedömning som är av intresse i det empiriska avsnittet.       
 
Utöver respons från de förtroendevalda revisorerna, genomfördes inledningsvis en intervju 
med Karin Tengdelius, utvecklingsledare för revisionsfrågor vid Sveriges kommuner och 
Landsting (SKL). SKL är en medlemsorganisation för alla kommuner och landsting, de är 
både en arbetsgivarorganisation men även en intressebevakare av alla frågor som kommuner 
och landsting har. De tillvaratar därför kommunernas intresse i revisionsfrågor, liksom i alla 
andra frågor. Inom revisionen har SKL även åtagit sig ansvaret att sätta god revisionssed30. 
Tillsammans med detta ansvar innebär det att SKL bedriver utveckling och utbildnings arbete 
för revisorerna, i huvudsak de förtroendevalda. Artikeln Kommunal revision måste bli mer 
professionell (10/2012) som Lindström skrev ger ett utomstående perspektiv på den 
kommunala revisionen, varför intervjun med Tengdelius syftade till att få ett sakkunnigt 
perspektiv även från insidan av den kommunala verksamheten. Denna orientering avsåg att 
öka förståelsen kring den pågående debatten samt visade sig vara god vägledning för den 
aktuella studiens problematisering. Respondenten kontaktades via telefon och resulterade i en 
inbokad telefonintervju. En intervjuguide skickades ut till respondenten innan själva 
intervjutillfället, detta för att öka kvalitén på svaren. Då utgångspunkten för denna 
informationsinsamling huvudsakligen grundades i ett intresse om ökad insikt i den aktuella 
debatten, ser jag ingen nackdel i att respondenten eventuellt kunde förbereda sig. Motsatsvis 
kan möjligheten att ta del av frågorna i förväg vara gynnsamt då det generellt ger mer 
genomtänkta svar och utgör effektiv informationsinsamling (Saunders et. al, 2009).       
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Samtliga intervjuer utgick ifrån en intervjuguide, som bearbetats innan intervjuseriens start 
(se bilaga 1-2). Vid användandet av intervju som metod och speciellt när en semistrukturerad 
intervju skall genomföras bör en intervjuguide utarbetas. Guiden syftar till att de mest centrala 
ämnena täcks och vidare att de problemställningar som finns omvandlas till konkreta teman 
med underliggande frågor (Dalen, 2008) Vid själva utarbetandet har vidare 
”områdesprincipen”31 använts (ibid.). Intervjuerna med representanter från kommunerna har 
följaktligen varit indelade i tre delar. Inledningsvis användes ett antal bakgrund- samt 
öppningsfrågor dessa syftade till att generera ett ömsesidigt förtroende. Öppningsfrågorna 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"R!Jämför den privata sidan där Revisorsnämnden (RN) är ytterst ansvarig för god revisionssed med 
stor hjälp av FAR som branschorganisation.!!!
"&!Att vid utarbetandet av en intervjuguide använda ”områdesprincipen” innebär att intervjuaren börjar 
med frågor som ligger i periferin till det centrala i syfte att få respondenten att känna sig avslappnad. 
Efterhand fokuseras frågorna alltmer och avslutningsvis behandlar frågorna generella saker.!!!!
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behandlade exempelvis revisorns utbildning, erfarenhet och tidigare uppdrag i kommunen. I 
del två skiftade fokus mer till den förtroendevalda revisorns uppdrag i sig. Här fanns intresset 
i att få förståelse för granskningen och dess funktion samt deras uppfattning i oberoende 
debatten. Avslutningsvis var del tre ämnad till att diskutera vilka motsättningar den 
kommunala revisionen möter i dagsläget, och vidare hur de ser på framtiden.      
 
Första intervjun utgjorde en provintervju i syfte att säkerställa intervjuguidens kvalitet (Dalen, 
2008). Provintervjun resulterade i att mindre förändringar gjordes i intervjuguiden, några 
frågor förtydligades samt andra tillades. Efter diverse förändringar fastställdes den aktuella 
versionen (se bilaga 2). Jag finner ingen anledning i att inte använda provintervjun i 
materialinsamlingen, då studien bygger på semistrukturerade intervjuer varför ingen intervju 
blir den andra helt lik.  
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Då kommunerna är utspridda i hela Sverige, har telefonintervjuer ansetts vara lämpligast 
intervjumetodik, då det möjliggjorde att tala med personer som är geografiskt avlägsna 
(Elmholdt, 2006, se Kvale & Brinkmann, 2009). Trots att några kommuner är lokaliserade i 
närområdet har samtliga intervjuer gjorts via telefon för enhetlighetens skull. 
Telefonintervjuer har i denna studie resulterat i en god svarsfrekvens och en relativt snabb 
insamlingsmetod. För att uppfylla detta ställs dock samtidigt högre krav på att intervjuaren är 
väl påläst på materialet vid en telefonintervju, jämfört med personlig intervju. Detta då 
intervjuaren inte har möjlighet till att observera hur intervjuobjektet uppträder via 
ögonkontakt, kroppsspråk etc. (Jacobsen, 2002). Generellt vid intervjuer som 
insamlingsmetod krävs viss förkunskap i ämnet för att ställa följdfrågor och följa upp 
intervjupersonens svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Med hjälp av den förstudie som 
genomfördes tillsammans med litteratursökningar på ämnesområdet underlättades denna 
process, och den kunskap som erhölls innan intervjuerna med revisorerna uppfattades 
tillräcklig. Intervjuerna pågick mellan 30-40 minuter. Respondenterna tillfrågades även om de 
godkände att samtalet spelades in i syfte att möjliggöra största möjliga informationsinsamling. 
Inspelningen godkändes av samtliga respondenter. Vid själva intervjutillfället gjordes endast 
mindre minnesanteckningar, vilka användes för att stämma av att de centrala 
frågeställningarna täckts under intervjun. I efterhand kunde anteckningarna vid 
sammanställningen av materialet fungera som en slags förteckning av var på bandet olika 
ämnen eller citat kunde återfinnas. Fördelen med att spela in är att intervjuaren kan inskränka 
mängden anteckningar och istället fokusera på samtalet (Jacobsen, 2002; Saunders et al. 
2009).  
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Studien har kompletterats med andrahandsinformation i form av artiklar inom ämnesområdet, 
rapporter samt information från SKL:s hemsida. Detta har utgjort grunden till institutionalian 
(se kapitel 2) samt den förkunskap, utöver förstudien, som krävdes. Institutionalian avser att 
förklara den mest väsentliga reglering och lagstiftning som tillhandahålls inom kommunal 
revision.  
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Samtliga 11 respondenter godkände att telefonintervjun spelades in, varför inspelningarna har 
utgjort den primära materialinsamlingen. Efter intervjuerna har varje inspelning 
genomlyssnats två gånger. Möjligheten till en god genomgång av datainsamlingen ger en 
ökad trovärdighet till studiens diskussion och slutsatser.  Svaren från de respondenterna har 
skrivits ned och resulterat i en sammanställning av informationsinsamlingen för respektive 
kommun. Därefter har materialet indelats i respektive kluster (de större respektive de mindre 
kommunerna) vilket sedan legat till grund för empiriavsnittet. För att konkretisera 
storleksperspektivet finns det även en sammanställning av det empiriska resultatet i bilaga 3.  
Materialinsamlingen har sedan ställts mot såväl den rättsliga regleringen som den teoretiska 
ansatsen, varefter en jämförelse gjorts med hänsyn till storleksperspektivet.  Bakgrunden till 
studiens kategorisering återfinns i det faktum att Sveriges 290 kommuner är mycket skilda 
sett ur ett storleksperspektiv. Möjligheten med en jämförande studie är att se om det finns 
några tendenser som återfinns i de större eller de mindre klustret. Alternativt om det finns 
gemensamma likheter över samtliga medverkande kommuner. Intervjun med sakkunnig har 
resulterat i en tydligare problematisering och mer stringenta frågeställningar. Möjligheten till 
inspelade intervjuer har även föranlett att direkta ordagranna citat hämtats (Jacobsen, 2002). 
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Det finns en medvetenhet att såväl telefonintervjuer som inspelade intervjuer kan påverka 
respondentens svar. Känsliga ämnen anses vanligen bättre lämpade för personliga intervjuer 
(Jacobsen, 2002), dock skulle det i denna studie begränsa urvalet. Telefonintervju är att 
föredra för att minska det som kallas ”intervjuareffekten”. Det innebär att intervjuarens 
uppfattningar om problemet lättare kan anonymiseras. Samtidigt som hänsyn bör tas till att 
tillförlitligheten är svårare att avgöra. Vidare kan kritik riktas mot användandet av inspelning, 
då intervjupersonen skulle kunna känna sig otrygg och därmed inte avge helt sanningsenliga 
svar, detta har försökt motverkas genom att låta de förtroendevalda respondenterna vara 
anonyma. Efter att samtliga intervjuer nu är genomförda anses denna risk vara liten, då 
respondenterna ej uttryckt att de varit besvärade eller hindrade av inspelningsmetoden.  
 
Med bakgrund i studiens omfång kan inga generella slutsatser presenteras. Däremot syftar 
studien till att ge ett bidrag till debatten om de förtroendevaldas oberoende samt vidare om 
uppfattningen om, och problematiken kring, oberoende skiljer sig med hänsyn till 
storleksperspektivet. De slutsatser som studien resulterat i har framkommit genom 
gemensamma uppfattningar som gick att urskilja överlag i de representerade kommunerna. 
Vidare återfinns dessa relevanta och trovärdiga med bakgrund i att ett jämnt mönster 
identifierats.   
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Forskningsetiska principer har tillämpats under hela uppsatsprocessen i syfte att säkerställa att 
förtroendet vidare upprätthålls mellan författare och samtliga respondenter. Det inspelade 
materialet skall följaktligen komma att behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet). 
Kommunerna är kända, dock inte med namngivna förtroendevalda revisorer. Att namnge 
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respondenterna tjänar inte till någon nytta för studien i sig, istället kan anonymiteten vara 
grund för en större öppenhet (Jacobsen, 2002).  
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De förtroendevalda revisorerna förklarar hur revisionens status successivt har ökat de senaste 
åren, med anledning av bland annat förändringar i lagen32. En representant från en mindre 
kommun beskriver hur politiker, i synnerhet i mindre kommuner, har utvecklat sitt intresse för 
revisionen. Det beskrivs vidare hur politikerna förr såg ett motstånd gentemot revisionen och 
inte hade ett intresse i att samarbete med revisorerna. Idag menar den aktuella revisorn att det 
finns en mycket bättre förståelse. Det tidigare uppfattade hotet som revisionen förmedlade, 
har alltmer avvecklats. En annan förtroendevald revisor från en mindre kommun menar också 
att respekten gentemot kommunrevisionen har förbättrats. Tidigare kunde revisionen 
uppfattas som ett ”onödigt ont”33, vilket var ett resultat av mestadels okunskap. Det var inte 
helt ovanligt att kommunalrådet inte accepterade att revisionen var med och inspekterade.  
 
I revisionens uppgift ingår att berätta för fullmäktige hur mycket resurser som krävs för att en 
rättvisande revision för kommunen skall kunna genomföras. En respondent från en mindre 
kommun förklarar hur det förr inte var ovanligt att revisionens pengar prutades bort och 
överordnade menade att allt inte nödvändigtvis behövde granskas. Detta förklaras också som 
ett utfall av okunskap och att revisionen har setts som en fiende inom verksamheten. 
Revisionen har dock inga förpliktelser om att berätta vilka områden som skall granskas, 
förklarar samma revisor. De mindre kommunerna beskriver hur syftet är att företräda 
kommunmedlemmarna. ”Varje medlem i kommunen betalar in en viss summa till kommunen i 
skatt, vilket ska generera att de får tillbaka service i form av bland annat 
kommunrevisionen”34. I en mindre kommun belastas ekonomin mer påtagligt om det finns 
familjer med stort behov av kommunalt stöd och resurser. Det slår allt hårdare i en mindre 
kommun mot den budget som kommunen har att hålla sig till, samtidigt som det är 
kommunens ansvar.  
!
Respondenterna från de större kommunerna förklarar instämmande att syftet med revisionen 
är kommunmedlemmarna i fokus. Vidare ligger mycket fokus vid den interna kontrollen, 
vilket av flera respondenter framställer som det viktigaste begreppet i det demokratiska 
systemet. Någon drar även en jämförelse med det privata revisionsuppdraget- ”I ett bolag är 
revisionen betydligt smalare och fyller en annan funktion i meningen att revisorerna så tydligt 
intygar räkenskaperna, vilket har betydelse på den finansiella marknaden. Det förhållandet 
finns inte i en kommun eftersom kommuner inte går i konkurs eller är marknadsutsatta”35.    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"0!Se även prop. 1998/99:66, 2005/06:55 och 2009/10:46. ! 
""!Förtroendevald revisor, mindre kommun!!
"=!Förtroendevald revisor, mindre kommun!
">!Förtroendevald revisor, större kommun!
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De förtroendevalda är inte utbildade revisorer, men genomgående är att de har en gedigen 
allmän bakgrund som samtliga respondenter anser värdefull. I de mindre kommunerna 
betonas hur revisorerna utgör den ”förlängda demokratiska armen till kommuninvånarna”36. 
De förtroendevalda revisorernas lokal- och verksamhetskännedom anses vara till stor nytta för 
revisionen. Respondenterna från de mindre kommunerna menar samtliga att resurserna för 
utbildning inte räcker till i lika stor utsträckning, varför de sakkunniga biträdena även används 
som ett kompetenshöjande element. Vidare förklarar även en av de mindre kommunerna hur 
seminarier hålls med andra större närliggande kommuner i syfte att utbyta erfarenheter. Även 
mindre kommuner går ihop och anordnar utbildningsdagar där biträdena tillhandahåller 
diverse information. SKL:s rapporter förklaras också vara en god källa för 
informationsinsamling. Dock framgår hur utbildning i SKL:s regi för de allra minsta 
kommunerna kan vara svårare. De har inte samma möjlighet ur resurssynpunkt att skicka iväg 
sina representanter på utbildning. Kommunerna är heller inte sällan avlägset belägna, varför 
det blir ett större projekt att anordna.  Trots detta påpekas det samtidigt att kommunens 
omfattning självfallet påverkar vilken utbildning som krävs. Större delen av respondenterna 
menar att med hjälp av de sakkunniga biträdena finns ofta svaren nära till hands, på ett lokalt 
plan och därmed också lite billigare.   
 
I de större kommunerna förklarar respondenterna hur uppdraget förtroendevald revisor är ett 
hedersuppdrag, som kräver viss erfarenhet. En revisor sa att ”kommunrevisor skall man inte 
bli förrän man fyllt 50 år […], man måste se med båda ögonen och ha viss livserfarenhet 
vilket ofta kommer med åldern ”37. Samma förtroendevalda revisor förklarar också hur alla 
beslut togs i konsensus. Är det oenigheter väljer de att lägga frågan åt sidan och ta upp den 
vid ett senare tillfälle, vilket respondenten menar är en strategi som de har fått mycket respekt 
för. Att försöka hålla ihop revisionen sågs som ytterst viktigt.  I de större kommunerna är 
möjligheten till externa utbildningar för revisorerna större, men de använder precis som de 
mindre kommunerna, även erfarenhetsutbyte med andra såväl större som mindre kommuner.   
 
I de mindre kommunerna förklaras att revisionsuppdraget kan möta svårigheter vid 
nyrekrytering. Någon av de mindre kommunerna nämner att de skulle önska att vara 
ytterligare en ledamot, men att detta troligen är en kostnadsfråga och möjligen också beror på 
svårigheter att fylla revisionsposter. En annan representant från en mindre kommun menar 
istället att tillsättandet av revisorer inte uppfattas som problematiskt, och att de var nöjda med 
att det fanns en blandning av kvinnor och män med olika erfarenheter. I de större 
kommunerna uppfattas inte rekryteringen vara bekymmersam, då de i den stora populationen 
finns så många tillgängliga personer som inte är jäviga. Dock var samtliga kommunerna eniga 
i att de förändringar som gjorts gällande jävs- och valbarhetsreglerna har varit positiva, 
oavsett om det påverkat rekryteringsförmågan eller ej. En revisor förklarar hur ”revisionen 
skall plocka sin information från samma håll, dvs. genom att de läser nämndernas uttalanden. 
Skulle det vara möjligt att samtidigt sitta i fullmäktige innebär det att du är ett parti och går 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"G!Förtroendevald revisor, mindre kommun!!
"#!Förtroendevald revisor, större kommun !
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på gruppmöten etcetera i din partipolitiska funktion”38. Det finns ingen given kravprofil men 
i flera av de representerade kommunerna, både stora och små, förklaras hur det slumpmässigt 
förefallit sig så att den blandade samhällserfarenheten varit mycket gynnsam.  
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I grunden är ingen oberoende enligt Tengdelius (telefonintervju, 2012), men begreppet syftar 
till att den som reviderar inte skall ha någon anknytning till den som granskas, inga egna 
intressen, eller på något sätt vara i samröre. De större kommunerna anser sig vara tillräckligt 
oberoende, med hänvisning till att det inte förekommer någon politisk diskussion i 
revisionsgruppen. ”Den politiska kappan hängs av när man går in i sammanträdesrummet, 
och sen hänger man på sig den när man går ut”39. Samtidigt som de menar att helt oberoende 
kan ingen vara, då systemet bygger på att de politiska partierna lägger fram kandidatförslag 
som fullmäktige sedan beslutar om. Uppfattningen är dock att en rimlig nivå av oberoende 
uppfylls.  Har det begåtts ett fel ska det inte spela någon roll vem som gjort felet, då ska det 
hanteras lika oavsett vems partikollega det kan vara. En mycket erfaren revisor förklarar hur 
oberoendet hade ifrågasatts en gång under alla dennes år i revisionen. Då framförde en person 
sin politiska åsikt vid ett revisionssammanträde och denne insåg själv rätt snabbt att 
revisionen inte var helt rätt forum för sådana yttranden, och avgick sedan på eget initiativ.  
 
Möjligheten att uppfylla oberoendet med bakgrund i kommunernas storlek kan tolkas på olika 
sätt. De finns de som menar att oberoendet skulle vara allt svårare att uppnå i en mindre 
kommun där alla känner alla. Respondenterna i de större kommunerna menar att de har bättre 
förutsättningar att uppfylla oberoendet. Det är i den lilla kommunen större risk att jäv 
förekommer, menar de. Samtidigt som en mindre kommun menar att revisorerna i en allt 
högre utsträckning har ögonen på sig, varför en jävsituation skulle vara svår att komma undan 
med. Representanter från de mindre kommunerna förklarar hur uppfattningen är att större 
kommuner skulle ha svårare, eftersom kravet på jäv är svårare att utesluta med tanke på den 
anonymitet som förekommer. Vidare förklarar de hur ingen egentligen kan veta var en annan 
har sina förbindelser. I en större kommun är avståndet till politiken större, samtidigt som 
avståndet till medborgarna också är det, varför de skulle kunna riskera att bli lite isolerade. 
Den generella uppfattningen som både de mindre och de större kommunerna påvisar är att 
revisorn i sig måste vara en säker och trygg person, så att denna inte blir utsatt för 
påtryckningar som gör att dess omdöme sviktar.  Möjligen finns ett ännu större behov av detta 
i kommuner som har ett revisionskontor, där revisorerna är mer inblandade i verksamheten. Å 
andra sidan kan kommunalrådet i mindre kommuner uppfattas starka, varför det krävs en 
revisor som inte viker ned sig. Vänskapsband till tidigare kollegor eller andra anknytningar 
till specifika områden måste också kunna sättas åt sidan vid granskningen. Oavsett 
konstruktion så har de förtroendevalda ett stort personligt ansvar när det kommer till 
oberoendet.   
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"N!Förtroendevald revisor, större kommun!
"O!Förtroendevald revisor, större kommun!!
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En mindre kommun förklarar hur oberoendet kan förefalla diskutabelt i situationer när de får 
önskemål från en nämnd om att titta på något speciellt. I dessa lägen svarar de 
standardmässigt att ”det låter bra men den granskningen får ni göra själva” 40 . 
Revisionsplanen kan ju självfallet förändras, men inte av anledningen att någon politiker 
kommer och säger granska detta istället för detta. Så samma revisionsbyrå kan då göra ett 
konsultuppdrag men som en granskning på fokusnämndens uppdrag. Kommunrevisionen 
utför inte granskningsuppdrag på nämndernas förfrågningar, då det skulle komma att 
ifrågasätta deras oberoende.  
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Vidare förklaras även hur de sakkunniga biträdena assisterar de förtroendevalda vid 
kommunrevisionen. Kommunrevisionen är yrkesrevisorernas uppdragsgivare. De mindre 
kommunerna uttrycker hur de sakkunniga har en stor betydelsefull roll i revisionen. Även om 
revisionen bestäms av de förtroendevalda, så framställs biträdena som avgörande i syfte att 
upprätthålla en professionell revision och det juridiska kunnandet. I de större kommunerna 
förklaras hur de sakkunniga upphandlas i den mån som behövs. Där revisionskontor finns är 
det också en annan relation mellan förtroendevalda och de externa yrkesrevisorerna, då dessa 
snarare har en närmare relation med yrkesrevisorerna på plats i kommunen.  Generellt är 
uppfattningen hos de förtroendevalda att det är kombinationen med de sakkunniga biträdena 
som tycks vara det unika i den kommunala revisionen. Sakkunniga kan göra en yrkesmässig 
riskbedömning i samspel med de förtroendevaldas kännedom om lokala förhållanden. Kravet 
på sakkunniga har också en oberoende influens. I deras yrkesprofession finns egna regler och 
normer att förhålla sig till kring etik och oberoende41, vilket föranleder att den kommunala 
revisionens oberoende stärks. Ju längre upp i hierarkin man är det desto viktigare att man är 
oberoende. I mindre kommuner är det inte ovanligt att de bara har ett sakkunnigt biträde, som 
kontaktperson, och sen är det upp till dem att inrätta sina kollegor med specialistkompetenser 
att granska. De revisorerna befinner sig då geografiskt längre bort ifrån den faktiska 
granskningen, varför en respondent från en mindre kommun förklarar att avståendet är ett sätt 
att intyga oberoendet.   
 
Relationen förklaras som att de sakkunniga är företrädande och verkställer, medan 
kommunerna styr vad som skall granskas. Det uppmärksammas att det går alltid att granska 
mer, samtidigt som majoriteten av kommunerna anser att den granskning som sker är 
tillräcklig. I den djupgående granskningen varierar områdena från år till år, efter de behov 
som anses finnas alternativt om något tips inkommer.   En av de mindre kommunerna 
förklarar hur de i själva granskningen inte lägger sig i. När det sakkunniga biträdet sedan 
lägger fram ett utkast till en granskningsrapport får de förtroendevalda revisorerna möjlighet 
att svara på det, eventuella ändringar görs då och sedan fastställs en revisionsrapport. Samma 
revisor förklarar hur revisionsprocessens utseende styrker både revisionens oberoende och 
dess professionella status.   
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=R!Förtroendevald revisor, mindre kommun !
=&!I Revisorslagen (RL) 20-21§§ finns regleringen om revisorns opartiskhet och självständighet.!!
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Naturligt blir att en diskussion följer om de förtroendevalda tillför något av värde, eftersom 
alternativet att plocka bort de sakkunniga från revisionen inte anses möjligt. En mindre 
kommun framför att bortsett från att den nödvändiga kompetensen försvinner, skulle det 
också vara alldeles för dyrt för kommunen att bara ha yrkesrevisorer. De förtroendevalda står 
vidare för en kunskap som inte går att ersätta endast genom yrkesrevision. En representant 
från en mindre kommun förklarar hur det kan tänkas att diskussionen fortlöper annorlunda 
mellan storstad och landsbygd. I flera mindre kommuner är uppfattningen att man känner folk 
och företeelser på ett annat sätt. I upphandlingen av sakkunniga är biträdena minst 10-15 mil 
bort, ”de läser lokaltidningar men kan knappast få den direktkontakt med verksamheten som 
den som bor kring torget får”42. En respondent från en mindre kommun menar därför att den 
lilla del som de förtroendevalda kostar kommunen, anses vara av värde. ”Insyn, inblick och 
förståelsen i olika frågeställningar fås till en väldigt rimlig peng”43. När det sedan styrs upp 
med den expertis som sakkunniga bidrar med är denna kombination att uppfatta som väldigt 
god.   
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Tillfällen då den partipolitiska kopplingen skulle påverka revisionen i negativ bemärkelse 
anses vara få. Hade det funnits partipolitiska incitament hade det troligen gett uttryck i oeniga 
revisionsrapporter vilket inte är fallet (Nyman & Tengdelius, 2007). Tengdelius 
(telefonintervju, 2012) menar att dessa tillfällen måste värderas i förhållande till värdet av att 
de förtroendevalda är människor som har en samhällsförankring. Generellt anses de vara 
duktiga på att inte bedriva partipolitik, det händer naturligtvis men är mycket sällsynt.   Av de 
förtroendevalda revisorerna menar samtliga att den partipolitiska kopplingen inte utgör något 
hot för oberoendet. Revisorerna är utvalda på partipolitiska grunder dock inte med avsikten att 
de ska driva sin partipolitik i revisionen. Flera revisorer menar att om en utomstående skulle 
närvara eller vara observatör vid ett sammanträde för kommunrevisionen, skulle det vara 
ytterst svårt att genomskåda den partipolitiska förankringen. Vidare beskrivs också hur 
granskningen inte utgår ifrån vad revisorerna uppskattar rent politiskt, utan utifrån vad 
fullmäktige har bestämt. Det betyder att om fullmäktige är i opposition till revisorn, så 
innebär det ändå att revisorn måste granska att den politiken genomförs, vilket ger lite 
utrymme för det politiska beroendet.     
 
Bortsett från lagstiftningen kring jävs- och valbarhetsreglerna finns de några revisorer som 
menar att oberoendet kan stärkas via andra principiella beteenden. En respondent från en 
större kommun förklarar hur denne väljer att inte medverka vid partimöten/ fullmäktige 
gruppens möten. Detta är en markering för att inte störa oberoendet. Att medverka vid mötena 
gör naturligtvis att risken blir större att de allierar sig med sitt eget parti, och får svårare att 
vara oberoende. Andra väljer att vara med vid partimötena men deklarerar att dennes roll är 
att lyssna men inte att ta ställning i den pågående debatten.  Ytterligare en av respondenterna 
från en större kommun tar upp resonemanget att ordförande i kommunrevisionen skall komma 
från oppositionen (vice ordförande är då vanligtvis från majoriteten). Detta visar sig vara 
förekommande i majoriteten av de representerade kommunerna. Detta avses också att markera 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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oberoendet och förklaras vara en lämplig metod ur den aspekten, däremot är det ingenting 
som bör lagstiftas om då de exempelvis skulle kunna vara svårare att uppnå i en mindre 
kommun. En mindre kommun som i dagsläget inte hade oppositionen som ordförande 
förklarade att detta beslut inte grundade sig i något politiska ställningstaganden, utan en 
praktisk lösning då revisorn för oppositionspartiet var helt nyvald och oerfaren. 
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Skulle en statlig instans granska kommunerna faller idén med det lokala självstyret. Då blir 
det längre inte revision utan tillsyn.  Resultatet skulle bli att vi tappar ansvarsprövningen, 
eftersom det inte är yrkesrevisorernas ansvarsområde, varför vi också kommer från det 
kommunala självstyret. En av de större kommunerna menar att detta inte nödvändigtvis skulle 
leda till en mer oberoende revision. Har du en privat extern yrkesrevisor innebär det att de tar 
betalt för sina tjänster och för sin existens, varför risken finns att de inte lägger fram en 
tillräckligt kritiskt granskad rapport. Samma incitament finns inte för den kommunala 
revisionen.     
 
En revisor i en mindre kommun menar att det beror på hur revisorerna lokalt agerar. 
Nackdelen blir förlusten av lokalkännedom. Skulle ett motsvarande system införas finns det 
vikt av att ha någon som har lite lokalkännedom. I nuläget ser de inget direkt behov av att 
använda mer professionella revisorer. En revisor förklarar hur ”yrkesrevisorerna håller en 
hög kompetens, men om man skall generalisera lite saknar de istället den breda erfarenheten 
och har inte sett hur det politiska systemet fungerar inifrån”44. Systemet står dock och faller 
mycket på att oberoendet hålls i helgd. Idag är uppfattningen att det finns ett behov av både 
förtroendevalda och yrkesrevisorer. En större kommun menar samstämmigt att ett system 
motsvarande Riksrevisionen vore att sänka ambitionsnivån väldigt mycket. Det finns de som 
förordar att det skulle vara auktoriserade revisorer som granskar, dock menar då de 
förtroendevalda att i slutändan när det kommer till ansvarsprövningen är det upp till 
fullmäktige att besluta. Detta innebär att en extern revisionsbyrå inte skulle komma längre i 
revisionsprocessen med bakgrund i hur systemet ser ut idag. Den lokala förankringen är 
väldigt viktig. Vidare förklaras att ”om revisionsinsatserna skulle baseras mindre på 
lokalkännedomen och mer på det tekniska kunnandet förutsäger inte det att revisionen 
nödvändigtvis blir mer professionell”45.  
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Faran som finns, även om detta inte var något som ansågs förekomma i de aktuella 
kommunerna, är i de fall som revisorerna inte kan förmå sig till att kritisera sina partivänner. 
Det ses som mycket problematiskt om revisorerna inte skulle klara av att frigöra sig från sina 
partipolitiska åsikter. Det gäller att lägga bort partibeteckningar och bara göra den sakliga 
granskningen menar en av respondenterna från en större kommun.  
 
En brist som uppdagades tidigare var kravet på endast tre förtroendevalda revisorer. Idag 
anses revisionen ha lagen (KL) på sin sida, i den meningen att de kan gå in och granska 
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varsom (med hjälp av de sakkunniga). För de mindre kommunerna är dock resursfrågan 
fortfarande aktuell. De förklarar att det kan vara svårare att rekrytera revisorer till kommunen 
och deras förutsättningar utifrån budget är alltmer restriktiva, dock måste dessa ställas i 
relation till kommunens storlek. Att rekrytera representanter till den kommunala revisionen i 
en mindre kommun kan vara svårt dels med tanke på att många lämpliga personer har 
kommunuppdrag som begränsar, medan andra istället inte är villiga att lämna ut sitt politiska 
ställningstagande för allmänheten. Av revisorerna i de mindre kommunerna framgår att deras 
lokalkännedom, tillsammans med biträdenas expertis, gör att den kommunala revisionen kan 
uppfylla sitt huvudsakliga syfte. Samtidigt kan den bristande resurstillgången ses som en 
svaghet för de mindre kommunerna. Det föranleder också att uppdraget till de externa 
revisorerna inte är så stort och vidare inte så intressant. Detta leder också till att kvaliteten kan 
tänkas ifrågasättas.   
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Bilaga 3 illustrerar respondenternas uppfattningar kring oberoende kommunal revision, ur ett 
storleksperspektiv. Sammanfattningsvis förklarar flera av revisorerna i de större kommunerna 
hur upprätthållandet av oberoendet är ett ansvar hos revisorerna själva. De menar att, vid 
sidan av den lagstiftade regleringen, är det revisorernas egen moral som avgör om de lyckas 
uppnå en oberoende granskning. Det ökar kravet på revisorns profil, och framträdande är att 
det hos revisorn bör finnas ett visst mod att stå upp för sig själv mot diverse påtryckningar. 
Bland representanterna i de större kommunerna är de också flera som valde att distansera sig 
från partiet genom att inte medverka vid partimöten, vilket var av principiell karaktär. Hos de 
förtroendevalda revisorerna i de mindre kommunerna är det istället framträdande hur den 
lokala förankringen är mycket central för revisionen. Vidare framhäver de också hur det är 
fördelaktigt att ha haft ett förflutet inom kommunpolitiken, varför man då har insikt i hur ett 
protokoll skall läsas och även förståelser för var i protokollet det kan finnas eventuella 
tveksamheter, vilket är till stor nytta i bestämmandet av granskningsområden. Sist kan också 
nämnas hur de förtroendevalda revisorerna belyser den professionella granskningen genom 
samarbetet med sakkunnigt biträde. Detta samarbete uppfattas alltmer viktigt för de mindre 
eftersom förutsättningarna i deras granskning skiljer sig betydligt från de större.  
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För att uppfylla den kommunala revisionens funktion krävs det att de förtroendevalda 
revisorerna är i samklang med de regler och lagar som finns inom den kommunala 
verksamheten. Som Stewart (1984) beskriver finns det primära delar, utöver den finansiella 
informationen, som skall granskas i kommunerna. De förtroendevalda revisorerna är 
medvetna om detta och förklarade i flera fall att räkenskapsrevisionen utgör den mindre 
väsentliga delen, varför intern kontroll och förvaltning var desto viktigare. Grundtanken är att 
revisionen skall vara ett professionellt verktyg i syfte att legitimera kommunernas 
ändamålsenlighet och redovisning.  
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Systemet med förtroendevalda revisorer är inte helt oproblematiskt. Revisionsfunktionen 
skulle kunna ses som tudelad; revisorerna tillhör ett parti (även om det inte skall bedriva sin 
partipolitik i revisionen), samtidigt som de ska utgöra ett oberoende granskningsorgan. 
Revisorerna förklarar själva hur det krävs att de har ett gott civilkurage, vilket av Cassel 
(1996) också beskrivs som en av de svåraste uppgifterna. Sinclair (1995) beskriver den 
ansvarskonflikt som kan förekomma mellan de olika typerna av ansvar. I den kommunala 
revisionen skulle detta kunna ses som konflikten mellan oberoende och självbestämmandet. 
Revisorerna ansvarar för en oberoende granskning samtidigt som det kommunala 
självbestämmandet existerar på lokal nivå. De är av stor vikt att de förtroendevalda 
revisorerna lyckas separera de två begreppen. Lagstiftningen markerar revisorernas 
oberoende, samtidigt som de förtroendevalda revisorerna fått ansvaret att själv bestämma 
kring granskningen och i vilken mån de skall upphandla sakkunniga för att fullgöra revisionen 
enligt god revisionssed. Av intervjuerna framgår att denna ansvarskonflikt inte upplevs 
problematisk, då uppdraget är fristående och avser en oberoende granskning. Dock återges ett 
exempel där en revisors politiska åsikt framfördes i revisionen, vilket resulterade i att 
densamme omedelbart avgick. Detta är ett exempel på den ansvarskonflikt som går att urskilja 
i den kommunala revisionen, vilken ligger utanför det legala systemet. Revisorn lyckades här 
inte bortse från sin politiska åsikt i ansvaret att upprätta en oberoende revision. Tengdelius 
(telefonintervju, 2012) förklarade hur kommunrevisionen har fått förtroende från staten att sig 
själva granska. Så länge det inte motbevisas att den missköts så fyller den sin funktion. Trots 
att det uppfattas sällsynt är exemplet ovan en indikation på att såväl lagstiftaren som de 
förtroendevalda ser allvarligt på oberoendet. Som någon beskrev är revisionen också ett 
hedersuppdrag varför upprätthållandet av en oberoende granskning är en central fråga, såväl 
hos revisorerna som hos allmänheten.  
 
Möjligheten finns alltid att revisorn kan komma att granska sina egna partikamrater, vilket är 
ett resultat av det ansvarssystem som är representerat i den kommunala revisionen. Här kan 
tänkas att likt Biddle (1986) finns det olika förväntningar och intressen från partikamraterna 
respektive kommunmedlemmarna. Av studien framkommer att revisorerna möter olika 
förväntningar, varför de menar att fokus alltid är en oberoende revision utan influenser från 
endera håll. Revisorn har flera funktioner som naturligt kan ses konflikterande, men där 
revisorerna menar att deras tidigare erfarenheter och positioner i det kommunala systemet är 
en grundförutsättning för att revidera den kommunala verksamheten. Studien påvisar att den 
professionella närvaron som Carrington (2010b), beskriver inte bara utgör den 
utbildningsbara delen utan även insikt i den kommunala verksamhetens uppbyggnad. De 
förtroendevalda revisorerna är inte professionella i den bemärkelsen att de har en avlagd 
examen för att arbeta som revisor, däremot är de enstämmiga i att deras kunskap om det 
politiska systemet och kommunens intressen är nödvändig. Den kritik som framförts gällande 
otillräcklig profession inom den kommunala revisionen tycks inte vara helt befogad, med 
hänvisning till den kompletterande och allsidiga kunskap som finns genom samarbetet mellan 
de förtroendevalda och sakkunniga revisorer.  
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Som Carrington & Catasús (2007) beskriver infinner sig den professionella närvaron följt av 
ett professionellt agerande. Den professionella granskningen är att förknippa med de 
sakkunniga revisorerna. Dock är det kommunala systemet mer komplicerat än så.  Det är 
tydligt hur de förtroendevalda revisorerna månar om att agera professionellt, även om de inte 
är professionella revisorer i dess teoretiska mening. Oberoendet blir en mer central fråga hos 
de förtroendevalda, än hos de sakkunniga. Visst skulle det kunna tänkas att det finns 
incitament som skulle styra de förtroendevalda revisorerna till andra val, men upplevelsen är 
att samtliga respondenter hade en klar bild av det oberoende granskningsuppdrag som de 
ämnas uppfylla. För att uppnå det faktiska oberoendet som Diamant (2010) redogör för, krävs 
att de relationer som kan hota oberoendet identifieras (Glazer & Jaenicke, 2002). Av 
analysmodellens fem hot, är det främst självgranskningshotet som har kommit att diskuteras. 
Självgranskningshotet är aktuellt med bakgrund i att revisorerna till viss del kan uppfattas 
vara en del av revisionen, genom sitt politiska engagemang. Som Ahlenius (2012) skriver 
”granskas de av sina egna”. Av studien framgår dock att revisorerna själva inte anser att de 
politiska banden stör deras arbete. I samtliga kommuner utgörs revisionsteamen av olika 
partier, varför det på revisionssammanträdena anses mycket viktigt att den politiska kappan 
hängs av. Oavsett vems partikamrat som råkar vara föremål för granskning skall en oberoende 
revision genomföras. Vänskaps- eller skrämselhotet skulle kunna tänkas förekomma i de fall 
där revisorn skall granska sina partikamrater. Det viktiga som revisorerna beskriver är att de 
har förmågan att distansera sig från sin partipolitik, vilket förklaras kommer med erfarenhet. 
Det var några av respondenterna som ville markera sitt oberoende ytterligare genom att 
exempelvis inte närvara vid partimöten, eller åtminstone inte göra något ställningstagande.    
Framträdande var också hur, trots det faktum att revisorerna kan lämna en egen 
revisionsberättelse, valde de att enas om en. En revisor framförde hur revisionen i den 
specifika kommunen valt att ta alla beslut i konsensus. Detta innebär att trots deras 
partipolitiska åsikt skulle samtliga revisorer i största möjliga mån vara överens, varför det är 
svårt att hävda att den partipolitiska hänsynen skulle påverka revisionen. Av god revisionssed 
framgår också att samstämmighet inom revisionen är en styrka.  
  
Lagstiftningens avsikt har varit tydlig i den meningen att de senaste förändringarna, i.e. jävs- 
och valbarhetsreglerna, i kommunallagen har gått mot en ökad förstärkning av oberoendet 
(SKL, 2010a). Rättsreglerna är ett sätt att skydda revisorerna mot otillbörliga påtryckningar 
samtidigt som det är viktigt att belysa hur de inte kan undanröja alla tvivel på revisionens 
oberoende. Som inledningsvis nämndes söker vi det acceptabla oberoendet, då helt oberoende 
är ingen. Av de representerade kommunerna framgår hur revisorn måste ha en hög integritet 
och ett mod, oavsett var och hur granskningen kan komma att göras. Att detta framkom i 
intervjuerna visar att revisorerna är medvetna om de påtryckningar som de kan utsättas för i 
funktion av förtroendevald revisor.  
 
I debatten som föregår görs en liknelse vid Riksrevisionen, vilken granskar den statliga 
verksamheten. En av de representerade kommunerna framförde hur ett flytt av den 
kommunala revisionen skulle vara att sänka ambitionsnivån mycket. Flera av revisorerna var 
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medvetna om den aktuella debatten och menade att idag finns det inget bättre sätt än vad som 
redan är implementerat. Att ett fristående statligt alternativ skulle vara mer oberoende var 
ingen självklarhet. Det kan tänkas att det finns andra incitament som skulle driva ett beroende 
i dessa fall exempelvis penningflödet som finns för de privata byråernas existens.  
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Det finns en gemensam åsikt i samtliga kommuner att oberoendet är att prioritera högt i den 
kommunala revisionen. Detta är ett begrepp som vidare diskuteras på seminarier och 
nätverksträffar där kommunrevisorerna medverkar, och på frågan om oberoende är de väldigt 
överens. I resonemanget om det politiska bandet är störande ur ett oberoendeperspektiv 
förklarar revisorerna hur detta aktivt arbetas mot, och i revisionens funktion ingår inte att för 
revisorerna försvara sin partipolitik. Däremot finns det delade meningar i om och var det är 
svårare att uppnå ett acceptabelt oberoende, med bakgrund i kommunernas storlek. 
Granskningens omfattning är beroende av storleken. Detta ter sig ganska självklart då de 
mindre kommunerna generellt hade en betydligt lägre budget att förhålla sig till. 
Upphandlingen för de djupgående granskningarna av verksamheten blev naturligt därför inte 
lika aktuella. Av det empiriska materialet följer att oberoendet tycks vara av stor vikt såväl för 
de mindre som de större kommunerna. Det föll sig därför så att kommunerna argumenterade 
för varför revisionen uppfyllde oberoendet och följaktligen uppfattade de mindre 
kommunerna att de större hade svårare att vara oberoende, och vice versa. Detta skulle kunna 
ses som ett resultat av att de är väldigt insatta i frågan och aktivt arbetar för oberoendet på 
varsina håll. Samtidigt kan de utmaningar som kommunerna möter i syfte att upprätthålla 
oberoendet skilja sig åt.  
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För att revisionen skall kunna inge komfort och legitimitet krävs det att revisorerna genom 
revisionsprocessen kan intyga detta. Först beskriver Pentland (1993) betydelsen av hur och av 
vem revisionsprocessen är genomförd av. Här finns det dom som menar att den kommunala 
revisionen till sitt utseende inte uppfyller kravet på en oberoende granskning (Lindström, 
2012). De förtroendevalda revisorerna menar dock att den kommunala revisionsprocessen är 
ett bra system till sin konstruktion. Systemet bygger på att förtroendevalda- och sakkunniga 
revisorer samarbetar i syfte att genomföra en tillräcklig revision. I studien förklarar 
respondenterna hur komfort uppnås genom samarbetet mellan förtroendevalda och 
sakkunniga revisorer. De förtroendevalda revisorerna har inte ensamma den kunskapen som 
krävs för att göra en tillfredställande och trovärdig granskning. Carrington (2010b) beskriver 
vidare hur den professionella närvaron inte ensam kan skapa komfort, varför omgivningens 
förväntningar också väntas påverka. De förtroendevalda revisorerna, med sin lokal och 
verksamhetskännedom, har förmågan att känna av och ta in förfrågningar från omgivningen. 
Vidare kan också omgivningen känna sig trygg i att de förtroendevalda ofta har en erfarenhet 
som gynnar och möjliggör en alltmer kritisk granskning. Att möta omgivningens 
förväntningar kan därför likställas vid den demokratiska förankringen som den kommunala 
revisionen idag representeras av. Carrington (2010b) fortsätter att beskriva hur revisorn inte 
kan granska allt, varför det handlar om att göra en avvägning där revisorn känner sig trygg i 
de uttalanden som görs i samband med revisionen. Detta skulle kunna ses som ett allt större 
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problem i den kommunala revisionen där verksamheten, även revisionen, är väldigt 
budgetstyrd. Revisorerna förklarade hur först den lagstadgade revisionen bestämdes, varefter 
de djupgående granskningarna beslutades om. Med bakgrund i kommunens budget så kunde 
de djupgående granskningarna bli mer eller mindre aktuella. I de större kommunerna 
uppfattades granskningen tillräcklig, medan det i de mindre kommunerna kunde vara mer 
problematiskt.   
 
Legitimitet avser vidare att beskriva hur revisionen uppfyller de normer och etiska 
hänsynstaganden som finns (Carrington, 2010b). Revisorerna har en viktig roll i att intyga och 
försäkra kommunens medlemmar om att verksamheten bedrivs i linje med de policies och 
riktlinjer som utarbetats. För att skapa trovärdighet och sedermera legitimitet för den 
kommunala verksamheten förklarar Beethams legitimitetsteori tre nivåer vilka avser att vara 
grundläggande för att skapa full legitimitet (Beetham, 1991). Den första nivån avser att 
revisorerna skall rätta sig efter lagar och regler. De representerade kommunerna uppfattas väl 
medvetna om kommunallagens reglering samt annan lagstiftning. Tillsammans med de 
sakkunniga kan de uppfylla de formella krav som ställs på revisionen. I nivå två förklaras 
acceptans för reglerna. De förtroendevalda revisorerna är mycket eniga i att de lagändringar 
som skett varit nödvändiga för att upprätta en oberoende revision. I denna nivå förklaras 
också hur de som tilldelas ansvaret, i.e. de förtroendevalda och de sakkunniga, skall uppfattas 
ha en giltig auktoritet.  Att inneha en giltig auktoritet har i denna studie visat sig representeras 
av både yrkesprofession och kunskap samt erfarenhet av det kommunala systemet. De 
sakkunniga revisorerna står för yrkesprofessionen, medan de förtroendevalda revisorerna har 
den lokala förankringen och politiska erfarenheten. Uppfattningen är att det skulle vara 
olämpligt att avlägsna de förtroendevalda revisorerna från den kommunala 
revisionsprocessen. Revisorerna förklarar flera anledningar, däribland beskrivs hur deras 
lokal- och verksamhetskännedom är unik. Vidare är den kommunala revisionen mycket 
budgetstyrd, och skulle med bara yrkesrevisorer riskera att utfalla i en otillräcklig revision. 
Avslutningsvis innebär nivå tre att det finns ett samtycke från underordnade. Detta kan liknas 
vid kommunens medlemmar som genom dagens system möjliggörs att faktiskt framföra och 
indirekt påverka revisonen. Alternativt handlar det om anställda i verksamheten, där 
uppfattningen från kommunrevisorerna är att dessa idag känner en allt större tillit och respekt 
för revisionen., varför de också inser nyttan i den.      
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Att uppfylla en oberoende revision av den kommunala verksamheten kräver att revisorn i sin 
roll är trygg. Revisorerna utsätts för diverse påtryckningar, vilka kan komma från 
partikamrater eller en specifik nämnd och då är det av yttersta vikt att revisorn kan 
upprätthålla sin objektivitet och självständighet. Den ansvarskonflikt som finns bygger på 
utseendet av det kommunala systemet, och den process som de förtroendevalda utses genom. 
Det är otvivelaktigt att de förtroendevalda revisorerna har bindningar till de granskade genom 
sin partitillhörighet, men att detta skulle vara av arten att det är ett hot mot oberoendet och 
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vidare oacceptabelt är inte lika säkert. En kommun berättade hur de hade opolitiska 
medlemmar i revisionsteamet, vilket var ett symboliskt sätt att stärka oberoendet. Att inrätta 
ett system där revisorerna inte skall tillhöra ett parti skulle visserligen kunna vara effektivt, 
men det finns i dagsläget inget stöd för detta i vårt rättssystem.  
 
Med bakgrund i den diskussion som förts finns det fortfarande delar i revisionen som skulle 
kunna stärkas och på så sätt förbättra och förtydliga de förtroendevalda revisorernas funktion. 
Av studien att visa handlar det inte om att avlägsna revisorerna från deras position, utan 
snarare att finna en plats där de kan upprätta en oberoende revision. Systemet som det ser ut 
idag bäddar för en diskussion om revisorernas oberoende med bakgrund i det politiska bandet 
och självbestämmandet som finns på lokal nivå. Trots detta finns det en hög medvetenhet och 
öppenhet kring oberoendefrågan, vilket uppfattas vara en förutsättning för att revisionen skall 
fylla sin oberoende funktion. Systemet är beroende av att den enskilda revisorns integritet.   
 
Avslutningsvis är kommunernas storlek en indikation på omfattningen av den kommunala 
revisionen. Med de begränsade resurser som finns, faller det sig naturligt att granskningen i de 
mindre kommunerna inte kan jämföras med de allra största kommunerna. Generellt är 
uppfattningen att det alltid går att granska mer, samtidigt som omfattningen i dagsläget anses 
tillräcklig. Upphandlandet av sakkunniga skiljer sig dock mycket mellan kommunerna, med 
bakgrund i att de större kommunerna har en helt annan förutsättning. De mindre kommunerna 
möter en betydligt tuffare situation då deras budget är alltmer begränsad, men det måste 
naturligtvis sättas i relation till storleken av kommunens verksamhet. Representanterna från 
de mindre kommunerna menar däremot inte att det skulle vara svårare att uppfylla en 
oberoende revision i en mindre kommun. Genom intervjuer med representanter från de minsta 
till de största kommunerna påvisades hur revisorerna överlag kunde motivera sitt oberoende, 
varför ett uppenbart storlekssamband inte kunnat urskiljas. Resultatet föll sig så att de mindre 
kommunerna antydde att det var svårare att upprätthålla oberoende i en större kommun, och 
vice versa. Detta resultat skulle kunna ses som ett tecken på att revisorernas oberoende är av 
väsentlig karaktär varför, oavsett kommunens storlek, är det av intresse att uppfylla en i allra 
möjligaste mån oberoende revision.  
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Den kommunala revisionen ser olika ut ur ett internationellt perspektiv. Det svenska systemet 
är ur en internationell utblick väldigt speciellt, med ett lokalt självstyre och lokaldemokrati. 
Vissa länder har tagit steget från motsvarande förtroendevalda revisorer till att idag använda 
professionella externrevisorer inom offentlig sektor. Det vore intressant att göra en studie där 
Sverige kunde jämföras med andra länder. Det skulle kunna diskuteras vilka effekter som 
skiftet inneburit, vad som var grunden samt hur detta har påverkat revisionen i sin helhet.  
 
Under intervjuerna diskuterades även löst revisorernas uppdrag som lekmannarevisorer i de 
kommunala aktiebolagen. För vidare studier vore det intressant att fokusera på den 
revisionsprocessen och se hur oberoendet kan upprätthållas där. En revisor förklarade att där 
skulle det ju kunna tänkas att det finns ett allt större egenintresse i någon verksamhet, och hur 
detta då skulle influera revisionen.   
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Dagens kommunala revision 
 
Vilken funktion anser du att den kommunala revisionen uppfyller? 
 
På vilket sätt skiljer sig den kommunala revisionen från den statliga och privata?  
 
Om/ Vilka brister ser du i den kommunala revisionen idag?  
   
 
De förtroendevalda revisorernas oberoende 
 
Hur förklaras en oberoende revisor inom kommunal verksamhet?  
 Vilka krav ställs på revisorerna?  
 Hur anser du att revisorerna uppfyller kravet på oberoende? 
 Uppfattar du att oberoendet är densamma i större respektive i mindre kommuner?  
   
 
Hur ser förhållandet mellan de förtroendevalda och de professionella yrkesrevisorerna ut?  
 Hur skiljer sig deras uppgifter?  
 Hur styrda är de förtroendevalda av yrkesrevisorernas utlåtande?  
 
Skulle det i den kommunala revisionen vara möjligt att göra en förändring likt 
Riksrevisionen?  
 Vilka möjligheter/hinder ser du med ett sådant förslag? 

Om/ Vad är anledningen till att Ni inte anser att vissa delar av revisionen bör vara mer 
fristående?  
 
 

Finns det något mer du skulle vilja tillägga till debatten?    
 
  
! 0
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Öppningsfrågor  
Hur länge har Ni arbetat som kommunal revisor?  
 
Har Ni något uppdrag i kommunen utöver revisorsuppdraget?  
 
Vad har Ni för bakgrund?  
 Utbildning? 
 Tidigare kommunuppdrag? 
 Någon speciell utbildning kring kommunal revision?    
 
Uppdraget förtroendevald revisor  
Hur ser en förtroendevald revisors arbetsuppgifter ut?  
 
Vilken funktion anser du att den kommunal revisionen fyller?  
 Vart finns det eventuella brister? 
 Uppnår revisionen sitt syfte idag? 
 
Vilka instruktioner ger fullmäktige i kommunen? 
 Beskriv hur relationen till fullmäktige ser ut? 
 
Hur använder Ni er av sakkunniga biträden?  
 Vilken roll fyller de?  
 Finns det ett behov av både förtroendevalda och professionella?    
 
Oberoende revision  
Vad är Er syn på oberoende? 
 
Vad anser du om revisorns roll som oberoende? 
 Har det förekommit någon konfliktsituation där oberoendet legat till grund? 

Uppfyller Ni en oberoende revision? 
 Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 
Hur viktigt är oberoendet?  
 Hur ser Ni på kopplingen mellan det politiska engagemanget och din yrkesroll?  
  
Det har på senare tid dragits jämförelser med Riksrevisionen som förebild. Dvs. att genom 
inrättandet av en separat myndighet kunna frångå en oberoendeproblematik.  
 
Vilka för och nackdelar ser du med ett sådant förslag?  
 Skulle det vara möjligt att införa i den kommunala verksamheten? 
 Ser Ni ett behov av att använda mer professionella revisorer? 
 
Vilken inverkan skulle ett införande av något motsvarande riksrevisionen ha på det kommunal 
självstyret?  
 Ser Ni det som något praktiskt genomförbar möjlighet i Er kommun?  
 
Är det något du skulle vilja tillägga i diskussionen?
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Tabell 2. Empirisk sammanställning, ur ett storleksperspektiv 

Ämne- med utgångspunkt i 
den aktuella intervjuguiden.   

Förtroendevalda revisorer i mindre kommuner  Förtroendevalda revisorer större kommuner 

Vilken funktion fyller den 
kommunala revisonen?  

Fyller en viktig funktion som kommunmedlemmarnas företrädare. 
Uppfattningen är att det generella intresset utvecklats och revisionen uppfattas 
inte längre som ett hot. Det är en större satsning på kommunens revision idag, 
även om förutsättningarna fortfarande är begränsade. En revisor förklarade att, 
trots kommunens lilla storlek, är det ofantligt mycket beslut som tas och vidare 
mycket transaktioner som bör se över av revisionen.  

Revisionen fyller funktionen som medlemmarnas 
förlängda demokratiska arm.  Revisionen är det vakande 
ögat av kommunens verksamhet, ser till att kommunen 
följer gällande regler, jobbar med mål och diskuterar 
måluppfyllelse samt håller sig inom de ekonomiska 
ramarna.  
 

Vad anser Ni om revisorns roll 
som oberoende?  

Oberoendet uppfattas inte vara ett problem. Revisorernas oberoende har bland 
annat stärkts genom ny lag. Med ny lag kan det också i någon kommun vara 
svårare vid rekrytering, eftersom antalet tillgängliga blivit allt färre. En 
kommun förklarade hur de hade fått in två opolitiskt engagerade i revisionen. I 
en mindre kommun kan det finnas en större motvilja att visa sin politiska 
ställning varför detta sågs fördelaktigt.   

Oberoendet uppfattas inte vara ett problem, även om en 
revisor förklarade att helt oberoende kan ingen vara. Det 
görs aktiva val i syfte att förstärka oberoendet, 
exempelvis att inte närvara vid partimöten eller ta 
revisionsbeslut i konsensus.   

Finns det något samband 
mellan oberoende och 
storleksperspektivet?  

Uppfattningen är att det är svårare att uppfylla oberoendet i en större kommun. 
I den lilla kommunen är revisorn inte anonym varför omgivningen också vet 
hur dess förbindelser ser ut, detta är svårare att utesluta i en stor kommun.  

Den större kommunen anses ha bättre förutsättningar att 
uppfylla oberoendet. Finns inte samma begränsningar på 
tillgängliga personer som i en liten kommun.  

Hur är kopplingen mellan det 
partipolitiska engagemanget 
och Er yrkesroll som revisor?  

Revisorerna är eniga om att politiken inte skall avspegla revisionen. En revisor 
förklarar att det är naturligt att det förekommer oenigheter bland de 
förtroendevalda revisorerna, då det är minst 5 personer med skilda 
uppfattningar. En styrka är dock att de i slutändan enas om en gemensam 
revisionsberättelse, varför något partipolitiskt hänsynstagande inte framhålls.   

Partipolitik bedrivs inte i kommunrevisionen. Det är 
viktigt att revisorn kan frigöra sig från partipolitiken och 
bara göra den sakliga granskningen. En kommun 
förklarade hur de tog alla beslut i konsensus, vilket de fått 
mycket respekt för.  

Vilken roll fyller de 
sakkunniga biträdena?  

Betyder mycket för den faktiska granskningen och det juridiska kunnandet. 
Det sakkunniga biträdet användes även som en bra informationskälla i 
utbildningssyfte. Kombinationen med revisororenas lokalkännedom och 
sakkunnigas kunnande kring revisionsprocessen ansågs väldigt värdefull. I en 
mindre kommun skulle det inte vara möjligt att bara upphandla sakkunniga 
revisorer, utan systemets utseende gör det möjligt, att med den budget som 
finn, upprätta en tillräcklig revision.  

De sakkunniga bidrar med en professionell revision. 
Vidare stärker de också den oberoende revisionen, 
eftersom det sakkunniga biträdet har egna regler att 
förhålla sig till vad gäller oberoende.   
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Ser ni några brister i den kommunal 
revisonen?  

Bristerna är i de fall när revisorn inte kan separera sig från sin 
partipolitik.  

Nej det identifieras inga direkta brister, dock 
anmärks det att revisorerna i sig själva måste vara 
starka individer så att inte påtryckningar påverkar 
deras revision.   

Med bakgrund i systemets uppbyggnad 
med förtroendevalda revisorer- skulle det 
finnas ett behov av att flytta revisionen 
längre från verksamheten? Vilka för- 
nackdelar finns det med ett sådant förslag?   

Det är av stor betydelse att ha den lokala kännedomen, vilken utan de 
förtroendevalda skulle gå förlorad i revisionen. De sakkunniga anses 
mycket väl pålästa om kommunens intressen, samtidigt som de inte i 
samma mån som de förtroendevalda kan cirkulera i verksamheten 
dagligen.   

Flera anser att de är insatta i den debatt som föregår 
och menar att med det lokala självstyre som råder 
inom kommuner och landsting, finns det idag inget 
bättre alternativ. I dagens system tillgodoses både 
det professionella kunnandet och insikten i det 
politiska systemet.   

Övriga reflektioner.  Skulle kunna tänkas att det finns ett större incitament att inte 
upprätthålla oberoendet i deras roll som lekmannarevisorer då det skulle 
kunna tänkas att ett kommunalt bolag genererade ett specifikt intresse 
för någon. En annan menar att det skulle kunna vara av intresse att syna 
kommunerna med revisionskontor, och hur detta kan tänkas påverka 
revisionens oberoende, om så gör.    

Finns en gedigen erfarenhet inom diverse områden i 
revisionen. Det förklaras hur erfarenhet från 
politiken, universitet, näringsliv etc. upplevs 
värdefull och var inte en ovanlighet i de större 
kommunernas revisionsteam.  
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