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Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de respondenter som valt att delta i vår studie. Utan 

er hjälp hade inte denna undersökning varit möjlig. 
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Sammanfattning  
Titel: Kommunal Revision – En studie om de förtroendevalda revisorernas oberoende 

Ämne: Företagsekonomi C  

Författare: Josephine Hartsö & Nathalie Lervik  

Handledare: Bengt Lindström & Jurek Millak.  

 

Bakgrund och problemformulering: Oberoendet inom kommunal revision är ett ämne som 

debatterats mycket under de senaste åren. Kritiken har kommit från flera håll men framförallt 

från media. Journalisterna menar att det inte är möjligt att med ett objektivt och opartiskt sätt 

granska egna partikamrater.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka de förtroendevalda revisorernas oberoende i 

samband med Uppdrag gransknings uppmärksammade fall om Sveriges kommuner. 

 

Metod: Valet av metod har både en kvantitativ ansats och en kvalitativ. Kvantitativ i form av 

insamlade revisionsberättelser där vi har granskat och analyserat innehållet. Den kvalitativa 

delen innefattar intervjuer med förtroendevalda revisorer, sakkunniga revisorer samt 

kommunfullmäktige. 

 

Referensram: Referensramen utgörs av teorier som återfinns i revisionsforskningen, 

grundläggande begrepp samt tidigare forskning.  

 

Empiri: Av samtliga granskade revisionsberättelser framkom endast en anmärkning som 

kunde kopplas till de fall Uppdrag granskning uppmärksammat. Genom intervjuerna fick vi 

en djupare förståelse om begreppet oberoende samt de tillfrågades syn på oberoende.  

 

Slutsats: Av de granskade revisionsberättelserna kunde en anmärkning kopplas till Uppdrag 

gransknings uppmärksammade fall. Detta innebär att det i studiens fall är 10% av händelserna 

som uppmärksammats av revisorerna. De intervjuer som ägt rum har givit oss en djupare 

förståelse kring begreppet oberoende, respondenternas syn på oberoende samt den kritik som 

ställts mot oberoende granskning. 

 

Nyckelord: Revision, Kommunal Revision, Oberoende, Krav, Opartiskhet, Kritik.  



 
 

Abstract  
Title: Municipal Audit – A study about independence in the municipal audit. 

Subject: Business economics 

Authors: Josephine Hartsö & Nathalie Lervik 

Advisor: Bengt Lindström & Jurek Millak 

 

Background and research issue: In recent years the independence of municipal auditing is a 

topic that has been debated a lot, the criticism has come from several sources, but mainly 

from the media. Journalists believe that it is not possible to examine people from their own 

political unions in an objective and impartial way.  

 

Purpose: The purpose of the study is to examine the independence of the elected auditors in 

relation to the attention of “Uppdrag granskning” 

 

Method: The choice of method includes both a quantitative approach and a qualitative. 

Quantitative in the form of collected audit reports which we have reviewed and analyzed. The 

qualitativ part includes interviews with elected auditors, expert auditors and the municipal 

council. 

 

Framework: The framework consists theories found in audit research, basic concepts and 

previous research. 

 

Empiricism: Of all examined audit reports, only one remark was found that could be linked 

to cases where audit assignments were noted. Through the interviews, we gained a deeper 

understanding of the concept of independence and the views of the respondents. 

 

Results: Of the audited reports, one remark could be linked to the attention of “Uppdrag 

granskning”. This means that in the case of the study, 10% of the events were noted by the 

auditors. The interviews have given us a deeper understanding of the concept of 

independence, the respondents’ views on independence and the criticisms made against 

independent. 

 

Keywords: Audit, Municipal audit, Idependent, Requirement, Impartiality, Criticism.  

 



 
 

Definitioner och förkortningar	

 

FAR - Föreningen auktoriserade revisorer 

 

IFAC -  International federation of accountants. 

 

ISA - International standard on auditing. 

 

KomL – Kommunallagen (1991:900) 

 

Presidium – Ett sammanträde av ordförande i en förening/kommun. 

 

SKL - Sveriges kommuner och landsting. 

 

SOU - Statens offentliga utredningen.  
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1 Inledning  
Här presenteras bakgrundsfakta till ämnet som valts och problematiken kring det. Sedan ges 

en mer djupgående förklaring till kommunal revision utifrån lagtexten, därefter ges en 

förklaring till detta kopplat till studien. Bakgrunden leder oss sedan in på studiens syfte och 

frågeställning.   

 

1.1 Problembakgrund  
	

”Vad gjorde revisorerna?” Det är en fråga som har ställts ett flertal gånger och som har sitt 

ursprung i 2000-talets revisionsskandaler. Ett fall som är tydligt uppmärksammat i Sverige är 

den så kallade muthärvan i Göteborg som i synnerhet handlade om tjänster och gentjänster 

mellan Göteborgs kommun och deras leverantörer. De uppmärksammade händelserna har lett 

till att ett stort fokus har lagts på revisorernas ansvar, på grund av detta tampas nu 

revisionsbranschen med en förtroendekris där man ifrågasätter revisorernas oberoende 

(Weirich & Rouse 2003, s. 19). Förtroendekrisen är ett mycket debatterat ämne inom media. 

Bergh, Erlingsson, Sjölin & Öhrvall skriver i sin forskning att media framställer kommunal 

revision negativt och de som förslag att försöka få kommunal revision mer oberoende (Bergh 

et al 2013, s. 11–15). 

 

Regler om kommunal revision infördes redan i 1862 års kommunalförordning. Sedan dess har 

den kommunala revisionen genomgått stora förändringar och handlar idag inte endast om 

granskning av räkenskaper utan även granskning av verksamhet och beslut. Under de senaste 

åren har den kommunala verksamheten expanderat och i takt med det har även behovet av 

revision som kontrollinstrument ökat. Den kommunala revisionen anses idag vara en del i det 

lokala demokratiska systemet. I varje kommun och landsting skall det finnas revisorer som 

granskar verksamheten, dessa revisorer är förtroendevalda. Revisorerna väljs av fullmäktige 

efter nominering av de politiska partierna. Den som får uppdraget som förtroendevald revisor 

får inte under samma period ha uppdrag som fullmäktige, vara delaktig i styrelse eller 

nämnder och heller inte själv vara föremål för granskning genom exempelvis sin anställning. 

Det förekommer ofta att revisorerna tidigare haft någon form av uppdrag inom 
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kommunpolitiken. Varje kommun ska välja ut minst fem förtroendevalda revisorer under en 

mandatperiod (SKL, u.å.). 

Den kommunala revisionen regleras idag framförallt i 9:e kapitlet i kommunallagen. I lagen 

finns ett antal regler som syftar till att åstadkomma och upprätthålla ett oberoende. Enligt en 

studie av den kommunala revisionens oberoende, framtagen av Lundin på uppdrag av 

Sveriges Kommuner och Landsting, är oberoende ett begrepp som ofta tas upp utan att det 

förklaras. En som närmat sig begreppet är Adam Diamant, han förklarar begreppet oberoende 

i sin avhandling som “det samlade knippet av krav som ställts på revisorns agerande för att 

han skall kunna uppnå den efterfrågade opartiskheten, objektiviteten och självständigheten” 

(Diamant 2004, s. 30). 

 

Massmedia har under det senaste decenniet avslöjat ett flertal kommunala händelser, att 

avslöjandena inte kommit från de förtroendevalda revisorerna har medfört att revisorernas 

arbete och funktion har ifrågasatts. Kritiken mot den kommunala revisionen har under åren 

vuxit. I första hand handlar kritiken om att det anses problematiskt att granska de egna 

partikamraterna (Lundin 2007, s. 6). På grund av detta uppstår då frågan om oberoende 

revision inte tas på allvar. 

 

Några som ställt sig kritiska till revisorernas oberoende är Bazerman et al som i deras studie 

anser att det är omöjligt för revisorerna att ur ett psykologiskt perspektiv lyckas bibehålla sin 

objektivitet och agera oberoende. Det anses omöjligt att vara oberoende då uppdragsgivaren 

har makten över vem denne vill ha som revisor, detta leder till att revisorn inte längre är 

opartisk och blir därmed beroende av uppdragsgivaren. Bazerman et al skriver även att det 

inte finns något yrke där det är viktigare med opartiskhet än revisionsyrket, detta då revisorer 

ger information till aktieägarna och andra intressenter. Om en revisor underlåter att rapportera 

betydande uppgifter i ett företags finansiella rapporter kan det leda till förluster för enskilda 

investerare men också till en allmän nedgång av förtroendet (Bazerman et al 1997, s. 89–91). 

 

Även Eva Lindström, som tidigare arbetat som riksrevisor, ifrågasätter i Balans nr 10/2012 

den kommunala revisorns oberoende. Hon anser att den kommunala revisionen är föråldrad 

och måste bli mer professionell (Eva Lindström 2012, s.38). Revisorn sätter sin 

kvalitetsstämpel på den kommunala verksamheten vilket förutsätter en hög kompetens, 

erfarenhet och yrkesskicklighet. Det kan därför uppfattas märkligt att kraven på en revisor kan 

se så olika ut. I allmänhet när titeln revisor förekommer avser det en person, fysisk eller 
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juridisk, som yrkesmässigt ägnar sig åt oberoende granskning ur ett externt perspektiv. 

Kommunallagen tar upp “förtroendevald revisor” och där gäller just definitionen av revisor 

inte detsamma.  En förtroendevald revisor är, precis som ordet lyder, en person som genom 

förtroende blivit utvald. Denna person kan vara politiker eller arbeta med något som har en 

helt annan inriktning (Cassel 2000, s. 11–12). 

	

1.2  Kommunal revision  
 

Nedan följer en framställning om kommunal revision i enlighet med den svenska 

Kommunallagen SFS 1991:900. 

 

1§ Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige 

välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. 

 

7§ Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt 

 

8§ Revisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar 

i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. De 

sakkunniga skall ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att 

kunna fullgöra uppdraget. 

 

9§ Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all 

verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Revisorerna prövar om 

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, 

om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnden är 

tillräcklig. Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott av 

förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande 

åsidosatts, ska de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden efter sådan anmälan 

inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till 

fullmäktige. Revisorerna får dock underlåta att anmäla misstanke om brott till fullmäktige om 

nämnden funnit att det inte föreligger sådan misstanke. 

 

10§ Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndighetsutövning mot 

någon enskild i andra fall än 
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1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen eller landstinget ekonomisk 

förlust, 

2. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen (2001:453), 

3. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av allmänna 

förvaltningsdomstolar, eller 

4. när granskningen sker från allmänna synpunkter. 

 

17§ Om anmärkning framställs, skall anledningen till denna anges i revisionsberättelsen. 

Anmärkningar får riktas mot 

1. nämnder och fullmäktigeberedningar, samt 

2. de enskilda förtroendevalda i sådana organ.  

Berättelsen skall innehålla också ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 

ej.  

 

Kommunal revision avser den revision som utövas inom Sveriges kommuner, landsting/ 

regioner och kommunalförbund (SKL u.å.). Till skillnad från de privata auktoriserade 

revisorerna och bolagsrevisorerna vars arbete regleras i Revisorslagen respektive 

Aktiebolagslagen så regleras en förtroendevald revisors arbete i Kommunallagen.  

 

De kommunala revisorerna väljs ut av kommunfullmäktige efter nominering av de politiska 

partierna. Revisorernas uppgift innefattar all verksamhet som bedrivs inom kommunens 

verksamhetsområde. De kommunala revisorerna ansvarar för att granskningsarbetet sker 

enligt god revisionssed (9 kap. 9–10 §§ KomL). Sveriges kommuner och landsting (SKL) är 

de som utvecklar vad som är god revisionssed för landets kommuner och landsting. Deras 

definition är:  ”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. Revisorerna ska granska om verksamheten sköts 

enligt de ändamål den är ämnad för och om den är ekonomiskt tillfredsställande, om 

räkenskaperna är rättvisande och om det finns en tillräcklig intern kontroll (SKL u.å.). 

 

Revisorerna assisteras av sakkunniga som de själva utser och anlitar i den omfattning som 

krävs för att sköta granskningen enligt god revisionssed (ibid).   
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Utöver detta har revisorerna även skyldighet att rapportera vid misstanke om brott. Revisorn 

skall meddela detta till den nämnd det berör. Om nämnden väljer att inte undersöka 

misstanken vidare har revisorn skyldighet att rapportera vidare till kommunfullmäktige (ibid). 

Om revisorerna gjort en anmärkning ska anledning till denna finnas med i 

revisionsberättelsen (SKL 2015). 

	

1.3 	Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att kunna förklara och få en djupare förståelse kring de 

förtroendevalda revisorernas oberoende i samband med en uppmärksammad kommunal 

oegentlighet. För att besvara studiens syfte har två frågeställningar formulerats. 

 

• Hur vanligt förekommande är det att de förtroendevalda revisorerna gör anmärkningar 

i revisionsberättelserna i samband med en uppmärksammad oegentlighet? 

 

• Vilken är synen på de förtroendevalda revisorernas oberoende och den kritik som 

ställts emot den? 

1.4 Disposition  
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1.5 Avgränsningar  
Denna studie utgår ifrån medialt framställda händelser som uppmärksammats i SVT:s 

Uppdrag granskning mellan åren 2010–2015. Därefter har en avgränsning gjorts till att 

intervjua kommunfullmäktige, sakkunniga revisorer samt förtroendevalda revisorer. De 

kommunala oegentligheterna som Uppdrag granskning gjort reportage om och som vi i denna 

studie valt att avgränsa oss till är: 

• Göteborg 2010 

• Solna kommun 2012 

• Kristinehamns kommun 2012 

• Götene kommun 2012 

• Staffanstorps kommun 2013 

• Leksands kommun 2013                             

• Örnsköldsvik, Skellefteå och Umeå kommun 2014 

• Österåker kommun 2015 
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2 Teoretisk referensram och tidigare 

forskning 
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för denna undersökning. De valda 

teorierna anses väsentliga för att skapa kunskap och förståelse kring ämnet. Följande teorier 

och begrepp är de vi anser vara mest relevanta för vår studie och dess syfte.  

 
 
Enligt Thomas Carrington kan revisionsforskningen delas in i två olika grupper; 

nationalekonomi och sociologi. Nationalekonomi kan förklaras som en vetenskap som 

studerar hushållning med knappa resurser. Carrington menar att den nationalekonomiska 

inriktningen bygger på nationalekonomiska antaganden om rationalitet, att modeller med 

hjälp av rationella antaganden kan förklara hur aktörer handlar eller bör handla (Carrington 

2014, s. 13).  

 

Sociologi kan förklaras som vetenskapen om människans sociala beteende och relationen 

mellan människan och samhället. Inom denna forskning har begreppet rationalitet en mindre 

betydelse, här är det istället maktfrågor som står i centrum. De relationer som vetenskapen 

innefattar är mellan revisorer och andra aktörer samt om processer och mönster i utförandet 

av revisionen (Carrington 2014, s. 13). 

 

En som menar att revisionen enbart är en socialt konstruerad process är Michael K. Power. 

Han menar att trots de program som tas fram av företag och institut för att standardisera 

revisionsprocessen så uppstår det hela tiden skillnader i stil och vid tillämpning av 

revisionsrutiner (Power 2003, s. 380–381). Även Humphrey & Moizer anser att revisionen är 

en socialt konstruerad process, detta eftersom det är en process som innefattar flera olika 

aktörer. Därav är den beroende av den sociala organisationen eftersom det skapar en variation 

av olika roller och funktioner (Humphrey & Moizer 1990, s. 219–220). 

 

Då denna studie bygger på revisorernas roll och hur revisionsberättelsen utformas inom 

kommunal revision så är studien inspirerad av sociologiska antaganden. Enligt Carrington 

(2014) finns det två perspektiv som är förankrade i den sociologiska revisionsforskningen, 

komfort och legitimering.  



8 
 

2.1 Komfort och Legitimering   
 
Grundtanken bakom komfort i förhållande till revision är att det kan användas från två 

perspektiv. Både av själva producenterna, alltså revisorerna men även från användarnas sida 

där revisionen kretsar kring trygghet och komfort gällande redovisningen. Det är av 

betydande roll att komfort föreligger då investerare måste kunna känna sig trygga i att 

investera i bolaget. Revisionens mest väsentliga uppgift är alltså att bidra till trygghet vilket i 

sin tur leder till trovärdighet. Utifrån den förtroendevalda revisorns perspektiv innebär 

komfort att revisorn garanterar sin komfort genom att arbeta så att inga väsentliga faktafel 

föreligger. Misslyckanden och tydliga felsteg från revisorn resulterar i att graden av trygghet 

skulle minska (Menon & Williams, 2004 s. 1095 ff).   

 

Legitimering inom revision innebär att revisionen ska ge en legitimerande roll vilket även hör 

starkt ihop med komfort inom revision. I grunden handlar legitimitet om att verka utifrån de 

gällande normer och etiska koder som finns kring oss i samhället (Carrington 2014, s. 30). 

Vad som anses legitimt förändras över tid då samhället förändras och därav sker en förändring 

i revisionens betydelse och utformning (Power 2013, s. 380). Detta är av intresse för oss då vi 

genom våra intervjuer undersöker revisionens utformning i samband med Uppdrag 

gransknings uppmärksammade fall. 

 

Revisorns roll är att granska och godkänna de finansiella rapporterna, vilket i sin tur bidrar till 

trygghet och pålitlighet. Carrington tar upp fyra olika strategier som kan tillämpas för att få en 

organisation eller handling att anses som legitim. Det räcker med att en eller några av de fyra 

strategierna uppfylls för att det ska anses som legitimt. Bland annat handlar strategierna om 

att legitimitetsskaparen ska informera och utbilda exempelvis investerare och andra 

intressenter om vad revisorn faktiskt arbetar med i organisationen. Legitimitetsskaparen ska 

även försöka finna åtgärder för att göra organisationen mer legitim och även avleda fokus från 

de handlingar som inte anses vara legitima och gå emot samhällets normer och etiska koder. 

Slutligen så ska även legitimitetsskaparen produktivt försöka förändra det som förväntas av 

samhällets etiska koder och normer genom att försöka påverka det som anses vara legitimt 

utifrån samhällets perspektiv men i själva verket inte är det. Exempelvis så kan revisorn se till 

att företaget ändrar delar i sina finansiella rapporter så att det som inte anses stämma överens 

med samhällets normer och etiska koder förändras och faktiskt gör det (Carrington 2014, s. 

30). Genom de förtroendevalda revisorernas granskning och enligt de riktlinjer SKL har 



9 
 

gällande anmärkning i revisionsberättelsen (se avsnitt ”Revisionsberättelsens utformning”, s. 

9–10) så ska en revisor anmärka om väsentliga fel föreligger. Om inte revisorn under 

revisionsprocessen ser till att kommunen ändrar delar i sina rapporter som inte stämmer 

överens med samhällets normer och etiska koder så kan därmed legitimiteten påverkas. 

2.2 Revisionsprocessen inom kommuner 

 
Figur 2: Revisionsprocessen (Källa: Carrington, 2014). 
  
Genom revisionsprocessen flyttas fokus från vad revision är till vad revisorn gör. 

Revisionsprocessen innefattar allt det som revisorer gör under ett verksamhetsår (SKL, u.å.), 

processen delas in i fyra olika delar, företagsledningens påståenden, bestyrkande åtgärder, 

dokumentation och rapportering. Revisionsprocessen startar med påståenden från 

företagsledningen, dessa påståenden är de som revisorn måste kunna bestyrka under sitt 

arbete. För att göra dessa påståenden måste revisorn få fram revisionsbevis och skapa 

bestyrkandeåtgärder. Allt måste hela tiden dokumenteras och en röd tråd ska tydligt framgå i 

revisorns arbete. Slutligen måste revisorns uttalanden och slutsatser kommuniceras, detta 

genom revisionsberättelsen. (Carrington 2014, s. 40–60) 

 

Under hela granskningsarbetet har de förtroendevalda revisorerna inom kommunen en 

nyckelroll. De förtroendevalda kommer tillsammans med revisorsgruppen fram till de olika 

förslagen som tas med för att upprätta en revisionsplan. I slutet av granskningsprocessen 

sammanträder gruppen för att ta beslut om nödvändiga åtgärder för kommunen. 

Granskningsarbetet sker av de sakkunniga biträdena samtidigt som de förtroendevalda 

revisorerna är de som avslutar processen med att lämna en åsikt och plan gällande revisionen 

(SKL, u.å.)  De sakkunniga ska ha den kunskap och erfarenhet av kommunal verksamhet som 

erfordras för att kunna avsluta uppdraget (9 kap. 8 § KomL). De sakkunniga ska sedan tillföra 

sina rapporter till revisionsberättelsen (9 kap. 16 § KomL).  

2.3 Revisionsberättelsens utformning 

Revisionsberättelsen har en mycket viktig betydelse med tanke på att den i de flesta fall är den 

enda kontakt en långivare, investerare eller annan intressent har med revisorn och dess 
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revision (Carrington 2014, s. 58–59). Enligt internationella revisionsstandarden ISA 700 ska 

revisionsberättelsen vara skriftlig (ISA 700:20), den ska presenteras elektroniskt eller i 

pappersformat (ISA: A13). 

 

En standardutformning av revisionsberättelsen skall utformas om revisorn efter sin 

granskning anser att årsredovisningen är upprättad enligt gällande regelverk för finansiell 

rapportering, och inga väsentliga felaktigheter upptäckts (ISA 700:16–17). 

 

Skälen till att standardisera revisionsberättelsen framgår av ISA på följande sätt: “När 

revisionen har genomförts i enlighet med ISA, främjas trovärdigheten på den globala 

marknaden genom att det blir lättare att identifiera revisioner som har genomförts i enlighet 

med globalt erkända standarder” (ISA 700:4). 

 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en standardmall till revisionsberättelser för 

de förtroendevalda revisorerna (SKL, u.å.). Enligt denna förlaga kan en revisor lämna en 

anmärkning i revisionsberättelsen om han funnit försummelser eller brister eller om han anser 

att någon agerat i strid mot lag eller stadga (SKL, 2015).                     

 

Enligt KomL 9 Kap. 17§ ska, om anmärkning framställts, anledning till denne framgå i 

revisionsberättelsen. Anmärkningar får riktas mot fullmäktige och nämnder. 

2.4 Revisorns oberoende inom kommunal verksamhet   

2.4.1 Oberoende revision  

Opartisk och självständig är två viktiga begrepp för att revisionen ska kunna uppfylla sitt mål 

kring oberoendet (SOU 1999:43). I Revisorns utförande av arbetet så får inte andra faktorer 

påverka utan granskningen ska ske objektivt. SKL beskriver oberoendet som ett slags 

tomrum, där kopplingar till omvärlden saknas (SKL, u.å.). De tre byggstenarna för att 

upprätthålla en oberoende revision är att revisorn agerar med integritet, objektivitet och 

professionellt kritiskt tänkande. Fokus ligger i många fall på vad gäller revisorns kompetens 

att upptäcka misstänkta fel i den finansiella rapporten, men villigheten att faktiskt rapportera 

om upptäckta felaktigheter kopplas till att kunna hålla ett oberoende till den granskade 

klienten (Svanström 2008, s. 71). 
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Enligt KomL 9 kap. 7§ ska varje revisor fullgöra sitt uppdrag självständigt. Revisorns 

oberoende är ett allsidigt begrepp som har grundats utifrån tanken av att en revisor vid en 

granskning ska arbeta med fokus på integritet, och agera professionellt och objektivt i sin 

bedömning. Att revisorn agerar professionellt i sitt arbete bidrar också till att minska 

felaktigheter, egenintressen och andra faktorer som leder till ett beroendeförhållande 

(Ponemon & Gabhart 1990, s. 227–251). 

 

IFAC diskuterar två typer av oberoende. Det synbara oberoendet och det faktiska oberoendet. 

Det synbara oberoendet gäller huruvida revisorns oberoende tolkas av personer omkring. Om 

klienten inte anser revisorn som helt oberoende så är han inte synbart oberoende. Enligt 

Carrington så är det synbara oberoendet viktigare än kvalitén i revisionen (Carrington 2014, s. 

208–209). 

 

Även Power (2003) anser att den professionella egenskapen hos revisorn är väldigt viktig att 

påvisa för klienten. Detta beror på att det föreligger okunskap hos intressenterna vad som 

faktiskt är bra och dålig revision, vilket gör att det är lättare att skapa ett förtroende och 

oberoende genom att visa sin professionalitet för klienten. Detta kan ses som bevis för att 

klargöra hur betydelsefullt det synbara oberoendet är för revisorer (Power 2003, s. 389). 

 

Den andra typen av oberoende som nämnts tidigare är det faktiska oberoendet. I det faktiska 

oberoendet ligger fokus kring den sinnesstämning som tillåter en person att ha en åsikt som 

inte riskerar att fallera på grund av inflytande som påverkar personens yrkesmässiga omdöme. 

Samt även att verka med integritet, opartiskhet och professionell misstro (Svanström 2008, s. 

70). 

 

2.4.2 Problem med oberoende  

Att uppnå helt oberoende revision är i regel omöjligt att genomföra i verkligheten. Ingen 

människa är helt oberoende. Det finns studier som visar att revisorerna har svårt att hantera 

oberoendet, genom dessa studier har man kommit fram till två bakomliggande skäl. Den ena 

anledningen är att även revisorerna drivs av ett egenintresse vilket inte avviker så mycket från 

ägarnas intresse och detta påverkar hur klienterna ser på ens roll som revisor. Det andra skälet 

är att revisorn bär risken att påverka och ha åsikter angående klientens framtidsutsikter. 

(Catasus, 2016). 
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Oberoendet i kommunal revision har ifrågasatts och kritiserats mycket de senaste åren. I 

balans nr 10/2012 diskuterades det hur Sveriges kommuner saknar en verklig maktdelning då 

de förtroendevalda revisorerna granskar sina egna partikamrater. Kommunerna själva anser 

att oberoende inom kommunal revision föreligger då de alltid är överens, detta eftersom 

granskning sker av ens egna partikamrater. Dock uppfyller inte de förtroendevalda revisorerna 

kraven för oberoende (Balans, 2012). Detta synsätt ligger kvar från 1800-talet då 

kommunerna runt om i landet var små och det räckte med förtroendevalda, idag utgör 

kommunerna 70 procent av den offentliga sektorn och fortfarande granskas den kommunala 

verksamheten av ens partikamrater (Dagens nyheter 2013).  

 

Från en utredning av Riksdagen framgår det att det föreligger ett problem kring oberoendet 

inom kommunal revision. De skriver att om de förtroendevalda revisorerna inte sköter sig 

angående vad kommunfullmäktige vill riskerar de att avsättas nästa mandatperiod. Dagens 

utformning av den kommunala revisionen kan inte ses som helt oberoende. För politikens och 

revisionens tillförlitlighet ur allmänhetens perspektiv är det väldigt viktigt att revisionen ur 

alla aspekter är så självständig att oberoendet, tillförlitligheten och genomslagskraften inte 

kan betvivlas (Motion till riksdagen, 2005/06K:384).  

 

Ytterligare problem som Riksdagen tar upp i sin motion angående oberoendet är att många 

kommuner i landet inte anser att revisionsuppdraget är så betydelsefullt som det faktiskt är. 

Kommunerna lägger mycket tid och kraft på nomineringar till de politiska organen som 

kräver mer energi men revisorsuppdraget hanteras inte med den noggrannhet som krävs. I och 

med de problem som föreligger så anser Riksdagen att den kommunala revisionen bör ha så 

stor distans som möjligt från de politiska beslutsfattarna. I motionen framgår det att 

oberoende revisorer bör utses av fullmäktige men under premisser att revisorernas opartiskhet 

inte kan betvivlas (Motion till riksdagen, 2005/06K:384). 

2.5 Tidigare forskning  
I sin studie “Oberoende i kommunal revision” skriver O. Lundin om den kommunala 

revisionens oberoende. Syftet med studien är att utifrån ett teoretiskt och brett perspektiv 

studera oberoendets betydelse. Lundin menar att en helt oberoende revision i princip aldrig 

kan uppnås men han anser att det borde ställas krav. Att ställa krav kan enligt honom leda till 

ett medvetande av de olika risker som finns. För att en revision skall kunna anses trovärdig så 

krävs att revisorn iallafall till en viss grad är oberoende. Lundin skriver att oberoendet skall 
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ses som ett steg för att uppnå opartiskhet, objektivitet och självständighet. Han skriver 

fortsättningsvis att beroende uppstår i en situation där oroväckande beroendeförhållanden 

förekommer, exempel på sådana förhållanden är anställning och politiskt parti. Dessa 

förhållanden anses farliga just för att de hotar oberoendet.  Oberoendet är enligt Lundin en 

förutsättning för att kunna utöva revisionen med självständighet och objektivitet (Lundin 

2007, s. 29–35). 
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3 Metod  
Detta avsnitt presenterar den metod uppsatsen bygger på. Metoden kommer att förklaras och 

kopplas till hur de ska användas för att besvara den frågeställning som ställts. Avslutningsvis 

diskuteras metodens räckvidd och begränsningar.  

3.1 Tillvägagångssätt 

Målet med uppsatsen är att kunna förklara den kommunala revisionens oberoende i samband 

med medialt uppmärksammade händelser. För att besvara studiens frågeställning har vi delvis 

samlat in och granskat revisionsberättelser samt genomfört elva stycken intervjuer. Vi har 

utgått från de medialt uppmärksammade oegentligheter som Uppdrag granskning framställt 

mellan år 2010–2015. De revisionsberättelser som samlats in är för det år då oegentligheten 

uppmärksammats samt året efter. Dessa har sedan jämförts med året innan händelsen 

uppdagades för att lättare kunna utmärka eventuella anmärkningar. Det vi sökt efter i 

revisionsberättelserna är om revisorerna gjort någon anmärkning som kan kopplas till den 

aktuella händelse som Uppdrag granskning uppmärksammat i sin sändning. För att utöka 

förståelsen kring eventuella anmärkningar i revisionsberättelsen och för att få en djupare 

förklaring till begreppet oberoende har intervjuer genomförts med fem förtroendevalda 

revisorer, tre kommunfullmäktige samt tre sakkunniga revisorer inom olika kommuner.  Vi 

har valt att genomföra fler intervjuer med förtroendevalda jämfört med de två sistnämnda 

kategorierna eftersom studiens fokus ligger på de förtroendevalda revisorernas oberoende. 

Vår förhoppning är att genom intervjuerna med sakkunniga revisorer och kommunfullmäktige 

få en djupare förståelse kring begreppet oberoende, hur de förtroendevalda revisorerna väljs 

ut samt deras syn på medias kritik mot oberoendet. Alla intervjuer har skett via telefon för att 

bespara oss och respondenterna så mycket tid som möjligt. Under tiden som intervjun pågått 

har vi spelat in samtalet samt fört anteckningar för att göra det lättare för oss att transkribera 

utan att göra egna tolkningar och för att undvika missförstånd. 
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3.2 Val av metod  

För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen krävs det att den insamlade empirin 

kan kopplas ihop med den presenterade referensramen. Valet av metod ska således besvara i 

vilken utsträckning de förtroendevalda revisorerna gjort anmärkningar i revisionsberättelsen i 

samband med Uppdrag gransknings uppmärksammade fall.  

 

Enligt Denscombe (1998) skiljer man inom forskningen på två typer av metoder vilka är 

kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Vilken metod som lämpar sig bäst för en viss typ 

av forskning grundar sig i problemformuleringen, vilken typ av data som ska samlas in samt 

hur data ska analyseras. I en kvantitativ studie baserar man undersökningen på siffror och att 

analysen görs på vissa variabler efter insamlandet av data (Denscombe 2016, s. 320). Då 

denna studie bygger på insamlandet av revisionsberättelser som sedan ska analyseras så 

passar den kvantitativa definitionen som forskningsmetod. För att få en djupare förståelse 

kring begreppet oberoende, hur de förtroendevalda revisorerna väljs ut samt deras syn på 

medias kritik mot oberoendet så har vi även valt att genomföra elva stycken semistrukturerade 

telefonintervjuer. För denna typ av genomförande passar sig en kvalitativ forskningsansats 

bättre eftersom fokus ligger på respondenternas svar snarare än på att försöka göra en 

kvantifiering av data  

 

En annan viktig del i val av metod är att besluta om vilken form av forskningsdesign som bör 

tillämpas. Forskningsdesign är ramen för hur empirin ska samlas in och analyseras. Enligt 

Bryman & Bell (2011) finns det fem olika typer av forskningsdesign. De olika typerna är 

experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ 

design. För att besvara frågeställningen i undersökningen har en fallstudiedesign använts. 

Fallstudie som forskningsdesign är lämplig där forskaren vill gå in på djupet kring ett fall. Vi 

har undersökt ett flertal olika fall vilket innebär att denna studie bygger på en flerfallstudie. 

Genom en flerfallstudie ligger fokus på flera sociala händelser, vissa miljöer eller 

organisationer. Undersökningen riktar in sig på att granska revisionsberättelser från olika fall 

inom flertalet kommuner.  
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3.3 Datainsamling  

Empirin består av revisionsberättelser från de tio kommuner som ingår i studien samt de elva 

intervjuer som genomförts i syfte att få en djupare förståelse kring oberoendet. För samtliga 

kommuner har revisionsberättelser erhållits för åren innan en medialt framställd händelse 

samt året efter händelsen uppmärksammats. Vi valde även att jämföra de två åren med året 

innan för att lättare se om det visade på någon skillnad. Materialet till den teoretiska 

referensramen är en kombination av vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt litteratur. De 

vetenskapliga artiklar vi använt oss av har hämtats genom databasen SöderScholar. För att 

finna artiklar som är relevanta för denna studie har vi begränsat oss till vetenskapligt 

granskade tidskrifter och gjort sökningar på ord så som revision, audit och oberoende. För att 

hitta den mängd litteratur som var nödvändig både för att sätta oss in i ämnet och för att efter 

det påbörja arbetsprocessen så har vi lånat böcker från flera olika bibliotek i 

Stockholmsområdet. Till grund för den analys och diskussion som gjorts ligger all den empiri 

som samlats in samt materialet till referensramen. 

3.3.1 Revisionsberättelser  

Revisionsberättelserna grundar sig på primärdata då det är vi själva som erhållit dessa från de 

utvalda kommunernas hemsidor. I de fall då revisionsberättelser inte funnits tillgängliga på 

hemsidan har ett mail skickats ut till kommunerna där vi efterfrågat revisionsberättelser för 

vissa specifika år. Efter insamling har bearbetning av data skett, en innehållsanalys av varje 

revisionsberättelse har genomförts. Detta för att se om revisorerna gjort någon anmärkning i 

samband med de medialt uppmärksammade händelser som vi valt att granska. Som nämnts i 

inledningen ska en förtroendevald revisor enligt SKL anmärka om ”han funnit försummelser 

eller brister eller om han anser att någon agerat i strid mot lag eller stadga.” 

3.3.2 Intervjuer  

Intervjuerna som genomförts är semistrukturerade då vi utgått från ett frågeschema men att 

det fanns plats för flexibilitet vad gäller respondentens möjlighet att klargöra egna synpunkter 

och tankar (Bryman & Bell 2011, s. 475).  Det fanns även tillfälle för oss att ställa följdfrågor 

för extra förtydligande. Enligt Bryman och Bell (2011) är det väldigt viktigt med den etiska 

aspekten vid utformning av alla sorters undersökningar (Bryman & Bell 2011, s. 136 ff.). Vi 

har vid första mailkontakten berättat vilka vi är och syftet med vår undersökning. Vi har varit 

tydliga med att informera respondenterna om att de kommer att vara anonyma, med 
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reservation för det exemplar examinatorn kommer att få tillgång till. Detta för att minimera 

risken att respondenterna inte vågar samtala om känsliga ämnen (ibid s. 145). 
 
3.3.2.1 Respondenter 

Respondenterna i denna studie består av fem förtroendevalda revisorer, tre sakkunniga 

revisorer samt tre kommunfullmäktige som alla är utvalda på slumpmässiga grunder. 

Anledningen till att vi valt att intervjua fler förtroendevalda revisorer är att det läggs ett större 

fokus på dessa i studiens syfte och frågeställning. De sakkunniga har intervjuats för att få ett 

förtydligande kring begreppet oberoende samt anledningar till anmärkning i 

revisionsberättelserna. Varför intervjuernas fokus lagts på detta är för att de sakkunniga är 

utbildade inom sitt område och har den kunskap som krävs för att genomföra en revision med 

tillhörande revisionsberättelse. Vi har valt att intervjua kommunfullmäktige för att det är de 

som väljer ut de förtroendevalda revisorerna. Vi vill se om det ställs några krav på en 

förtroendevald revisor och vilka förväntningar fullmäktige har på dessa och deras arbete.  
 
3.3.2.2 Genomförande av intervjuer 

För att vi skulle kunna genomföra intervjuerna så bra som möjligt och för att få ut maximal 

och rätt information genomfördes först en provintervju. Vi ringde till en yrkesrevisor och gick 

igenom frågorna tillsammans och bad honom därefter svara på frågorna. Vi fick viktiga input 

gällande frågornas utformning och efter detta tillfälle ändrades intervjufrågorna så att inga 

frågetecken skulle uppstå för studiens respondenter. Då vi tidigare aldrig genomfört 

telefonintervjuer valde vi att även genomföra tre intervjuer med bekanta, detta för att inte 

riskera att köra över respondenten, lära oss att lyssna och för att vi skulle bli mer bekväma i 

rollen som intervjuare. 

 

Ett mail skickades därefter ut till kommunerna där vi frågade om det fanns ett intresse för att 

medverka i vår studie. Många av de tillfrågade svarade ja direkt medan andra var mer 

skeptiska och hänvisade oss vidare till andra. När vi fått kontakt med rätt personer kom vi 

gemensamt fram till tid för intervju. För att göra efterarbetet och sammanställningen så 

lättarbetad som möjligt delade vi upp intervjuerna så att en av oss ställde frågorna samtidigt 

som vi spelade in samtalet, den andra förde hela tiden anteckningar på datorn. Efter 

transkriberingen har intervjumaterial analyserats för att kunna koppla till problematisering 

och valda teorier. 
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3.3.2.3 Intervjuguide kopplad till studien 

För att besvara studiens frågeställning och syfte har vi vid utformning av intervjufrågorna 

utgått ifrån den teoretiska referensramen samt den presenterade problematiseringen. Vi har 

därmed lagt ett stort fokus kring oberoendet. Några av frågorna har ställts till samtliga medan 

andra frågor är olika beroende på vilken grupp av respondenter det gäller. 

 

Intervjufrågor till förtroendevalda revisorer (Se bilaga 1) 

Vi har i denna intervjuguide lagt ett stort fokus på oberoendet, detta för att försöka få en bild 

av revisorernas egen syn på begreppet. Vi har också valt att ta med frågor gällande själva 

arbetet som förtroendevald revisor för att undersöka om det ställs några krav. Fortsättningsvis 

har vi ställt frågor gällande tidigare erfarenhet av arbetet och om de erbjudits någon form av 

utbildning för att utöka sin kompetens. Tanken med frågorna gällande krav och utbildning är 

att koppla till Lundins studie där han förklarar vikten av att det ställs krav på revisionen för att 

kunna uträtta processen på ett oberoende och objektivt sätt.  

 

Intervjufrågor till sakkunniga revisorer (Se bilaga 2) 

Vi har valt att ställa dessa frågor för att återigen lägga ett stort fokus på oberoendet. De 

sakkunniga är de som anses tillräckligt kompetenta för att utföra granskningsarbetet och agera 

biträde till de förtroendevalda revisorerna. Därav är det av intresse för oss att ställa frågor 

gällande revisionsprocessen, vad som granskats och hur de går tillväga när de valt vad som 

ska granskas. 

 

Till kommunfullmäktige (Se bilaga 3) 

Även här kan ett fokus på oberoendet märkas men i denna frågeguide ser det något 

annorlunda ut. Vi har här valt att rikta frågorna bort från kommunfullmäktiges egna 

värderingar och tyckande och istället mot vad de tror att andra kommunfullmäktige har för 

åsikter. Detta för att få respondenten att verkligen tänka till men också för att minimera risken 

för partiskhet. 

3.4 Metodens räckvidd och begränsningar   
En studies trovärdighet kan mätas med hjälp av begreppen validitet och reliabilitet. För att en 

uppsats ska kunna generera trovärdiga och hållbara resultat så bör dessa två vara mycket höga 

(Merriam 1988, s. 174).   
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Validitet avser att bedöma om de data och de metoder som använts är relevanta för att kunna 

besvara problemformuleringen. För att uppnå god validitet så granskas huruvida studiens 

resultat mäter det som den är avsedd att mäta, det vill säga om resultatet stämmer överens 

med verkligenheten. För att nå hög validitet i studien skall därför den data som samlats in 

vara relevant för syftet och problemformuleringen (Bryman & Bell, 2011 s. 63–66). 

 

Reliabilitet avser studiens pålitlighet, om det går att lita på de data som samlats in. 

Undersökningen ska inte påverkas beroende på vem som utför den eller under vilka 

omständigheter den utförs.  Reliabiliteten rör därmed frågan huruvida studiens resultat skulle 

bli densamma om den genomfördes på nytt (Bryman & Bell 2011, s. 62–63). Vi har försökt 

nå hög reliabilitet genom att avgränsa studien till enbart de fall Uppdrag granskning 

uppmärksammat.  

 

Det skiljer sig något i hur begreppen validitet och reliabilitet används beroende på om det är 

en kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod. Vår studie bygger på både en kvalitativ och 

kvantitativ del, vilket gör att vi måste ha det i åtanke vid bedömning av studiens pålitlighet. I 

en studie med kvantitativ ansats har man oftast valt en datainsamlingsmetod med acceptabel 

reliabilitet och validitet redan innan datainsamlingen skett. I en studie med kvalitativ ansats 

arbetar man kontinuerligt med dessa under hela projektet (Gunnarson 2002). Detta innebär att 

vi bedömer studiens pålitlighet baserat på datainsamling i form av kvalitativa intervjuer. Vi 

har försökt nå hög pålitlighet genom att genomföra alla intervjuer med samma 

tillvägagångssätt, spela in intervjuerna samt att meddela intervjurespondenten om deras 

anonymitet. Genom att utföra en testintervju hoppades vi kunna öka studiens pålitlighet 

ytterligare då vi i den omfattning det gick försökte undvika missförstånd i frågeguiden 

(Bryman & Bell 2011, s. 405) 

 

Vi försökte i denna studie nå hög validitet genom att utgå ifrån vår teoretiska referensram vid 

utformning av intervjufrågorna. Att vi valde att genomföra intervjuerna på semistrukturerat 

vis kan innebära att trovärdigheten minskat då följdfrågor kan bli annorlunda beroende på 

vem som utför intervjuerna. Intervjuveffekten är något som alltid bör tas i beaktning vid 

bedömning av metoden. Då vi utfört intervjuerna per telefon och varit noga med att informera 

respondenterna att de får svara anonymt anser vi att vi minskat effekten. Dock kvarstår att 

människor svarar olika beroende på hur de uppfattar intervjuaren (Denscombe, 2016. s. 270).  
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4 Empiri 
Detta avsnitt presenterar den empiri som samlas in. Den kvantitativa delen, vilket är den data 

som tagits fram från revisionsberättelserna samt de uppmärksammade oegentligheterna 

presenteras först. Därefter presenteras empirin från den kvalitativa delen, det vill säga 

intervjuerna. Efter varje del ges en sammanfattning på studiens nådda resultat. 

4.1 Revisionsberättelser  

 

4.1.1 Göteborg kommun 2010 

Under våren 2010 avslöjades en stor muthärva vid det kommunala bolaget Poseidon i 

Göteborgs kommun. Tjänstemän vid Göteborgs kommun och Göteborgs Energi misstänktes 

för att ha skaffat sig fördelar från ett antal entreprenörer. Privata byggen genomfördes av 

byggmästaren men betalades med skattemedel. Bland annat var det elutrustning för ca 100 

000 kr, även resor till Rivieran betalades med skattemedel. Kommunledningen hade fått 

signaler om bedrägerimisstankar under fler år men inga åtgärder hade vidtagits innan 

avslöjandet från medier kom. Riksenheten för korruption väckte ett tiotal åtal för grovt 

bedrägeri, mutbrott och bestickning. Misstankarna gällde totalt 13 olika fall (Rensfeldt 2013). 
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Händelserna skedde både i Göteborgs kommun och i det kommunala bolaget Poseidon. Detta 

medförde att en innehållsanalys av både Göteborg kommuns revisionsberättelser och 

Poseidons revisionsberättelser utfördes.  

• Göteborgs kommuns revisionsberättelser 

Inga anmärkningar har gjorts från år 2010 då själva händelsen avslöjats och heller inga 

anmärkningar angående händelserna året efter det avslöjats, det vill säga år 2011. 

 

• Poseidons revisionsberättelser 

Under 2010 framgår inga händelser som kan kopplas till den medialt 

uppmärksammade händelsen, samma sak gäller för revisionsberättelsen från 2011. 

 

4.1.2 Solna kommun 2012 

Kommungranskarna avslöjade att Solna kommun hade haft affärer med oseriösa byggbolag. 

Bristfälliga kontroller hade gjort det möjligt för tre olika bolag, med samma ägarstruktur, att 

ta bygguppdrag åt Solna stad. Totalt har konkurrensverket frågor om arbeten som uppgår till 

omkring 37 miljoner kronor. Solna kommun kunde enligt kommungranskarna aldrig förklara 

varför dessa bolag anlitats eller varför ingen ordentlig kontroll genomförts (Djiobaridis 2012). 

 

• Solna kommuns revisionsberättelser 

I revisionsberättelsen från år 2012 så har revisorerna i sin redogörelse anmärkt att: 

“Stadsbyggnadsnämndens interna kontroll avseende avtalshantering kopplat till 

upphandling och inköp bedöms inte har varit tillräcklig. Inköp har skett utan 

underliggande avtal och denna hantering bedöms kunna strida mot lagen om offentlig 

upphandling”. Det framgår även i revisionsberättelsen att en fortsatt dialog angående 

ämnet kommer att tas upp under nästa verksamhetsår med kommunstyrelsen och 

aktuell nämnd. Detta leder oss in på revisionsberättelsen från 2013 för att undersöka 

om några anmärkningar gjorts här efter den uppmärksammade händelsen. I en rubrik i 

revisionsredogörelsen framgår det att arbete har påbörjats för att eliminera de brister 

som funnits i stadsbyggnadsnämndens avtalshantering.  
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4.1.3 Kristinehamn kommun 2012 

Kommungranskarna tog under år 2012 upp att kommunen våren 2010 bestämde att deras 

camping skulle säljas. Endast en köpare tillfrågades trots att det fanns fler intressenter. I 

sändningen framgick det att kommunen gjort sig skyldiga till flera fel i affären. Ägaren till det 

företag som blev tillfrågat hade tidigare arbetat som konsult åt kommunen och kommit med 

råd för hur kommunen borde rusta upp campingen.  Skattebetalarna fick under prövningstiden 

stå för kostnaderna för bland annat el och vatten, detta trots att ett privat företag tjänade 

pengar på campingen (Gabrielsson 2012). 

 
• Kristinehamns kommuns revisionsberättelser 

Från revisionsberättelserna från år 2012 och 2013 framgår det inga anmärkningar som 

kan associeras med de uppmärksammade händelserna.  Kommunens styrelse har även 

beviljats ansvarsfrihet för båda åren. 

 

4.1.4 Götene kommun 2012 

Enligt Uppdrag granskning struntade Götene kommun att göra någon offentlig upphandling 

för arbeten på Medeltidens värld. Kommunstyrelseordförandens svåger fick istället uppdraget. 

Enligt en första kalkyl skulle parken kosta sju miljoner kronor att bygga men enligt Uppdrag 

gransknings beräkningar har invånarna betalat mer än 100 miljoner kronor. Bolaget 

Grävtjänst i Götene, vars ägare var kommunstyrelseordförandens frus bröder, var anlitade i 

projektet (Rensfeldt 2014). 

 

• Götene kommuns revisionsberättelser 

I revisionsberättelserna för åren 2012 och 2013 framgår att revisorerna har granskat 

den verksamhet som bedrivits i Medeltidens Värld. De anser att styrelse, nämnder och 

beredningar i allt väsentligt har bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De väljer även att bevilja ansvarsfrihet för 

båda åren. 

 

4.1.5 Staffanstorp kommun 2013 

Enligt SVT:s Uppdrag granskning, har högt uppsatta inom kommunen i Staffanstorp rest till 

Cannes flera gånger per år för att medverka på en fastighetsmässa, detta utan att redovisa 
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några konkreta resultat. Istället kommer de hem med dyra krognotor och butikskvitton på 

höga summor från alkoholinköp (Sandelin 2013). 

 

Uppdrag granskning menar att det från de tre senaste åren som Staffanstorps kommun varit 

med på mässan så finns inga konkreta bevis på att invånarna i kommunen fått något i utbyte. 

Enligt de räkningar och fakturor som Uppdrag granskning fått ta del av från Staffanstorps 

kommun har de tre senaste resorna till Cannes kostat skattebetalarna mer än 400 000 kr. 

Regionrådet Sandin avgick från alla politiska uppdrag i region Skåne och merparten av sina 

uppdrag i Staffanstorp. Alla andra tjänstemän och politiker stannade kvar på sina poster  

(Sandelin 2013). 

 

• Staffanstorps kommuns revisionsberättelser 

Från revisionsberättelserna 2013 och 2014 framgår inga anmärkningar som har 

kopplingar till denna händelse. Kommunstyrelse och nämnder har beviljats 

ansvarsfrihet och revisorerna har därmed inte tagit med någonting gällande resorna 

som kostat skattebetalarna stora summor. 

 

4.1.6 Leksand kommun 2013 

År 2007 sålde Leksands kommun en camping till Leksand IF för 30 miljoner kronor. Affären 

skulle ha kostat klubben en hel del i skatt men SVT:s Uppdrag granskning avslöjade 2013 att 

kommunen hjälpte till att skatteplanera köpet. Det visade sig att i samband med affären såldes 

även en bit trottoar inne i centrala Leksand för endast en krona. Kommunen lyckades med 

detta genom att anmäla trottoaren till lantmäteriet som en basfastighet och campingen som en 

tilläggsfastighet. Upplägget medförde att skatt endast betalades för trottoaren och inte 

campingen (Johansson 2013). 

 

• Leksands kommuns revisionsberättelser 

Revisorerna anser att kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedning i huvudsak 

har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. De anser därmed att kommunstyrelse, nämnder och 

fullmäktigeberedning samt förtroendevalda ska beviljas ansvarsfrihet för båda åren. 
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4.1.7 Örnsköldsvik, Skellefteå och Umeå kommun 2014 

Uppdrag granskning avslöjade i augusti 2014 hur sockerproduktionsbolaget Eco Energy 

finansierats med en halv miljard kronor av de kommunala invånarna i Örnsköldsvik, 

Skellefteå och Umeå. Skattemedel försvann bland annat i en utlandssatsning. Kommunen 

drog sig ur satsningen och det statliga bolaget Sida gick in i projektet (Rensfeldt 2014). 

 

• Örnsköldsvik, Skellefteå och Umeås kommuners revisionsberättelser 

Efter granskning av dessa tre kommuners revisionsberättelser för åren 2014 och 2015 

framgår att inga anmärkningar gjorts. Enligt revisorerna har verksamheterna bedrivits 

ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Styrelse, nämnder och 

ledamöter har alla beviljats ansvarsfrihet för båda åren. 

 
 

4.1.8 Österåker kommun 2015 

Enligt kommungranskarna har Jan-Olov Sundström och Ingela Gardner-Sundström som båda 

arbetar inom politiken i kommunen lånat privata pengar från grevefamiljen Douglas. Detta 

samtidigt som kommunen beslutade om att framföra ett förslag på en ny detaljplan för 

marinan där bland annat Douglas båthall skulle ritas in och på så sätt undgå det strandskydd 

som förelåg. Garner-Sundström tog efter uppmärksammandet en paus från sin tjänst (Larsson 

2013). 

 

• Österåkers kommuns revisionsberättelser 

Ingenting i kommunens revisionsberättelser går att koppla till denna händelse. Styrelse 

och nämnder har enligt revisorernas synpunkt beviljats ansvarsfrihet både för året då 

det inträffade samt året efter uppmärksammandet. 

 
Sammanfattning 

I enlighet med studiens avgränsning och metod har vi granskat 10 kommuners 

revisionsberättelser, detta efter att Uppdrag granskning uppmärksammat oegentligheter från 

dessa kommuner. För att se om revisorerna gjort någon anmärkning som kan kopplas till 

fallen granskades revisionsberättelserna för det år då händelsen uppmärksammades samt året 

efter och dessa jämfördes sedan med året innan uppmärksammandet. Av de 20 granskade 
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revisionsberättelser kunde vi endast se en anmärkning som kunde kopplas till Uppdrag 

gransknings uppmärksammade fall.  

4.2 Intervjuer 
 
Den insamlade empirin från intervjuerna presenteras frågvis och uppdelat för de olika 

rollerna, förtroendevald revisor, kommunfullmäktige och sakkunnig revisor.   

4.2.1 Förtroendevalda revisorer 
 

Vad har Ni för utbildning i grunden? Har ni fått någon utbildning inom revision? 

Samtliga respondenter berättade om sina tidigare utbildningar, det var skiftande berättelser, 

till exempel hade ett par förtroendevalda revisorer en ekonomiutbildning en annan var 

gymnasielärare. På frågan om de erbjudits någon utbildning inom revision så hade alla 

genomgått utbildningar kontinuerligt via SKL och andra stora revisionsbolag. En av de 

tillfrågade hade en något högre utbildning och erfarenhet av revisionsyrket. Han/hon hade en 

magisterexamen i ekonomi och hade tidigare arbetat som revisor. Med den bakgrunden kände 

respondenten inte något behov av att delta i erbjudna utbildningar i samma utsträckning som 

de andra respondenterna. 

Hur blev Ni vald? Ställdes det några krav på Er för att bli förtroendevald revisor? 

Respondenterna tryckte på just förtroende, att de är valda för att de anses pålitliga. De har alla 

blivit tillfrågade av kommunfullmäktige som således ansåg att de skapar förtroende. En 

menade att denne blev tillfrågad för att han/hon ansågs rakryggad och stod upp för det 

han/hon tyckte och tänkte och vågade framföra detta. En annan menade att denne blev vald 

för att man gjort ett bra jobb i tidigare arbeten. Respondenterna beskrev även att de blivit 

valda efter nominering från de politiska partierna. Samtliga var överens om att det inte 

ställdes några som helst utbildningskrav för att bli förtroendevald revisor utan att det endast 

handlade om hur man är som person. 

 

 

 



27 
 

Hur går Ni tillväga vid utförandet av revisionen? Beskriv revisionsprocessen.  

Samtliga respondenter beskrev revisionsprocessen som att en granskningsplan följs under 

verksamhetsåret. Granskningsplanen bygger på en riskanalys som i sin tur bygger på att man 

utgår ifrån god revisionssed. En av respondenterna beskrev hur de är begränsade vid 

granskning av de olika nämnderna då budgeten endast räcker till ca 4–5 riskanalyser. 

Hur ser kommunikationen ut mellan er och kommunfullmäktige under 

revisionsprocessen? 

Respondenterna berättade att de träffar kommunfullmäktige ca 4 gånger per år där bland 

annat riskanalysen och granskningsplanen presenteras för fullmäktige presidiet. En av 

respondenterna påpekade hur viktigt det är med att behålla integriteten till presidiet, att man 

inte “frågar om lov” utan istället är tydlig med att “så här är det”. Träffarna brukar även ske i 

samband med de granskningsrapporter som tas fram under verksamhetsåret. 

Samlar Ni in data själv eller får Ni den data som skall användas? 

Även här var respondenterna eniga i sina svar, de menade att de både samlar in själva och får 

data till sig. De tar själva fram och läser protokoll men får sedan hjälp av sakkunniga vid 

granskning. Inom en kommun så får de förtroendevalda den data som ska granskas och sedan 

får de hjälp av de sakkunniga. En av respondenterna förklarade att de brukar delta i 

partimöten för att hitta intressanta och viktiga granskningsarbeten. 

Vilka kontroller använder Ni för att säkerställa kvalitén i revisionen? 

Respondenterna beskrev hur verifiering av inkommande uppgifter sker. De berättade att 

preliminära rapporter utförs av den verksamhet som granskas. De försöker ha en öppen dialog 

sinsemellan, de informerar den granskade verksamheten hur de tolkar uppgifterna och sedan 

frågar de nämnden hur de tycker att det är och hur de tolkar det. En av respondenterna berättar 

hur de försöker jobba med så kallad positiv revision, att de inte vill komma i efterhand och 

kritisera nämnder utan istället arbeta för att verksamheten hela tiden ska blir bättre. En annan 

lade stort fokus på de sakkunnigas arbete, de förtroendevalda förlitar sig på att de sakkunniga 

följer det som ska följas. I efterhand får de ta del av de sakkunnigas arbete och säkerställer då 

att det skickas till rätt personer. 
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Vad gör Ni om Ni upptäcker misstänkta fel? 

Respondenterna var eniga om vad som sker när misstänka fel upptäcks. Man rapporterar då 

direkt till den nämnd det gäller och vidtas det inga åtgärder så rapporterar de vidare till 

fullmäktige. Därefter är det fullmäktige som avgör om händelsen ska tas upp eller inte. I den 

slutgiltiga revisionsberättelsen så framgår det vad som specifikt oroar revisorerna. Åtgärder 

som görs då är att det antingen lämnas kritik, görs en anmärkning eller i värsta fall så kan det 

vara så att man inte blir beviljad ansvarsfrihet. En respondent förklarade att det finns två 

alternativ för gällande nämnd vid misstanke om väsentliga fel, den förtroendevalda 

rapporterar felet till nämnden och då är det upp till denna vad som skall ske därefter. 

Antingen löser de detta själva, gör de inte det så kan revisorerna påpeka felet och då kan 

tidningar och media ta del av rapporten vilket kan leda till att det uppmärksammas externt. 

Vad innebär det att göra en anmärkning i revisionsberättelsen? 

En av respondenterna påpekade sin missnöjdhet över att det inte finns en samlad konsensus 

av vad det faktiskt innebär med en anmärkning och hur en anmärkning skiljer sig från kritik. 

Han/Hon menar att på samma sätt som det finns åtta punkter för god revisionssed så skulle 

man behöva definiera anmärknings-begreppet för alla förtroendevalda revisorer i Sverige. 

Respondenten menar att en anmärkning är det skarpaste man kan ta till och ska ses som 

mycket allvarligt. Samtliga respondenter menade att det är en markering för att visa att 

någonting är märkbart fel, ett sätt att visa att det som gjorts inte är godtagbart. 

Vad händer när Ni har gjort en anmärkning? 

När en anmärkning utförts mot en nämnd berättar respondenterna att man ska informera 

fullmäktiges presidium om detta. I sin tur ska fullmäktige rikta sig till nämnden för att 

bekräfta att de mottagit anmärkningen och få deras kommentar till anmärkningen. En formellt 

upprättad process. 

Vad är Er syn på oberoende? Kan en revisor inom kommunen vara oberoende? 

En av respondenterna menade att just begreppet oberoende är väldigt filosofiskt. Han/hon 

säger att han/hon inte suttit som förtroendevald om han/hon inte tillhörde ett politiskt parti. 

Han/hon tycker även att det är väldigt naivt att tro att när man är i ett revisionellt 

sammanhang så har man ingen koppling alls till sin politiska ställning. Respondenten ifråga 
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säger klart och tydlig att han/hon påverkas av sin politiska tillhörighet när han/hon deltar i ett 

revisionellt sammanhang. Det är omöjligt att komma ifrån att man då måste kunna vara 

objektiv när det gäller exempelvis anmärkning. Det är viktigt att kunna stå bakom en 

anmärkning som drabbar den verksamhet där ens egna partikollegor styr och kan man inte det 

så är oberoendet hotat. Tar man med sig sin politiska uppfattning i frågor som gäller revision 

så är man inte helt oberoende.  Han/hon beskriver hur legitimiteten beror på att han/hon är 

vald av fullmäktige och i fullmäktige finns politiska partier. Det skiljer sig en del jämfört med 

de tjänstemän som anställs inom revisionen och har en annan grund till sin legitimitet, 

nämligen utbildning och professionellt ansvar. 

Andra respondenter menade att det till viss del går att hålla en oberoende ställning, alla har 

alltid relationer och egna åsikter och här gäller det att försöka åsidosätta dessa. De anser att 

förtroendevalda revisorer inte befinner sig i en beroendeställning som skulle kunna rubba 

oberoendet och menar att revisorerna kan agera opartiskt och oberoende. Det kan vara svårt 

att gå emot sitt parti men vill man så kan man. 

Hur arbetar Ni för att hålla en opartisk roll i Ert arbete? 

En förtroendevald revisors arbete inbringar inte mycket ersättning vilket gör att 

respondenterna inte anser att man är i beroendeställning. Många av de intervjuade var inte 

längre yrkesverksamma utan gjorde detta på sin “fritid” vilket gör att den politiska påverkan 

minskar. En av respondenterna menade att det var väldigt viktigt att inte beblanda sig med 

styrelsen, att man inte ska lägga sig i diskussionen men att det är viktigt att lyssna. Man 

markerar sin oberoende ställning och får absolut inte sammanblandas med de som fattar 

beslut. Att prata mycket om oberoendet så att de är väl medvetna om det då det lätt glöms 

bort. En annan respondent tyckte att det bästa för att hålla en opartisk roll i arbete är att ha en 

öppen diskussion om ämnet. Både när det gäller opartiskhet, vad det är och även oberoende. 

Han/Hon berättar att man ofta får kritik då man säger att man företräder ett politiskt parti, 

många har svårt att acceptera det. Om begreppet opartiskhet menar han/hon att det är värt att 

prata om ämnet så fort man har möjlighet, att man ska våga sticka ut hakan och vara lite 

provocerande i sådana sammanhang. Det specifika arbete som sker för att hålla en opartisk 

roll är att upprätta en riskanalys och en granskningsplan, att skapa faktagranskade rapporter 

och ha ”hearings”. Han/hon menar även att god revisionssed och en del lagstiftning medför att 

det inte ”skenar iväg”. 
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En respondent låter bli att gå på arbetarekommunens möten för att kunna hålla en opartisk roll 

i sitt arbete. De diskuterar även öppet bland de förtroendevalda revisorerna när nya saker och 

händelser dyker upp och hur de ska tackla olika problem.  

Det har uppmärksammats en del ” skandaler” där allmänheten och media har ifrågasatt 

den kommunala revisionen. Har de påverkat utformningen har revisionen? Om ja, på 

vilket sätt? 

Några av respondenterna antydde att det i allra högsta grad har påverkats. Revisionen skärps 

hela tiden i och med god revisionssed. Andra menade att de inte har påverkats, att 

kommunerna fungerar bra och påverkas därför inte.   

Anser Ni att den problematik kring oberoendet som media framställer är befogad? Ge 

exempel på varför/varför inte? 

Många av respondenterna menade att det inte är oberoendet som är problematiskt utan att det 

är vad som sker efter att en kommunfullmäktige fått informationen som problem kan uppstå. 

Om kommunfullmäktige trots påpekande från revisorn ändå väljer att inte gå vidare med 

ärendet så är det upp till honom. 

En av respondenterna anser att det media framställer ibland är för svartvitt. Men om det finns 

tydliga bevis på att revisionen har agerat politiserat så måste man slå ner på det då det handlar 

om att upprätthålla revisionens integritet.  

Sammanfattning 

Genom valda intervjufrågor har ett stort fokus lagts på oberoendet. Detta för att se hur de 

förtroendevalda uppfattar sitt oberoende och för att undersöka deras syn på begreppet. De 

tillfrågade hade i många frågor nästan identiska svar. Oberoendet är för många ett väldigt 

diffust och svårtolkat begrepp men inte omöjligt för revisorerna att till viss del uppnå. Genom 

att inte sammanblanda sig med styrelsen och blanda in sina egna önskemål och värderingar så 

kan man som revisor hålla sig opartisk och objektiv gentemot sina partikamrater. För att bli 

förtroendevald revisor så ställs det inga krav på tidigare utbildning eller kompetens, det 

viktiga vid val av revisor är att denne visar ett förtroende och vågar stå upp för det de tycker 

och tänker. Framkommer det fel som är väsentliga så har revisorn en skyldighet att påpeka 

detta för gällande part. Sker det inga förändringar till det bättre så måste en förtroendevald 
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revisor föra detta vidare till kommunfullmäktige. 

4.2.2 Sakkunniga revisorer 
 
Hur går Ni tillväga när Ni utför revisionen i kommunen? Beskriv revisionsprocessen. 
 

Börjar med en riskanalys som görs tillsammans med de förtroendevalda revisorerna. De går 

tillsammans igenom varje objekt, nämnd och bolag som ska granskas. Detta utmynnar i en 

revisionsplan som beslutas av de förtroendevalda revisorerna, vad som ska göras detta år, vad 

de skall titta på. Efter detta försöker de notera ner flera revisionsfrågor. För varje projekt 

startas dessa frågor successivt, vad är bakgrunden, syftet, hur ska de göra? Hur många 

nämnder ska granskningen omfatta. Själva granskningen görs alltid av de sakkunniga, och i 

den delen görs det även en faktagranskning. Efter granskning skickas en rapport till dem som 

rapporten omfattar. Därefter skickas ett slut resultat av granskningen till berörda nämnder och 

bolag.  Varje år summeras alla granskningar i en revisionsberättelse. 

 

Hur ser kommunikationen ut mellan er och kommunfullmäktige under 

revisionsprocessen? 

 

Den sakkunnige revisorn träffar aldrig kommunfullmäktige själv, oftast träffar man 

fullmäktiges presidium. Då berättar man om revisionsplanen och sen sker löpande kontakt 

under årets gång angående vad som sker och hur arbetet skall fortlöpa. 

 

Samlar Ni in data själv eller får Ni den tillskickad? 

Enligt respondenterna samlas det som ska granskas in på olika sätt beroende på vad som skall 

granskas. Om det är ett fördjupat projekt går man ut till den/dem som skall granskas. Om man 

ska verifiera påstådda saker hämtas exempelvis årsredovisningar av revisorerna själva eller så 

kan intervjuer genomföras. 

Använder Ni några kontroller för att säkerställa kvalitén i revisionen? Om ja, vilka? 

Det viktigaste enligt respondenterna är att samla data från olika håll. Det görs alltid 

kvalitetskontroller för att säkerställa den interna kontrollen därefter går andra revisorer 

igenom denna kontroll för att se att man fått rätt uppgifter och att allt hänger ihop. Man låter 

de som blivit granskade gå igenom rapporten för att se att inga fel smugit sig in i rapporten.  
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Vad gör Ni om Ni upptäcker misstänkta fel? 

Vid granskning av årsredovisningen så ska fel påpekas till ekonomiavdelningen, detta skall 

göras i ett tidigt stadium så att det kan gå att rätta till.  Om det finns oegentligheter finns det 

en skyldighet att anmäla till gällande nämnd, de sakkunniga har ingen skyldighet att 

polisanmäla utan det är upp till nämnden att föra detta vidare. Om nämnden inte skulle agera 

så kan den sakkunniga påpeka detta för kommunfullmäktige så att denne kan agera. De 

sakkunniga rapporterar felet i sin granskningsdokumentation. Beroende på graden av fel så 

rapporteras det till de förtroendevalda revisorerna som sedan har ansvar att det kommer 

vidare. 

Vad innebär det att göra en anmärkning i revisionsberättelsen? 

Att det är något som revisorerna tycker rör stora väsentliga belopp eller om det finns 

målsättning som fullmäktige ställt upp som inte nås. Att det är någonting som är allvarligt, 

som revisorerna verkligen vill trycka på, då använder man en anmärkning. Det är den metod 

som revisorerna har för att visa att det är någonting som inte fungerar. Att göra en 

anmärkning leder till att fullmäktige måste ta ett aktivt beslut. Normalt sett görs en 

anmärkning mot en hel nämnd, det är alltid på en politisk nivå, men kan också riktas mot en 

enskild individ.  

Vad händer när Ni har gjort en anmärkning? 

Det är fullmäktige som har ansvaret, en revisor lämnar ifrån sig berättelsen med eller utan 

anmärkning och med ett uttalande om man av- eller tillstyrker ansvarsfrihet och sen är det upp 

till fullmäktige att besluta hur denne vill agera. 

Hur arbetar Ni för att hålla en opartisk roll mot Er arbetsgivare? 

Kommunfullmäktige är inte den som väljer vad som ska granskas, utan det gör de 

förtroendevalda revisorerna. Eftersom sakkunniga hjälper de förtroendevalda så faller detta 

även in på dessa. Mycket framgår av kommunallagen som har vissa förhållningssätt. 

Vad är Er syn på oberoende? Kan en revisor inom kommunen vara oberoende? 

Respondenterna är eniga om att revisorerna är oberoende. Problemet ligger snarare på 

kommunfullmäktige än de förtroendevalda. Det är kommunfullmäktige som väljer revisorer 



33 
 

så det är upp till denne att se till att revisionen blir oberoende. Det är senare även 

kommunfullmäktiges ansvar att eventuella missnöjen tas på allvar. De sakkunniga revisorerna 

arbetar för att eliminera de hot som ställs mot oberoendet, detta genom att inför en granskning 

genomföra en oberoendeprövning. 

Det har uppmärksammats en del ”skandaler” där allmänheten och media har ifrågasatt 

den kommunala revisionen. Har de påverkat utformningen har revisionen? Om ja, på 

vilket sätt? 

Både ja och nej. Revisorerna ska titta på om det finns en tillfredsställande intern kontroll, 

sakkunniga revisorer kan inte vara den interna kontrollen utan de ska bara titta på att den 

fungerar i organisationen. Media har inte alltid all fakta, och har i vissa fall en felaktig bild av 

revisorernas uppdrag. En menade att det till stor del har förändrats då massmediala frågor 

alltid blir ett riskområde. Att saker uppmärksammas leder till att det varje år sker granskning 

av bland annat ledningsnära relationer. Den största problematiken ligger kring att man som 

“utsatt” för medias uppmärksammande inte kan göra någonting åt den information som 

släpps, vare sig det är korrekt eller inkorrekt information. 

Anser Ni att den problematik kring oberoendet som media framställer är befogad? Ge 

exempel på varför/varför inte? 

En av respondenterna kommer mer in på privat revision, där en förhandling sker inför varje 

uppdrag. Detta kan göra att revisorerna förlorar nästa upphandling om de agerat för kritiskt 

vid tidigare uppdrag. “Man biter inte den hand som föder” vilket både kan passa in på 

kommunal revision och privat. En annan menar att det är svårt att mötas helt, att utifrån de 

förväntningar allmänheten har på revisionen så skulle problematiken kunna vara befogad. Det 

uppfattade oberoendet skulle kunna stärkas genom att göra vissa förändringar.  

 

Sammanfattning 

Då sakkunniga revisorerna är de som anses besitta tillräcklig kunskap och erfarenhet att utföra 

en revision så ansåg vi att det var viktigt att ställa frågor gällande revisionsprocessen. Genom 

detta fick vi information om de viktigaste delarna vid en granskning. Revisorerna förklarade 

att om de i samband med granskningen finner felaktighet av väsentlig karaktär så anmäler de 

detta till de förtroendevalda revisorerna som får kontakta den aktuella nämnden. Därefter är 

det upp till nämnden vad som skall hända, antingen kan de välja att själva lösa problemet 
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alternativt att kommunfullmäktige får information om fallet och får ta beslut om vad som 

skall hända. Samtliga respondenter menade att revisorerna kan vara oberoende. De ansåg att 

problematiken snarare ligger på kommunfullmäktiges sida än på de förtroendevaldas. 

 

4.2.3 Kommunfullmäktige 

 

Vad har Ni för erfarenhet av revision? 

Som politiker har många av respondenterna varit i kontakt med revision men inom den 

kommunala revisionen har endast en erfarenhet av själva arbetet. De andra menar att den 

erfarenhet de har är att ge förslag till beredningen på vilka de tycker skulle passa i rollen som 

förtroendevald revisor och förklarat vad de förväntar sig av revisorerna. 

Hur skulle Ni beskriva revisorns uppgift? 

Respondenterna menar att revisorernas uppdrag är att granska att kommunala bolag gör det 

som fullmäktige i förväg har bestämt. De ska granska att kommunfullmäktiges riktlinjer följs. 

Formell uppgift att uttala sig om ansvarsfrihet.  De menar att det är en stor skillnad på 

förtroendevalda revisorernas uppgift jämfört med yrkesrevisorernas. De förtroendevaldas 

uppgift är att följa de beslut som fattas, att beslut, ekonomisk planering och genomförande 

följs i rätt ordning. 

Vad är din uppfattning om vilka faktorer som är viktiga vid val av förtroendevald revisor? 

Det viktigaste hos en förtroendevald är att denne innehar stort förtroende inom den 

organisation som revisionen gäller. Det krävs att den förtroendevalda har stor integritet då 

denne ska granska sitt eget parti. Det är viktigt att denne vågar vara besvärlig mot sina 

partikamrater. 

Hur ser kommunikationen ut mellan Er och revisorn under revisionsprocessen? 

De berättade att de träffar revisorerna flera gånger per år. Bland annat går de igenom de 

budgetförslag som fullmäktige tagit fram. Sedan har de uppföljningsmöten, vilka kan bli 

ganska många beroende på vad man arbetar med för granskningsuppgifter, och beroende på 

vad man från presidiets sida vill att revisorerna ska sättas in i. 
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Vad tror Ni att andra kommunfullmäktige har för förväntningar på revisionen? 

Dels att granska allt som bolagen gör. Hitta alla små formella fel. En av respondenterna 

menade att revisorerna inte har det uppdraget men att kommunfullmäktige ändå i vissa fall 

förväntar sig att den förtroendevalda ska hitta alla fel. Viktigt att revisorerna är ärliga och inte 

bedriver partipolitik. 

Vad tror Ni påverkar deras förväntningar? 

Tydligheten i uppdraget, det kan anses otydligt vad de har för uppdrag. Att revisionen sker i 

enlighet med god revisionssed och därmed på ett opartiskt och självständigt sätt. 

Hur tror Ni att andra kommunfullmäktige anser att revisionen lever upp till sin roll? 

Både att det lever upp till sin roll men också att det inte gör det, framförallt beroende på vem 

som är revisor. En ifrågasatte hur trovärdigt det blir när en partirevisor ska granska dennes 

eget politiska parti. Han/Hon menade att det krävs mycket för att man ska gå emot sitt egna 

parti. En annan menade att det inte är något problem alls, ingen i revisionen oavsett politiskt 

parti skulle försöka dölja något för fullmäktige. 

Det har uppmärksammats en del ”skandaler” där allmänheten och media har ifrågasatt 

den kommunala revisionen. Har de påverkat utformningen har revisionen? Om ja, på 

vilket sätt? 

En av respondenterna anser inte att man ifrågasatt revisionen, utan menar att media anser att 

vissa saker som borde uppmärksammat inte har kommit fram. Han/hon menar också att de 

förtroendevalda revisorernas uppgift inte är att granska, media har inte förstått revisionens 

uppdrag. En annan menade att frågan inte var relevant för dennes kommun då de enligt 

honom/henne har en fungerande revision och därmed inte påverkats. 

Anser Ni att den problematik kring oberoendet som media framställer är befogad? Ge 

exempel på varför/varför inte? 

Respondenterna anser att den inte riktigt är befogad men de kan förstå att det tas upp. De 

anser att frågan är mer komplex, de förtroendevalda revisorerna har en annan roll än de 

auktoriserade revisorer och ska därför inte granska allt det som de auktoriserade granskar. De 
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menar att det är viktigt att det finns en intern kontroll, när den interna kontrollen är bristfällig 

det är då det lett till “skandaler”. 

Varför tror du att media har ifrågasatt den kommunala revisorns oberoende? 

Samtliga respondenter anser att det beror på för lite kunskap om de förtroendevalda 

revisorernas arbete. Media/ allmänheten har en bild av vad de anser att en revisor ska göra 

och tänker därför inte på att det är olika för en förtroendevald jämfört med en auktoriserad. 

Sammanfattning 

Förväntningarna som ställs på revisionen är att granska allt som bolagen gör och att hitta 

felaktigheter. Det viktigaste är dock att revisorerna är ärliga och bedriver granskningsarbetet 

på ett opartiskt och objektivt förhållningssätt. En respondent ifrågasatte trovärdigheten då en 

förtroendevald revisor ska granska dennes egna partikamrater dock anses det inte omöjligt att 

hålla en objektiv roll. Respondenterna menar att massmedias kritik beror på för lite kunskap 

om revision från journalisternas sida, de anser att de inte vet vad en kommunrevisors roll 

innefattar. De menar att media har en bild av vad en revisor ska göra som inte stämmer 

överens med verklighetens förtroendevalda revisorers uppdrag. 
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5 Analys  
I detta avsnitt kopplas den insamlade empirin samman med de utvalda teorier och den 

tidigare forskning som presenterats i studien   

	

Oberoendet inom kommunal revision är ett ämne som debatterats mycket under de senaste 

åren, kritiken har kommit från flera håll, framförallt från media men även från bland annat en 

riksrevisor och professorer.  Olle Lundin diskuterar i sin studie om oberoende i kommunal 

revision problematiken kring ämnet, han menar att helt oberoende revision är omöjlig att 

uppnå. Istället borde det ställas krav för att förbättra kunskapen och betydelsen kring revision 

(Lundin 2007, s. 29–35). För att uppnå hög kvalité inom revision så måste revisorn vara till 

hög grad oberoende. Revisorns oberoende är betydelsefull inom kommunal revision då 

granskning sker av ens egna partikamrater. Revisorn måste vara så pass oberoende att man 

utan problem ska kunna göra en anmärkning på en partikamrat. En anmärkning ska revisorn 

lämna mot fullmäktige eller nämnder i revisionsberättelsen om han/hon anser att det skett 

försummelser eller att någon agerat i strid mot lag eller stadga.  

 

Tio uppmärksammade händelser runt om i Sveriges kommuner har tagits upp i denna studie. 

Av de tio fallen är det endast en anmärkning som kan kopplas till dessa tio händelser. De 

uppmärksammade händelserna har handlat om bland annat korruption, bristande interna 

kontroller som lett till att kommuner förlorat flera miljoner kronor och högt uppsatta inom 

kommuner som gett fördelar till närstående. Dessa omfattande händelser leder oss in på 

problemen kring oberoendet och varför endast en anmärkning gjorts i revisionsberättelserna. 

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en standardmall för hur revisionsberättelsen 

ska utformas. Den förtroendevalda revisorn måste göra en anmärkning om det skett 

misskötsel eller om någon brutit mot lagen. I många av de uppmärksammade fallen har just 

försummelse av likvida medel skett men i endast tio procent av fallen kan en anmärkning 

kopplas till det inträffade. Att antalet anmärkningar är så få i förhållande till händelser 

ifrågasätter den kommunala revisionen och framförallt oberoendet. Revisorn ska vara 

objektiv, självständig och ha en opartisk roll vid utförandet av revisionen. Att ingen 

anmärkning upprättats eller att händelserna nått allmänheten genom media istället för att 

informationen kommit från de förtroendevalda revisorerna gör att den ifrågasatts. Genom 
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detta betvivlas det synbara oberoendet då allmänheten får en dålig bild av hur den kommunala 

verksamheten bedrivs och hur samhällets skattepengar förvaltas.  

 

Enligt Carrington (2014) så är det synbara oberoendet viktigare än kvalitén i revisionen och 

på grund av hur händelserna hanterats så ifrågasätts oberoendet. Även det faktiska oberoendet 

som nämnts tidigare i studien är viktigt. Inom kommunal revision så granskar man ens egna 

partikamrater och i en del fall kan det påverka om en anmärkning ska genomföras eller inte. 

Det faktiska oberoendet fokuserar på att en inflytelserik person i ens omgivning inte ska 

kunna påverka utförandet av revisionen. Inom kommunen så kan kommunfullmäktige avsätta 

en förtroendevald revisor nästa mandatperiod om han/hon anser att den förtroendevalda inte 

“sköter sig”.   

 

I studien har även intervjuer genomförts med förtroendevalda revisorer, sakkunniga och 

kommunfullmäktige. Frågor gällande oberoende, revisionsprocess, anmärkningar och krav på 

förtroendevalda revisorer ställdes till de slumpmässigt utvalda respondenterna. En av de 

förtroendevalda revisorerna anser att oberoendet är omöjligt att nå till fullo då man alltid har 

sin politiska uppfattning med sig men att man måste kunna stå bakom en anmärkning vem det 

än gäller. Andra förtroendevalda ansåg att det går att ha ett oberoende till viss del men att det 

alltid föreligger relationer och åsikter i politiken. Man måste försöka åsidosätta relationer och 

politiska åsikter och agera objektivt. De förtroendevalda anser att de själva inte har någon 

beroendeställning och därför går det att utföra arbetet opartiskt och oberoende. De sakkunniga 

revisorerna som deltog i intervjun anser att de förtroendevalda kan vara helt oberoende i sitt 

arbete och att ansvaret ligger till större delen hos kommunfullmäktige då det är denne som 

utser de förtroendevalda. Ansvaret ligger hos kommunfullmäktige att se till att revisionen är 

oberoende. Tre kommunfullmäktige deltog i intervjuer om deras syn på oberoende, det var 

delade meningar kring begreppet oberoende. Vissa ansåg att det inte blir speciellt trovärdigt 

eller oberoende då granskning sker av ens egna politiska parti, men andra ansåg att det inte 

föreligger något problem alls kring oberoendet.  

 

Frågor kring misstänkta fel i den kommunala verksamheten och anmärkningar mot nämnder 

och kommunfullmäktige ställdes till de förtroendevalda revisorerna och de sakkunniga. De 

förtroendevalda var enade om vad som sker när misstänkta fel upptäcks, man rapporterar då 

direkt till den nämnd som det angår och om det då inte vidtas några åtgärder rapporteras det 

till fullmäktigen och sedan är det upp till fullmäktige om händelsen ska tas upp eller inte. 
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Revisionsberättelsen är det dokument där det framgår vad som bekymrar revisorerna. 

Ingripanden som kan utföras är antingen att lämna kritik, göra en anmärkning eller att inte 

bevilja ansvarsfrihet. En anmärkning är det bland det skarpaste man kan ta till och ska tas på 

stort allvar. Enligt de sakkunniga som intervjuades så är en anmärkning revisorns sätt att visa 

att det är något som inte fungerar i verksamheten. Enligt SKL måste de förtroendevalda 

revisorerna lämna en anmärkning om de anser att misskötsel skett eller att nämnd eller 

kommunfullmäktige brutit mot lag eller stadgar.  

 

Revisionsprocessen är en del av det teoretiska ramverket i studien. Frågor ställdes till de 

förtroendevalda revisorerna, sakkunniga och kommunfullmäktige för att få en djupare 

förståelse angående revisionsprocessen. Samtliga förtroendevalda beskrev revisionsprocessen 

likartat inom kommunerna. I grunden utgår man ifrån god revisionssed vilket betyder att i 

granskning och bedömning finns det principer, processer och tillvägagångssätt som skall 

följas. God revisionssed avser även revisorernas synsätt i uppdraget och till dess premisser. 

Vidare i revisionsprocessen berättade de förtroendevalda hur en riskanalys utförs, det gör man 

genom att se vart risker föreligger i verksamheten och vad det finns för risker i olika uppdrag 

och slutligen sammanställs en granskningsplan som ska följas under verksamhetsåret. 

Granskningsarbetet sker av de sakkunniga och de förtroendevalda avslutar processen och 

presenterar åsikter och planer gällande revisionen till kommunfullmäktige.  

 

Under verksamhetsåret träffar de förtroendevalda kommunfullmäktige cirka fyra gånger per 

år då de bland annat diskuterar och pratar om granskningsplan och riskanalys. Här var en av 

respondenterna väldigt tydlig med att man måste behålla integriteten på mötena med 

kommunfullmäktige och visa hur det faktiskt är. Uppföljningsmöten sker även löpande under 

året och kan bli många beroende på vad man arbetar med. Revisionsprocessen innefattar 

delarna företagsledningens påståenden, bestyrkande åtgärder, dokumentation och 

rapportering. Processen startar med påståenden, dessa måste revisorn kunna bestyrka under 

arbetets gång genom att få fram revisionsbevis. Respondenterna berättar att insamling av det 

material som ska granskas samlar de både in själva men får även data som ska granskas 

skickade till sig. De tar själva fram och läser protokoll men de sakkunniga hjälper till vid 

granskandet. En av respondenterna brukar delta i partimöten för att hitta intressanta och 

viktiga granskningsarbeten.  
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Kvalitén i revisionen är en mycket viktig del. Inkommande uppgifter verifieras av de 

förtroendevalda. Preliminära rapporter utförs av den verksamhet som granskas och flera 

personer får kontrollera rapporterna och granskningarna så att inga faktafel har skett eller att 

man missat några väsentliga fel. Genom detta arbetssätt ökar den förtroendevalda revisorns 

komfort genom att arbeta så att inga faktafel föreligger. En del av revisorns arbete är att se till 

att det inte föreligger fel i rapporterna som går emot samhällets normer och etiska koder. 

Genom de uppmärksammade händelserna där det framgår från Uppdrag granskning att 

skattebetalarnas pengar har gått till utlandsresor och dyra krognotor har allmänhetens syn på 

den kommunala verksamheten påverkats negativt.  

 
Olle Lundin diskuterar i sin studie vad som kan ske om samhället anser att kommunerna 

missköter sin ekonomi (Lundin 2007, s. 40). Konsekvenserna som kan ske är att vid nästa 

kommunala val så kan det bli ett skifte i vilket politiskt parti som får majoritet. I intervjuerna 

tillfrågades respondenterna om de medialt uppmärksammade händelserna påverkat synen och 

utformningen av den kommunala revisionen. Respondenternas hade delade meningar kring 

dessa frågor. En del av de förtroendevalda ansåg att det i stor utsträckning har påverkat den 

kommunala revisionen, detta genom att påvisade oegentligheter leder till att revisionen 

skärps. Resterande del av de förtroendevalda ansåg att de inte påverkat revisionen då den 

fungerar bra inom kommunerna. De förtroendevalda fick även svara på en fråga om 

problematiken kring oberoendet som media framställer och om de ansåg att den är befogad. 

Större delen av de förtroendevalda anser att media riktar problematiken om oberoendet fel. 

Problemet ligger inte hos de förtroendevalda utan istället hos kommunfullmäktige då det är de 

som avgör vad som sker med informationen från de förtroendevalda. En av de tillfrågade 

ansåg att det media framställer ibland är för svartvit. Att det är inte bara är revisorernas fel om 

de anses ha agerat politiserat utan kan vara mer invecklat än så. Fullmäktige och sakkunniga 

fick svara på samma typ av frågor och där skiljde sig svaren en del från de förtroendevalda. 

De sakkunniga anser att media kan ta upp mycket information men att all information inte 

alltid stämmer. Precis som Power (2003) anser i sin studie att okunskap föreligger hos 

intressenterna så anser kommunfullmäktige att problematiken inte är helt befogad utan att det 

istället handlar om att media har en felaktig bild av revisionen. De menar att media jämför en 

auktoriserad revisors arbete med en förtroendevald revisors arbetsuppgifter vilket ger en 

snedvriden bild av vad den kommunala revisionen är.  
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6 Slutsats  
I avsnittet besvaras frågeställningen i studien, en diskussion där vi presenterar våra egna 

tankar och åsikter kring studien och även vad studien bidragit med. Avslutningsvis ges 

förslag på vidare forskning.    

6.1 Svar på frågeställningar 

För att kunna svara på studiens frågeställning har revisionsberättelser för året då uppdrag 

granskning uppmärksammat de specifika fallet och året efter granskats och sammanställts. 

Intervjuer har även genomförts för att få ett förtydligande kring begreppet oberoende. 

Resultatet från de granskade revisionsberättelserna och sammanställningen av intervjuerna 

har gjort det möjligt att svara på studiens frågeställningar: 

 

• Hur vanligt är det att de förtroendevalda revisorerna gör anmärkningar i 

revisionsberättelserna i samband med en uppmärksammad oegentlighet?  

 

Uppdrag granskning uppmärksammade tio händelser inom kommuner i Sverige mellan åren 

2010–2015. Vi har som tidigare nämnt granskat revisionsberättelserna för respektive 

kommun. Genom detta har vi kommit fram till att endast en av händelserna kan kopplas till en 

anmärkning. Solna kommun skrev i sin revisionsberättelse år 2012 en anmärkning mot 

stadsbyggnadsnämnden på grund av felaktiga upphandlingar som lett till att kommunen 

förlorat stora summor pengar. Vår tolkning av det som framkommit av revisionsberättelserna 

är att den kommunala revisionens oberoende kan ifrågasättas. Att endast en av tio 

oegentligheter uppmärksammats av revisorerna gör att oberoendet kan tolkas som bristfälligt. 

  

• Vilken är synen på de förtroendevalda revisorernas oberoende och den kritik som 

ställts emot den? 

 

Efter att alla intervjuer var genomförda kunde vi sammanställa de data vi samlat in. Det vi 

fick fram genom empirin var att begreppet oberoende är ett väldigt svårdefinierat och diffust 

begrepp. De förtroendevalda revisorerna hade mycket delade meningar om vad de anser om 

oberoendet, några menade att det inte till hundra procent går att vara helt oberoende på grund 

av sin politiska ställning. Andra tycker att revisorerna är oberoende eftersom arbetet inte 
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inbringar någon ekonomisk ersättning.  De sakkunniga var mer eniga i deras syn på 

oberoendet och menade att den kommunala revisionen är oberoende. Kommunfullmäktige 

anser att revisionen är oberoende och att problemet ligger på okunskap från media och 

allmänhet. 

 

Kritiken som ställts mot de förtroendevalda revisorernas oberoende anses av många 

tillfrågade vara riktad åt fel håll. Både de förtroendevalda revisorerna och de sakkunniga 

anser att problematiken egentligen ligger hos kommunfullmäktige som är den som har den 

avgörande meningen. Kommunfullmäktige menar att kritiken är fel och att det även här 

handlar om okunskap från allmänhetens sida angående den kommunala revisionen. 

6.2 Diskussion 

Syftet med vår uppsats var att undersöka de förtroendevalda revisorernas oberoende inom 

kommunal revision. Vi tycker att det har varit ett väldigt intressant ämne att undersöka, både 

att genomföra innehållsanalys av revisionsberättelserna men också att få höra de verksammas 

tankar och åsikter. Något som fångade vår uppmärksamhet var hur de förtroendevalda väljs ut 

av kommunfullmäktige. Det handlar om en persons personliga egenskaper, att man vill ha en 

person som ger förtroende framför krav på utbildning eller erfarenhet. Enligt vår mening är 

det få arbeten där det inte ställs några som helst krav på utbildning eller erfarenhet vilket gör 

att den kommunala revisionen lätt kan ifrågasättas. 

 

Det viktiga i en studie som denna är att ha i åtanke att medias synvinkel inte alltid behöver 

vara den korrekta. Då vi avgränsat oss till Uppdrag gransknings program har vi valt att helt 

utgå ifrån vad de har kommit fram till vilket medför att studien kan uppfattas något vinklad. 

 

Med utgångspunkt i det vi ovan diskuterat anser vi att studiens resultat stämmer överens med 

våra förväntningar. Två saker som framkommit under studiens gång som vi däremot inte 

förväntat oss var på vilka grunder en revisor väljs ut samt de verksammas uppfattning om var 

problematiken kring oberoendet ligger. 

 

6.3 Studiens bidrag 

Vår förhoppning med denna studie är att ge en tydligare bild av den kommunala revisionens 

utformning, framförallt med fokus på begreppet oberoende. Studien bidrar till kunskap om de 
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förtroendevalda revisorernas, sakkunnigas och kommunfullmäktiges syn på oberoendet och 

den kritik som ställts emot den. 

6.4 Förslag till vidare forskning  

Efter att ha genomfört intervjuerna märkte vi att det kom fram mycket kring 

kommunfullmäktiges arbete. Vi anser därför att det skulle vara av intresse att göra en 

liknande studie men med fokus på just kommunfullmäktige. Eftersom det är 

kommunfullmäktige som fattar beslut om åtgärder efter att revisorerna lämnat sin 

framställning vore det intressant att undersöka hur ofta dessa framställningar faktiskt leder till 

en åtgärd mot gällande part eller om kommunfullmäktige i de flesta fall väljer att bortse från 

revisorns bedömning. 

Det vore dessutom intressant att undersöka den auktoriserade revisorns oberoende, då vi 

under studiens gång fått synpunkter på att det är ett ämne värt att gräva djupare i. Inom privat 

revision får företagen ofta uppdrag efter upphandling, för att man ska få uppdrag även i 

framtiden kanske man inte kan vara allt för kritisk i sin granskning. 
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Bilaga 1  

Intervjufrågor till förtroendevalda revisorer  
Hej!  
Vi är två studenter som läser vår sista termin på Ekonomiekandidat Programmet på 
Södertörns Högskola. Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi undersöker oberoendet 
inom kommunal revision. Vi har utgått ifrån uppmärksammade händelser som Uppdrag 
granskning framställt, detta för att se eventuella anmärkningar i revisionsberättelserna i 
samband med att det uppmärksammats. För att få ett förtydligande kring begreppet oberoende 
har vi valt att genomföra en telefonintervju med Er, här nedan är frågor som vi kommer ställa 
under telefonintervjun:  
 

1. Hur ser dina arbetsuppgifter som förtroendevald revisor ut? 
  

2. Vad har Ni för utbildning i grunden? Har ni fått någon utbildning inom revision? 
 

3. Hur länge har Ni varit kommunrevisor? 
 

4. Hur blev Ni vald? Ställdes det några kvar på Er för att bli förtroendevald revisor? 
 

5. Hur går Ni tillväga vid utförandet av revisionen? Beskriv revisionsprocessen.  
 

6. Hur ser kommunikationen ut mellan er och kommunfullmäktige under 
revisionsprocessen?  

 
7. Samlar Ni in data själv eller får Ni den data som skall användas? 

 
8. Vilka kontroller använder Ni för att säkerställa kvalitén i revisionen? 

 
9. Vad gör ni om Ni upptäcker misstänkta fel? 

 
10. Vad innebär det att göra en anmärkning i revisionsberättelsen? 

 
11. Vad händer när Ni gjort en anmärkning? 

 
12. Vad är Er syn på oberoende? Kan en revisor inom kommunen vara oberoende? 

 
13. Hur arbetar Ni för att hålla en opartisk roll i Ert arbete? 

 
14. Det har uppmärksammats en del ”skandaler” där allmänheten och media har ifrågasatt 

den kommunala revisionen. Anser Ni att de har påverkat revisionens utformning? Om 
ja, på vilket sätt? 

 
15. Anser Ni att den problematik kring oberoendet som media framställer är befogad? Ge 

exempel på varför/varför inte? 
 

16. Har Ni något att tillägga som vi har missat?  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till sakkunniga revisorer  
Hej!  
Vi är två studenter som läser vår sista termin på Ekonomiekandidat Programmet på 
Södertörns Högskola. Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi undersöker oberoendet 
inom kommunal revision. Vi har utgått ifrån uppmärksammade händelser som Uppdrag 
granskning framställt, detta för att se eventuella anmärkningar i revisionsberättelserna i 
samband med att det uppmärksammats. För att få ett förtydligande kring begreppet oberoende 
har vi valt att genomföra en telefonintervju med Er, här nedan är frågor som vi kommer ställa 
under telefonintervjun:  
 

1. Vad jobbar du som och hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
 

2. Hur länge har Ni varit sakkunnig revisor i kommunen? 
 

3. Hur går Ni tillväga när Ni utför revisionen i kommunen? Beskriv revisionsprocessen.  
 

4. Hur ser kommunikationen ut mellan er och kommunfullmäktige under 
revisionsprocessen?  

 
5. Samlar Ni in data själv eller får Ni den tillskickad? 

 
6. Vilka kontroller använder Ni för att säkerställa kvalitén i revisionen? 

 
7. Vad gör Ni om Ni upptäcker misstänkta fel? 

 
8. Vad innebär det att göra en anmärkning i revisionsberättelsen? 

 
9. Vad händer när Ni gjort en anmärkning? 

 
10. Hur arbetar Ni för att hålla en opartisk roll mot Er arbetsgivare? 

 
11. Vad är Er syn på oberoende? Kan en revisor inom kommunen vara oberoende? 

 
 

12. Det har uppmärksammats en del ”skandaler” där allmänheten och media ifrågasatt den 
kommunala revisionen. Anser Ni att det har påverkat utformningen av revisionen? Om 
ja, på vilket sätt? 
 

13. Anser Ni att den problematik kring oberoendet som media framställer är befogad? Ge 
exempel på varför/varför inte? 
 

14. Har Ni något att tillägga som vi har missat? 
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Bilaga 3  

Intervjufrågor till kommunfullmäktige  
Hej!  
Vi är två studenter som läser vår sista termin på Ekonomiekandidat Programmet på 
Södertörns Högskola. Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi undersöker oberoendet 
inom kommunal revision. Vi har utgått ifrån uppmärksammade händelser som Uppdrag 
granskning framställt, detta för att se eventuella anmärkningar i revisionsberättelserna i 
samband med att det uppmärksammats. För att få ett förtydligande kring begreppet oberoende 
har vi valt att genomföra en telefonintervju med Er, här nedan är frågor som vi kommer ställa 
under telefonintervjun:  
 

1. Berätta lite om Er bakgrund och de uppdrag Ni har idag. 
 

2. Vad har Ni för erfarenhet av revision? 
 

3. Hur skulle Ni beskriva revisorns uppgift? 
 

4. Vad är din uppfattning om vilka faktorer som är viktiga vid val av förtroendevald 
revisor? 

 
5. Hur ser kommunikationen ut mellan er och revisorn under revisionsprocessen?  

 
6. Vad tror Ni att andra kommunfullmäktige har för förväntningar på revisionen? 

 
7. Vad tror Ni påverkar deras förväntningar? 

 
8. Hur tror Ni att andra kommunfullmäktige anser att revisionen lever upp till sin roll? 

(Oberoende, att fel och brister upptäcks, kompetens?) 
 

9. Det har uppmärksammats en del ”skandaler” där allmänheten och media har ifrågasatt 
den kommunala revisionen. Har de påverkat utformningen har revisionen? Om ja, på 
vilket sätt? 
 

10. Anser Ni att den problematik kring oberoendet som media framställer är befogad? Ge 
exempel på varför/varför inte? 
 

11. Varför tror du att media har ifrågasatt den kommunala revisions oberoende? 
 
 

12. Har Ni något att tillägga som vi har missat?  
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Bilaga 4 

Intervjurespondenter 

 



 
 

 


