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Sammanfattning 
Strukturen för kommunal revision är omdiskuterad då strukturen bygger på att politiskt 

tillsatta förtroendevalda revisorer granskar styrande politiker. Nuvarande struktur 

innebär att politiskt förtroendevalda revisorer ansvarar för kommunal revision och får 

stöd av sakkunnig som biträder med sin kompetens. Strukturen ifrågasätts eftersom 

kvalitetskravet oberoende riskeras att hotas på grund av att strukturen är öppen för 

politiska påtryckningar. Studiens syfte är att belysa hur förtroendevalda revisorer 

upplever att strukturen påverkar kvalitetskraven oberoende och kompetens. För att 

besvara studiens syfte används en kvalitativ forskningsansats där empirin baseras på 11 

djupintervjuer som utförts med personer som har uppdraget förtroendevald revisor. 

Studien bidrar med att belysa att de förtroendevalda revisorerna anser att 

kvalitetskraven oberoende och kompetens kan hanteras i nuvarande struktur. De 

avgörande delarna för att uppfylla kvalitetskraven anses vara den politiskt blandande 

revisionsgruppen samt sakkunnigs kompetens inom revision. Vidare bekräftar resultatet 

av studien tidigare forskning gällande att hela revisionsprocessen bör tas i beaktande för 

att utvärdera huruvida strukturen påverkar och hanterar kvalitetskraven oberoende och 

kompetens.  

  



 

 

Abstract  

The structure for municipal audit is highly discussed because of its base with political 

engaged auditors who audit leading politicians. The current structure is organized with 

political engaged auditors with responsibility to ensure the municipal audit, with 

support from professional auditors that contributes with their competence. The structure 

is questioned because the quality of the audit is risked in terms of independence since 

the structure is open to political influences. The study tries to highlight how political 

engaged auditors recognizes that the structure affects independence and competence in 

line with audit quality. To answer the purpose of the study a qualitative research 

approach is used based on eleven semi-structured interviews with political engaged 

auditors. The study contributes to bring deeper understanding too the subject and the 

findings shows that the political engaged auditors believe that the structure is able to 

handle audit quality in terms of both independence and competence. Furthermore, the 

study contributes to previous studies that conclude that the audit process should be 

evaluated as a unit, not as separate parts, to see whether the structure affects and 

manages the audit quality requirements independence and competence.  
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1. Inledning  
I detta kapitel presenteras en bakgrund av strukturen för kommunal revision samt 

tidigare forskning inom områdena revision, oberoende och kompetens. Avslutningsvis 

presenteras studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Den kommunala revisionens struktur har rötter från 1800-talet, den omdiskuterade 

strukturen bygger på att en politiskt tillsatt revisionsgrupp har ansvaret för den 

kommunala revisionen. Revisionsgruppen består av minst fem förtroendevalda revisorer 

som genom fullmäktige tilldelas ansvaret för den kommunala revisionen. Strukturen gör 

gällande att revisionsgruppen ska biträdas av sakkunniga i granskning av valda nämnder 

och styrelser. Ny Kommunallag (SFS 2017:725) trädde i kraft 2018 utan förändring i 

strukturen, detta betyder att politiskt tillsatta förtroendevalda revisorer granskar styrande 

politiker (Eklöv Alander, 2019; Lundin, 2010; Thomasson, 2016).  
 

Strukturen för kommunal revision är unik för Sverige och har som syfte att vara ett 

demokratiskt kontrollinstrument för fullmäktige och kommuninvånare. Kommunal 

revision ska säkerställa att skattemedel används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt 

samt ge trovärdighet för kommunal verksamhet. En sammantagen uppfattning är att 

trovärdighet för revision uppfylls genom kvalitetskraven oberoende och kompetens. 

Strukturen för kommunal revision är idag komplex och ställer höga krav på oberoende 

och kompetens i relationen mellan förtroendevald revisor och sakkunnig samt mellan 

förtroendevald revisor och fullmäktige (Bäck, 2018; Lundin, 2010)  

 

Efter att den nya Kommunallagen (SFS 2017:725) trädde i kraft intensifierades 

diskussionen angående strukturen. Diskussionen behandlar strukturens påverkan på 

oberoende och kompetens och huruvida dessa kvalitetskrav åstadkoms i nuvarande 

struktur. Diskussion är av stor vikt då kommunal verksamhet omfattar betydande del av 

Sveriges sammantagna ekonomi samt att det finns ett upplevt starkt förtroende för den 

svenska samhällsstrukturen (Argento, Umans, Håkansson & Johansson, 2018; Bäck, 

2018; Lundin, 2010; Thomasson, 2018). 
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1.2 Problematisering  

Behovet av revision och tilltro att revisionen är ett resultat av kvalitetskraven oberoende 

och kompetens är av stor vikt inom kommunal verksamhet. Oberoende och kompetens 

inom kommunal revision hävdar Collin, Tagesson, Andersson, Cato och Hansson 

(2009) är betydelsefullt eftersom kommuninvånarnas intresse är att skattemedlen 

används på ett effektivt och trovärdigt sätt. Tidigare forskning (DeAngelo, 1981a; Deis 

& Giroux, 1992; Simunic, 1984; Watts & Zimmerman, 1981) definierar 

revisionskvalitet som sannolikheten att revisorer upptäcker och rapporterar eventuella 

felaktigheter i den granskade redovisningen. Att revisorer upptäcker eventuella 

felaktigheter anser DeAngelo (1981a) beror på revisorns kompetens och erfarenhet, 

medan rapportering av eventuella felaktigheter är bundet till revisorns oberoende till 

granskningsobjektet.  

 

Lee och Stone (1995) påvisar ett samband där kompetens är ett villkor för oberoende. 

Mansouri, Pirayesh och Salehi (2009) tar fram att bristande kompetens tvingar revisorn 

att kompensera sin kompetensbrist genom att sätta tilltro till granskningsobjektet vilket 

skapar en relation där ett beroendeförhållande föreligger. Denna ståndpunkt finner 

Abbott, Peter och Parker (2016) stöd för i sin studie som påvisar att kompetens är en 

förutsättning för oberoende och att dessa bör interagera för att resultera i en högre grad 

av revisionskvalitet. Sammanfattningsvis påpekar Schelker (2013) att om inte revisorer 

ses som kompetenta och oberoende från granskningsobjektet hotas revisionens syfte, 

vilket poängterar betydelsen och sambandet mellan dessa två kvalitetskrav för 

revisionsprocessen.  

 

Bunn, Pilcher och Gilchrist (2018) hävdar att kravet på oberoende inom kommunal 

revision är väsentligt då kommunal revision har som syfte att upprätthålla neutralitet 

och trovärdighet i den politiska processen. Denna åsikt stöds även av Axén, Tagesson, 

Shcherbinin, Custovic och Ojdanic (2018) som anser att den politiska konkurrens som 

uppstår inom kommunal verksamhet ställer högre krav på att kommunal verksamhet 

granskas av oberoende revisorer. Thomasson (2018) tar i sin studie fram att om 

revisionsprocessen i kommunal verksamhet är öppen för politiska influenser hotas 

oberoendet och därmed trovärdigheten för revisionsprocessen. Justesen och Skaerbeak 

(2010) hävdar utifrån sin studie att det finns ett behov att inkludera samtliga aktörer i 

revisionskedjan för att analysera hur samspelet mellan aktörer påverkar kravet på 
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oberoende. Thomasson (2018) anser likt Justesen och Skaerbeak (2010) att oberoende 

bör studeras utifrån den sammantagna revisionsprocessen, dock menar Thomasson 

(2018) att oberoende uppnås först när revisorer är både politiskt, juridiskt och 

ekonomiskt oberoende från granskningsobjektet. Baserat på ovannämnd forskning 

framkommer att om revisionsprocessen som helhet är oberoende och öppen minskar 

möjligheten för övriga aktörer att påverka processen och därmed ha en påverkan på den 

slutliga revisionskvaliteten. 

 

Thomasson (2018) hävdar att samspelet och den sammantagna revisionsprocessen är 

speciellt intressant i den svenska strukturen för kommunal revision, detta då kommunal 

revision bygger på en relation mellan politiskt tillsatta förtroendevalda revisorer och 

sakkunnig. Relationen dels mellan förtroendevald revisor och granskningsobjekt och 

dels mellan förtroendevald revisor och sakkunnig anses ha en avgörande betydelse för 

huruvida revisorn är och uppfattas oberoende och kompetent. Tidigare forskning 

(DeAngelo, 1981b; Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik & Velury, 2013; Patel & 

Prasad, 2013) påvisar att det råder ett samband mellan revisorns sannolikhet att 

rapportera fel i finansiella rapporter och revisorns relation till granskningsobjekt, vilket 

tyder på att relationen har effekt på oberoendet.  

 

Suwaidan och Qasim (2010) beskriver att en relation kan ses som ett dubbeleggat svärd 

där relationen kan ha en positiv effekt på revisionskvalitet i hänseende till kompetens, 

men riskerar även att hota kvalitetskravet oberoende. Detta tar Pizzini, Lin och 

Ziegnfuss (2015) stöd i och gör gällande att ett samarbete mellan revisorer och 

granskningsobjekt har påverkan på revisionskvalitet men att påverkan inte 

nödvändigtvis är negativ. Argento et al. (2018) anser likt Suwaidan och Qasim (2010) 

att relationen påverkar revisionskvaliteten på två sätt. Positivt genom att ge fördelar i 

form av effektivitetsvinster, dock även negativt i form av att riskera kravet på 

oberoende. 

 

Strukturen för kommunal revision bygger på att ansvaret för revisonen fördelas från 

fullmäktige till revisionsgruppen som består av förtroendevalda revisorer. De 

förtroendevalda revisorerna har enligt Collin et al. (2017) som syfte att säkerställa att 

verksamheten sköts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Thomasson (2018) hävdar 

att strukturen där politiker tar uppdrag som förtroendevalda revisorer påverkar 
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oberoendet och därmed riskeras syftet med kommunal revision. Frågan som väcks är 

om kvalitetskravet på oberoende kan säkerställas när politiker väljer förtroendevalda 

revisorer som sedan granskar styrande kommun- och regionpolitiker. Det finns en 

bristande mängd forskning gällande denna frågeställning inom kommunal revision, 

dock påvisar Schelkers (2013) studie inom offentlig sektor att när ledningen väljer 

revisorer kommer kvalitetskravet oberoende inte kunna säkerställas. Studier inom 

kommunal revision utförda av Tagesson och Eriksson (2011) och Thomasson (2018) 

visar att strukturen för svensk kommunal revision har brister i att uppfylla 

kvalitetskraven oberoende och kompetens. Resultatet av Thomassons (2018) studie 

påvisar dock att de förtroendevalda revisorerna strävar efter att vara oberoende genom 

att inte undvika att kritisera nämnder och styrelser. 

 

Viss forskning finns inom området kommunal revision och kommunal verksamhet, 

dock med annan inriktning än att studera revisionskvalitet i hänseende till oberoende 

och kompetens. En större del av tidigare forskning (Axen et al., 2018; Collin et al., 

2018; Donatella, Haraldsson & Tagesson, 2018; Justesen & Skaerbeak, 2010; Tagesson, 

Glinatsi & Prahl, 2015) inom kommunal revision fokuserar på prissättningens betydelse 

i hänseende till revisionskvalitet. Forskning (Falkman & Tagesson, 2008; Gendron, 

Cooper & Townley, 2001) finns även som studerar oberoendefrågan och 

regelefterlevnad i kommunal revision samt ansvarsutkrävandet inom kommunal 

verksamhet. Det finns viss forskning, utförd av Gustavson och Sundström (2018), 

Thomasson (2018) och Donatella (2019), som studerar den politiska aspekten inom 

kommunal revision. Dock finns en begränsad mängd forskning som studerar den 

politiska aspekten och än mindre forskning som studerar strukturen för kommunal 

revision samt studerar den politiska aspektens påverkan på kvalitetskraven oberoende 

och kompetens. Bristen inom området kompletteras genom Tagesson och Erikssons 

(2011) studie som undersöker strukturen för kommunal revision utifrån oberoende och 

kompetens med fokus på sakkunnig.  

 

Strukturen för kommunal revision bör vara uppbyggd på ett sådant sätt att 

kvalitetskraven oberoende och kompetens uppfylls, detta för att revisionsprocessen ska 

anses utgöra sitt syfte. Av den anledningen är det intressant att studera hur aktörer inom 

strukturen anser att strukturen påverkar kvalitetskraven. Utifrån detta resonemang och 

tidigare presenterade studier finner vi att det krävs mer forskning kring kommunal 
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revision som belyser de förtroendevaldas syn på hur strukturen påverkar kvalitetskraven 

oberoende och kompetens. 

 
1.3 Syfte 

Syftet är att belysa förtroendevalda revisorers syn på hur strukturen för kommunal 

revision påverkar kvalitetskraven oberoende och kompetens.   
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras studiens kvalitativa metod genom att redogöra för studiens 

forskningsvetenskapliga utgångspunkter samt studiens forskningsansats.  

 

2.1 Forskningsvetenskaplig utgångspunkt  
Vår studie avser att skapa förståelse för hur strukturen i kommunal revision påverkar 

oberoende och kompetens samt att få insikt i hur förtroendevalda revisorer upplever 

strukturens påverkan på dessa kvalitetskrav. Utifrån denna utgångspunkt för studien och 

vår utgångspunkt som forskare kommer studien att ha en hermeneutisk grund, detta då 

vi söker förståelse för ett fenomen inom kommunal revision. Det fenomen som vi ämnar 

undersöka är hur strukturen för kommunal revision påverkar revisionskvalitet utifrån 

förutsättningarna oberoende och kompetens.  

 

Hermeneutik som även benämns tolkningslära är en utgångspunkt i forskning som söker 

förståelse för kunskap och betonar vikten av att se helheten. Thurén (2013) beskriver att 

hermeneutik bygger på tolkningar och förståelse för att skapa inkännande och empati, 

detta leder till att forskare inte endast förstår på ett intellektuellt plan utan även på ett 

djupare känslomässigt plan. En hermeneutisk ansats innebär att forskning är subjektiv 

och att vi medvetet använder våra värderingar i forskningsprocessen. En förklaring till 

att en hermeneutisk forskare låter sig påverkas av sina värderingar är enligt Tebelius 

och Patel (1987) att forskaren är medveten om att livserfarenheter och kunskap utgör 

forskarens förförståelse samt att tolkning inte kan utföras utan denna förförståelse.  

 

Således präglar vår förförståelse vårt sätt att se och uppleva verkligheten vilket bidrar 

till att studien bör ses som en process. En process där vi utifrån vår förförståelse 

tillsammans med våra respondenters upplevelser och erfarenheter vill nå allmängiltiga 

förklaringar på vårt valda fenomen inom kommunal revision. 

2.1.1 Vetenskapligt synsätt 

Vår utgångspunkt i studien grundar sig i en abduktiv ansats, detta då vi vill söka 

förståelse i både empiri och teori. En abduktiv ansats ses som en kombination av 

induktiv och deduktiv ansats, dock anser Bryman och Bell (2017) att en abduktiv ansats 

inte ger samma begränsningar som de mer traditionella ansatserna. En induktiv ansats 

innebär enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) att forskare drar generella slutsatser utifrån 
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det empiriska materialet, detta innebär att forskare bildar generella teorier med hjälp av 

sina observationer. Deduktion är motsatsen till induktion och utgår enligt Johannessen 

och Tufte (2003) från att forskare testar generella teorier genom empiriskt material, 

detta för att skapa en logisk slutledning som tar det generella till något mer konkret. 

Den abduktiva ansatsen grundar sig liksom induktion i empirin, men undanhåller inte 

teorins betydelse. Detta betyder att vårt val av abduktiv ansats tar sig an båda delarna i 

en sammantagen process vilket enligt oss bidrar till en djupare förståelse för ämnet och 

underlättar vår tolkning av det empiriska materialet.  

 

Vi anser att komplexiteten och bristen på tidigare teorier inom vårt ämnesområde 

innebär att en abduktiv ansats är mer lämpad för att söka djupare förståelse utifrån vårt 

empiriska material. Det abduktiva förhållningssättet ger oss möjlighet att kontinuerligt 

tolka och reflektera kring studiens sammantagna forskningsprocess, både gällande 

insamlad empiri och tolkning av teori. Detta stärker vår studie då vi är öppna för att vår 

förförståelse tillsammans med våra respondenters syn kan öppna nya synsätt som 

förklarar vårt fenomen och skapar möjlighet till nya insikter inom kommunal revision. 

Ett abduktivt förhållningssätt lämnar dock skäl till tvivel då det öppnar upp för 

möjligheten att en bättre förklaring kan finnas som inte ryms inom vårt empiriska 

material. Detta är dock något som vi i vår hermeneutiska utgångspunkt utgår från då 

vårt fenomen studerat utifrån vårt empiriska material inte nödvändigtvis behöver 

förklaras på samma sätt genom andra förutsättningar.  

2.1.2 Val av forskningsansats 

Den hermeneutiska utgångspunkten är förknippad med en kvalitativ forskningsansats, 

vilket är utgångspunkten i vår studie där vi söker förståelse för ett fenomen som kräver 

hög grad av subjektivitet och öppenhet. En kvalitativ forskningsansats betonar förståelse 

snarare än förklaring, detta bidrar till att forskaren tillåts ha en mer öppen interaktion 

med respondenten. 

 

Kvalitativ forskningsansats karakteriseras av att framhäva insikt och av den anledningen 

har vi valt intervjuer som metodteknik. Vi anser att valet av att utföra intervjuer var 

naturligt för vår studie, detta då studien syftar till att belysa hur våra respondenter anser 

att strukturen för kommunal revision påverkar kvalitetskraven oberoende och 

kompetens. Kvalitativa intervjuer syftar enligt Johannesen och Tufte (2003) till att få en 
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beskrivning av respondenternas verklighet för att på sätt kunna tolka betydelsen av det 

fenomen som beskrivs i det valda sammanhanget. Detta passar väl in i syftet för vår 

studie då vi själva är inlästa i ämnet kommunal revision men saknar egna erfarenheter 

och praktisk förståelse i ämnet, vilket vi anser att våra respondenter kan bidra med.  

 

Eftersom det fenomen vi valt att studera är komplext och kräver ett djupare samtal för 

att bringa förståelse har vi valt att genomföra intervjuer i form av djupintervjuer. 

Djupintervjuer är enligt Tjora (2012) en bra metodteknik när forskare vill studera åsikter 

och erfarenheter hos respondenten för att få förståelse för hens verklighet. Anledningen 

till vårt val av djupintervjuer är att skapa en mer avslappnad situation för respondenten 

för att då få respondenten att tala mer öppet om sina personliga erfarenheter inom 

kommunal revision. Djupintervjuerna ska även bidra med att en större mängd värdefull 

empiri kan samlas in trots studiens begränsning i antalet respondenter. Vår studie är inte 

ämnad att mäta revisionskvalitet utan syftar till att undersöka hur kvalitetskraven 

oberoende och kompetens upprätthålls inom nuvarande struktur för kommunal revision. 

Utifrån detta anser vi att djupintervjuer är den metod som är bäst lämpad för att ge svar 

på kvalitetskravens påverkan. 

 

För att bibehålla en röd tråd i intervjuerna med respondenterna valde vi att utforma en 

intervjuguide (bilaga 2) baserad på övergripande teman, detta för att få möjlighet att 

leda intervjuerna inom de teman vi ämnar belysa. Detta bidrar till att våra intervjuer får 

karaktär av en semi-strukturerad intervju med i förväg bestämda teman som vi baserar 

utifrån studiens praktiska och teoretiska referensram, men med möjlighet för 

respondenterna att tala fritt inom ämnet. Våra i förväg bestämda teman var; uppdraget 

som förtroendevald revisor, oberoende, kompetens och kommunrevisionens struktur. 

Detta intervjuupplägg stöds av Bryman och Bell (2017) som anser att semi-

strukturerade intervjuer innebär att forskare använder sig av specifika teman för 

intervjuerna, men att frågorna är utformade på ett sådant sätt att respondenterna ges 

frihet att själv utforma svaren. Detta ska bidra till att våra respondenter får möjlighet att 

själva vara med och styra riktningen på intervjun samtidigt som vi håller oss aktiva i 

samtalet och ställer uppföljningsfrågor i linje med studiens syfte. Kombinationen mellan 

att utföra djupintervjuer och samtidigt ha en flexibel intervjuguide skapar enligt vår 

mening trovärdighet för studien, detta då vi genom vår empiri löpande och systematiskt 

kan erhålla djupare inblick och förståelse för vårt komplexa fenomen. 
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2.2 Tillvägagångssätt 
I denna del ämnar vi redogöra för studiens tillvägagångssätt för att ge inblick i hur vår 

förförståelse påverkar utformningen av studien. 

2.2.1 Val av respondenter 

Avsikten med vårt val av kvalitativ metod är att kunna samla in värdefull empiri från ett 

begränsat antal respondenter. Enligt Johannessen och Tufte (2003) innehåller en 

kvalitativ intervjumetod vanligtvis empiri baserad på mellan 10–15 intervjuer, 

tankegången ligger väl i linje med våra tankar då vi valt att genomföra djupintervjuer 

med ett begränsat antal respondenter. Ett begränsat antal respondenter hör samman med 

att syftet är att uppnå en djupare förståelse för fenomenet kommunal revision och då 

anser vi att det begränsade antalet respondenter skapar en balans mellan studiens 

tidsrymd och effektivitet.  

 

Vidare har vi gjort ett strategisk val vid valet av respondenter. Vi har valt våra 

respondenter med medvetenhet om att ämnet är komplext och inget som gemene man 

har kunskap om och erfarenhet i. Detta bidrog till att vi valt respondenter som vi anser 

är erfarna och kunniga i ämnet och som med anonymitet är villiga att bidra med insikt i 

strukturen gällande kommunal revision. De respondenter vi har valt har tilldelats 

uppdraget förtroendevald revisor inom kommun eller region och är därför lämpliga att 

bidra med förståelse för att besvara vårt syfte. Vi har även valt respondenter som 

tilldelats sitt uppdrag som förtroendevald revisor i olika kommuner och regioner för att 

undvika svar som präglas av lokala aspekter. Vår ambition har varit att nå 

förtroendevalda revisorer med varierande partipolitisk tillhörighet, detta för att undvika 

en empiri som baseras på politiskt grundade svar. Vårt mål är även att nå 

förtroendevalda revisorer som representerar olika revisionsgrupper för att ytterligare nå 

en önskad bredd som inte är begränsad till enskild revisionsgrupps sammansättning. 

Dock begränsas studien till att studera kommuner och regioner som är geografiskt 

placerade i angränsande län till Uppsala län, detta innebär att våra respondenter 

representerar kommuner och regioner i vårt närområde.  

2.2.2 Litteratursökning  

Litteratursökningen utfördes med utgångspunkt i att skapa en relevant och 

ändamålsenlig förförståelse inom vårt valda ämnesområde. Litteratursökningen består 
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främst av tidigare litteratur i form vetenskapliga artiklar, normgivare, rapporter och 

övrig relevant skriven litteratur och ligger till grund för studiens teoretiska referensram 

som ämnar att komplettera vårt empiriska datamaterial. Tidigare forskning fann vi 

främst genom vetenskapliga artiklar som vi fick tillgång till via Högskolan i Gävles 

sökfunktion samt via databaserna Google Scholar och Scopus. Tidigare forskning 

bidrog till en mer vetenskapligt grundad förförståelse samt resulterade i ämnesbegrepp 

som kom att bli centrala för studiens litteratursökning, dessa ämnesbegrepp var; 

Municipal sector, Audit quality, Audit independence och Competence.  

 

För att få djupare förståelse inom studiens tillämpningsområde tog vi del av lagtext samt 

del av rapporter från Sveriges Kommuner och Landsting1 (SKL) och 

Förvaltningshögskolan. Anledningen till att vi valde att inhämta information från dessa 

källor är då strukturen för kommunal revision är unik för Sverige och att svensk lagtext 

och normgivning i ämnet styr strukturens utformning och är de källor som kan bidra 

med korrekt och uppdaterad information.  

2.2.3 Genomförande av intervjuer  

Inför intervjuerna kontaktades tilltänkta respondenter via mail, mailadresserna fann vi 

via respektive kommun och regions hemsida. Vi författade ett mail (bilaga 1) som 

skickades till 33 personer som har uppdraget förtroendevald revisor. Av 33 skickade 

mail fick vi återkoppling av majoriteten och 11 förtroendevalda revisorer valde att 

medverka i en intervju. Våra 11 respondenter representerar nio skilda revisionsgrupper 

fördelade på två regioner och sju kommuner. Vi upplevde att det fanns ett stort intresse 

att bidra med personliga erfarenheter till vår studie, dock förekom det tidsbegränsningar 

både hos oss och respondenterna vilket bidrog till att alla intresserade inte kunde 

medverka. Intresset att hjälpa oss resulterade i att några förtroendevalda revisorer 

svarade på vissa frågor via mail, kortare telefonsamtal samt skickade dokument med 

information om uppdraget. Information blev sedan inte en del av vår empiri, dock har 

informationen varit till hjälp för att öka vår förståelse för ämnet.  

 

 

 

 
1 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) heter sedan 27 november 2019 Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR). 
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Respondent Nuvarande uppdrag Tid 
Respondent A Regionrevisor 80 min 
Respondent B Ordförande, kommunrevisor 55 min 
Respondent C Region- och kommunrevisor 60 min 
Respondent D Kommunrevisor 70 min 
Respondent E Kommunrevisor 75 min 
Respondent F Ordförande, kommunrevisor (Fd. Regionrevisor) 90 min 
Respondent G Kommunrevisor 90 min 
Respondent H Ordförande kommunrevisor 70 min 
Respondent I Kommunrevisor 75 min 
Respondent J Kommunrevisor 60 min 
Respondent K (telefon) Kommunrevisor (Fd. Ordförande) 45 min 

Figur 1. Tabell över respondenter. 

 
De respondenter som vi valde att träffa stämde vi möte med via telefon eller vidare 

mailkonversation för att gemensamt komma överens om en bra tidpunkt och plats för 

intervjutillfället. Samtliga intervjuer ägde rum under perioden 4-15 november 2019. 

Platsen för intervjuerna varierade beroende på varje respondents hemkommun och 

önskemål. Detta bidrog till att platsen för intervjun varierade mellan stadsbibliotek, 

kommunens lokaler, respondenternas arbetsplats, offentliga caféer och i 

respondenternas hem. På grund av svårigheter att finna tillfälle att träffa respondent K 

utfördes intervjun via telefon, då respondentens erfarenheter och kunskaper ansågs 

betydelsefulla togs även intervjun med i det empiriska datamaterialet.  

 

Samtliga intervjutillfällen inleddes med att vi presenterade oss och studiens syfte mer 

ingående. Vi upplevde att vårt intresse och vår arbetslivserfarenhet inom offentliga 

sektor bidrog till att respondenterna kände samhörighet med oss vilket fick 

respondenterna att slappna av. Vidare fördes ett samtal inom respektive huvudområde 

och beroende på respondentens svar utformades en unik struktur för varje intervju. 

Detta resulterade i att ingen intervju blev den andra lik utan varje intervju grundar sig i 

respektive respondents upplevda erfarenheter för de huvudområden som studien 

omfattar. Trots att intervjuerna skiljer sig åt strukturellt besvaras ändock studiens syfte 

då vi fått ta del av våra respondenters upplevelser och erfarenheter gällande sitt uppdrag 

som förtroendevald revisor. Samtliga respondenter fick avslutningsvis våra 

kontaktuppgifter och erbjöds en kopia av den transkriberade intervjun samt vårt färdiga 

arbete.  
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2.2.4 Ljudinspelning och transkribering  

Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta för oss att vara engagerade och aktivt 

ställa följdfrågor baserade på respondenternas svar, reaktioner och kroppsspråk. 

Fördelen med ljudupptagning är enligt Bryman och Bell (2017) att intervjuaren kan 

hålla sitt fulla fokus på respondenternas uttryck, detta är viktigt för att det inte enbart är 

det som sägs som är relevant utan även uttryck. Vi uppmärksammade under våra 

intervjuer att vissa respondenter till en början besvärades av ljudupptagningen, men 

under intervjuns gång slappnade respondenterna av vilket enligt vår uppfattning bidrog 

till att respondenterna gav sanningsenliga svar. Vår uppfattning grundas i att flertalet 

respondenter bidrog med erfarenhet från sitt uppdrag som kan uppfattas vara av känslig 

art, exempelvis i karaktär av att namnge personer, händelser och ej offentligt 

publicerade granskningar.  

 

Ljudupptagningen resulterade i cirka 13 timmar inspelat material och för att bearbeta 

den omfattande mängden data transkriberades varje intervju. Transkriberingen av 

intervjuerna tog mellan 5-8 timmar per intervju. Varje intervju transkriberades i nära 

anslutning till tidpunkten för intervjun, detta för att tidigt uppmärksamma intressanta 

teman och infallsvinklar som vi ämnade att studera djupare i framtida intervjuer. Vår 

kombination av flexibilitet i metod och valet att utföra djupintervjuer möjliggjorde att vi 

i intervjuprocessen kunde ställa mer precisa frågor för att nå ett större djup i ämnet. 

Transkriberingen av intervjuerna bidrog till en överskådlig bild av det empiriska 

materialet, vilket även möjliggjorde tolkning och analys av det insamlade 

datamaterialet.  

2.2.5 Kodning 

Genom vårt transkriberade datamaterial ämnade vi finna likheter och olikheter i linje 

med studiens syfte samt utifrån studiens huvudområden. Beslutet att påbörja kodningen 

innan det slutliga empiriska datamaterialet var färdigställt anser vi resulterar i en större 

förståelse för vårt insamlade datamaterial, vilket bidrog till att vi enklare kunde se 

mönster och göra tolkningar i datamaterialet genom hela processen. Studiens 

kodningsprocess är inspirerad av Grounded Theory som enligt Johannesen och Tufte 

(2003) är en metod där det finns en växelverkan mellan empiri och teori under 

forskningsprocessen. Grounded theory utgår enligt Johanessen och Tufte (2003) från att 

forskare utarbetar teorier utifrån det empiriska datamaterialet. Syftet med studien är att 
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belysa respondenternas syn på kommunal revision och därav faller det naturligt att 

kodningsprocessen mynnar ut i utgångspunkter hämtade från det empiriska 

datamaterialet, vilket är i linje med Grounded Theory.  

 

Varje intervju skrevs ut på papper innan kodningen påbörjades, detta för att underlätta 

kodningsprocessen. Kodningsprocessen baserades på studiens huvudområden; struktur, 

oberoende och kompetens för att underlätta sökandet efter samstämmighet och 

motsättningar i det empiriska datamaterialet. Studiens huvudområden är utformade både 

utifrån tidigare forskning samt studiens tillämpningsområde. Huvudområdet struktur är 

utformad från den praktiska referensramen och utgör ett huvudområde då strukturen för 

kommunal revision är studiens arena och därmed anses utgöra en betydelsefull del. 

Kvalitetskraven oberoende och kompetens är huvudområden utformade utifrån tidigare 

forskning, kvalitetskraven presenteras i studiens teoretiska referensram. Vi utförde 

kodningen av det empiriska datamaterialet genom att tilldela varje huvudområde en 

färg, med hjälp av överstrykningspennor markerade vi sedan intressanta uttalande i linje 

med respektive huvudområde.  

 

Vidare genomfördes en empiriskt baserad kodning där gemensamma kategorier för 

respektive huvudområden utformades utifrån det empiriska datamaterialet. De 

gemensamma kategorierna kom sedan att bli underrubriker för studiens huvudområden i 

studiens empirikapitel. Utformningen av kategorier är inspirerade av Grounded Theory 

då kategorierna är empiriskt baserade då det är utformade från respondenternas svar. 

Kategorierna baserades på respondenternas svar för att möjliggöra generering av 

empiriskt och erfarenhetskopplad teori. De underrubriker som respondenternas svar 

resulterade i är förtroendevald revisor, revisionsgruppen och relation till sakkunnig. För 

att underlätta sökandet efter gemensamma ord och uttalanden markerade vi även med 

blyertspenna i marginalen på vårt utskriva datamaterial. Under kodningsprocessen valde 

vi att ta bort datum för respektive intervjutillfälle, detta för att säkerställa att uttalanden 

inte ska kunna kopplas till respektive intervju. Anledningen till detta är att vi uppfattade 

att vissa uttalanden blev än känsligare när dessa togs ur sitt sammanhang.  

 



 

14 
 

 
Figur 2. Schema över studiens huvudområden samt empiribaserade kategorier. 

 
2.3 Studiens trovärdighet 
I denna del presenteras studiens trovärdighet utifrån kvalitetskrav för kvalitativa 

studier; pålitlighet, tillförlitlighet och överförbarhet.  

2.3.1 Pålitlighet 

Vi anser att vår studie har fått pålitlighet genom att vi genomgående genom studien haft 

ett granskande synsätt och öppet presenterat vår hermeneutiska utgångspunkt. Vidare 

har vi i metodkapitlet presenterat en fullständig redogörelse för forskningsprocessen 

genom att vi uttömmande har beskrivit hur vi gått tillväga. Vårt insamlade datamaterial 

bör ses som pålitligt av den anledningen att vi varit kritiska vid val av respondenter för 

att få inblick i erfarenheter inom kommunal revision. Av samma anledning bör det tas i 

beaktande att studiens resultat enbart baseras på svar från respondenter som är en del av 

nuvarande struktur, detta då respondenterna av den anledningen ej kan anses vara 

objektiva. Vidare anser vi att intervjuerna har en tidsmässig längd som vi anser krävs 

för att få förståelse för detta komplexa ämne. En negativ faktor för pålitligheten är att vi 

valt att inte presentera respondenterna med namn samt kommun- eller 

regiontillhörighet.  

2.3.2 Tillförlitlighet  

För att säkerställa studiens tillförlitlighet har studiens utförts i de traditioner som gäller 

för kvalitativ forskning, för vår studie innebär det att samtliga intervjuer har spelats in 

för att sedan transkriberas. Ljudupptagningen möjliggjorde att vi kunde återuppleva 

intervjuerna för att undvika missuppfattningar och därigenom presentera en rättvisande 
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bild av respondenternas erfarenheter inom kommunal revision. Under intervjuerna var 

vi även noggranna med att få bekräftelse att vi uppfattat respondenternas uttalande rätt, 

detta gjorde vi genom att återupprepa meningar samt ställa frågor i liknelse med; “har vi 

uppfattat dig rätt om...?”. Studien bör även ses som tillförlitlig då vi erbjöd samtliga 

respondenter att ta del av studiens slutliga resultat.  

2.3.3 Överförbarhet 

Vi finner en viss svårighet med att säkerställa studiens överförbarhet då strukturen för 

svensk kommunal revision är unik och forskning inom området är svår att sätta i 

relation till andra kontexter. Studiens överförbarhet förstärks genom att studiens resultat 

är överförbart på övriga kommuner och regioner i Sverige då strukturen är gemensam 

för samtliga dessa. Överförbarheten begränsas däremot av studiens kvalitativa ansats då 

forskningstraditionen tillsammans med tidsspannet begränsar antalet respondenter. 

Graden av överförbarhet begränsas även av att vi vill nå djup och inte bredd i vår ansats 

att belysa fenomenet kommunal revision. Dock anser vi att vår uttömmande metod ger 

möjlighet för framtida studier att ta stöd i för fortsatt forskning inom området. Studiens 

överförbarhet stärks av att vi tar avstamp i tidigare forskning som utförts inom området 

samt att vi ger förslag på vidare forskning.  

 

2.4 Forskningsetiska principer 

I syfte att säkerställa förtroende mellan oss som forskare och våra respondenter har 

samtliga respondenter informerats om studiens inriktning. Eftersom vi önskar att våra 

respondenter ska känna trygghet i att deras uttalanden inte ska kopplas till specifik 

person har vi valt att samtliga respondenter är anonyma i vår studie. Vi har även valt att 

inte presentera specifika datum för intervjutillfällena för att säkerställa respondenternas 

anonymitet. Anonymitet motiverar vi med att ämnet kan ses som känsligt och att 

uttalanden kan ställa våra respondenter i dålig dager samt att faktorer som kön, ålder 

och politisk tillhörighet inte har någon påverkan på studiens överförbarhet. Uppdraget 

som förtroendevald revisor är i sig ett opolitiskt uppdrag som inte har några formella 

kravspecifikationer, vilket ytterligare är en anledning till att personliga uppgifter inte 

presenteras.  
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3. Praktisk referensram 
I studiens praktiska referensram beskrivs studiens ämnesområde kommunal revision 

utifrån dess struktur samt de relationer som strukturen för kommunal revision bygger 

på. 

 
3.1 Strukturen för kommunal revision  

Revision som utförs inom kommun och region är den revision som benämns kommunal 

revision. Strukturen för kommunal revision, som utgör ett av studiens huvudområden, 

består av att fullmäktige väljer förtroendevalda revisorer som biträdes av valda 

sakkunniga. I Kommunallagen (SFS 2017:725) regleras att varje kommun ska utse 

minst fem förtroendevalda revisorer som tillsammans bildar en revisionsgrupp som ska 

utföra sitt uppdrag under en fyra års period. Nominering av respektive ledamot i 

revisionsgruppen sker i respektive parti utifrån mandatfördelningen som senaste valet 

resulterade i. Dock är det formellt sett fullmäktige som beslutar om vilka personer som 

får uppdraget som förtroendevald revisor i revisionsgruppen. De förtroendevalda 

revisorerna har tillsammans som revisionsgrupp ansvaret för den kommunala 

revisionen. Kommunal revision är uppdelad i att dels granska räkenskaperna i 

årsredovisningen och dels att granska den löpande verksamheten, studien kommer att 

fokusera på den senare delen vilken vidare benämns verksamhetsrevision (Collin et al., 

2017; SKL, 2018b). 

  

Enligt SKL (2018b) fungerar kommunal revision som ett demokratiskt 

kontrollinstrument både för fullmäktige och kommuninvånarna. Kommunal revision 

syftar till att löpande granska kommunal verksamhet samt pröva hur kommunens 

förtroendevalda har utfört sitt uppdrag. Verksamheten som kommunal revision granskar 

består av nämnder, förtroendevalda ledamöter samt styrelser, detta för att säkerställa att 

de kommunala verksamheterna utnyttjar sina resurser på ett effektivt och 

tillfredställande sätt. Nämnder och enskilda ledamöter, liksom anställda i kommunal 

verksamhet är skyldiga att lämna de upplysningar som de förtroendevalda revisorerna 

kräver. De förtroendevalda revisorerna har även rätt att ta del av räkenskaper samt 

inventera de tillgångar som nämnderna ombesörjer, detta för att få full insyn i den 

kommunal verksamheten (Lundin, 2010; SKL, 2018b).  
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3.1.1 Olika modeller inom strukturen för kommunal revision  

Strukturen för kommunal revision innehåller flera skilda modeller där varje kommun 

och region själva bestämmer vilken utformning som de anser bäst lämpad. Modellerna 

skiljer sig beroende på hur sakkunnig ska tas in i strukturen. Lundin (2010) beskriver att 

de flesta större kommuner och regioner har ett revisionskontor där de sakkunniga är 

anställda i kommunen. En annan modell som beskrivs av Lundin (2010) är att 

sakkunnig upphandlas för respektive granskning, där de sakkunniga är anställda hos 

revisionsbyråer. Ytterligare en modell som främst är vanlig i mindre kommuner och 

regioner är den modell där revisionsgruppen är helkund hos en revisionsbyrå. Vilken 

modell respektive kommun och region väljer kan ha en inverkan på hur strukturen för 

kommunal revision ses i hänseende till oberoende och kompetens.  

3.1.2 Alternativa strukturer för kommunal revision 

I nära anknytning till om strukturen för kommunal revision håller hög revisionskvalitet 

diskuteras alternativa strukturer. Alternativa strukturer diskuteras enligt Lundin (2010) 

av den anledningen att nuvarande struktur innefattar partipolitiska inslag där politiker 

granskar styrande politiker, vilket anses vara problematiskt för kvalitetskravet 

oberoende. Det förslag som Lundin (2010) redogör för bygger på att ansvaret för 

kommunal revision flyttas från de förtroendevalda revisorerna till en privat eller statlig 

ansvarstagare. Även Bäck (2018) för en diskussion gällande olika strukturer för 

kommunal revision och tar fram några alternativ, vilka precis som strukturerna Lundin 

(2010) presenterar innebär att ansvaret flyttas från de förtroendevalda revisorerna.  

 

Det ena alternativet som Bäck (2018) presenterar påminner om modellen där kommun 

och region är helkund hos en revisionsbyrå, men med skillnaden att revisionsbyrån 

agerar som ansvarig för revisionen. Ett annat alternativ till struktur som Bäck (2018) 

nämner är en struktur som innebär att staten agerar som ansvarig för kommunal 

revision. Båda dessa alternativ hävdar Bäck (2018) saknar en lokal demokratisk 

förankring och kännedom om respektive kommun och region, en förankring som är av 

stor vikt för att erhålla en effektiv granskning och kontroll. Både Lundin (2010) och 

Bäck (2018) påvisar att en alternativ struktur skulle kräva omfattande systematiska 

förändringar som i vissa fall även strider mot det kommunala självstyret.  
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3.2 Den kommunala revisionsprocessen 

Kommunal revision kan ses som en process som omfattar allt arbete som sker under ett 

revisionssår. Revisionsprocessen består av tre delar som är framtagna av SKL vilka 

överlappar och påverkar varandra, dessa delar är: planera, granska och pröva. Samtliga 

delar ska präglas av tre grundläggande principer, vilka är: öppenhet och 

kommunikation; ansvarsfördelning mellan förtroendevalda revisorer och sakkunniga 

samt kvalitetssäkring och dokumentation. Utgångspunkten i revisionsprocessen är 

fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag till styrelser och nämnder. Utifrån 

utgångspunkten bidrar de förtroendevalda revisorerna till att fullmäktiges beslut följs 

och resultatet av revisionsprocessen rapporteras både till fullmäktige och 

granskningsobjektet. Revisionsprocessen ses enligt SKL (2018a) som avslutad när 

fullmäktige har beslutat i ansvarsfrågan utifrån revisionsgruppens framtagna rapporter. 

 

 
Figur 3. SKL:s beskrivande bild över revisionsprocessen (SKL 2018c). 

3.2.1 Planera  

Revisionsprocessen i kommunal revision tar sin utgångspunkt i planering. 

Planeringsprocessen utgörs av att på ett strukturerat sätt samla information om 

verksamheten och dess omvärld för att identifiera risker för att möjliggöra välgrundade 

val av granskningsobjekt. Eftersom planeringsprocessen enligt SKL (2018c) främst är 

en riskanalys syftar planeringsprocessen till att identifiera och analysera den 

kommunala verksamhetens interna och externa risker. Vidare görs en prioritering 

utifrån riskanalysen och en revisionsplan tas fram, SKL (2018c) beskriver att 

revisionsplanen ligger till grund för årets granskningsinsatser och används även för att 

informera fullmäktige, styrelser och nämnder om årets planerade granskningsinsatser.  
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Planeringsprocessen förutsätter ett samarbete mellan de förtroendevalda revisorerna och 

sakkunniga och samarbetets utgångspunkt grundar sig i den modell som respektive 

revisionsgrupp valt. Enligt SKL (2018c) är samarbetet av stor vikt eftersom de 

förtroendevalda revisorerna bidra med sin lokala förankring och erfarenhet inom 

kommunal verksamhet, medan sakkunniga bidrar med sin kompetens och erfarenhet 

inom revision.  

3.2.2 Granska  

Planeringsprocessens riskanalys och granskning är nära sammankopplade och 

underlaget från granskningen ska kunna kopplas till ansvarsutkrävandet. Genom varje 

års granskningsinsats ökar revisionen kompetens, detta bidrar enligt SKL (2018c) till att 

riskanalysen och planeringen blir mer träffsäker vilket ger en högre revisionskvalitet. 

Granskningen ska genomföras på sådant vis att revisionen uppfyller fullmäktiges och 

kommuninvånarnas krav på objektivitet och oberoende, detta betyder att revisorerna 

årligen ska pröva och öppet uttala sig om ansvarstagandet för samtliga 

granskningsobjekt. De förtroendevalda revisorerna använder sig av riskanalysen för att 

rikta in sina granskningsinsatser, valda granskningsobjekten granskas sedan av 

sakkunniga i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna (SKL, 2018c). 

 

Granskningen bygger på insamlad relevant information som består av både dokument 

och observationer. För att undvika sakfel utför de sakkunniga en 

informationsavstämning tillsammans med granskningsobjektet. De sakkunniga 

avrapporterar sin granskning till de förtroendevalda revisorerna genom en skriftlig 

rapport som klargör resultatet av granskningen samt bistår med eventuella 

rekommendationer. I det fall de förtroendevalda revisorerna upptäcker brister och 

förbättringsområden utifrån de sakkunnigas rapporter förmedlas detta till ansvarig i 

granskningsobjektet för att åtgärder ska vidtas. Återkopplingen från ansvarig i 

granskningsobjektet är en del av det underlag som tas med i ansvarsprövandet i slutet av 

revisionsåret (SKL, 2018c). 

3.2.3 Pröva  

Resultatet av årets granskningsinsatser ligger till grund för ansvarsprövningen som 

utförs i styrelse och nämnder vid revisionsårets slut. Den insamlade informationen vägs 

samman till en bedömning om huruvida styrelsen och nämnderna fullgjort sitt uppdrag. 

Dokumentation som tagits fram under revisionsåret är enligt SKL (2018c) av stor vikt 
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eftersom dokumentationen skapar trovärdighet för den kommunala revisionen samt 

ligger till grund för årets ansvarsprövning. De förtroendevalda revisorernas 

ställningstagande i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige genom en skrivelse i 

revisionsberättelsen, skrivelsen ligger till grund för fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan. 

Oavsett fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan anser SKL (2018c) att de förtroendevalda 

revisorernas ställningstagande ska presenteras i årsredovisningen. Detta betyder att 

fullmäktige har rätt att besluta i motsatt riktning till vad de förtroendevalda revisorerna 

framställer i skrivelsen. Om fullmäktige väljer att gå emot de förtroendevalda 

revisorernas skrivelse i revisionsberättelsen och bevilja ansvarsfrihet innebär detta 

enligt Tagesson och Eriksson (2011) att den kommunala revisionens roll i längden kan 

komma att ifrågasättas, både gällande de förtroendevalda revisorernas uppdrag och de 

sakkunnigas kompetens.   

 

3.3 God revisionssed  
Kommunal revision bygger på Kommunallagen (SFS 2017:725) och kompletteras av 

god revisionssed. God revisionssed tas fram och uppdateras regelbundet av SKL och 

utgår från de förutsättningar som finns för kommunal verksamhet. Utöver de krav som 

finns i Kommunallagen (SFS 2017:725), ställer god revisionssed ytterligare krav som 

bygger på goda principer och föredömliga tillvägagångssätt och därmed utformas praxis 

för att uppnå revisionskvalitet. God revisionssed behandlar grundläggande värderingar 

och förhållningssätt för de förtroendevalda revisorernas uppdrag och revisionsprocessen 

som helhet. Enligt SKL (2018b) utvecklas god revisionssed som ett resultat av 

samarbetet som sker mellan revisionsgruppen och sakkunnig.  

3.3.1 Ansvarsutkrävande  

Kommunal revision som ett demokratiskt kontrollinstrument syftar till att genom 

granskningsinsatser pröva ansvarstagandet för att säkerställa ansvarsutkrävande. 

Revisionskvalitet tillsammans med ett tydligt ansvarutkrävande är två centrala delar i 

kommunal revision, Collin et al. (2017) beskriver att båda delarna tillsammans ses som 

en nyckelfunktion för att skapa trovärdighet och förtroende för kommunal verksamhet. 

De förtroendevalda revisorernas genomförda granskningar under revisionsåret ligger till 

grund för fullmäktiges beslut att antingen bevilja ansvarsfrihet eller utkräva ansvar. När 

de förtroendevalda revisorerna framfört en skrivelse gällande ansvarsprövande ska 

fullmäktige ta ställning i ansvarsprövandet. Oavsett fullmäktiges ställningstagande i 
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ansvarsprövandet kvarstår dock de förtroendevalda revisorernas ställningstagande och 

detta ska följaktligen presenteras i årsredovisningen (Chan, 2003; Collin et al., 2017; 

Gendron et al., 2001; Thomasson, 2018). 

 

3.4 Relationer inom kommunal revision 

De personer om ingår i den kommunala revisionens struktur är alla del i samhället och i 

ett socialt sammanhang vilket innebär olika relationer. Enligt SKL (2018b) kan ett 

fullständigt oberoende inte uppnås, eftersom de relationer som den kommunala 

revisionens struktur bygger på antas påverka oberoendet. De relationer SKL (2018b) 

syftar på är relationen mellan både förtroendevalda revisorer och fullmäktige och 

relationen mellan förtroendevalda revisorer och sakkunnig, samt även relationen till 

granskningsobjekten.  

 

 
Figur 4. Bild som visar förtroendevaldas relationer i revisionsprocessen. 

3.4.1 Relationen mellan förtroendevalda revisorer och fullmäktige 

I relationen mellan fullmäktige och förtroendevalda revisorer har fullmäktige enligt 

SKL (2018a) förväntningar på att de förtroendevalda revisorerna ska utföra uppdraget 

på ett trovärdigt och förtroendeingivande sätt. Fullmäktige ansvarar för att den 

kommunala revisionen har tillräckliga ekonomiska resurser för att genomföra revisionen 

enligt Kommunallagen (SFS 2017:725) och god revisionssed. I övrigt styr inte 

fullmäktige inriktningen på de förtroendevalda revisorernas granskning, utan de 

förtroendevalda revisorerna agerar som oberoende uppdragstagare och ansvarar för val 

av granskningsobjekt. De förtroendevalda revisorerna tillsammans som revisionsgrupp 
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ansvarar även själv för frågor som behandlar upphandling av sakkunniga. Relationen 

och främst kommunikationen mellan fullmäktige och de förtroendevalda revisorerna är 

central, detta för att få effekt och resultat av revisionens framtagna granskningar. 

Thomasson (2018) påvisar dock att det kan finnas sidointressen hos fullmäktige som 

bidrar till att det finns en tendens att bortse från de förtroendevalda revisorer 

granskningar och göra en annan bedömning. Det finns begränsad mängd studier som 

studerat detta dock visar resultat från Tagesson och Eriksson (2011) i linje med 

Thomasson (2018) att det finns brister i efterlevnad av revisionsrapporterna.  

3.4.2 Relationen mellan förtroendevalda revisorer och sakkunnig 

Enligt Kommunallagen (SFS 2017:725) ska de förtroendevalda revisorerna anlita 

sakkunniga som ska biträda i revisionsprocessen. De förtroendevalda revisorerna ska 

enligt SKL (2018b) agera självständigt i sitt uppdrag, men även samarbeta med övriga 

förtroendevalda revisorer. De förtroendevalda revisorerna ska även fungera som en 

tydlig uppdragsgivare till de sakkunniga. I relationen mellan de förtroendevalda 

revisorerna och sakkunnig stärker de sakkunniga kommunala revisionens struktur 

genom sin kompetens. Det ställs höga krav på relationen och samarbetet mellan dessa 

parter, dels genom att de förtroendevalda revisorerna väljer granskningsobjekt vilka 

sakkunniga ska granska och dels att de förtroendevalda revisorerna bör förlita sig på de 

sakkunnigas kompetens efter genomförd granskning (SKL, 2018b).  

3.4.3 Relationen mellan förtroendevalda revisorer och granskningsobjektet  

För att kommunal revision ska anses effektiv krävs enligt SKL (2018b) kommunikation 

mellan de förtroendevalda revisorerna och granskningsobjektet. Detta anser SKL 

(2018b) inte står i strid med de förtroendevalda revisorernas oberoende, utan att arbeta 

stödjande och framåtseende med iakttagelser, bedömningar och rekommendationer är 

ett sätt att göra revisionsprocessen mer betydelsefull. Enligt SKL (2018b) är 

kommunikation och främst rekommendationer mellan förtroendevalda revisorer och 

granskningsobjekt en aspekt som resulterar i förväntningar på att de förtroendevaldas 

revisorerna ska bidra med förslag och lösningar. Dock är det viktigt att de 

förtroendevalda revisorerna i sitt arbete tydliggör skillnaden mellan att aktivt delta i och 

ta ansvar för verksamheten. För att kunna utföra en relevant och uttömmande 

granskning har de förtroendevalda revisorerna rätt att kräva fullständig information i 

samtliga ärenden och frågor som berör granskningsobjektet. 
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4. Teoretisk referensram 

Studiens teoretiska referensram behandlar teori inom revision utifrån kvalitetskraven 

oberoende och kompetens. Agent-principalteorin tas upp som en förståelse till olika 

aktörers agerande och behovet av revision. 

 

4.1 Allmänt om revision 
Revision ses som en systematisk process för att objektivt och oberoende bedöma om 

finansiell information presenteras i enlighet med gällande ramverk, detta för att ge 

trovärdighet till informationen. Revisionslagen (SFS 1999:1079) benämner att revision 

dels ska fungera som en funktion i form av att granska och ge bedömningsunderlag till 

andra än uppdragsgivaren och dels fylla en rådgivningsfunktion för uppdragsgivaren 

baserad på granskningen. Enligt definitionen ska revisorer således både fungera som 

rådgivare samt avge en granskningsrapport som ska ses som trovärdig för övriga 

intressenter. Eklöv Alander (2019) beskriver att en allmän definition av revision är att 

det är en kvalitetskontroll som ska presentera en granskningsrapport som kan utgöra 

underlag för bedömningar och beslutsfattande. 

 

Revisorer har som syfte att både granska och ge råd till uppdragsgivaren samt avge en 

rapport som kan vara behjälplig för övriga intressenter, dock hävdar Lundin (2010) att 

rättsområdet för revision bör definieras. Lundin (2010) beskriver att revisorernas roll i 

Kommunallagens (SFS 2017:725) mening inte är densamma som i Aktiebolagslagens 

(SFS 2005:551) mening, vilket är anledningen till att det relevanta rättsområdet bör 

definieras. Oavsett vilket rättsområde revisorer granskar anser Carrington (2014) att 

revisionen möjliggör ansvarsutkrävande. Granskningsrapporterna har som funktion att 

de ska ses som en grund för ansvarsutkrävande samt ge ansvarig möjlighet att på ett 

säkert sätt utkräva ansvar med utgångspunkt i överenskomna kriterier. Eklöv Alander 

(2019) beskriver att revisorer ska följa god revisionssed för att uppnå revisionskvalitet. 

God revisionssed vilar på tre grunder vilka är oberoende, kompetens och tystnadsplikt, 

dessa tre grunder bör revisorer oavsett rättsområde uppfylla för att utgöra en lagstadgad 

revision. Dock skiljer sig god revisionssed åt beroende på vilket rättsområde som ska 

granskas, för kommunal revision tas god revisionssed fram av SKL och kommer att 

beskrivas mer genomgående i senare del av kapitlet.   
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4.1.1 Agent-principalteorin  

Power (2003) anser att efterfrågan på revision uppstår i relationer där det saknas 

förtroende eller tillit mellan olika parter. En teori som förklarar relationen mellan 

ledning och ägare och behovet av att en oberoende revisor utför revision är Agent-

principalteorin som utgår från att varje individ vill nyttomaximera. I relationen mellan 

principal(ägare) och agent(ledning) uppstår det enligt teorin en agentproblematik, detta 

då ägaren anlitar en ledning för att utföra arbete för ägarens räkning. Det huvudsakliga 

problemet som uppstår i relationen är att parterna kan ha olika mål och intressen vilka 

kan ställas i konflikt med varandra. Ägaren förväntar sig att ledningen agerar för sin 

egen nyttomaximering på bekostnad av ägaren och av den anledningen används revision 

för att motverka ledningens nyttomaximering (Jensen & Meckling, 1976; Zimmerman, 

1977).  

 

Donatella et al. (2018) beskriver att revisorns roll i Agent-principalteorin följaktligen är 

att kontrollera att ledningen uppfyller krav och förpliktelser de har gentemot ägaren och 

möjliggör för ägaren att utkräva ansvar. Agent-principalteorin har kommit att kritiseras 

enligt Eklöv Alander (2019), detta då teorin enbart ger en förenklad bild av parternas 

incitament. Eklöv Alander (2019) hävdar att det saknas studier gällande hur relationen 

mellan ägare och ledning faktiskt påverkar varandra. Teorins djupa implementering 

skapar en föreställning av parternas incitament, vilket kommer påverka parternas 

agerande i relationen. Detta innebär enligt Eklöv Alander (2019) att teorin snarare 

implementerar en idé om hur relationen ser ut snarare än att ge en förståelse för hur 

relationen faktiskt fungerar. 

 

Agent-principalteorin är applicerbar på vår studie då kommunal revision syftar till att 

säkerställa kommuninvånarnas intresse, detta i form av att genom granskning 

kontrollera att skattemedlen används effektivt och tillförlitligt. Inom kommunal revision 

kan kommuninvånarna enligt Thor (2018) ses som ägare, medan fullmäktige som 

ansvarar för skattemedlen kan ses som ledning där revisionen ska minimera 

informationsassymetrin mellan dessa parter. Kommuninvånarna kan enligt Thor (2018) 

ses som ägare då kommuninvånarna delegerar ansvaret för skattemedlen till 

fullmäktige. Thor (2018) anser att det finns ett beroendeförhållande mellan parterna 

eftersom det är obligatoriskt för kommuninvånarna att betala in skattemedel till 

kommunen vilket bidrar till att kommuninvånarna inte kan minska sitt ekonomiska 
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engagemang i kommunen. Kommuninvånarnas beroendeförhållande till fullmäktige 

bidrar till att det centrala intresset för kommuninvånarna är att kunna utkräva ansvar 

gällande skötseln av skattemedel. Den kommunala revisionens roll i detta är att 

oberoende granska fullmäktiges disponering av skattemedel och att bistå med 

granskningsrapporter som ligger till grund för ansvarsutkrävande.  

 

Utifrån Agent-principalteorins grundantagande att parterna agerar för att nyttomaximera 

är risken att fullmäktige agerar för att maximera sin egen nytta istället för att säkerställa 

kommuninvånarnas intressen. Kritiken som riktas mot Agent-principalteorin innefattar 

skapandet av kommuninvånarnas förväntningar på fullmäktiges agerande, förväntningar 

som i sig kan ha en påverkan på hur relationen faktiskt ter sig. Eklöv Alander (2019) ser 

farhågor i dessa förväntningar då teorin inte grundas i en förståelse för hur parternas 

relation faktiskt ser ut. 

  

4.2 Revisionskvalitet   
Det är en allmän uppfattning i tidigare forskning att revisionskvalitet är svårt att mäta. 

Svårigheterna att mäta beror på att det är användarens uppfattning och känsla för 

revisionens betydelse som är avgörande för huruvida revisionen är av kvalitet. Något 

som är avgörande för revisionskvalitet är revisorernas förmåga att följa lagstiftning 

tillsammans med riktlinjer och god revisionssed, dock bidrar ämnets komplexitet till att 

det är flera faktorer som påverkar bedömningen av revisionskvaliteten (Eklöv Alander, 

2019). Tidigare forskning (DeAngelo, 1981a; DeAngelo, 1981b; Deis & Giroux, 1992; 

Watts & Zimmerman, 1981) definierar revisionskvalitet som sannolikheten att revisorer 

upptäcker och rapporterar eventuella felaktigheter i den granskade redovisningen. 

Denna teori om revisionskvalitet utvecklades av DeAngelo (1981a) som tar fram att 

revisorernas möjlighet att upptäcka eventuella fel under granskningsprocessen beror på 

revisorernas kompetens medan att revisorer i nästa steg rapporterar eventuella 

felaktigheter beror på revisorernas oberoendeförhållande till granskningsobjektet.  

 

De konstaterade svårigheterna i att mäta revisionskvalitet tillsammans med att 

revisionskvalitet är föremål för subjektiv bedömning har bidragit till att en betydande 

del av forskningen (Lee & Stone, 1995; Richards, 2006; Tagesson & Eriksson, 2011) 

har studerat revisionskvalitet som ett mått baserat på kvalitetskraven oberoende och 

kompetens. Svårigheten att mäta och ämnets komplexitet bidrar även till att revisorns 
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relationer kommer att presenteras i denna studie i hänseende till dess påverkan på 

oberoende och kompetens.   

4.2.1 Relation till granskningsobjektet  

I anknytning till forskning om oberoende och kompetens diskuteras revisorernas 

relationer och dess påverkan på revisionskvaliteten. Enligt tidigare forskning (Funell, 

1996; Richard, 2006; Schelker, 2013) är det av stor vikt att det finns en balans mellan 

revisorernas yrkesmässiga relation och personliga relation till granskningsobjektet. 

Revisorns kompetens ökar enligt Richard (2006) när den personliga relationen utvecklas 

i linje med den yrkesmässiga relationen, dock riskeras revisorns oberoende när den 

personliga relationen till granskningsobjektet blir för nära. Balansen mellan dessa två 

typer av relationer skapar svårigheter för revisorer att både vara oberoende och 

kompetent. Bednar (2012) hävdar att de relationer revisorerna har innebär dubbla 

lojaliteter och att revisorernas förmåga att hantera dessa är det som skapar en oberoende 

och relevant revisionsprocess. Tidigare forskning (Knechel et al., 2013; Patel & Prasad, 

2013) påvisar att det råder ett samband mellan revisorernas sannolikhet att rapportera fel 

hos granskningsobjektet och revisorns relation till klienten, vilket tyder på att relationen 

till granskningsobjektet har effekt på oberoende. En nära personlig relation till 

granskningsobjektet påverkar oberoendet enligt Schelker (2013) eftersom relationen 

skapar ett beroendeförhållande vilket i sin tur äventyrar revisionskvaliteten. 

 

4.3 Kvalitetskravet oberoende 
Oavsett om revisorernas roll diskuteras utifrån privat eller kommunal sektor är det 

centralt att diskutera revisorernas oberoende. Att revisorns oberoende står i fokus beror 

på att oberoende är ett kvalitetskrav för att revisionen ska uppfattas som trovärdig och 

legitim (Gendron et al., 2001; Roussy, 2013; Schelker, 2013; Shockley, 1981). I 

Revisorslagen (SFS 2001:883) regleras att revisorer ska vara objektiva i samtliga 

ställningstaganden samt att uppdrag som revisorer åtar sig ska utföras med krav på 

opartiskhet och självständighet. Oberoende regleras enligt Eklöv Alander (2019) inte 

enbart i lag utan också i revisorsprofessionens etiska regler. Eklöv Alander (2019) anser 

att oberoende är viktigt då det råder ett högt förtroende för revisorsprofessionen, ett 

förtroende som revisorerna kan upprätthålla genom att agera fritt och självständigt från 

granskningsobjektet. Kravet om oberoende grundar sig i att revisorerna ska fungera som 

en extern part skild från granskningsobjektets intressenter. Oberoende uppnås enligt 
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Eklöv Alander (2019) när revisorerna har förmågan att bilda sin egen, välgrundade 

uppfattning om granskningsobjektet och inte är påverkad av andra parter.    

 

Det råder en skillnad i tidigare forskning gällande hur kvalitetskravet oberoende bör 

studeras. Power (2003) hävdar att oberoende inte bör studeras utifrån varje enskild 

revisor utan istället utifrån den sammantagna revisionsprocessen, medan Taylor, 

DeZoort, Munn och Wetterhall Thomas (2003) anser att oberoende bör delas upp i två 

delar och studeras utifrån revisorns objektivitet och förmåga att motstå yttre påverkan. 

En ytterligare dimension av oberoende beskrivs av Schelker (2013) som anser att 

oberoende bör diskuteras utifrån revisorns beroendeförhållande till granskningsobjektet. 

Guénin Paracini, Malsch och Tremblay (2013) anser liksom övriga forskare att 

oberoendeproblematiken är komplex, vilket innebär att frågan inte enbart kan lösas 

genom reglering. Forskarna (2013) tar fram att oberoende i slutänden alltid kommer 

vara en fråga för den enskilde revisorns goda omdöme i val av granskningsobjekt och 

roll i revisionsprocessen. Oavsett ståndpunkt och utgångspunkt för studier av oberoende 

är det centralt i tidigare forskning att oberoendefrågan är viktig i diskussionen om 

revisionskvalitet och därav är oberoende ett av studiens huvudområden. 

4.3.1 Faktiskt och synbart oberoende 

Diskussionen angående revisorernas oberoende mynnar ut i att revisorer inte enbart ska 

vara oberoende utan också måste uppfattas vara oberoende. Detta innebär att oberoende 

har två skilda sidor i form av faktiskt oberoende och synbart oberoende, där båda 

delarna är en förutsättning för att uppfylla kravet om oberoende (Mansouri et al., 2009; 

Richard, 2006). Eklöv Alander (2019) beskriver att faktiskt oberoende utgör revisorers 

planerande, genomförande och rapportering av sin granskning, medan det synbara 

oberoendet grundar sig i externa intressenters uppfattning om revisorer. Tidigare 

forskning (Mansouri et al., 2009; Richard, 2006) tar fram att även om revisorn uppfyller 

kraven för att faktiskt vara oberoende har det ingen effekt om revisorns inte uppfattas 

synligt oberoende. Richards (2006) tar fram att revisorns mentala inställning till att vara 

opartisk och objektiv inte är relevant i frågan om oberoende om revisorn inte lyckas 

förmedlar sitt oberoende till intressenten. 

4.3.2 Oberoende i kommunal revison  

Enligt SKL (2018b) säkerställs oberoende i kommunal revison genom Kommunallagen 

(SFS 2017:725). Enligt SKL (2018c) säkras de förtroendevalda revisorernas oberoende 
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genom ett antal formella regler som reglerar valbarhet och jäv, men även initiativrätt 

och de förtroendevalda revisorernas rätt att anlita sakkunniga. Kommunlagen (SFS 

2017:725) behandlar även att de förtroendevalda revisorerna är självständiga i sitt 

uppdrag vilket bidrar till att kravet om oberoende upprätthålls. De förtroendevalda 

revisorerna ska vara självständiga dels från fullmäktige och dels gentemot övriga 

förtroendevalda politiker.  

 

Vidare beskriver SKL (2018c) att god revisionssed kompletterar lagtexten och tar fram 

hur de förtroendevalda revisorerna ska agera för att göra sitt oberoende synbart. Genom 

att de förtroendevalda revisorerna självständigt väljer granskningsobjekt samt 

självständigt utformar granskningsprocessen anser SKL (2018c) att ett synbart 

oberoende uppnås. I Thomassons (2016) rapport framkommer att de förtroendevalda 

revisorerna är medvetna om vikten av oberoende och att de förtroendevalda revisorerna 

arbetar aktivt med att upprätthålla sitt oberoende.  

 

Enligt SKL (2018b) är grunden för oberoende i kommunal revision att de 

förtroendevalda revisorerna är partipolitiskt neutrala i sitt uppdrag samt prövar sitt eget 

oberoende gentemot berörda parter. Thomasson (2016) hävdar att det saknas riktlinjer 

som vägleder de förtroendevalda revisorerna i deras dagliga arbete gällande vart 

gränsdragningen går till att vara partipolitisk neutral. Enligt SKL (2018b) ska de 

förtroendevalda revisorerna löpande pröva sitt oberoende genom att beakta situationer 

och omständigheter som kan påverka oberoendet. 

 

4.4 Kvalitetskravet kompetens 
Utöver oberoende är kompetens ytterligare ett huvudområde för studien då det enligt 

tidigare forskning (Furiady & Kurnia, 2015; Tageson & Eriksson, 2011) ses som ett 

kvalitetskrav för att uppnå revisionskvalitet. Revisorernas kompetens beskrivs av 

Furiady och Kurnia (2015) som revisorernas förmåga att tillämpa den kompetens och 

erfarenhet de besitter i revisionsprocessen, detta för att utföra revisionen noggrant och 

objektivt. Enligt tidigare forskning (Deis & Giroux, 1992; Lee & Stone, 1995; Tagesson 

& Eriksson, 2011) är kompetens och erfarenhet hos revisorn något som effektiviserar 

och ökar kvaliteten i revisionsprocessen. Dock hävdar Abbott et al. (2016) att det saknas 

ytterligare forskning gällande huruvida oberoende samverkar med kompetens för att 

effektivisera och höja kvaliteten i revisionsprocessen. I studier av Usman, Sudarma, 
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Habbe och Said (2014) liksom i studier av Furiady och Kurnia (2015) påvisas att 

kompetens är en betydande faktor för revisionskvalitet och att en högre grad av 

kompetens i revisonen resulterar i en högre grad av revisionskvalitet.  

4.4.1 Kompetens i kommunal revision 

Tagesson och Eriksson (2011) beskriver att även om det inte finns formella krav på att 

de förtroendevalda revisorerna har kompetens inom revision ställs det krav på att 

sakkunniga som biträder har rätt kompetens inom revision. Kommunallagen (SFS 

2017:725) behandlar inte förtroendevalda revisorers kompetens utan fokuserar endast på 

att revisionsgruppen ska bestå av minst fem ledamöter, att ledamöterna är självständiga 

i sitt uppdrag samt har rätt att få tillgång till information. De förtroendevalda revisorerna 

anses tillsammans besitta tillräcklig erfarenhet av kommunal verksamhet för att fullfölja 

uppdraget. Thomasson (2016) anser att det är en fördel för revisionsgruppens 

kompetens om ledamöterna är i slutet av sin politiska karriär samt inte har en 

beroendeställning kvar till sitt parti. 

 

De förtroendevalda revisorerna ska biträdas av sakkunniga som bidrar med sin 

kompetens inom revision. Kombinationen mellan förtroendevalda revisorer och 

sakkunnig säkerställer enligt SKL (2018a) en struktur som är både kompetent och 

demokratisk förankrad. SKL (2018a) beskriver att genom de sakkunnigas kompetens 

och de förtroendevalda revisorernas kunskap och erfarenhet inom kommunal 

verksamhet skapas förutsättningar för att uppnå revisionskvalitet. För att säkerställa att 

sakkunnig besitter rätt kompetens har Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV) 

tagit fram en certifiering som kräver både teoretisk och praktisk erfarenhet inom 

kommunal revision. Certifieringen motsvarar de krav som ställs för att bli auktoriserad 

revisor (SKYREV, 2019). Ett formellt krav på att sakkunnig ska vara certifierade finns 

inte, dock ska de sakkunniga följa det riktlinjer och rekommendationer som SKYREV 

tar fram samt även följa god revisionssed (SKL, 2018b).   
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5. Empiri 
Kapitalet behandlar insamlad empiri utifrån huvudområdena struktur, oberoende och 

kompetens. Empirin presenteras utifrån likheter och olikheter i respondenternas svar, 

samtliga stycken kompletteras med citat som återknyter till respektive stycke. 

5.1 Struktur 

I detta avsnitt presenteras den kommunala revisionens struktur utifrån de 

förtroendevalda revisorernas upplevelser gällande sitt uppdrag, sin revisionsgrupp 

samt relation till sakkunnig. 

5.1.1 Förtroendevald revisor 

Större delen av våra respondenter anser att uppdraget som förtroendevald revisor 

behövs och att uppdraget har en viktig del i strukturen för kommunal revision. 

Majoriteten av respondenterna beskriver att de tilldelats uppdraget genom att nomineras 

av respektive parti, några respondenter tillägger att det officiellt sett är fullmäktige som 

väljer sina revisorer. En gemensam uppfattning för majoriteten av respondenterna är att 

uppdraget som förtroendevald revisor ger en lokal anknytning till respektive kommun 

och region. Respondenterna beskriver även att de i sitt uppdrag fungerar som 

fullmäktiges kontrollorgan samtidigt som de tillvaratar kommuninvånarnas intresse och 

därigenom fungerar som kommuninvånarnas förlängda arm. Respondent E trycker på 

att revisionen ibland uppfattas som något annat än vad revisionen är och förtydligar att 

revisorerna är verksamhetsrevisorer med huvudsyftet att granska att nämnder och 

styrelser uppfyller fullmäktiges beslut. Sammanfattningsvis är majoriteten av 

respondenterna överens om att de har ett betydelsefullt uppdrag i strukturen för 

kommunal revision.  

 

“Jag tycker ändå att den här balansen mellan de förtroendevalda och de sakkunniga 

funkar bra. Genom att man har öppet politisk tillsatta, det jag pratade om att man 

bevakar varandra lite grann” Respondent I 

 

“Jag ser det som att dagens system är ett ganska smart sätt att ordna en kontroll i 

respektive kommun. ...sen är det ett ansvar på oss förtroendevalda att leva upp till det 

förtroende vi fått...” Respondent K 
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“Om det inte fanns förtroendevalda revisorer så måste det finnas någon annan och vem 

ger då dom uppdragen... Jag har fått en stark respekt för den här kedjan att fullmäktige 

utser sitt presidium och revisorer och presidiet är det som är det direkta 

uppdragsgivarna till revisorerna som anställer sakkunniga revisorer som rapporterar 

tillbaka till revisorerna som rapporterar tillbaka till fullmäktige via presidiumet...” 

Respondent E 

 

Respondent H och J uttrycker en annan uppfattning och menar att uppdraget som 

förtroendevald revisor inte har någon avgörande funktion i strukturen för kommunal 

revision. Respondenterna menar att revisionen bör vara uppbyggd enbart på 

professionella revisorer och att detta skulle innebära en förbättring för strukturen. Detta 

motiverar respondenterna då uppdraget som förtroendevald revisor riskerar att äventyra 

revisionskvaliteten i hänseende till både oberoende och kompetens. Trots att respondent 

J inte ser att uppdraget som förtroendevald revisor är avgörande för strukturen påvisar 

respondenten fördelar i att de kan uppmärksamma lokala problem.  

 

“…ska jag avsluta med en liten hemlighet så skulle jag faktiskt tycka, jag tycker 

egentligen att man borde ha professionella revisorer rätt över... 

… så hade man en helt oberoende, extern revision som skötte rubbet så tror jag faktiskt 

att det skulle bi ännu bättre än det är idag. Vi kan naturligtvis se lokala problem som vi 

kan tipsa PWC om och det är bra, men det är egentligen det enda som jag tycker är bra 

med det.” Respondent J 

 

“... ja, nej, ja, nej jag skulle nog lägga ner kommunal revision.” Respondent H 

 

I diskussionen om vad som skulle gå förlorat från strukturen om förtroendevalda 

revisorer togs bort gav majoriteten av respondenterna svaret att den lokala förankringen 

skulle gå förlorad. Respondent C menar att det är det folkliga i revisionen som 

försvinner i form av att spegla kommuninvånarnas röst och senaste valresultatet. 

Respondent D är av samma åsikt som respondent C och uttrycker att revisionen skulle 

bli smalare och därmed tappa den demokratiska förankringen. Även respondent F anser 

att kontakten med politiken skulle försvinna och därmed att det skulle bli oklart vem 

som ger sakkunnig uppdraget att granska. Respondent B har ingen uppfattning om vad 
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som skulle gå förlorat medan respondent H menar att varken en lokal eller en 

demokratisk förankring skulle gå förlorad.  

 

“Ja alltså, förtroendevald revision är ju att du egentligen ska spegla landet eller valet, 

det är ju det som är premissen när man är förtroendevald. Egentligen speglar det hur 

många mandat man får i olika nämnder och styrelser och det ska vara speglingen på 

politiken också” Respondent C 

 

“Ja, enligt min mening skulle den lokala förankringen försvinna naturligtvis, både på 

ytan och på djupet i det som ska granskas” Respondent G 

 

“Jag tror inte att den lokala demokratiska förankringen skulle försvinna... jag anser att 

man skulle få ett större grepp om gemensamma problem i kommunerna om man införde 

en statlig kommunal revision...  

...Statlig revision har ett tydligare uppdrag, här får vi lösa oss till uppdraget själva i 

och med att vi blir utsedda eller föreslagna från partierna... vi fick ingenting med oss...” 

Respondent H 

 
Å andra sidan menar respondent K att förtroendevalda revisorers vara eller icke vara i 

strukturen för kommunal revision blir irrelevant om inte fullmäktige följer revisionens 

rådgivning. Respondent J delar åsikt med respondent K och menar att det krävs 

kraftigare åtgärder från fullmäktige gentemot de nämnder och styrelser som inte 

fullföljer sina uppdrag. Respondent E hävdar bestämt att borttagandet av 

förtroendevalda revisorer skulle strida mot det kommunala självstyret. Respondent F 

menar att nuvarande struktur inte är perfekt men det är lätt att övervärdera brister i 

nuvarande struktur och samtidigt ha en övertro till en alternativ struktur.   

 

“…det är väldigt ovanligt att en kommunrevision eller regionrevision riktar 

anmärkning eller avstyrker ansvarsfrihet, men det är ännu ovanligare att fullmäktige 

går på den linjen. Och det säger nånting om att det är där som problemet ligger i det 

politiska systemet …” Respondent K 

 

“Den andra är grundlagsstridig. De där hör man ju ibland och vissa borde veta bättre” 

Respondent E 
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5.1.2 Revisionsgruppen 

Flera respondenter uttrycker att strukturen för kommunal revision har sin styrka i att 

personer med olika erfarenheter tillsammans bildar en revisionsgrupp. Detta utrycks 

genom att flera respondenter utrycker sitt förtroende för revisionsgruppen inom sin 

kommun eller region. Återkommande i flera intervjuer tas revisionsgruppens 

sammansättning upp som en del i strukturens styrka gällande revisionskvalitet utifrån 

båda förutsättningarna oberoende och kompetens.  

 

“…jag kan ändå säga såhär; att den här gruppen, nu har vi suttit ihop i några år och 

jag tycker ända någonstans att alla sköter sig faktiskt ganska bra, jag tycker det alltså... 

...jag tycker att gruppen fungerar väldigt bra och jag har stort förtroende för den 

gruppen” Respondent B 

 

“…jag tycker att styrkan finns i att vi är olika, just de här att man kan ta upp sånt som 

jag inte har tänkt på som är väsentligt faktiskt...  

...vi är många, men i det här sammanhanget så är det bra tycker jag för då kommer det 

många olika inspel...” Respondent D 

 

I samtalet gällande om kommunal revision håller god kvalitet drar flertalet respondenter 

koppling till om respektive revisionsgrupp håller god kvalitet. Majoriteten av 

respondenterna anser att om gruppens sammansättning håller god kvalitet bidrar detta 

även till att kommunal revision håller hög kvalitet. Detta anser inte respondent E som 

inte vill uttala sig med hänvisning till att inte recensera sin grupp. Respondent I menar 

att en grupp som är sammansatt av förtroendevalda revisorer som bryr sig om uppdraget 

är en förutsättning för att revisionsrapporterna är av god kvalitet och därmed att 

revisionen i stort är av god kvalitet. 

 

“...den håller minst lika hög kvalitet som resten av organisationen” Respondent G 

 

“Styrkan är att vi är en så blandad grupp med olika infallsvinklar ” Respondent D 
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5.1.3 Relation till sakkunnig  

Samtliga respondenterna är även överens om att den kommunala revisionen inte skulle 

fungera utan sakkunnigas roll i strukturen, detta då respondenterna anser att 

sakkunnigas roll är vital och avgörande. Respondent I förtydligar vikten av sakkunnigas 

roll och menar att den är avgörande då Kommunallagen (SFS 2017:725) ställer allt 

högre krav på vad revisionen ska omfatta. Flera respondenter nämnder att deras uppdrag 

som förtroendevald revisor ska biträdas av sakkunnig och att detta är en del av 

strukturen. 

 

“Så det, alltså sakkunnig biträdet är ju vitalt, det går ju inte annars. Och det är just den 

här alltså, det är en bra tvåstegsmetod tycker jag” Respondent K 

 

“Det är professionella revisorer som gör själva jobbet, som gör själva granskningarna 

så är det klart att deras kompetens och så är ju helt avgörande och vilket jobb de gör. 

Klart att det är så.” Respondent I 

  

Respondent F anser dock att det är av stor vikt att tydliggöra för sakkunnig att det är de 

förtroendevalda revisorerna som i sitt uppdrag ska fatta de slutgiltiga besluten gällande 

granskningsobjekt. Även respondent C menar att de sakkunniga har en viktig roll men 

att i nuvarande struktur bör sakkunnig inte ha en större roll. Även respondent F säger 

lite skämtsamt att de för en diskussion om vem som är den viktiga revisorn, dock menar 

respondent F att det slutliga beslutet om granskning fattas i kretsen av förtroendevalda 

revisorer. Respondent E menar att i uppdraget som förtroendevald revisor är det viktigt 

att ha respekt för sakkunnigs sakkunskap. Detta innebär att dels dra maximal nytta av 

sakkunnigs kompetens och dels att samtidigt reflektera över av vilken kvalitet 

sakkunnigs arbete är. Samtliga respondenter är alltså överens om att sakkunnig har en 

viktig del i strukturen för kommunal revision.  

 

“Det är såhär att det står i kommunallagen att det är vi som reviderar, men vi är 

skyldiga att anlita ett sakkunnigt biträde. Vi kan skita i vad biträdet säger, vi är inte 

förbjuda att själva gå in och peta i saker och ting men vi måste ha ett sakkunnigt 

biträde.” Respondent A 
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5.2 Oberoende 

I detta avsnitt presenteras de förtroendevalda revisorernas upplevelser gällande hur 

oberoendet kan upprätthållas i strukturen för kommunal revision, detta presenteras 

utifrån underrubrikerna förtroendevalda revisorer, revisionsgruppen och relation till 

sakkunnig.  

5.2.1 Förtroendevalda revisorer 

Gemensamt för våra respondenter är att samtliga anser att frågan om oberoende är 

central för strukturen för kommunal revision och respondenterna beskriver att detta 

område diskuteras aktivt i de skilda revisionsgrupperna. Majoriteten av respondenterna 

anser att helt oberoende kan ingen vara då alla är påverkade utav sina egna värderingar, 

medan respondent G anser att en individ kan vara helt oberoende och annars har 

misslyckats helt.  

 

“... jag blev själv lite förvånad när jag klev in som praktiker i den här världen, att 

frågan om oberoende är en levande diskussion. Det är något man tänker på och det är 

ju så att vi har ju ingen framtid om vi inte kan hålla oss till oberoendet.” Respondent K 

 

“Oberoende är ju en central del i revision” Respondent C 

 

“Jag tror att man kan vara helt oberoende, men inte opåverkad” Respondent F 

 

Respondenternas åsikter skiljer sig åt gällande hur oberoendet bör definieras och hur 

oberoendet har sitt uttryck i kommunal revisonens struktur. Respondent C menar att en 

individ aldrig kan vara fullständigt oberoende och att oberoendefrågan i sig är komplex. 

Detta delas av flera respondenter som upplever att det inte är okomplicerat att hantera 

sitt oberoende och engagemang i lokalpolitikern. Respondent C, D, I och J är av åsikten 

att allting är politiskt och att diskussionen om oberoende kommer längre om insikten 

hanteras. Dock anser respondent H och J att det varit lätt att sätta sin partipolitiska färg 

åt sidan. Dock finns det skillnader bland respondenterna i synen på hur engagerad de 

förtroendevalda revisorerna bör vara i intern partipolitik och hur stort engagemanget i 

dagspolitiken bör vara. Samtliga respondenter har ett engagemang i sitt parti, men i 

olika utsträckning.  
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“...om vi börjar med självklarheter då rå och säger att ingen ska vara för nära och så, 

och ingen ska låta bli att ha nån kontakt alls... ...jag brukar säga att jag tycker inte att 

man ska ha beröringsskräck med den egna partigruppen... ... jag går inte på alla möten 

utan kanske några gånger per år, jag tycker att det är viktigt att vi talar om vad vi har 

för oss och samtidigt passa på att ställa frågan: är det nånting som ni tycker att vi i 

revisionen ska ta upp som vi inte har gjort?” 

Respondent F 

 

“…jag är fortfarande partipolitiker internt va, men jag aktar mig nog för att gå ut i 

insändare, att skriva ut insändare om något lokalt ämne, det vägrar jag göra helt 

enkelt, det får de andra göra.” Respondent J 

 

“...jag går på vissa partimöten, men jag kan säga såhär, att jag kanske borde gå oftare, 

men jag går inte speciellt ofta. Jag går dit och många gånger så redogör jag för 

situationen om det ligger nånting i revisionen och såhär. Men jag, jag är restriktiv 

alltså.” Respondent B  

  

Under intervjuerna med respondenterna samtalades det om att strukturen för kommunal 

revision får utstå kritik för att politiker granskar andra politiker. Respondent A, D och J 

uttrycker att det finns en viss svårighet i att granska politiker som respondenterna delar 

åsikter med. Gemensamt för dessa tre respondenter är att de trots upplevda svårigheter 

ändå aldrig skulle dra sig för att kritisera politiker de tycker bra om, eftersom nuvarande 

struktur kräver detta. Respondent C nämner att det viktigaste är att ha ett underlag att 

basera kritiken på, vilket gör att kritik kan riktas oavsett person. Dock uttrycker 

respondent I att hen skulle göra än hårdare bedömning mot en nämnds ordföranden där 

ordförande är av samma politiska färg. Övriga respondenter nämner inte någon skillnad 

i att granska politiker de delar åsikt med eller övriga politiker.  

 

“…det känns ju väldigt jobbigt att kritisera personer som man tycker är duktiga, så är 

det ju, men samtidigt är det ju det som revisionen handlar om, att vara så pass 

oberoende att man inte börjar försvara...” Respondent D  

 

“…men det är klart att det är lite svårare att granska nån man tycker bra om, det hjälps 

inte, även om man gör det naturligtvis.” Respondent J 
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I diskussionen om att hantera sitt oberoende kommer det under flertalet intervjuer fram 

att det snarare bör ses som att hantera sitt beroende till sina värderingar och 

beröringspunkter, detta för att hålla sig oberoende i sitt uppdrag som förtroendevald 

revisor. Respondenterna från mindre kommuner uttrycker en större svårighet att hantera 

sitt beroende, en respondent uttrycker en eftertänksamhet i att hen får akta sig i sina 

uttalanden i sociala situationer utanför politiken.  

 

“Lite grann så är ju, min egen uppfattning ligger ju med nånstans, det går ju inte att 

frångå. Så någonstans handlar det om att hantera sitt beroende till andra... ” 

Respondent B 

 

“Är inte det samma sak? Eller ja, det är klart om jag tidigare sa att man inte kan va 

oberoende så ja då är det nog kanske där skillnaden går, precis, vi kan hantera, vi vet 

var vi kommer ifrån och vi hantera det... “Respondent K 

 

När diskussionen gällande hot mot oberoendet uppkommer så kommer samtalen in på 

politiska påtryckningar. Majoriteten av respondenterna uttrycker tydligt i första skedet 

att de inte har varit utsatta för påtryckningar från övriga politiker i sitt uppdrag som 

förtroendevald revisor. Dock framkommer det i ett senare skede bland några 

respondenter att försök till påverkan ändå har förekommit. Respondent B är tydlig och 

menar att i dessa situationer är det viktigt att bortse från de politiska påtryckningarna 

och fokusera på syftet med uppdraget för att upprätthålla oberoendet. Majoriteten 

respondenter har ändå förtroende för den kommunala revisonens nuvarande struktur och 

framförallt för uppdraget som förtroendevald revisor, däribland respondent J som anser 

att det finns en respekt för uppdraget som förtroendevald revisor.   

 

“...det är klart att jag haft nån ordförande i nån nämnd som har på någe sätt och vis har 

försökt att läxa upp mig, med de får de väl, jag glömmer lika snabbt.”  

“men det kan jag säga, att många gånger är inte de politiska fienderna dina värsta utan 

det är dina partivänner” Respondent B 

 

“Jag har aldrig under mina år varit utsatt för påtryckningar... 

... ja de var ett tillfälle då kommunalrådet ringde och liksom luskade efter 

information..” Respondent I 
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“Så att jag tyckte att, det fanns goda möjligheter för att jag skulle ha utsättas av en 

störtskur av politisk påverkan, men jag upplevde ingenting av det.” Respondent K 

 

“och det betyder inte att jag är så himla bra utan det betyder att folk respekterar rollen. 

Och det är viktigt, det är nästan viktigaste att man respekterar rollen än människan 

inom rollen. “Respondent J 

5.2.2 Revisionsgruppen 

Som tidigare nämnt har flertalet respondenter förtroende för respektive revisionsgrupp 

vilket även tas upp i samtalet om hur oberoendet säkerställs. Samtliga respondenter 

menar att strukturen bidrar till att majoriteten av de politiska partierna är representerade 

i revisionsgruppens sammansättning, vilket är en garanti för att upprätthålla oberoendet. 

Däribland respondent J som uttrycker att möjligheten till en oberoende revision ökar 

tack vare revisionsgruppens blandade sammansättning. Respondenterna från större 

kommuner och regioner uttrycker en fördel av att majoriteten av partierna finns 

representerade i revisionsgruppen.  

 

“...plus att den här breda sammansättningen av revisionsgruppen är ju en garanti i sig 

för att inte bli alltför partisk.” Respondent A 

 

“...man har ju naturligtvis en viss partipolitisk färg bak i ryggen, men inom själva 

revisionsgruppen, det märks inte, det är väldigt positivt att man försöker lägga det, 

nästan i alla fall, helt åt sidan.” Respondent J 

 

Fördelen med gruppens blandande sammansättning resulterar enligt majoriteten av 

respondenterna i att det tillsammans blir lättare att upprätthålla en oberoende revision. 

Respondenterna menar att de tillsammans bevakar varandra och därigenom skapas en 

garanti för att ingen förtroendevald revisor enskilt agerar partipolitiskt. Respondent K 

och I uttrycker båda att revisionsgruppens sammansättning i sig fungerar som en 

internkontroll för att säkerställa att oberoendet upprätthålls i respektive kommun och 

region. 
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“På samma sätt så ju i förtroendevalda revisionen att vi skulle nog larma till på 

varandra om man tar hänsyn av partifärg. Sen tror jag inte att nån människa kan vara 

helt oberoende, men dagspolitiken känner jag mig oberoende ifrån” Respondent K 

 

“Det var det jag menade, man bevakar lite grann varandra och det är därför systemet 

funkar också tycker jag” Respondent I 

 

Dock anser respondent A och B att det ibland blir politiska diskussioner inom 

revisionsgruppen, men att detta tas upp och hanteras av övriga förtroendevalda 

revisorer. Av en annan åsikt är respondent G som menar att revisionsgruppen har 

misslyckats om partipolitiska diskussioner förs inom revisionsgruppen. Respondent C 

menar å andra sidan att revisionsgruppen ibland kommer in på politik, men att 

revisionsgruppen aldrig kommunicerar politik.  

 

“Det var faktiskt en i min grupp som sa att, ska ni hålla på med det där så får ni bli 

politiker, för nu, nu är ni inte revisorer”  

“...det känns som att alla står ganska fri alltså. ...det har nog aldrig kommit upp till ytan 

i vår grupp att nån skulle försöka styra det till nått håll, de det har jag nog aldrig varit 

med om” Respondent B 

 

“Jag sa åt hen efteråt att jag tycker hen är jävig i den frågan, och bör inte agera i 

frågor som hanterar samarbetet mellan region och kommun i och med att hen är så 

partipolitiskt aktiv i kommunen, det tyckte hen inte om.” Respondent A 

 

När oberoendet behandlas under intervjuerna tar flera respondenter upp att 

Kommunallagens reglering gällande att varje förtroendevald revisor är självständig i sitt 

uppdrag stärker nuvarande struktur. Respondent K menar att varje förtroendevald 

revisor är självständig och tar upp ett exempel som visar på att strukturen för kommunal 

revision har en möjlighet att hantera att oberoendet säkerställs. Respondent D är av 

samma åsikt och menar att strukturen där respektive förtroendevald revisor är 

självständig i sig är en garanti för att upprätthålla en oberoende kommunal revision.  
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“...så där hade fullmäktige faktiskt en diskussion utifrån revisionens underlag på ett sätt 

som jag, som är ovanligt, men som stärkte mig i min övertygelse om att det finns ett 

system som faktiskt klarar av det här.” Respondent K 

 

Flertalet respondenter uttrycker tillit till nuvarande struktur gällande oberoende då 

strukturen reglerar att revisionsgruppens ordförande ska komma från oppositionen. 

Respondent A menar att detta ska ses som en garanti för oberoendet och på så vis 

upprätthålls en hög kvalitet i kommunala revision. Ordföranderollen i sig ses inte som 

mer betydelsefull än övriga ledamöter i revisionsgruppen, däremot uttrycks att 

uppdraget är mer tidskrävande och att ordförande har ett uppdrag i att säkerställa att 

oberoendet inte hotas av diskussioner rörande dagspolitik och partipolitik.  

 

“...men däremot är alltid ordförande från oppositionen, så det är väl den delen i såna 

fall som ska vara det här opolitiska, att ordförande är alltid från oppositionen” 

Respondent C 

 

“Jag tror det är bra att de är en från oppositionen som sitter på ordförandeskapet i 

revisionen, det blir nån form av maktbalans” Respondent K 

5.2.3 Relation till sakkunnig 

Flera respondenter tar upp att ett led i oberoendet är att Kommunallagen reglerar att 

förtroendevalda revisorer ska biträdas av sakkunnig. Respondent C menar att kommunal 

revision håller hög kvalitet tack vare att granskningarna görs oberoende med 

sakkunniga som specialister. Flera respondenter ser relationen till sakkunnig mera som 

ett samarbete än att de ser de sakkunniga som uppdragstagare, däribland respondent D 

som beskriver att uppdraget som förtroendevald revisor underlättas genom samarbetet 

med sakkunnig. Respondent J och K ser det som att samarbetet mellan förtroendevald 

revisor och sakkunnig är styrkan i strukturen gällande upprätthållandet av oberoendet, 

respondent J nämner samtidigt att samarbetet skulle kunna förbättras. Majoriteten av 

respondenterna menar att de har förtroende för sakkunnig, däremot framkommer det 

under flera intervjuer att flertalet respondenter har förtroende för personen bakom 

uppdraget, snarare än uppdraget i sig.  
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“Det sakkunniga biträdet är ett led i oberoendet och jag tror att det skulle vara svårare 

att leverera en bra produkt utan dom...” Respondent E 

 

“...de har ju en jätteviktig roll i och med att det är dem som gör jobbet...” Respondent K 

 

“...de kommer med den i första steget, sen går vi igenom den och sen kanske vi justerar 

nånting, men i princip är det faktiskt de som gör det mesta ja... ...formellt sett fattar de 

förtroendevalda alla beslut, men det bygger till 90 procent på den upphandlade... ...Vi 

är väldigt beroende av dem, helt klart.” Respondent J 

 

Respondent I menar att det skett en utveckling i de sakkunnigas betydelse i strukturen, 

vilket har påverkat frågan kring oberoende. Respondenten menar att förändringen som 

skett innebär att riskanalysen som revisionsplanen bygger på i allt större grad tas fram 

av sakkunnig. Även respondent B, E och J menar att sakkunnig har en större delaktighet 

i vilka granskningar som utförs inom kommun och region. Samtliga respondenter som 

representerar kommuner som i sin modell är helkund hos en revisionsbyrå beskriver att 

oberoendet hotas på grund av att sakkunnig är en större del i valet av granskningsobjekt. 

Detta menar respondent F, G och J tydliggörs då de uppmärksammat att sakkunnig 

återanvänder rapporter från andra kommuner. Å andra sidan menar respondent B att 

förslag på granskningar från sakkunnig även kan vara positivt, detta då sakkunnig som 

extern part kan bidra med ett annat synsätt vilket i sig stärker oberoendet och 

revisionskvaliteten.  

 

“Jag är jävligt kritisk emot när sakkunnig lägger fram förslag, har dom gjort en sak i en 

annan kommun så vill dom göra det igen” Respondent G 

 

“... de märker man när de till och med glömmer ändra kommunens namn och sådär” 

Respondent J 

 

“...det är vi som bestämmer över hur det hela ska gå till, när man är helkund så blir det 

inte riktigt på de sättet” Respondent F 
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“Det är inte så att vår upphandlade byrå med kontraktet har full rätt att styra och ställa 

över oss utan de är uppdragstagare, och ska behandlas som såna. Vi bestämmer vad 

dom ska granska.”  Respondent E 

 

Respondent C och K anser att strukturen med förtroendevald revisor och sakkunnig är 

en väl utformad struktur för att stärka oberoendet. Skulle strukturen endast bestå av 

sakkunniga skulle kommunal revision enligt respondent C inte bli oberoende då 

aspekten lön har en inverkan på vilka granskningar som utförs. Respondent I är av 

samma åsikt och menar att nuvarande struktur bidrar till att oberoendet säkerställs i flera 

led. Respondenten tar även upp att om sakkunnig både tog fram underlaget och drog 

slutsatser skulle det aldrig komma fram om de har en dold agenda i sina valda 

granskningar. Att nuvarande struktur säkerställer oberoendet är inte en åsikt som 

respondent H delar då respondenten anser att sakkunnigas roll är det som säkerställer 

oberoendet.  

 

“...plus att som jag menar så tycker jag ändå att balansen mellan de förtroendevalda 

och de sakkunniga funkar bra” Respondent I 

 

“...ja, eftersom det ändå bygger på en så otroligt lös grund att vi politiker ska granska 

de styrande politikerna“ Respondent H 

 

Under intervjuerna med respondenterna som är eller har varit ordförande för 

revisionsgruppen framkommer att ordförandeposten innebär en tätare relation till 

sakkunnig än övriga ledamöter. Respondent B menar att ordförandeposten i 

revisionsgruppen kräver en större kontakt till sakkunnig, vilket enligt respondenten även 

ställer krav på oberoendet. Respondent K uttrycker att kontakten till sakkunnig var 

större när respondenten hade ordförandeposten än i nuvarande uppdrag som ledamot i 

revisionsgruppen. Respondent F uttrycker att hen vill ta del av sakkunnigs rapporter 

före övriga i revisionsgruppen för att påvisa att besluten tillhör de förtroendevalda 

revisorerna och inte sakkunnig.  

 

“...för att relationen med den sakkunniga är ju ofta på nått sätt gruppens relation, sen 

blir det ju lite annorlunda har jag ju redan insett om man sitter som ordförande i 

revisonen... ...att nu är det faktiskt jag som bestämmer föredragningslistan på nästa 
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revision... ...det är ju ändå ett sånt där sätt att ändå tala om att det är revisionsgruppen 

och politikerna som bestämmer” Respondent F  

 

5.3 Kompetens 

I detta avsnitt presenteras de förtroendevalda revisorernas upplevelser gällande hur 

kompetensen upprätthålls i strukturen för kommunal revision, detta presenteras utifrån 

underrubrikerna förtroendevalda revisorer, revisionsgruppen och relation till 

sakkunnig. 

5.3.1 Förtroendevalda revisorer 

Som nuvarande struktur för kommunal revision är uppbyggd anser samtliga 

respondenter att ingen sakkunskap är nödvändig i uppdraget som förtroendevald revisor. 

Flera respondenter förtydligar att det inte finns något formellt krav för kompetens och 

att det inte heller bör göra det i framtiden då uppdraget är ett förtroendeuppdrag. 

Respondent A, C, D, G och H har ekonomisk högskoleutbildning eller motsvarande 

kompetens, medan övriga respondenter saknar liknande utbildning. Respondent A och E 

menar att det formella kravet på ekonomisk kompetens finns hos sakkunnig och att det 

är anledningen till att detta ej ska krävas av de förtroendevalda revisorerna.  

 

“Nej, därför att vi är förtroendevalda och det är våran uppgift, vi behöver ingen 

sakkunskap” Respondent E 

 

“Man måste ju ha grundläggande ekonomisk kunskap va så man liksom kan läsa ett 

bokslut ungefär och förstå innebörden av det, men man måste ju inte va ekonom på nått 

sätt” Respondent I 

 

“...utan de är det fina i vår modell att vi inte har en sån syn... ...så har man en 

inställning på nått sätt att alla är kapabla att klara uppdraget...” Respondent K 

 

Samtidigt som majoriteten är överens om att inget krav på kompetens bör finnas åtog 

sig det flesta uppdraget utan att veta vad uppdraget innefattade, både kompetensmässigt 

och tidsmässigt. Respondent J och K fick uppdraget under påbörjad mandatperiod och 

saknade då en grundläggande kurs inför åtagandet, flera respondenter tar upp att en 

inledande kurs är en förutsättning för att få rätt kompetens inför uppdraget. Flera 
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respondenter menar att en tydligare uppdragsbeskrivning skulle vara en fördel, detta då 

uppdraget som förtroendevald revisor skiljer sig mot övriga förtroendeuppdrag. 

Respondent K menar däremot att en uppdragsbeskrivning är att överdriva då 

Kommunallagen tillsammans med SKL:s god revisionssed ger en bra övergripande bild 

över uppdraget. Flertalet respondenter har förtroende för strukturenens uppbyggnad men 

anser att uppdraget som förtroendevald revisor bör tydliggöras, både för 

uppdragstagaren och för övriga politiker. 

 

“Jag hade ju nästan ingen aning vad kommunrevisionen va förrän jag ramlade in i den 

själv, det var verkligen nollställt. Och jag inser att det är helt andra saker än vad jag 

hade kunnat tänka mig innan jag kom in i det hela. Jag tror inte att gemene man vet ett 

skvatt, inte nått.” Respondent J 

 

“Jag vet inte om det behövs en tydligare uppdragsbeskrivning för jag tycker att den här 

god revisionssed som SKL:s revisionsdelegation tar fram för varje mandatperiod, den 

ger en bra beskrivning och sen är ju uppdraget i kommunallagen väldigt övergripande 

beskrivet...” Respondent K 

 

Flertalet respondenter beskriver att uppdraget som förtroendevald revisor i nuvarande 

struktur innebär att de förtroendevalda revisorerna inte ska ägna sig åt siffergranskning, 

även kallad räkenskapsrevision. Respondent F menar att uppdraget kräver kompetens i 

form av att kunna läsa och förstå delårsbokslut och årsbokslut. Flera respondenter är av 

samma åsikt som respondent F och menar att det är en fördel att besitta grundläggande 

ekonomisk kompetens. Förutom att besitta grundläggande ekonomisk kompetens anser 

respondent A, C, E, F, I och K att det finns ytterligare fördelar i att ha kompetens om 

kommunal verksamhet och den politiska processen. Respondent G anser till skillnad 

mot övriga respondenter att en politisk bakgrund är en nackdel. En ytterligare fördel 

som flera respondenter nämner är helhetssyn, respondenterna C och F benämner detta 

som helikopterperspektiv och syftar på en kompetens att övergripande förstå för hur 

nämnder och styrelse fungerar.   

 

“...jag tycker ändå att det är viktigt att man har nån slags kunskap kring ekonomi och 

kommunal ekonomi. Även om vi som förtroendevalda aldrig gör egna granskningar så 
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läser vi ändå årsbokslut och delårsbokslut och sådär och då är det ju bra om man 

begriper vad de är man läser.” Respondent F 

“Jag tror att politisk erfarenhet är en fördel, att man liksom vet hur politik fungerar och 

själv har funderat på hur man ska göra politiskt. Kunskap om politik och politikens roll 

gör ju att man borde ha bättre förutsättningar för att kunna se själv om man skulle 

agera partipolitiskt” Respondent I  

 

“Jag tror att den bästa utbildningsbakgrund är att besitta kunskaper om hur systemet 

fungerar” Respondent E 

 

Integritet är en egenskap flera respondenter benämner som en viktig egenskap för att 

kunna utföra sitt uppdrag och för att möjliggöra att oberoendet upprätthålls i kommunal 

revision. I nuvarande struktur där politiker granskar styrande politiker anser respondent 

D att det är en fördel att dels ha kunskap om politik och dels även att vara nyfiken och 

ifrågasättande. Respondent I delar denna åsikt och anser även att det är viktigt att vilja 

att verksamheten ska fungera bra. Respondent B, C och J menar lite skämtsamt att sunt 

förnuft är en kompetens som är fördelaktig i uppdraget som förtroendevald revisor.   

 

“ja, du måste ha, i min värld så vill jag mena att du måste ha integritet alltså.” 

Respondent B 

 

“En viktig egenskap man måste ha för att sitta i revisionen är också att man vill att 

verksamheten ska funka bra... … en viktig egenskap är nog att bli förbannad när man 

ser att saker inte funkar, det tror jag är en helt avgörande punkt.” Respondent I 

5.3.2 Revisionsgruppen 

Flertalet respondenter tar upp att nuvarande struktur som innebär att respektive 

revisionsgrupp måste bestå av minst fem ledamöter är en fördel för kompetensen, detta 

då fler ledamöter resulterar i en mer utbredd kompetens. Många respondenter menar att 

det är den breda kompetensen inom revisionsgruppen som resulterar i att kommunal 

revision håller hög kvalitet. Däribland respondent H som menar att samarbetet inom 

revisionsgruppen tillsammans med det olika egenskaperna respektive ledamot besitter 

bidra till att deras revisionsgrupp håller hög kvalitet.   
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“för att det inte ska finnas några kompetenskrav så har man ju fått en intressant mix i 

vår grupp” Respondent K 

 

“Att det sen inte finns några formella krav men det är en fördel om revisionsgruppen är 

väldigt blandad sammansatt” Respondent A 

 

“I de här sammanhanget tycker jag att det är bra att vi är många för då kommer det 

många olika inspel. Och jag tycker att vi har väldigt duktiga revisorer, jag tycker att de 

är helt otroligt duktiga.” Respondent D 

 

Flera respondenter anser att en alltför homogen revisionsgrupp är negativt för 

revisionskvaliteten. Respondent D menar att olika utbildningar och yrkeserfarenhet ger 

en bredare revisionskompetens och att en revisionsgrupp bestående av enbart personer 

med ekonomisk kompetens skulle innebära en alltför siffercentrerad revision. 

Respondent A och I tar upp att olika erfarenheter i både utbildning och intressen hos 

revisionsgruppens ledamöterna bidrar till att de kompletterar varandra. Respondent I 

nämner vidare att ledamöternas skilda intressen och kompetenser är en faktor i hur 

granskningen av nämnder och styrelser fördelas inom revisonsgruppen.  

 

“Men att man har den här erfarenheten och blandningen från olika yrken och 

erfarenheter, det är ju en stor fördel, absolut!” Respondent I 

 

“Det är blandning och erfarenheten tycker jag som gör oss till en bra revisionsgrupp” 

Respondent G 

5.3.3 Relation till sakkunnig 

Samtliga respondenter anser att nuvarande struktur för kommunal revision är de 

sakkunnigas kompetens en förutsättning för att uppnå revisionskvalitet. Respondent A 

uttrycker att oavsett vilken modell kommuner och regioner väljer bygger strukturen på 

att den kommunala revisionen får sin kompetens från sakkunniga. Respondent A, E, I 

och K anser att Kommunallagen (SFS 2017:725) är tydlig i sin formulering om att 

förtroendevalda revisorer ska biträdas av sakkunnig för att få kompetensen som krävs 

för att genomföra varje granskning. 
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“...jag är väldigt beroende av att den sakkunnige har gjort ett bra jobb, naturligtvis är 

det så, vi kompletterar varandra på det sättet... men vi har ju dem för deras 

professionalitet så att vi ska kunna koncentrera oss på andra saker, kan man väl säga” 

Respondent D 

 

“Alltså vi behöver det sakkunniga biträdet eftersom de tillför en kompetens...” 

Respondent A 

 

Respondent A menar att deras modell som innefattar att upphandla sakkunnig 

skräddarsytt för respektive granskning lyckas bäst i hänseende till kompetens. 

Respondent H ser däremot fördelar med eget revisionskontor eftersom kontoret ger 

fördelar i form av att kompetensen behålls inom kommunen. Respondent H tillägger 

även att det har goda ekonomiska resurser vilket bidrar till att de kan använda 

spetskompetens för enskilda granskningar. Respondenterna som är helkunder hos en 

revisionsbyrå uttrycker i sin tur stort förtroende till kompetensen hos respektive 

revisionsbyrå. Detta beskrivs av en respondent som hänvisar till att storleken på 

revisionsbyråerna möjliggör att rätt kompetens kan erhållas.   

 

“Vi gör ju alltså, när vi går in och granskar så kallas det att vi gör oberoende 

granskningar, vi låter någon utomstående göra det och det är PWC för det mesta. I och 

med i uppdraget så har vi tagit PWC och då så får vi använda PWCs sakkunniga 

utifrån olika områden...“ Respondent C 

 

Respondent J uttrycker att det finns en övertro till de sakkunnigas kompetens och 

rapporter. Respondenten menar att rapporterna oftare borde remitteras tillbaka 

revisionsgruppens upphandlade revisionsbyrån för att höja revisionskvaliteten. 

Respondent I är av samma åsikt som respondent J och beskriver att i många fall hade de 

sakkunnigas rapporter kunnat varit av högre kvalitet, detta baserat på kompetensen som 

revisionsbyrån besitter. Sakkunnigas kompetens kan däremot enligt respondent C även 

vara ett hot mot de förtroendevalda revisorer, detta då de förtroendevalda revisorerna 

inte alltid har rätt kompetens för att avgöra om granskningen fyller sitt syfte. Flera 

respondenter menar att det är viktigt att vara kritisk mot sakkunnig för att säkerställa att 

rätt kompetens erhålls i kommunal revision. 
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“...ja de blir för fikonspråkigt, det är inget fel, men det är svårläst för den det är till 

för” Respondent J 

 

“Så att ibland är ju sakkunnigheten väldigt farlig för de förtroendevalda i och med att vi 

har ju inte den kompetensen alltid att kunna avgöra det här” Respondent C 

 

“Man ska ju va kritisk på det sättet att när man upphandlar sitt sakkunniga biträde så 

måste man säkerställa att de har en god kvalitetssäkring internt och att de förmår att 

utföra uppdraget på ett bra sätt” Respondent K 

 

I samtalen om strukturen som kräver kompetens från sakkunnig tar flera respondenter 

upp en ekonomisk aspekt. Respondenter som representerar mindre kommuner kan se en 

begränsning i deras budget medan andra respondenter menar att deras ekonomiska 

resurser är goda. Respondent A hänvisar till sin upplevelse av att mindre kommuner får 

otillräckliga ekonomiska resurser vilket äventyrar mängden granskningar. Respondent B 

menar att de driver en diskussion med sakkunnig om de ekonomiska resurserna 

eftersom det påverkar mängden underlag som sakkunnig ska producera.  

 

“Då sa hen såhär: Nu får ni bestämma hur mycket underlag ni vill ha inför planeringen 

och då säger hen att ju mer ja breder ut mig desto mer kostar det. Sen lägger hen ett 

förslag...” Respondent B 

 

“Det stora problemet är egentligen inte de förtroendevalda svarar för, utan att det på 

många håll är svårt att få fram tillräckliga resurser för att göra granskning, i små 

kommuner med liten budget är det svårt att få fram resurser för mer än bara den 

minimala årliga granskningen och det är frågan om en tillräcklig resursbas för 

revisorerna är viktigare än diskussionen om att ha förtroendevalda politiker.” 

Respondent A 
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6. Reflektioner 
Utifrån studiens huvudområden analyseras i detta kapitel insamlade empiri för att 

identifiera samstämmighet och motsättningar mellan empiri och teori. Studiens 

huvudområden påverkar varandra vilket bidrar till att samtliga huvudområden 

behandlas under samtliga rubriker. 

 

6.1 Struktur 
Det som utmärker sig under samtliga samtal med de förtroendevalda revisorerna är att 

strukturen för kommunal revision ses som en intressant och betydelsefull fråga. Flertalet 

av de förtroendevalda revisorerna anser att uppdraget som förtroendevald revisor är 

betydelsefullt i strukturen eftersom uppdraget innebär att vara fullmäktiges organ och 

oberoende tillvarata kommuninvånarnas intresse. Att de förtroendevalda revisorerna är 

av den åsikten ligger i linje med Collin et al. (2009) som beskriver att kommunal 

revision är betydelsefullt för att kontrollera att skattemedlen används på ett effektivt och 

trovärdigt sätt. Två förtroendevalda revisorer anser dock att uppdraget som 

förtroendevald revisor inte har någon avgörande funktion i strukturen, vilket kan anses 

strida mot Collin et al. (2009) studie. Vidare är resterande förtroendevalda revisorer av 

åsikten att deras uppdrag är betydelsefullt i strukturen för att säkerställa en oberoende 

och lokalt förankrad revision. Det är således den lokala förankringen som skulle gå 

förlorad om uppdragets som förtroendevald revisor togs bort som ett led i en förändrad 

struktur. Detta styrker det resonemang som förs av Bäck (2018) gällande att i en 

alternativ struktur skulle den lokala förankringen gå förlorad vilket är aspekten som 

säkerställer en effektiv granskning. 

 

Thomasson (2018) anser att samspelet mellan förtroendevald revisor och sakkunnig är 

det unika med strukturen för kommunal revision. Att strukturen består av ett samarbete 

stämmer överens med de förtroendevalda revisorernas reflektioner över strukturens 

uppbyggnad. Detta är dock inte en gemensam åsikt då framförallt en förtroendevald 

revisor menar att de förtroendevalda revisorerna i större utsträckning bör se sakkunnig 

som uppdragstagare. Gemensamt för samtliga förtroendevalda revisorer är dock att de 

ser sakkunnigs roll i strukturen som vital och en förutsättning för att strukturen ska 

erhålla kompetensen som krävs för att kommunal revision ska vara av kvalitet. Några 

förtroendevalda revisorer hävdar att relationen som utgör samarbetet med sakkunnig är 
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det som bygger styrkan i hänseende till kompetens i kommunal revision. Ett antal 

förtroendevalda revisorer ser dock sakkunnigas kompetens som en risk mot 

kvalitetskravet oberoende. 

 

6.2 Oberoende 

En gemensam åsikt för samtliga förtroendevalda revisorer är att diskussionen om 

oberoende är central och det framkommer att oberoendefrågan diskuteras aktivt i de 

olika revisionsgrupperna. Åsikten ligger i linje med reflektionerna som Thomasson 

(2016) presenterar, vilket är ett tecken på att aktörerna i strukturen för kommunal 

revision aktivt hanterar oberoendefrågan. En förtroendevald revisor uttrycker en 

förvåning i att oberoendefrågan inte enbart är en fråga i teorin utan även en fråga som 

diskuteras och hanteras aktivt i praktiken. De förtroendevalda revisorerna är av åsikten 

att revisionsgruppens sammansättning där majoriteten av de olika politiska partierna är 

representerade är en garanti för att upprätthålla oberoendet. Dessa observationer kan 

anses vara i motsättning till resultaten av Thomassons (2018) studie gällande att 

oberoendet riskeras att hotas när revisionsprocessen är öppen för politiska influenser. 

De förtroendevalda revisorerna uttrycker att revisionsgruppens politiskt blandade 

sammansättning istället upprätthåller kravet på oberoende, detta genom att varje 

ledamot fungerar som en internkontroll för att säkerställa att partipolitik och dagspolitik 

inte ska påverka revisonsgruppens ställningstagande. 

 

I samtalen om hur en oberoende kommunal revision säkerställs tar majoriteten av de 

förtroendevalda revisorerna upp risker som hotar oberoendet. Ett antal förtroendevalda 

revisorer upplever att de sakkunnigas kompetens är en risk för att säkerställa en 

oberoende kommunal revision. Detta kan kopplas till Mansouri et al. (2009) studie som 

tar fram att bristande kompetens skapar ett beroendeförhållande till aktören som besitter 

kompetensen, vilket riskerar att hota oberoendet. Det råder emellertid delade 

uppfattningar hos de förtroendevalda revisorerna gällande sakkunnigas påverkan på 

oberoendet. De förtroendevalda revisorernas delade meningar om samarbetets effekt 

kan tänkas förklaras av Suwaidan och Qasim (2010) som anser att en relation är 

tvåsidig. Detta genom att både ha positiv effekt i att tillföra kompetens men att 

relationen även kan riskera att hota kravet på oberoende.  
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De förtroendevalda revisorerna tar även upp att sakkunnig har fått en allt större roll i 

nuvarande struktur. Detta genom att i större grad delta i planeringen av vilka 

granskningar som ska utföras vilket å ena sidan riskerar att hota oberoendet men å andra 

sidan tillför kompetens. Detta kan anses bekräfta Abbott et al. (2016) som påvisar att 

oberoende och kompetens interagerar. Det råder emellertid delade uppfattningar 

gällande om sakkunnigas växande roll välkomnas eller inte och detta tenderar att höra 

samman med vilken modell i strukturen respektive revisionsgrupp tillämpar. Flera 

förtroendevalda revisorer som tillhör en revisionsgrupp som i modellen är helkunder 

hos en revisionsbyrå ser farhågor i att sakkunnig får en allt större roll och på så vis kan 

styra vilka granskningar som ska utföras. Även dessa farhågor kan tänkas förklaras av 

Suwaidan och Qasim (2010) som påvisar att ökad kompetens kan riskera att hota 

oberoendet och vice versa. Samtidigt beskriver de förtroendevalda revisorerna som 

representerar en modell som upphandlar sakkunnig för varje granskning att 

kompetensen hos sakkunnig tillförs revisionen, utan att oberoendet riskeras att hotas.  

 

Det framkommer tydligt att de förtroendevalda revisorerna har förtroende för sin valda 

modell inom strukturen och tar fram för- och nackdelar i hänseende till oberoende och 

kompetens i de olika modellerna. En anledning till att de förtroendevalda revisorerna 

har förtroende för sin valda modell är att förtroendet för revisionsgruppens 

sammansättning är stort, både gällande oberoende och kompetens. Särskilt 

anmärkningsvärt är att majoriteten av de förtroendevalda revisorerna beskriver att de 

tilldelats uppdraget genom att nomineras av sitt parti, vilket innebär att 

sammansättningen är beroende av de nomineringar som sker inom respektive parti. 

Utifrån de förtroendevalda revisorernas beskrivning gällande hur uppdraget tilldelas 

påvisas att Schelkers (2010) teori om att oberoendet inte kan säkerställas om ledningen 

väljer sina revisorer inte är applicerbar på kommunal revision. Detta då fullmäktige 

indirekt inte väljer sina revisorer och därigenom inte kan påverka kravet på oberoende. 

Ett fåtal förtroendevalda revisorer nämner att uppdraget beslutas i fullmäktige, dock är 

det oklart om fullmäktige har nekat en nominering till uppdraget som förtroendevald 

revisor. 

 

Den kommunala revisionens struktur innefattar att politiskt förtroendevalda revisorer 

granskar styrande politiker, vilket enligt Thomasson (2018) påverkar oberoendet och 

därför ifrågasätts strukturen. Det råder emellertid delade uppfattningar bland de 
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förtroendevalda revisorerna gällande detta. Majoriteten av de förtroendevalda 

revisorerna ser ingen motsättning i att granska styrande politiker av samma politiska 

tillhörighet, medan ett fåtal förtroendevalda revisorer upplever svårigheter i att kritisera 

politiker de delar åsikt med. En förtroendevald revisor trycker på att kritiken alltid 

måste baseras på ett uttömmande underlag vilket bidrar till att kritik kan riktas oavsett 

politisk tillhörighet. Något som bör betonas är även att majoriteten av de 

förtroendevalda revisorerna har förtroende för den kommunala revisionens struktur 

gällande oberoende, detta då de inte varit utsatta för påtryckningar från övriga politiker. 

De förtroendevalda revisorernas upplevelser av agerandet inom kommunal revision är 

inte i linje med Thomassons (2018) resultat som påvisar att oberoendet hotas när 

strukturen är öppen för politisk påverkan. Motsättningarna till Thomassons (2018) 

resultat visar en anledning till att de förtroendevalda revisorerna inte anser att strukturen 

bör ifrågasättas i hänseende till kvalitetskravet oberoende.   

 

Särskilt anmärkningsvärt är att våra observationer pekar mot att det inte är strukturen 

där politiskt tillsatta förtroendevalda revisorer granskar styrande politiker som är det 

felande länken gällande oberoendet, utan länken som brister är när fullmäktige inte 

uppmärksammar revisionens rapporter. Observationerna visar att utformningen av 

strukturen inte har någon betydelse om fullmäktige väljer att inte agera på revisionens 

underlag. Detta styrker resonmenaget som förs av Tagesson och Eriksson (2011) som 

hävdar att om fullmäktige gör en annan bedömning än revisorerna ifrågasätts i längden 

de förtroendevalda revisorernas uppdrag. Observationerna kan även tänkas förklaras av 

Thomassons (2018) studie som påvisar att relationen mellan de förtroendevalda 

revisorerna och fullmäktige är problematiskt gällande oberoende. En alternativ lösning 

på problematiken som tas upp är att de förtroendevalda revisorerna ser ett behov av att 

tydliggöra deras uppdrag för att förstärka den kommunala revisionens ställning i 

nuvarande struktur. Detta för att säkerställa att revisionen uppfattas oberoende och 

kompetent gentemot övriga politiker. Sammanfattningsvis bekräftar detta Schelkers 

(2013) teori gällande att om revisorer inte uppfattas oberoende och kompetent hotas 

syftet med att ha en oberoende revision. 

 

6.3 Kompetens 
Studier utförda av Tagesson och Eriksson (2011) påvisar att revisionskvaliteten ökar om 

revisorerna är kompetenta och erfarna. Våra observationer visa i enlighet med studien 
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att de förtroendevalda revisorerna anser att revisionskvaliteten ökar om 

revisionsgruppen sammansättning är blandad gällande kompetens och erfarenhet. Flera 

förtroendevalda revisorer hävdar att en allt för homogen revisionsgrupp är negativt för 

revisionskvaliteten. Samtliga förtroendevalda revisorer anser att det inte bör finnas 

några kompetensmässiga krav för uppdraget, samtidigt som det är en fördel att besitta 

viss ekonomisk erfarenhet i uppdraget som förtroendevald revisor. Observationen kan 

förklaras av det resonemang som förs av Furiady och Kurnia (2015) gällande att en 

högre grad av kompetens hos revisionen resulterar i en högre grad av revisionskvalitet. 

 

Furiady och Kurnia (2015) tar även fram att om revisionsprocessen lyckas tillvarata 

revisorernas kompetens ökar revisionens objektivitet och därmed oberoende. Detta 

skulle kunna tänkas hänga ihop med de förtroendevalda revisorernas resonemang 

gällande att de sakkunniga som extern part tillför en styrka i revisionsgruppen i 

hänseende till kompetens. Att de förtroendevalda revisorerna poängterar att de 

sakkunniga är skickliga går emot Tagesson och Eriksson (2011) vars resultat indikerar 

på brist både när det gäller oberoende och kompetens hos de sakkunniga. Våra 

observationer visar snarare på att de förtroendevalda revisorerna har förtroende för de 

sakkunnigas kompetens och hävdar att de tillför en ytterligare fördel i hänseende till att 

stärka oberoendet. 

 

Därtill belyser de förtroendevalda revisorerna att i sitt uppdrag är det fördelaktigt att 

besitta kompetens i hur den politiska processen fungerar för att hantera uppdraget på ett 

tillfredställande sätt. Åtta av de elva förtroendevalda revisorerna är i slutet av sin 

politiska karriär, vilket de nämner som en av anledningarna till att de blev nominerade 

till uppdraget. Att majoriteten av de förtroendevalda revisorerna är i slutet av sin 

politiska karriär ligger i linje med Thomassons (2016) resultat som påvisar att det är 

fördel kompetensmässigt om de förtroendevalda revisorerna är i slutet av sin politiska 

karriär. Det råder emellertid delade uppfattningar gällande hur uppdraget ska tilldelas 

för att säkerställa oberoende och kompetens inom strukturen. En förtroendevald revisor 

anser att rekrytering till uppdraget bör ske utanför kretsen av politiker, detta av den 

anledningen att uppdraget snarare bör tilldelas baserat på person som i samhället har en 

ställning och roll som inger förtroende. Detta kan tänkas bekräfta resultatet som 

Thomasson (2016) presenterar gällande att det finns anledning att utveckla hur 
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tillsättningen av de förtroendevalda revisorerna sker för att säkerställa oberoende och 

kompetens. 

 

Den sammantagna bilden som de förtroendevalda revisorerna ger är att den blandade 

politiska revisionsgruppen upprätthåller kvalitetskravet oberoende, medan sakkunnig 

både möjliggör ökat oberoende men framförallt ger kompetens till strukturen. Denna 

bild stödjer både Thomassons (2018) och Justesen och Skaerbeaks (2010) studier som 

hävdar att det finns ett behov av att inkludera samtliga aktörer i revisionsprocessen för 

att kunna utvärdera oberoende och kompetens. Detta bidrar till att våra observationer 

kan anses bekräfta tidigare utförda studier med att revisionsprocessen bör ses som en 

helhet för att möjliggöra en rättvisande bild över strukturen. Majoriteten av de 

förtroendevalda revisorerna betonar att det är ett samarbete där revisionsgruppen är en 

del och sakkunnig en annan del, men som tillsammans utgör den sammantagna 

kommunala revisionen. Detta styrker återigen resonemanget att kommunal revision bör 

studeras med utgångpunkt i strukturens alla delar. 
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7. Slutdiskussion   
Syftet med studien är att belysa hur förtroendevalda revisorer ser på den kommunala 

revisionens struktur gällande oberoende och kompetens. Vår studie gör gällande att 

kommunal revision inte har någon framtid om oberoendet inte kan hanteras, detta kan 

appliceras till revision i allmänhet i både privat och offentlig sektor där det finns ett 

behov av granskning mellan ledning och ägare. Studiens resultat påvisar att oberoendet 

kan hanteras i nuvarande struktur för kommunal revision och därmed har strukturen 

enligt de förtroendevalda revisorerna en framtid. Det bör inte ses som anmärkningsvärt 

att majoriteten av de förtroendevalda revisorerna anser att nuvarande struktur har en 

framtid då samtliga har ett uppdrag inom strukturen, varpå de faller naturligt att inte 

kritisera strukturen. Dock är det anmärkningsvärt att kritik mot strukturen ändock 

framkommer i studiens observationer. 

 

Det råder heller inget tvivel bland de förtroendevalda revisorerna att diskussionen om 

oberoende och kompetens är relevant och diskuteras aktivt i de separata 

revisionsgrupperna. Relevansen i diskussionen grundar sig i den unika strukturen för 

kommunal revision, där politiskt tillsatta förtroendevalda revisorer granskar styrande 

politiker vilket är den aspekt som anses riskera kvalitetskravet oberoende. Den 

karaktäristiska faktorn för att säkerställa en oberoende revision är den unikt politiskt 

sammansatta revisionsgruppen, där ordförande som representerar oppositionen skapar 

en maktbalans för att hantera frågan om oberoende. Att oberoendet säkerställs genom 

olika partitillhörigheter i revisionsgruppen bör ses som en unik lösning för kommunal 

revision som endast kan appliceras i verksamheter med folkvald ledning.  

 

Studien påvisar även att de förtroendevalda revisorerna belyser att revisonsgruppens 

blandade sammansättning även tillför styrka i strukturen i form av kompetens. 

Anmärkningsvärt är dock att tillsättningen av platserna i revisionsgruppen sker internt i 

respektive parti vilket bidrar till att tillsättningen i sig inte säkerställer kompetensen, 

trots att respektive ledamots tidigare erfarenheter anses ha betydelse för att uppnå en 

fungerande struktur. Det råder däremot inget tvivel gällande att sakkunnigas kompetens 

ses som en vital del i strukturen då sakkunnig besitter den ekonomiska kompetens som 

krävs för att revidera kommunal verksamhet. De förtroendevalda revisorernas 

kompetens anses utgöra en intern kontroll som säkerställer att den folkvalda ledningen 

ansvarar för skattemedlen på ett tillfredställande sätt.  
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Avslutningsvis finner studien att förtroendevalda revisorer anser att strukturen hanterar 

kvalitetskraven oberoende och kompetens. Revisionsgruppens sammansättning tillför 

styrka i form av att hantera oberoendet medan sakkunnig tillför styrka i form av 

kompetens. Detta tyder på att kvalitet i kommunal verksamhet bör studeras som en 

helhet utifrån både oberoende och kompetens, vilket även bör vara lämpligt att 

appliceras på samtliga verksamheter där behovet av revision finns. För kommunal 

revision gäller att strukturen utvärderas som en helhet då studiens resultat påvisar att 

samtliga delar i strukturen har en avgörande betydelse för att säkerställa en oberoende 

och kompetent revision.  

 

7.1 Teoretiskt bidrag 

Studien bidrar med att belysa hur kvalitetskraven oberoende och kompetens kan uppnås 

i nuvarande struktur för kommunal revision. Dessa resultat ligger inte i linje med 

tidigare studier utförda av Tagesson och Eriksson (2011) och Thomasson (2018) vars 

resultat påvisar brister i oberoende och kompetens både hos de förtroendevalda 

revisorerna och sakkunniga, vilket tyder på att området bör studeras vidare. Dock går 

studiens slutsatser i linje med tidigare forskning utförd av Justesen och Skaerbeak 

(2011) och Thomasson (2018) som påvisar att det finns ett behov av att inkludera 

samtliga delar i revisionsprocessen för att möjliggöra utvärdering av kvalitetskraven 

oberoende och kompetens. 

 

7.2 Praktiskt bidrag  
Studien tillför en djupare förståelse för kommunal revision samt ger ett bidrag till den 

pågående diskussionen om kommunal revisionens struktur. Studiens praktiska bidrag är 

att aktörerna som utgör strukturen för kommunal revision bör uppmärksamma 

skillnaderna i sina respektive roller. Det bör ligga i allas intresse, såväl reglerare, som 

övriga intressenter samt aktörer inom strukturen att klargöra skillnaderna i rollerna för 

att uppnå en kvalitetssäkrad struktur. Beslutet om respektive kommuns och regions 

granskningsinsatser bör ligga hos den politiskt förtroendevalda revisionsgruppen för att 

upprätthålla kravet på oberoende. Implikationerna av studien är att regleringen bör 

utformas på sådant sätt att sakkunnig endast biträder med sin kompetens till 

revisionsprocessen och inte har möjlighet att styra valet av granskningsinsatser.  
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7.3 Förslag till vidare forskning  

Studien påvisar att nuvarande struktur för kommunal revision kan hantera 

kvalitetskraven oberoende och kompetens och att diskussionen gällande strukturen bör 

omfamna ett större perspektiv. Studien belyser att fokus för diskussionen bör riktas på 

tillsättningen av de förtroendevalda revisorerna samt mot fullmäktiges agerande utifrån 

revisionsgruppens rekommendationer. Utifrån detta resonemang finner vi att det finns 

ett behov av ytterligare forskning i frågor som berör tillsättningen av uppdraget som 

förtroendevald revisor; relationen mellan revisionsgruppen och fullmäktige samt 

fullmäktiges beslut i ansvarsutkrävandet.   

 

Vi finner även ett behov av vidare forskning gällande de skilda modellerna i strukturen 

samt hur modellerna påverkar kvalitetskraven oberoende och kompetens. Det 

framkommer även att faktorer som storlek på kommun och region, politisk tillhörighet 

samt storlek på revisionsgrupp kan påverka kvalitetskraven oberoende och kompetens, 

vilket även utgör förslag till vidare forskning. 
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Bilaga 1. Mailutskick 
 
Hej! 

Vi är två ekonomstudenter som just nu skriver vårt examensarbete inom kommunal 

revision. Vi har intresserat oss för oberoende och kompetens hos dig som har uppdrag 

som förtroendevald revisor. Vi söker nu med ljus och lykta efter intervjupersoner som 

vi kan få träffa och prata med angående uppdraget som förtroendevald revisor och 

kommunal revision överlag. Vi har utgångspunkt i Uppsala men anpassar plats till det 

som passar dig bäst! 
  

Vi har från kommunens hemsida hittat din mejladress och därför undrar vi om du är 

intresserad av att träffa oss under v.45-46? 

  

Låter det här intressant så återkom i vändande mejl så hörs vi vidare! 
  

Med vänliga hälsningar 

Christoffer Roos och Sara Borgström 
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Bilaga 2. Intervjuguide med temaområden 
 

Inledning 

Skulle du vilja berätta lite om dig själv: vem är du och hur fick du uppdraget som 

förtroendevald revisor? 

 

Uppdraget som förtroendevald revisor 

Vilken funktion anser du att kommunal revision har och hur ser arbetet ut? 

 

Kompetens 

Vad har du för utbildningsbakgrund och vad anser du behövs för kompetens i 

uppdraget? 

 

Oberoende 

Vad innebär en oberoende kommunal revision för dig och hur arbetar du för att hantera 

ditt oberoende? 

 

Hot mot oberoende 

Kommunal revision blir ibland ifrågasatt gällande oberoende, eftersom politiker 

granskar andra politiker. Har du någon uppfattning gällande det här? 

 

Struktur 

Vad anser du om nuvarande struktur för kommunal revision? 

 

Har du några tankar om hur strukturen skulle kunna förändras eller förbättras i 

hänseende till oberoende och kompetens? 

 

Har du några avslutande tankar som du vill ta upp? 

 
 
 
 
 
 
 


