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 Sammanfattning  

 

SAMMANFATTNING 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka förväntningar som kommunfullmäktige 
har på de förtroendevalda revisorerna samt att granska vad de förtroendevalda 
revisorerna anser att deras roll består av. En jämförelse mellan kommunfullmäktige-
ordförandes och revisorernas uppfattningar om revision och revisorns roll genomfördes 
för att se om dessa uppfattningar var lika eller om det förekom ett förväntningsgap dem 
emellan. För att uppnå syftet med uppsatsen genomfördes en kvalitativ fallstudie med 
kommunfullmäktigeordförande i Kalix kommun och Överkalix kommun och deras 
förtroendevalda revisorer. En slutsats som vi kom fram till i samband med 
undersökningen var att kommunfullmäktigeordförandena i de båda kommunerna för-
väntade sig att revisorerna skulle bistå med rådgivning i första hand medan revisorerna 
ansåg att granskning av verksamheten skulle prioriteras. Detta innebär att ett förvänt-
ningsgap existerar, då kommunfullmäktigeordförandenas förväntningar och revisorernas 
uppfattningar om revisorrollen skiljer sig åt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Abstract 

   

ABSTRACT 
 
The purpose of the thesis was to study what expectations the local government 
councillors have on the elected representative auditors and their audit, but also to 
investigate what the auditors are expected to accomplish in their audit and what the 
audit should include. A comparison between the opinion of the local government 
councillors of the concept of audit and the auditors’ opinion of the concept of audit was 
made in a qualitative case study of the municipalities of Kalix and Överkalix, to find out 
if there was a gap between the expectations. In our study we came to the conclusion that 
there is a gap of expectations between the local government councillors’ opinion and the 
auditors’ opinion on the concept of audit. It is shown in the study that the local 
councillors in both municipalities expected the auditors to provide guidance in their 
audit. However, the auditors were not aware of the fact that guidance was the most 
important part of the audit and therefore a gap of expectations on the audit existed. 
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1. INLEDNING 
 

etta inledande kapitel är en introduktion av uppsatsen. Vi börjar med att beskriva 
bakgrunden och diskuterar problemområdet. Därefter redogör vi vårt syfte med 

uppsatsen och slutligen görs avgränsningar av uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Enligt Brorström, Haglund och Solli (1996) har den ekonomiska redovisningen en 
historia som sträcker sig flera tusen år tillbaka. Den har gått hand i hand med den 
sociala och ekonomiska utvecklingen. Behovet av redovisning har ökat i takt med att 
handeln har utvecklats. Redovisningen och därpå följande revision är viktiga funktioner 
i samhället, vilka reducerar osäkerhet och skapar stabilitet och därigenom skapar 
gynnsammare förutsättningar för företagande och handel. Redovisning kan ses som en 
slags infrastruktur som stödjer samordning och underlättar allokering av resurser. God 
redovisning och revision är viktiga grundval, vilket är av stor betydelse för att 
upprätthålla utvecklingen av demokratiska styrformer (ibid). 
 
Brorström et al påpekar att även den kommunala självstyrelsen har gamla anor i vårt 
land och den kan härledas till medeltiden. Städer och socknar var de mest aktiva och 
livskraftiga enheterna vid mitten av 1800-talet. 1862-års kommunalreform baserades på 
dessa socknar och städer. Denna reform innebar bland annat att kommunerna erkändes 
som självständiga juridiska personer. Reformen medförde att kommunerna fick 
möjlighet att engagera sig i verksamhet av allmänt intresse för dess invånare. Den 
svenska kommunala självstyrelsens grunder byggdes genom 1862-års kommunalreform 
(ibid). 
 
FAR (2004, s 14 ff) hänvisar till att en organisations verksamhet och agerande har stor 
betydelse för många aktörer och individer, inte minst för dess finansiärer och 
huvudmän. Redovisningen är den redovisningsskyldiges avrapportering av hur dennes 
organisation har förvaltats och ligger till grund för om den redovisningsskyldige skall 
bli beviljad ansvarsfrihet. FAR beskriver att revisionens utgångspunkt är behovet att 
öka tilltron till återrapporteringen eller att bedöma den som felaktig. Vidare skildrar 
FAR att det är viktigt att huvudmannen ger revisionsuppdraget till en oberoende part 
som skall granska den redovisningsskyldiges återrapportering för att därefter avge ett 
utlåtande.  
 
Revisorernas ansvarsprövning är central och inriktas i huvudsak på hur fullmäktiges 
beslut har genomförts av styrelser och nämnder hävdar Olson (2004). Revisorerna kan 
rikta anmärkning mot nämnd eller ledamöter i nämnd. Fullmäktige beslutar om 
ansvarsfrihet och revisorernas roll i denna fråga är beredande. Revisorerna som ska 
granska den kommunala verksamheten ska ta hänsyn till god revisionssed och god 
revisorssed (ibid). 
 

 

 
 
 

D 



 Inledning 

 2   

1.2 Problemdiskussion 
 
Svenska Kommun- och Landstingsförbundet (2002) framhåller att kommuner är 
politiskt styrda organisationer med ett demokratiskt beslutsfattande, de genomför och 
ansvarar för en omfattande verksamhet. Verksamheten och dess effekter är själva målet, 
med det innehåll, den kvalitet och den kvantitet som är beslutad. Medlet som ger 
förutsättningar att uppnå målet är skatter, avgifter och bidrag. En viktig del i 
medborgarnas demokratiska kontroll är att ansvar kan utkrävas av de verksam-
hetsansvariga. Detta ansvarsutkrävande sker i samband med val där medborgarna ut-
trycker sin vilja och sin uppfattning genom att rösta. Den kommunala självstyrelsen 
utkräver därtill att fullmäktige ansvarar för de nämnder, styrelser, fullmäktige-
beredningar och enskilda politiker som har uppdrag att genomföra verksamhet (ibid). 
 
Enligt Kommunallagen 9:9 ska ”revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om den interna kontrollen som utförs inom nämnderna är tillräcklig”.  
Olson (2003) menar att den goda revisionsseden i kommunal verksamhet understryker 
att revisorn skall vara starkt oberoende i sitt förhållande till sin uppdragsgivare, de 
politiska partierna och till det som granskas. Detta innebär enligt författaren att revisorn 
självständigt kan välja exempelvis vad som ska granskas, vilket angreppssätt som skall 
användas samt hur bedömningar och analyser skall framföras. 
 
I Dagens Nyheter (Släpp in revisorerna, 2003) omnämns att den kommunala revisionen 
i viss mån bör gälla styrelsens budget och budgetförslag. I dag granskas fullmäktiges 
budgetbeslut 20-22 månader efter det att budgetprocessen avslutats. Detta innebär att 
revisorn i huvudsak lägger sin energi på att granska faktiska konsekvenser av olika 
beslut. Denna granskning bör ske innan ”det som inte får hända har hänt”, det vill säga, 
granskning av dåliga beslut som äventyrar kommunens ekonomi. Detta förfarande är 
inte helt förenligt med kraven som kommunallagen har ställt upp om att verksamheten 
skall skötas på ett ändamålsenligt och ekonomisk sätt samt att den interna kontrollen av 
nämnder och förvaltningar är tillfredsställande (ibid).  
 
Meyer (2000) anser att det inte är en ovanlig uppfattning att kommunens revisorer hålls 
ansvariga för den interna kontrollen i kommunens verksamhet. Vidare framhåller 
författaren att naturligtvis är det de förvaltande organen som bär och alltid har burit 
detta ansvar. Rollen som revisorn innehar, framhåller Meyer, är att enbart granska 
nämnderna genom beslut samt att etablera ett tillfredsställande kontrollsystem och 
stämma av att detta system verkligen fungerar. 
 
Problemet enligt Lowe (1994) är att revisorerna anser att anledningen till ett för-
väntningsgap, ligger i de granskades brist att förstå revisorns roll och dennes begräns-
ningar. Missförstånd beträffande revisorns arbetsuppgifter kan enligt författaren skada 
de granskades förtroende för dennes arbete. Koh och Woo (1998) nämner att det har 
framkommit i flera empiriska studier angående förväntningsgapet, att användare av 
revisorns tjänster förväntar sig att revisorn ska agera på ett visst sätt vilket skiljer sig 
mot vad revisorn faktiskt kan eller får göra. Vidare förklarar författarna att dessa studier 
påvisar att användarna ofta har högre förväntningar på revisorn än vad revisorn anser är 
rimligt. Detta uppkomna förväntningsgap har enligt Koh och Woo lett till att processer 
mot revisorer har ökat. 
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1.2 Syfte 
 
Syfte med denna uppsats är att granska vilka förväntningar kommunfullmäktige har på 
de förtroendevalda revisorerna samt att granska vad de förtroendevalda revisorerna 
anser att deras roll består av och slutligen jämföra om det finns ett förväntningsgap 
mellan kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna. 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Uppsatsen avgränsas till att endast behandla två mindre kommuner i Östra Norrbotten. 
Med en mindre kommun avses en kommun med en befolkningsmängd under 20 000 
invånare. Undersökningen kommer att behandla om det finns ett förväntningsgap inom 
den kommunala revisionen ur kommunens synvinkel.  
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2. METOD 
 

 detta kapitel redogörs tillvägagångssättet och vilken metod som ligger till grund 
för uppsatsen. Kapitlet kommer att behandla forsknings- och undersökningsansats, 

datainsamlingsmetod, val av fallstudieobjekt, metodproblem och slutligen analysmodell. 
 

2.1 Forskningsansats 
 
Enligt Holme och Solvang (1995) ska en analysmodell uppfylla tre viktiga krav: den ska 
vara enkel, fruktbar och oförutsägbar. Vidare beskriver författarna att det är möjligt att 
variera vilken betydelse kraven får, beroende på den grundläggande metoduppfattning 
som finns. Författarna hänvisar vidare att det finns tre olika metodsynsätt. Dessa är 
analytiskt-, system- och aktörssynsätt.  
 
Holme och Solvang (1995) menar att när det analytiska synsättet används, betonas 
kravet på enkelhet. Modellen ska vara precis och entydig, det ska vara lätt att känna 
igen och isolera orsaksfaktorerna. Det ska även vara möjligt att analytiskt bearbeta 
företeelsen. Om modellen däremot skall ställa och väcka frågor som kan ge en utvidgad 
förståelse av den företeelse som undersöks, konstateras ofta att förutsättningen om 
helheten som summa inte är hållbar. Inom systemsynsättet tas det hänsyn till att 
företeelsen som undersöks formas i ett samspel med dessa delar. Om kravet däremot 
läggs på kreativitet och oförutsägbarhet, blir ofta aktörssynsättet utgångspunkten för 
sättet att tänka. Stor vikt läggs vid samspelet och utbytet av handlingar. Aktörssynsättet 
förklarar helheten utifrån delarnas egenskaper, vilket är tvärtemot systemsynsättet som 
förklarar delarna utifrån helhetens egenskap. Kännetecknet för aktörssynsättet är att 
fokus ligger på enskilda aktörer, nyckelbegreppen för detta synsätt är mångtydighet och 
process (ibid). Wallén (2000) påpekar att nyttjandet av aktörssynsättet försätter de 
handlande aktörerna i fokus och förklaringarna ges i termer av deras värderingar och 
avsikter. Aktörssynsättet kan även kombineras med andra faktorer. 
 
Eftersom vi i denna uppsats avser att skapa en djupgående förståelse för vad kommunen 
förväntar sig av den kommunala revisionen samt undersöka hur revisorn ser på revision, 
använder vi oss av aktörssynsättet. Detta motiveras med att vi vill skapa en närkontakt 
med aktörerna för att kunna förstå hur de uppfattar verkligheten och om det finns några 
potentiella problem. 
 

2.2 Undersökningsansats 
 
Enligt Denscombe (2000) bestäms de viktiga metod- och strategibesluten vanligtvis 
redan innan en forskning påbörjas. Författaren framhåller att det finns olika under-
sökningsstrategier som en forskare kan välja, dessa är: fallstudier, surveyunder-
sökningar, aktionsforskning, experiment och etnografi.  
 
I småskalig samhällsforskning poängterar Denscombe (2000) att det är vanligt att 
använda fallstudier. När en forskare ägnar sig åt en fallstudie gör denne en studie på 
djupet och studerar saker i detalj. Forskaren lägger fokus på relationer och processer för 
att kunna reda ut komplexiteten i en given situation. Det finns både för- och nackdelar 
med att använda fallstudie som forskningsstrategi. Det som talar till fördel i en 
fallstudie är att strategin uppmuntrar till användning av flera forskningsstrategier, detta 

I 
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för att kunna fånga och noggrant undersöka den komplicerade sanningen. En av 
nackdelarna med en fallstudie, är att det kan vara svårt att få tillträde och access i 
fallstudiens miljöer och att detta kan vara en krävande del i forskningsprocessen (ibid). 
Eftersom avsikten med vår studie var att undersöka kommunfullmäktige och de 
förtroendevalda revisorers åsikter och deras handlande, ansåg vi utifrån vårt syfte med 
studien att den lämpligaste undersökningsansatsen var en fallstudie. 
 

2.3 Datainsamlingsmetoder 
 
Denscombe (2000) påpekar att en litteraturgenomgång av det område som skall studeras 
bör genomföras av forskaren. Detta framhåller författaren att forskaren bör genomföra 
för att erhålla en kunskap om forskningsämnet samt få en överblick över hur tidigare 
studier förhåller sig till ämnet. Med tanke på detta genomfördes en omfattande 
litteraturstudie beträffande förväntningsgap samt revision och kommunal revision. 
Litteraturstudien utfördes med hjälp av böcker, tidskrifter och artiklar. Dessa söktes via 
Luleå tekniska universitet biblioteks sökkatalog Lucia och via den nationella 
samkatalogen Libris. Även sökmotorer såsom Ebsco, EconLit, Emerald och Google 
användes i sökandet efter information. Sökorden som brukades var bland annat: för-
väntningsgap, revision, auditing, expectationgap, revisor samt kommunal revision.  
 
Intervjuer kan enligt Denscombe (2000) med fördel användas om forskare söker 
djupgående insikt i undersökningsämnet. Vidare beskriver författaren att intervjuer kan 
producera genomgripande och detaljerad data samt att detta kan ge forskaren värdefulla 
insikter i ämnet. Vi valde att genomföra vår undersökning med hjälp av personliga 
intervjuer då vi ansåg det nödvändigt att inhämta detaljerad och djupgående information 
för att skapa förståelse för problematiken kring ämnet. För att inte leda intervjuerna 
gjordes en intervjuguide med ämnen som skulle besvaras, detta för att respondenterna 
skulle kunna beskriva så fritt som möjligheten gavs samt att följdfrågor kunde ställas 
om det ansågs nödvändigt. Intervjuerna var följaktligen av semistrukturerad karaktär.  
 
Innan intervjuerna genomfördes formulerades frågor som skulle besvara syftet. En 
intervjuguide skapades och denna granskades av vår handledare och seminariegrupp. 
Efter en omarbetning av intervjuguiden skickades denna ut till respondenterna några 
dagar innan intervjutillfället. Avsikten med detta var att respondenterna skulle kunna 
förbereda sina svar.  
 

2.4 Val av fallstudieobjekt 
 
Det finns enligt Denscombe (2000) olika urvalstekniker när ett studieobjekt skall väljas, 
bland annat kan urvalet ske med sannolikhetsurval eller subjektivt urval. Författaren 
anser att subjektivt urval innebär att urvalet handplockas för studien, det vill säga att ett 
medvetet val görs av studieobjekten eftersom de anses tillföra de värdefullaste data. 
Som studieobjekt valdes två mindre kommuner och deras förtroendevalda revisorer. Vi 
motiverade detta val genom att vi ansåg att dessa respondenter var rimliga utifrån vårt 
syfte och vår frågeställning. Fallstudieobjekten utsågs med tanke på hur accessen 
beviljades. Valet av revisorer föll sig naturligt på de revisorer som kommunerna hade 
valt som förtroendevalda revisorer. Utifrån vår avgränsning gjorde vi ett subjektivt 
urval av kommuner, som föll på Kalix kommun och Överkalix kommun. Motivet till att 
valet föll på dessa två kommuner var dels att de uppfyllde vårt krav på minde kommun 
samt att de är belägna i Östra Norrbotten. 
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I mindre kommuner har fullmäktige insyn och kunskap i alla nämnder samt fullmäktige 
är de förtroendevalda revisorernas uppdragsgivare. Eftersom denna insyn och kunskap 
finns inom kommunfullmäktige valde vi att kontakta ordförande i respektive kommun-
fullmäktige för att berätta om vår undersökning. Vi kontaktade även de förtroendevalda 
revisorerna vars namn vi hittade på kommunernas hemsidor. Intervjuerna kom till följd 
därav att genomföras med respektive kommuns fullmäktigeordförande samt leda-
möterna i den förtroendevalda revisionen. 
 
En första kontakt med våra tilltänka respondenter erhölls via telefon och tillfrågades om 
de var intresserade av att delta i vår undersökning.  Intervjutid avtalades med de 
respondenter som var intresserad av att delta i undersökningen. De personliga inter-
vjuerna genomfördes med kommunfullmäktigeordförande i Kalix kommun, Assar 
Strömbäck, de förtroendevalda revisorerna i Kalix kommun, Bror Olofsson och Jan-Åke 
Johansson, kommunfullmäktigeordförande i Överkalix kommun, Eva Nilsson samt de 
förtroendevalda revisorerna i Överkalix kommun, Ann-Margret Beckman och Sune 
Nilsson.  
 

2.5 Metodproblem 
 
Ett problem som vi blev medvetna om vid vår litteraturstudie, var att litteraturen till stor 
del fanns att hämta från Svenska Kommun- och Landstingsförbundet samt FARs förlag, 
vilket kan ha lett till att deras åsikter har fått en mer betydande inverkan på 
undersökningen än andras. Detta motiverar vi med att en revisors agerande och revision 
styrs av ett antal lagar och föreskrifter vilket beskrivs i dessa utgåvor.  
 

2.5.1 Validitet 
 
Bell (2000) anser att två viktiga begrepp när det gäller metodproblem är validitet och 
reliabilitet. Med begreppet validitet menas det enligt författaren huruvida uppmätt data 
reflekterar sanningen och verkligheten, det vill säga att mätinstrumenten mäter det som 
avsikten var att de skulle mäta. Enligt Denscombe (2000) kan validiteten i en 
undersökning stärkas genom att metodtriangulering användas, det vill säga att se saker 
ur olika perspektiv och möjligheten att bekräfta resultatet. Detta innebär inte att 
forskaren har ”rätt” poängterar författaren, men det ger en tydlig antydan om att 
betydelsen i data i viss mån harmonierar mellan metoderna, och att resultaten inte är 
knutna till en viss metod. Vidare anser Denscombe att två eller tre referenspunkter kan 
hjälpa forskaren att bestämma var sanningen ligger. 
 
Vi var noggrann med att förklara syftet med vår undersökning när vi tog den första 
kontakten med kommunfullmäktige och deras förtroendevalda revisorer. Anledningen 
till detta var att vi ville säkerställa att vi kom i kontakt med de respondenter som hade 
de rätta kunskaperna inom revisionsområdet. Vid insamlandet av det grundläggande 
materialet till undersökningen, genomförde vi personliga intervjuer, vilket torde öka 
validiteten. De personliga intervjuerna gjorde det möjligt för oss att följa respondentens 
kroppsspråk samt att det var lätt att kontrollera den inkomna informationens relevans 
och riktighet. Denscombe (2000) menar att människor kan svara olika på intervjufrågor 
beroende på vem som ställer frågorna. Författaren menar vidare att detta kan bero på 
intervjuarens personliga preferenser och förutfattade meningar. För att motverka att 
intervjuareffekten uppstod ansträngde vi oss att vara artiga och punktliga samt att vara 
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lyhörda och neutrala, allt för att respondenten skulle känna sig behaglig till mods och ge 
ärliga svar. 
 

2.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet i en undersökning, enligt Bell (2000) betyder att forskningen har utförts 
konsekvent och på ett pålitligt sätt. Författaren anser att reliabilitet är ett mått på i vilken 
utsträckning en undersökning ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 
omständigheter. För att öka reliabiliteten i vår undersökning genomfördes intervjuerna i 
respondenternas arbetsmiljö, detta för att de skulle känna sig trygga i omgivningen.  För 
att ytterligare förstärka reliabiliteten använde vi oss av bandupptagning vid intervjuerna 
som vi kompletterade med fältanteckningar. För att garantera att inga missuppfattningar 
uppstått, skickade vi en sammanställning av intervjun till respondenterna. Detta för att 
respondenterna skulle kunna läsa igenom intervjun för att säkerställa att vi inte hade 
missuppfattat dem. Vi kan inte med säkerhet påstå att undersökningen skulle bli 
densamma vid en annan tidpunkt, eftersom respondenterna kan ha blivit påverkade av 
situationen eller rent utav ändrat ställningstagande.  
 

2.6 Analysmodell 
 
Kvalitativ forskning har enligt Denscombe (2000) en benägenhet att betrakta saker i 
deras sammanhang och framhålla hur de hänger ihop och är beroende av varandra. I 
referensramen redogörs litteratur som vi anser är relevant i undersökningen. Detta för 
att kunna möjliggöra en beskrivning och en analys av kommunfullmäktiges 
förväntningar på de förtroendevalda revisorerna och revision och de förtroendevalda 
revisorernas syn på deras roll samt det eventuella förväntningsgap som kan existera 
inom revisionen. För att vi skulle erhålla en djupgående förståelse för det som framkom 
i undersökningen började vi med att läsa oss in i det teoretiska materialet. Därpå gjordes 
jämförelser mellan det empiriska materialet och det teoretiska materialet för att finna 
om det fanns några likheter, olikheter, samband eller kopplingar mellan dessa. 
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3. TEORI 
 

apitlet inleds med en beskrivning av den kommunala synen på revision och 
revisorn. Därefter följer en beskrivning av revisorns olika roller samt revisions-

processen. Avslutningsvis behandlas förväntningsgapet inom revision. 
 

3.1 Den kommunala synen på revision och revisorn 
 
Enligt Komrev (1997) kan begreppet vision förklaras som ”en tydlig bild av en önskad 
framtid”, detta kan ses som den mest övergripande och långsiktiga formen av målen. 
Vidare konstateras att behovet av lärande är en förutsättning för ett framgångsrikt 
visionsarbete och utgångspunkten är att veta, var organisationen är och dessutom inse 
behovet av lärande, det vill säga att se bakåt - Re,  för att komma framåt – Vision, som 
ger begreppet Revision. Grundsynen är följaktligen att revision återspeglar både historia 
och framtiden i ett enda begrepp (ibid). Revision innebär enligt FAR (2004, s 13) att 
med en professionell skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om 
årsredovisning, bokföring och förvaltning. Det finns extern och intern revision men 
även statlig och kommunal revision, miljörevision och statlig taxeringsrevision (ibid).  
 
Svenska Kommun- och Landstingsförbundet (2002) betonar att en revisor i en kommun 
har ett kommunalt förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 
integritet främja och granska verksamheten i nämnder och styrelser. Den förtroende-
valda revisorns kompetens består i att ha en politisk och ytterst medborgerlig förankring 
som grund för den politik och det uppdrag som fullmäktige demokratisk beslutar om. 
Den yrkesmässiga- och revisionskompetensen tillförs de förtroendevalda revisorerna 
genom de sakkunniga biträdena. Revisorerna är även kommunmedborgarnas verktyg för 
den demokratiska kontrollen, de utgör därmed en viktig funktion i den lokala 
självstyrelsen. Revisorerna kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men 
de kan även vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik (ibid).  
 
Revisorer utses, enligt Svenska Kommun- och Landstingsförbundet (2004), att 
utvärdera information, processer och verksamheter av fullmäktige. Detta innebär att 
revisorerna är det granskande organet, det vill säga fullmäktiges instrument för att 
granska den kommunala verksamheten (styrelsen, nämnder och företag) och dess 
ekonomi. Revisorerna väljs om en mandattid om fyra år, samma som för övriga 
förtroendeuppdrag inom kommunen. Fullmäktige väljer revisorerna utifrån partiernas 
nomineringar, dock är kravet på oberoende, saklighet och integritet viktigt. Lagen 
föreskriver att det minst skall vara tre ordinarie revisorer och lika många ersättare, 
vanligen har kommunerna valt att ha ett genomsnitt på fem revisorer (ibid). 
 
Cassel (2000) framhåller att frågor som rör den kommunala revisionen regleras i 
kommunallagen. I denna lag definieras inte ordet ”revisor” som en person, fysisk eller 
juridisk, som ägnar sig åt en oberoende granskning ur en extern synvinkel. I 
kommunallagen förekommer begreppet ”förtroendevald revisor” som innebär att 
personen kan vara politiker på heltid eller ha ett yrke med annan inriktning. Enligt 
Cassel förekommer det endast i ett fåtal fall att en yrkesrevisor innehar en politisk roll 
vid sidan av rollen som förtroendevald revisor. Vidare anser författaren att de för-
troendevalda revisorernas granskning inte sker från en oberoende position eftersom 
deras sakkunskap härrör ur det faktum att de deltar aktivt i det kommunala politiska 
livet. Med detta är det inte sagt, skriver författaren, att de skulle bryta mot de gällande 
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jävreglerna, utan endast understruket att de förtroendevalda revisorernas granskning inte 
sker, och inte heller avsett att ske, från en oberoende position. Författaren menar att 
detta är den stora skillnaden gentemot den generella revisorsrollen. Ett problem enligt 
Lundin (1999, s 478) är att regelverket i kommunallagen inte räcker till för att 
tillförsäkra de förtroendevalda revisorernas oberoende. Av Kommunallagen 4:1 framgår 
det att begreppet förtroendevald omfattar ledamöter av fullmäktige, styrelse, övriga 
nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer och revisorsersättare.  
 
Det förekommer stora variationer enligt Cassel (2000), beträffande den organisatoriska 
formen av hur en revision praktiskt genomförs mellan stora och små kommuner. I de 
större kommunerna finns det kommunala revisionskontor med egna anställda som bistår 
de förtroendevalda revisorerna. I de mindre kommunerna biträds de förtroendevalda 
revisorer ofta av yrkesrevisorer från privata revisionsbyråer, men det förekommer att 
kommuner med egna revisionskontor anlitar biträden utifrån. Den dominerande 
ställningen på marknaden, som säljer tjänster i form av sakkunniga biträden till 
förtroendevalda revisorer samt konsultinsatser till kommuner, innehas av Komrev 
(ibid). Enligt Kommunallagen 9:8 är det de förtroendevalda revisorerna själv som 
bedömer i vilken omfattning de skall biträdas av sakkunniga. Vidare skriver lagen att 
revisorn självständigt ska anlita de sakkunniga biträdena. Svenska Kommun- och 
Landstingsförbundet (2004) anser dock att det är värdefullt att ha en dialog med 
fullmäktige rörande denna fråga.  
 
För uppdragsgivare, påpekar Cassel (1996), finns det i regel anledning att hysa ett 
villkorligt förtroende för den granskade, dock skall en återrapportering krävas. När det 
gäller granskningen skall denna utföras, enligt författaren, av någon som uppdrags-
givaren har ett fullständigt förtroende för. Revisorns uppdrag enligt Cassel, är ett 
förtroendeuppdrag och skall följa god sed. Vidare menar författaren att det finns två 
olika perspektiv av förtroende för revisorn. Det första enligt författaren är förtroendet 
revisorn kan ingiva med grund av sin erkänt yrkesmässiga kvalifikation och det andra 
förtroendet som revisorerna kan ingiva är sitt oberoende. Enligt Lundin (1999, s 477) 
saknas det föreskrivna kunskapskrav och kompetenskrav avseende revision av 
kommunal verksamhet. De förtroendevalda revisorerna är lekmän och saknar lagstadgad 
möjlighet att begära resurser från fullmäktige. Det åligger fullmäktige att säkerställa 
kommunrevisionens kompetens (ibid). 
 
Cassel (2000) anser att god revisionssed är att revisorerna själva tar initiativ till all 
granskning som inte initierats genom acceptabla tilläggsuppdrag av uppdragsgivaren 
eller den granskade. Enligt författaren är praktiken inom den kommunala revisionen 
komplex. Revisorernas granskning enligt Cassel, kommer inte bara till grund av deras 
risk och väsentlighetsanalys utan den kan även innehålla impulser av allmänheten, 
massmedia eller en enskild politiker. Vidare anser författaren att när impulser endast ses 
som en informationskälla och revisorernas avvägningar styrs av de professionella 
kriterierna för risk och väsentlighet, är detta förenligt med god revisionssed.  
 
Målet med revisorernas arbete, enligt Svenska Kommun- och Landstingsförbund 
(2004), är ansvarsprövningen och revisorernas utlåtande i frågan om ansvarsfrihet till 
fullmäktige inför deras prövning och beslut. Medlet för att uppnå denna 
ansvarsprövning är granskningsuppdraget. Revisorernas uppdrag är även att agera vid 
misstanke om brott samt vid misstanke om att allmän förvaltningsdomstol har åsidosatts 
i kommunen. Slutligen har revisorn uppdraget att sammanfatta sin granskning i en 
revisionsberättelse till fullmäktige och där avge sin bedömning i ansvarsfrågan (ibid). 
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3.2 Revisorns roll 
 
Enligt FAR (2004, s 13) kan benämningen revisor användas i många olika sammanhang 
och betecknar en person som är vald till revisor i ett bolag, förening eller annan 
sammanslutning men personen kan dessutom syssla med yrkesmässiga revisions- och 
redovisningsfrågor och närliggande uppgifter. Den valda revisorn kan enligt FAR, vara 
allt från den högt kvalificerade yrkesrevisorn i internationella företag till 
lekmannarevisorn i den lilla föreningen. Den som sysslar med revisions- och 
redovisningsfrågor kan vara verksam på en revisionsbyrå, men även verksam inom den 
kommunala eller statliga verksamheten (op cit, s 14). Vidare nämner FAR (2004, s 97) 
att förutom auktoriserade och godkända revisorer finns det andra kategorier av 
revisorer, framförallt internrevisorer, lekmannarevisorer och miljörevisorer. Även i 
stats- och kommunförvaltningarna finns det revisorer, först och främst vid Riks-
revisionen och vid skatteförvaltningen. Kommuner och landsting har politiskt valda 
revisorer som tar hjälp av yrkesrevisorer och andra specialister (ibid). 
 
Med hänvisning till FAR (2004, s 79) styrs en revisor av ett stort antal lagar och andra 
bestämmelser. Opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt är grundkraven enligt 
FAR, för att omvärlden skall ha förtroende för revisorn. FAR skriver att dessa krav 
regleras i aktiebolagslagen, revisionslagen, revisorsförordningen och i särskilda 
föreskrifter utgivna av Revisorsnämnden. FAR (2004, s 85 f) framhåller att den som 
förlitar sig på en revisionsberättelse, skall kunna känna sig säker på att revisorn inte har 
låtit sig påverkas av andra intressenter. FAR menar att eftersom detta är ett av 
grundkraven, finns det jävregler i bland annat aktiebolagslagen. Enligt dessa får inte 
revisorn äga aktier i bolaget, inte delta i ledningen av bolaget och inte heller assistera i 
bokföringen. Revisorn får inte heller vara anställd eller beroende av bolaget. Vidare 
stadgar revisorslagen enligt FAR, att revisorn ska utföra sitt uppdrag opartiskt och 
självständigt och vara objektiv i sina ställningstaganden, detta kallas ibland att revisorn 
skall vara oberoende. Revisorn skall avstå från ett uppdrag poängterar FAR, om det 
finns omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och 
självständighet. 
 
Cassel (1996) poängterar att det krävs en specifik kompetens för att bli revisor samt att 
det är viktigt att denna kompetens kan säkerställas. Uttryck för detta anses enligt Cassel, 
vara utbildning och auktorisation samt kvalitetsuppföljning och tillsyn. 
Kvalitetsuppföljning anser författaren kan utföras av en oberoende kollega, en revisor 
på en annan revisionsbyrå, till revisorn eller med hjälp av kompetenstester. Vidare anser 
författaren och Kommunallagen 9:8 att det är viktigt att understryka kraven på revisorns 
situationsspecifika kompetens, om den granskade och dess verksamhet. Cassel påpekar 
även att alltför många revisorer avstår från att besöka företagen i någon nämnvärd 
omfattning, varvid de förlitar sig enbart till den indirekta kunskapen. Detta menar 
författaren resulterar i att revisorns kunskap om den granskades verksamhet ofta är 
otillräcklig. 
 
En revisor kan enligt FAR (2004, s 107), uppträda i många olika roller, men den mest 
centrala rollen är att utföra revisionsverksamhet i revisorslagens mening. Detta innebär 
att revisorn, på grund av en lag, en stadga bestämmelse hos klientföretaget, granskar 
förvaltningen eller den ekonomiska informationen och skriver sedan en rapport om 
granskningen. Denna rapport förutsätts att den skall användas av någon annan än 
uppdragsgivaren. Inom begreppet revisionsverksamhet räknas även den rådgivning som 
orsakas av iakttagelser som revisorn gjort i granskningsuppdraget. FAR skriver vidare 
att denna verksamhet är strikt styrd av lagbestämmelser och god yrkessed. Vid sidan av 
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revisionsverksamheten är yrkesrevisorerna uppskattade som rådgivare inom områden 
som har ett starkt samband med revisionsverksamheten. FAR (2004, s 108) framhåller 
att denna verksamhet kallas fristående rådgivning. Det är främst uppdragsgivarens 
behov som styr revisorn i denna roll. I det fall den fristående rådgivningen riktar sig till 
klienter i revisionsverksamheten finns det dock viktiga begränsningar som följer av lag 
och god sed, revisorns självständighet och opartiskhet i revisionsverksamheten kan 
annars riskeras. Enligt FAR kan dock fristående rådgivning till uppdragsgivare som inte 
är klienter lämnas utan begränsningar. Revisorn måste iaktta de grundläggande yrkes-
etiska reglerna, vilka säger att revisorn måste utöva sitt yrke med oberoende och 
objektiv i sina ställningstaganden. 
 
Enligt FAR (2004, s 108) kan revisorn bedriva annan verksamhet som ligger helt 
utanför revisionsverksamheten, exempelvis bedriva en hobbyverksamhet med 
kommersiella inslag. Denna verksamhet skall tydligt hållas skild från revisions-
verksamheten. En omfattande affärsverksamhet ska inte bedrivas av en revisor eftersom 
detta kan skada förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Verksamheten 
får inte heller vara av det slag att den uppfattas som oseriös (ibid). 
 
En revisor får ofta agera som ett bollplank till företag, enligt FAR (2004, s 109 f). Detta 
kan bero på att välskötta företag ofta upptäcker problem innan revisorn har påpekat 
dem, men företagen vill ha möjligheten att erhålla råd av revisorn om hur uppgifterna 
skall lösas. För småföretagen kan denna rådgivning bero på att ägaren inte vill diskutera 
problemen med någon i företaget utan vänder sig till revisorn för att diskutera dessa. 
Revisorn fyller en viktig roll när denne agerar som en kunnig och utomstående 
rådgivare till företaget. Revisorn har genom sitt uppdrag en insyn i företaget som få 
andra har och revisorns synpunkter kan därför väga tungt. Det bör dock alltid finnas en 
klar definition av hur ansvaret fördelas mellan revisorn och företagen. Revisorn kan 
lämna råd och synpunkter men är aldrig med och tar beslut. Enligt FAR (2004, s 110) 
påpekas detta tydligt i revisionsberättelsen: ”Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är 
att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.” 
Denna ansvarsfördelning kan aldrig avtalas bort.  
 

3.3 Revisionsprocessen 
 
Enligt Komrev (1997) beskrivs att god revisionssed avser omfattningen och inrikt-
ningen av metoder för revisionen, medan god revisorsed avser revisorns sätt att utöva 
revisionen och dennes förhållningssätt till samhälle och uppdragsgivare. FAR (2004, s 
17 ff) hänvisar att det vid en revision är av yttersta vikt att revisorn gör sig införstådd i 
företaget och dess verksamhet, för att sedan granska och slutligen rapportera om 
företagets årsredovisning. Att analysera och bedöma risker är en viktig del av planering 
av revisionen, planeringen är en avgörande del av arbetet. Revisorn bestämmer vilka 
områden som skall granskas, men även hur, när och av vem granskningen skall ske.  
FAR påpekar att detta arbete skall följa god revisionssed och revisorn skall dessutom 
iaktta god revisorssed.   
 
Lundin (1999, s 238) menar att planeringen är nödvändigt för en effektiv revision samt 
att det är fullmäktiges ekonomiska ram som styr de förtroendevalda revisorernas 
planering av granskningen. Vidare skriver Svenska Kommun- och Landstingsförbundet 
(2002) att det är av vikt att kunskap och information om externa och interna händelser 
och påverkansfaktorer inhämtas. Kunskap och information om interna och externa 
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händelser som påverkar verksamheten hämtas dels genom styrelser och nämnders egna 
omvärldsanalyser och riskbedömningar, men även från externa aktörer. Externa faktorer 
som kan påverka de förtroendevalda revisorerna val av granskning kan till exempel vara 
lagstiftningar och befolkningsförändringar. Interna faktorer som påverkar valet av 
granskning kan bestå av förändringar i politiken, verksamheten och organisationen. 
Komrev (1997) menar att utgångspunkten för revision är att inneha helhetssynen, det 
vill säga att alla granskningsinsatser planeras och genomförs så att de stödjer varandra. 
Vidare framhåller Komrev att en hög kvalitet på redovisning och uppföljning är en 
förutsättning för jämförelser av ekonomi och verksamhet inom förvaltningsrevisionen. 
Även bedömningen av de olika nämndernas interna kontroll är ett viktigt underlag för 
inriktning och prioritering av revision. Av denna anledning är det av betydelse att 
granskningsinsatserna planeras logiskt under revisionsåret för att granskningen skall bli 
effektiv.  
 
FAR (2004, s 21) menar att eftersom alla företag och organisationer är unika måste de 
granskas utifrån deras unika förhållanden. Grunden för en ändamålsenlig revision är god 
kunskap om företaget. Arbetet med en revision börjar därför med informations-
insamling, detta för att lära känna och förstå företagets verksamhet. Under denna del av 
revisionsprocessen samlar revisorn in, analyserar och bedömer en stor mängd 
information. I denna informationsinsamling ingår det enligt FAR (2004, s 22) både 
riskbedömningar och jämförelser med motsvarande uppgifter från föregående år, 
budget, prognoser och branschuppgifter. En väl genomförd informationsinsamling 
lägger grunden till att planeringen av granskningen fokuseras till de områden där risken 
för betydande fel är störst.  
 
Svenska Kommun- och Landstingsförbundet (2002) anser att bedömning av 
kommunens riskhantering och interna kontroll är grundläggande för de förtroendevalda 
revisorerna. De förtroendevalda revisorernas uppdrag kan inte exakt inringas eller 
avgränsas. Av denna anledning måste revisorerna utföra aktiva val i sin granskning 
genom kunskap och bedömning av risk och väsentlighet (ibid). FAR redogör att 
väsentlighet och risk är två viktiga begrepp inom revisionen, dessa avgör vad som ska 
granskas och hur revisionsarbetet skall fortgå. Revisorn bestämmer i ett tidigt stadie av 
planeringsarbetet vad som är väsentligt att granska i årsredovisningen. Därefter 
framhåller FAR (2004, s 23), att revisorn försöker hitta sådana väsentliga fel och 
förhållanden i redovisningen som kan tänkas påverka årsredovisningen och 
förvaltningen. Detta kan exempelvis vara belopp av betydande storlek att bilden av 
företaget påverkas och dessa måste granskas mer noggrant än mindre belopp. Dock 
påpekar FAR att det måste finnas i åtanke att ett belopp som betraktas som väsentligt i 
ett litet företag kan ofta bortses i ett stort företag. Denna bedömning av vad som är 
väsentligt är en fråga om revisorns professionella omdöme.  
 
När informationsinsamlingen är slutförd och riskerna är analyserade efter väsentlighet, 
skrivs enligt FAR (2004, s 32) en revisionsplan. Denna plan skall bland annat innefatta 
vilka områden som granskningen skall inriktas på, hur omfattande revisionsarbetet skall 
bli, vilka metoder som skall användas, när arbetet skall göras och om revisionen skall 
utföras av företagets interna revisorer. Komrev (1997) framhåller att den kommunala 
revisionsplanen delas in i olika projekt, där det för varje projekt utarbetas en 
revisionsplan. 
 
Nästa fas i revisionsprocessen enligt Svenska Kommun- och Landstingsförbundet 
(2002) är att granska. Granskningarna genomförs till stor del med hjälp av dialog med 
de granskade nämnderna och styrelserna. Utgångspunkten för revisionen är att granska 
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verksamheten, inte kartlägga eller beskriva den. All granskning bygger på 
faktainsamling, iakttagelser, analys och värdering. Vidare nämns det att inför varje 
granskning formuleras en eller flera revisionsfrågor, vilket syfte granskningen skall ha 
samt vad som skall granskas inom verksamheten. Svenska Kommun- och 
Landstingsförbundet menar vidare att inriktningen på dessa frågor är ofta om 
verksamheten bedrivs i enlighet med vad kommunallagen föreskriver. Enligt Komrev 
(1997) sker en övergripande granskning av den interna kontrollstrukturen i hela 
kommunen. En översiktlig granskning sker även av organisationens modell för redo-
visningskontroller och administrativa kontroller samt ansvarsnivåer och rollför-
delningar. Vidare påpekar Komrev att det sker en granskning av den löpande 
redovisningen under verksamhetsåret. I detta ingår även att följa utvecklingen av 
ekonomi och verksamhet över året genom uppföljningar, prognoser och redovisade 
periodresultat. Det resultat som framkommer genom granskningsinsatser rapporteras till 
berörda nämner och styrelser för bedömning. Vid rapporteringen lämnas även ett förslag 
till förbättring (ibid). Denna fas är av liknande upplägg som beskrivs i FAR.  
 
Eftersom revisorns resurser i tid och pengar är begränsade enligt FAR (2004, s 23), 
kommer denne att välja de mest effektiva granskningsmetoder som leder fram till ett 
uttalande i revisionsberättelsen. Tillsammans med bedömning av väsentligheter och 
risker avgörs vad och hur mycket som skall granskas och när och hur granskningen 
skall ske. FAR (2004, s 24 f) påpekar att en analys av riskerna upprättas och denna 
analys gör det lättare för revisorn att hitta väsentliga fel i redovisningen samt svagheter i 
den interna kontrollen. Risken att revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisions-
berättelsen kallas revisionsrisk och den påverkas i sin tur av tre andra risktyper. 
Inneboende risk – risken för att det blir fel i redovisningen eller brister i förvaltningen 
på grund av bolagets verksamhet, kontrollrisk – risken att fel inte upptäcks av och tas 
om hand av bolagets eget system för intern kontroll och slutligen, upptäcktsrisk – risken 
att revisorn vid revision inte upptäcker väsentliga fel.  
 
FAR (2004, s 35) menar att vid själva granskningen upprättas ett granskningsprogram 
som i grund och botten är en instruktion för dem som skall granska. Efter hand som 
granskningen fortskrider blir granskningsprogrammet tillsammans med rapporter från 
granskarna, en dokumentation av vad som gjorts. Det är revisorns skyldighet att utföra 
en dokumentation av det som framkommer genom granskningen. FAR (2004, s 37 f) 
förklarar vidare att granskningsprogrammet ska utgå från all den kunskap som framkom 
under informationsinsamlingen och de områden som revisorn prioriterat genom 
riskanalysen. Eftersom granskningen koncentreras till de områden där risken för 
väsentliga fel är störst, kommer revisorn att välja de granskningsmetoder som anses bäst 
lämpade för denna granskning. Därefter bestäms vilka granskningsåtgärder som behövs 
för att få tillräckligt med underlag för uttalande i revisionsberättelsen.  
 
Det är enligt FAR (2004, s 39) av stor vikt att begreppen granskningsmetod och 
granskningsåtgärd inte sammanblandas. Metodbegreppet står för de olika angrepps-
sätten medan begreppet åtgärd är de verktyg som används när metoderna tillämpas. 
Vidare beskrivs två typer av granskningsmetoder och det påpekas att oftast kan dessa 
två kombineras. Den första metoden är en granskning av kontroller, det vill säga att 
granskning sker av företagets interna kontroll. Den andra metoden är 
substansgranskning, vilket innebär att en granskning sker av innehållet i de olika 
resultat- och balansposter, i den löpande bokföringen eller i bokslutet. Som olika 
granskningsåtgärder kan nämnas intervjuer, observationer av kontrollåtgärder, 
lagerinventeringar och andra typer av analytisk granskning. Det är en god revisionssed 
att löpande under året följa med i utvecklingen av företaget. Detta gör revisorn genom 
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att se på protokoll, budgetar och prognoser för att sedan göra en egen analys av 
utvecklingen.  
 
I revisionsprocessen som Svenska Kommun- och Landstingsförbundet (2002) beskriver, 
innebär att revisorernas granskning, prövning och uttalande är ett underlag för 
fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan. Med resultatet av den årliga granskningen som 
grund, ska de förtroendevalda revisorerna pröva om styrelser och nämnder har fullgjort 
sitt uppdrag. Revisorernas bedömning skall förmedlas till fullmäktige i form av ett 
särskilt yttrande i revisionsberättelsen. Enligt kommunallagen finns det ingen anvisning 
om på vilka grunder som anmärkningar kan framställas eller när revisorerna inte ska 
tillstyrka ansvarsfrihet. Avstyrkan av ansvarsfrihet och anmärkningar som framställs 
skall dock vara relevanta i förhållande till revisorernas granskning.  
 
FAR (2004, s 61) omnämner att revisorn kan lämna både skriftliga och muntliga 
rapporter till olika beslutsfattare inom organisationen. Dessa rapporter kan innehålla 
iakttagelse och kritiska synpunkter på den interna kontrollen. När kritiska synpunkter 
lämnas, ges oftast konstruktiva förslag till förbättringar. Enligt FAR (2004, s 62) är det 
angeläget att det förkommer en öppen kontakt mellan revisorn och företagsledningen av 
den orsaken att alla påpekanden om sådant som måste åtgärdas, skall göras snarast 
möjligast, att felen kan rättas till innan det är dags för revisionsberättelse. Vissa 
väsentliga fel som inte hunnits åtgärdas behövs som regel inte tas med i revisions-
berättelsen. FAR anser att allvarliga fel skall rapporteras i form av en formell 
anmärkning till styrelser och VD. FAR (2004, s 73) anser att målet med en 
revisionsprocess, är att revisorn skall kunna lämna ett uttalande om årsredovisningen 
och räkenskaperna samt förvaltningen i en revisionsberättelse. Denna revisions-
berättelse är revisorns viktigaste och enda offentliga årliga rapport och den ses som en 
kvalitetsstämpel efter genomförd revision. 
 
En viktig faktor i revisionsprocessen anser Lundin (1999, s 478), är att återkoppling 
sker till uppdragsgivaren. Vidare skriver författaren, för att en revision skall bli 
meningsfull krävs att resultatet meddelas till uppdragsgivaren och att denne har 
möjlighet att reagera. Kravet kan enligt författaren delas in i rapporteringsfrihet och 
ansvarsutkrävande. Lundin menar vidare att rapporteringsfriheten avser möjligheten att 
fritt rapportera gjorda iakttagelser utan hinder. Detta innebär, poängterar författaren, att 
kommunrevisionen har rätt att under året avge rapporter över utförd granskning och 
delge fullmäktige och nämnder dessa. Fullmäktige har dock enligt Lundin, ingen 
skyldighet att behandla annat än revisionsberättelsen, eftersom kommunrevisorer saknar 
initiativrätten till fullmäktige. Författaren betonar att kommunrevisorerna innehar rätten 
att avge individuella revisionsberättelser. Vidare menar författaren att den enda 
hämmande faktorn till rapporteringsfriheten är sekretessregeln som omfattar viss 
kommunal verksamhet.  
 
Lundin (1999, s 479) påpekar att kopplingen mellan ansvarsutkrävandet och revisionen 
är väsentlig, eftersom den information som revisorerna avger, erhåller eller kan erhålla 
en faktisk rättsverkan. I kommunrevisionens fall ligger möjligheten till ansvars-
utkrävande hos fullmäktige i egenskap av uppdragsgivare. De förtroendevalda 
revisorernas roll är endast att informera och värdera. I samband med 
revisionsberättelsen behandlas har fullmäktige möjlighet att utkräva ansvar av de 
granskade (ibid). 
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Nedan visas en bild ur Svenska Kommun- och Landstingsförbundet som illustrerar den 
kommunala revisionsprocessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figur 1. Den kommunala revisionsprocessen.  Efter Svenska Kommun- och Landstings- 
             förbundet, (2002). God revisorssed i kommunal verksamhet 2002. Stockholm: Komrev AB. 
 
I Svenska Kommun- och Landstingsförbundet (2002) ges beskrivningen av hur 
revisionsprocessen går till. Denna process omfattar hela det granskningsarbete som 
revisorerna gör under ett revisionsår från och med riskanalys och planering, till och med 
bedömningen i revisionsberättelsen och fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan. Processen 
fungerar dylikt på granskning av de kommunala bolagen. Vissa delar av processen 
pågår fortlöpande, medan andra steg och moment är avgränsade i tiden. Det grund-
läggande i revisionsarbetet är att stödja kommunen i dess uppgift att bedriva 
ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig intern kontroll, tillfredsställande ekonomi och 
rättvisande räkenskaper (ibid). 
 

3.4 Förväntningsgap 
 
Revisionens förväntningsgap har en lång och ihärdig historia. Enligt Koh och Woo 
(1998) är det inte överraskande att det i över hundra år har funnits ett förväntningsgap 
mellan revisorerna och de som använder de finansiella rapporterna. Den första associa-
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tionen med termen ”förväntningsgap” och revision gjordes av Liggio (1974). För-
fattaren beskrev det som skillnaden mellan vad allmänheten förväntar att revisorerna 
ska utföra och vad revisorerna egentligen åstadkommer. Revisionsprofessionen utökade 
enligt Koo och Woo denna definition genom att ta hänsyn till allmänhetens behov av 
revision och de krav som revisorerna rimligtvis kan och borde uppnå. Det finns alltså 
enligt Koo och Woo ett gap mellan vad företag förväntar sig och vad de egentligen 
erhåller.  
 
Lowe (1994) åsyftar att ett förväntningsgap existerar då revisorn och de granskade har 
olika uppfattningar om vad som är en revisors plikt och ansvar samt vad som ska 
förmedlas i en revisionsrapport. De granskades synsätt på en revisor är enligt 
författaren, att denne står för ”pålitlighet” i de finansiella rapporterna samt är en för-
säkring mot bedrägeri och illegala handlingar. Författaren anser vidare att en av 
funktionerna som revisorns förväntas inneha, är att ge varningar genom de finansiella 
rapporterna till intressenter, när en organisation hotas av ett misslyckande. Nedan en 
illustration av förväntningsgapet enlig FAR (2004, s 111). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Figur 2. Förväntningsgap.  Efter Föreningen Auktoriserade Revisorer. (2004). FARs Revisions bok 
2004. Stockholm: FAR förlag AB. 
 
 
 
Enligt FAR (2004, s 111) uppkommer ett förväntningsgap när förväntningarna från de 
granskade inte svarar mot revisorn vad revisorn egentligt får och kan utföra. Vidare 
skriver FAR är det vanligt att ett förväntningsgap många gånger uppstår på områden 
gällande årsredovisningens riktighet, obestånd och konkurs samt förskingringar och 
andra oegentligheter. Förväntningsgapet kan yttra sig på olika sätt framhåller Cassel 
(1996). Synnerligen få uppdragsgivare har enligt författaren någon uppfattning om vad 
väsentlighetskriteriet innebär, vilket kan öka risken för förväntningsgap. Vidare anser 
Cassel att dessa förväntningar kan variera mellan befattningshavare på olika nivåer.  
 
Enligt Cassel (1996) kan de granskades förväntningar på revisorn variera beroende på 
vilken del av organisationen som avses. Det förekommer enligt författaren styrelser som 
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uppfattar revisorn som sitt verktyg för att kontrollera exempelvis ekonomiavdelningen. 
Vidare anser Cassel, att missförståndet i detta fall kan tolkas att revisorn ses som 
internrevisor och att denne står till styrelsens förfogande och därav bortses från 
utgångspunkten att styrelsen själv är föremål för granskning. Författaren skriver vidare 
att om den granskade har ett skattemål förutsätts det oftast, att revisorn skall kunna 
företräda dem, varvid det finns en risk att de granskade inte ser skillnaden mellan 
advokatrollen och revisorrollen. FAR (2004, s 14) förklarar att en revisors arbete har 
många intressenter och dessa intressenter har olika förväntningar och behov på arbetet 
som revisorn genomför, vilket medför att revisorn har en infälld konflikt i sin yrkesroll.  
Detta kan öka förväntningsgapet mellan de granskade och revisorn (op cit, s 111). 
 
Cassel (1996) betonar att det för revisorn förutsätts att information om avvikelser, för 
att kategoriseras som väsentlig, skall vara nödvändig för att denne skall ompröva ett 
ekonomiskt beslut. En politisk beslutsfattare kan enligt författaren, ha skäl att ta andra 
beaktande än de som strikt åsyftar de ekonomiska. Författaren framhåller att detta dock 
inte betyder att informationen blir väsentlig och därav finns stor risk för förväntnings-
gap. Vidare anser Cassel att missförstånd gällande förväntningsgap uppkommer genom 
en kombination av orimliga förväntningar och otillräcklig prestation. Öhman (2004) 
anser, att det som tycks vara viktigt för intressenterna ställs mot vad det innebär för 
revisorerna i fråga om arbete och ansvar. Revisorerna fokuserar inte i första hand på att 
hitta felaktig eller utlämnad information utan fokus läggs på hårda och historiska 
granskningsobjekt. Således anser Öhman att en reducering av förväntningsgapet tycks 
överåtas åt andra. Koh och Woo (1998) anser att under gällande förhållanden kommer 
ett stort ämne att vara förväntningsgapet och det kommer att bekymra organisationer 
och revisorer många år framöver.  
 
En radikal minskning av förväntningsgapet är viktigt påpekar Cassel (1996). Författaren 
menar att detta kan ske genom ett flertal olika åtgärder. För det första anser Cassel att 
revisionens kvalitet och omfattning bör ökas i ett flertal avseenden. För det andra menar 
Cassel att det måste till en genomgripande informationsprocess till intressenterna för att 
dessa skall få en mer realistisk bild av vad en revisor kan och får göra. McEnroe och 
Martens (2001) har lämnat ett förslag som bygger på att revisorn kan svara på frågor 
rörande revisionens omfång och uppbyggnad vid en stämma. Detta skulle enligt 
författarna kunna minska förväntningsgapet genom att intressenterna får en bättre 
kunskap om revisorns roll. 
 
FAR (2004, s 112) menar att problemet med förväntningsgap kan angripas från två håll. 
Det ena sättet är att intressenterna informeras om vad revisorns roll innebär samt vad en 
lagstadgad revision omfattar. Det andra sättet är att tydliggöra vad som är styrelsens och 
verksamhetens ansvar samt vad som är revisorns ansvar (ibid). Öhman (2004) 
framhåller det mest sannolika sättet att reducera förväntningsgapet kan ske genom en 
översyn av revisionens roll. 
 

3.5 Sammanfattning teori 
 
Enligt Svenska Kommun- och Landstingsförbundet (2002) innehar en revisor i en 
kommun ett kommunalt förtroendeuppdrag. Revisorns arbete är att med oberoende, 
saklighet och integritet främja och granska kommunala nämnder och styrelser. 
Revisorerna skall även förmedla väsentlig och nödvändig kritik till uppdragsgivaren 
(ibid). FAR (2004, s 79 f) anser att revisorns huvudsakliga roll är att utföra revisions-
verksamhet i revisorslagens mening. En revisor styrs av en rad lagar och andra be-
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stämmelser. Grundkraven för en revisor är att denne skall agera opartiskt, självständigt 
och att tystnadsplikt gäller, detta för att omvärlden skall ha förtroende för revisorn 
(ibid). Cassel (1996) framhåller att revisorns uppdrag är ett förtroendeuppdrag och skall 
följa god sed. Författaren anser att det finns två olika perspektiv för förtroende för 
revisorn; revisorns yrkesmässiga kvalifikation och revisorns oberoende. Vidare anser 
FAR (2004, s 109) att revisorn kan klä sig i andra roller, exempelvis kan denne uppträda 
som bollplank till företag eller som rådgivare. FAR påpekar att om inte dessa roller är 
klart definierade kan ett förväntningsgap uppstå (ibid).  
 
Revisionsprocessen, enligt Svenska Kommun- och Landstingsförbundet (2002) och 
FAR (2004) sker i tre steg. Det första steget besår i att planera, det vill säga, hämta 
kunskap, tolka och förstå uppdragen, identifiera risker och bedöma konsekvenser och 
sannolikheter samt att ta ett inriktningsbeslut. Det andra steget är att granska, att göra en 
projektplan, analysera, dokumentera för att slutligen i tredje steget kunna skriva en 
rapport. Det är av väsentlighet att det förekommer kommunikation och dialog mellan 
del olika stegen (ibid). Lundin (1999, s 479) menar att en viktig faktor i revisions-
processen är att det även sker en återkoppling till uppdragsgivaren och att denne därav 
kan reagera i tid.  
 
Förväntningar på revisorn kan enligt Cassel (1996) variera beroende på vilken del av 
organisationen som avses. Författaren menar att styrelser kan uppfatta revisorn som sitt 
verktyg för att kunna kontrollera olika avdelningar. FAR (2004, s 14) förklarar att 
intressenter har olika förväntningar och behov på arbetet som revisorn genomför, vilket 
medför att revisorn har en infälld konflikt i sin yrkesroll. Vidare anser Cassel att 
missförstånd uppkommer genom en kombination av orimliga förväntningar och 
otillräcklig prestation. Detta kan enligt FAR öka förväntningsgapet mellan de olika 
parterna.  
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4. EMPIRI 
 

etta kapitel innehåller en sammanställning av intervjuerna med de utvalda      
kommunerna och deras förtroendevalda revisorer samt de förtroendevaldas 

sakkunniga biträde. Sammanställningen av intervjuerna är uppbyggd efter intervju-
guiden. 
 

4.1 Intervju med fullmäktigeordförande i Kalix kommun 
 
Vi har genomfört en intervju med ordföranden i kommunfullmäktige i Kalix kommun, 
Assar Strömbäck. Intervjun skedde på Strömbäcks arbetsplats, Billerud Karlsborg, 
fredagen den 29 april klockan 9.00. Intervjun varade cirka 50 minuter. Strömbäck har 
suttit som ordförande i kommunfullmäktige ett år. Denna tid skall i vanliga fall följa 
mandatperioden på fyra år, men att Strömbäck tillträdde posten som fullmäktige-
ordförande mitt i en mandatperiod berodde på att föregående ordförande flyttade från 
kommunen och var därmed tvungen att avsäga sig posten som ordförande. Under 
mandatperioden 2000 tillträdde Strömbäck på de första kommunala uppdragen. 
Strömbäck menar att han som en kommunfullmäktiges ordförande är ovanligt mycket 
insatt i de olika nämnderna, detta kan bero på att han även sitter i kommunstyrelsen. 
Men Strömbäck poängterar att han absolut inte har full kontroll på alla nämnder. I och 
med att Strömbäck sitter med i kommunstyrelsen, är han även delaktig i hela besluts-
processen. 
 
Revisorns viktigaste roll, enligt Strömbäck, är att agera som en rådgivande. Revisorerna 
skall följa upp att kommunen uppnår de övergripande målen, som sedan skall brytas ned 
till nämndnivå. Revisorerna roll är även att granska varje nämnd var för sig och att 
granska kommunstyrelsen. Vidare anser Strömbäck att det är av stor vikt att revisorerna 
ger respons, om hur de uppfattar att kommunen når sina uppsatta mål. Strömbäck menar 
att det är lätt att skriva ner mål på ett papper, att sedan följa upp dem och att komma 
någonstans, är dock svårare. Vad gäller att kontrollera och granska den ekonomiska 
biten, samt att komma med förslag på förbättringar är en viktig roll för revisorn och 
revision enligt ordföranden. 
 
Strömbäck anser inte att de förtroendevalda revisorerna färgas av partipolitiken utan de 
kan och ska vara kritiska, oavsett partifärg. Det bästa är om de förtroendevalda 
revisorerna kan hålla isär de partipolitiska åsikterna och revisionsuppdraget. Emellertid 
är det ändå viktigt att de förtroendevalda revisorerna är insatt i politiken eftersom de 
granskar att målen uppfylls, medan det sakkunniga biträdet utför substansgranskningen. 
Strömbäck menar vidare att om de förtroendevalda revisorerna blir påverkade av det 
egna partiet, faller hela konceptet med förtroendevalda revisorer och då kanske det är 
bättre att anlita enbart externa revisorer. Vidare anser Strömbäck att de förtroendevalda 
revisorerna är engagerade och att de är bra på att föra dialog under året med kommun-
fullmäktige samt att kommunfullmäktige har ett bra samarbete med de förtroendevalda 
revisorerna. Givetvis finns det ibland kritik som känns tveksam och som inte riktigt 
stämmer med verkligheten, dock finns möjlighet att klara ut frågor som känns 
tveksamma. Om kommunfullmäktige och revisorerna inte är överens om kritiken, sker 
det en diskussion inom den berörda nämnden eller med kommunstyrelsen som mynnar 
ut i ett skriftligt svar till revisorerna. 
 

D 
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De förväntningar som Strömbäck har på de förtroendevalda revisorerna är att de skall 
vara väl insatta i den kommunala verksamheten samt i respektive nämnd. De bör vara 
väldigt insatta i materialet innan de lämnar en kritisk granskning, det vill säga, att de är 
insatta i hur besluten är tagna, på vilket sätt, vad de innehåller och vad konsekvenserna 
blir av beslutet. Vidare förväntar sig Strömbäck att de förtroendevalda revisorerna skall 
vara opartiska och inte bli påverkade av media och allmänheten, de skall bilda sig en 
objektiv uppfattning om saker och ting. Strömbäck har inte uppfattat att det finns något 
problem angående opartiskhet och självständighet. Vidare förväntas att revisorn ska 
upptäcka väsentliga fel och risker i den mån det är möjligt men naturligtvis kan det 
förekomma att det sker misstag. Självfallet skall en revisor inte lämna ut material som 
betraktas som arbetsmaterial till pressen och allmänheten enligt Strömbäck, utan det 
skall vara en slutgiltig rapport som revisorerna har granskat och själv gått igenom. 
Strömbäck framhåller att det inte är någon garanti att det inte förekommer oegent-
ligheter även om revisorn inte påpekar fel, trots allt kan revisorerna missa saker, det är 
mänskligt. Strömbäck menar att fullmäktige inte förväntar sig att revisorerna skall 
upptäcka alla fel och brister. Kommunfullmäktige har ett ansvar att hela tiden arbeta 
med det som uppfattas som fel och brister genom förbättringar.  
 
Det förekommer en öppen dialog mellan fullmäktige, nämnderna och revisorerna anser 
Strömbäck. Revisorerna har under året utfrågningar av nämnderna som utmynnar i en 
rapport samt att det kommer delårsrapporter och årsbokslut. Revisorsrapporten kommer 
alltid till respektive nämnd, där den sedan behandlas på något möte där alla får yttra sig. 
Det ska finnas en redogörelse från varje nämnd, hur målen klarats, tyvärr enligt 
Strömbäck ”har det blivit varför man inte nått målet”. För att kunna gå vidare tas det på 
detta möte ett inriktningsbeslut i frågan.   
 
Strömbäcks uppfattar vid en första inblick att det inte förekommer något förväntnings-
gap mellan den kommunala verksamheten och revisionen. Strömbäck anser att 
revisorerna utför det de ska göra, att de sedan inte alltid är överens med revisorerna är 
en annan sak. Detta kan bero på att uppfattningarna som kommunfullmäktiges har om 
revisorerna misstämmer eller revisorernas uppfattning om uppdraget misstämmer. 
Strömbäck kan emellertid inte påstå att det finns något stort förväntningsgap inom den 
kommunala revisionen. Vidare menar Strömbäck att kommunfullmäktige inte kan gå in 
och styra vad en revisor skall granska, eftersom revisorn skall agera självständigt och 
opartiskt. Strömbäck nämner att det har hänt att kommunfullmäktige ansett att 
revisorerna har missuppfattat vissa saker på grund av att dessa inte varit tillräckligt 
pålästa, när en granskning av en nämnd har skett. Detta har korrigerats när det har 
kommit upp till nästa distans genom diskussion med revisorerna. I princip skall 
revisorerna vara väl insatta, det vill säga ha mycket information och föra en dialog 
emellan fullmäktige och revisorerna. Strömbäck menar att det mesta går att lösa med 
kommunikation. 
 

4.2 Intervju med fullmäktigeordförande i Överkalix kommun 
 
Vi har genomfört en personlig intervju med ordförande i kommunfullmäktige i 
Överkalix kommun, Eva Nilsson. Intervjun ägde rum i kommunhuset i Överkalix, 
tisdagen den 3 maj klockan 13.00 och varade i cirka en timme. Nilsson som är sedan 
knappt ett år tillbaka är pensionerad lärare, är inne på sin tredje mandatperiod som 
kommunfullmäktige ordförande. Nilsson sitter även med i en del nämnder, bland annat 
handikapprådet samt i kommunstyrelsen. ”Det är vanligt i en liten kommun att personer 
från kommunfullmäktige även sitter med i andra nämnder” enligt Nilsson. 
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De förtroendevalda revisorernas roll, är att vid varje granskning där revisorerna eller 
sakkunnigt biträde skriver en rapport, fyller den viktiga funktionen som är att vara 
rådgivare till nämnderna. Vidare menar Nilsson inte att någon nämnd direkt frågar 
revisorerna om råd i det dagliga arbetet, detta på grund av att de förtroendevalda 
revisorerna är politisk valda och dessutom är lekmän. Om det behövs rådgivning i något 
ärende konsulteras kommunförbundets sakkunniga biträden menar Nilsson. 
  
Vidare anser Nilsson att konsultation sker främst vid avtalsingående. De förtroende-
valda revisorernas roll är att granska den interna kontrollen samt verksamhet och mål 
för varje nämnd samt styrelsen, medan substansgranskningen sker av de sakkunniga 
biträdena enligt Nilsson. Nilsson anser att revisionsprocessen är en budget som talar om 
vad de förtroendevalda revisorerna tänkt göra under året samt att de förtroendevalda 
revisorerna har kontakt med nämnderna. Processen fortsätter med att de förtroendevalda 
revisorerna träffar kommunstyrelsen regelbundet samt att revisorerna även träffar 
presidiet (kommunfullmäktige) för att berätta vad de skall göra. Men Nilsson poängterar 
att revisorerna planerar själva vad de tänkt granska inom sitt anslag.  
 
Nilsson bedömer att det inte är något problem att de förtroendevalda revisorerna inte 
skulle vara helt opartiska eftersom de utses på partipolitisk grund. Dock anser Nilsson 
att det är viktigt att de förtroendevalda revisorerna inte hamnar i en jävsituation på 
grund av släktskap. Vidare förklarar Nilsson att det har funnits ett fall där en 
förtroendevald revisor har varit släkt med personer i en nämnd som granskats, 
emellertid undantogs revisorn från denna granskning. Förtroende för de förtroendevalda 
revisorerna framhåller Nilsson att det är fullständigt samt att förtroende även ingår i god 
revisionssed. Nilsson betonar att dialogen mellan fullmäktige och revisorerna är bra.  
 
Nilsson förväntar sig att om någon person åtagit sig ett uppdrag skall denne person klara 
av det. Vidare beskriver Nilsson att de förtroendevalda revisorerna köper kvalificerade 
tjänster, dock får de själva utveckla hur mycket de vill arbeta men Nilsson anser att det i 
dagsläget köps in för mycket av de kvalificerade tjänsterna. Nilsson framhåller att de 
förtroendevalda revisorernas arbete innebär att ha kontakt med nämnderna efter 
påpekandet av sakkunniga. Vidare beskriver Nilsson att det måste tas i beaktning att de 
förtroendevalda revisorerna har arbete vid sidan av sitt förtroendeuppdrag. Nilsson 
betonar att de förtroendevalda är väl insatta i ämnet, men att utbildning är bra för att 
följa med vad som händer samt att vara uppdaterad med reglerna i kommunallagen. 
Opartiskhet och självständighet är självklart enligt Nilsson, det har existerat vid ett 
tillfälle när de dåvarande förtroendevalda revisorerna hade tre olika åsikter och 
rapporter. Vidare förklarar Nilsson att det inte förväntas att revisorn skall upptäcka alla 
väsentliga fel och risker, utan att de granskar att alla beslut är formellt tagna och 
påpekar där de anser det nödvändigt.  
 
En väl fungerande informationsprocess anser Nilsson att de har, de förtroendevalda 
revisorerna påpekar om det finns någon oegentlighet samt att de följer upp föregående 
års verksamhetsmål med varje nämnd, styrelsen och fullmäktige. Nilsson påpekar ”att 
man kanske ibland skulle ha den förväntningen att de förtroendevalda gjorde någon 
annan granskning än vad de gör”. På grund av bristande kommunikation förklarar 
Nilsson, att det har hänt, att de förtroendevalda revisorerna beställt en granskning av de 
kommunala bolagen trots att det inte fanns anslag till detta i budgeten. Vidare anser 
Nilsson att missförstånden kan undvikas genom information, kommunikation samt att 
ha möten med de förtroendevalda revisorerna. Nilsson poängterar att om alla är klara 
över varandras rollfördelning samt att informationen och kommunikationen fungerar väl 
kan förväntningsgapet reduceras. Genom att ha möten med de förtroendevalda 
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revisorerna, informera, kommunicera och diskutera samt att alla är klara över varandras 
rollfördelning kan detta förväntningsgap minska, anser Nilsson. 
 

4.3 Intervju med förtroendevald revisor i Kalix kommun 
 
Intervjun med vice ordförande för de förtroendevalda revisorerna i Kalix kommun, Bror 
Olofsson, genomfördes fredagen den 29 april klockan 13.00. Intervjun skedde på 
Olofssons arbetsplats, Sveaskog AB och intervjun tog cirka 50 minuter i anspråk. Som 
förtroendevald revisor har Olofsson endast varit verksam denna mandatperiod, men 
Olofsson har varit verksam inom andra kommunala nämnder under tidigare mandat-
perioder. 
 
Olofsson påpekar att revisorerna har ett uppdrag av kommunfullmäktige att granska 
nämnderna samt kommunstyrelsen. Revisorerna skall följa nämndernas verksamhet och 
granska hur de klarar att uppfylla kommunfullmäktiges mål, hur de klarar uppsatta 
budgetar samt hur de klarar sina åtaganden. Varje nämnd har gentemot 
kommunfullmäktige en förbindelse att utföra åtagande och det är revisorernas uppgift 
att se om detta uppfylls. ”Samtidigt skall vi vara kommunmedborgarnas förlängda arm 
och företräda dem till en viss del och se till att kommunen använder skattebetalarnas 
pengar på bästa möjliga sätt”, anser Olofsson. Vidare menar Olofsson att det är en 
mycket viktig uppgift att tänka ur ett medborgarperspektiv och att det finns opartiska 
personer som ska granska kommunens verksamhet. Olofsson menar att den interna 
kontrollen hos kommunen fungerar, dock finns det brister som måste påtalas för att 
dessa skall kunna redigeras. Kontrollen är inte hundra procentig, det finns en 
förbättringspotential på den interna kontrollen. Olofsson poängterar att det inte alltid är 
revisorerna som skall upptäcka om något är fel eller galet i en nämnd utan det är den 
interna kontrollen som i första hand skall upptäcka fel.  
 
Substansgranskningen av räkenskaperna under året sköts av de sakkunniga biträdena 
som är yrkesmässiga. De sakkunniga biträdena utför denna granskning på uppdrag av de 
förtroendevalda revisorerna, påpekar Olofsson. Dessa biträden rapporterar sedan vidare 
när de utfört en granskning, till de förtroendevalda revisorerna som skriver ett utlåtande. 
Enligt Olofsson, att detta förfarande att anlita extern hjälp en nödvändighet eftersom de 
förtroendevalda revisorerna har ett heltidsarbete och utför sina uppdrag på fritiden samt 
att de saknar den riktiga kompetensen för att siffergranska. Dock menar Olofsson att det 
finns en fördel med att ha arbetat med nämnder, kunskapen finns hur arbetsgången är 
hos en nämnd. 
 
De sakkunniga biträdena och de förtroendevalda revisorerna diskuterar igenom vilka 
områden som skall granskas. Vissa områden granskas kontinuerligt det vill säga 
nämnderna och kommunstyrelsen. Utöver de återkommande granskningarna väljer 
revisorerna själv ut vad som skall granskas, det kan vara områden som revisorerna 
under året har upplevt bör granskas djupare. I grund och botten är det hur mycket 
pengar som blir över från den budgeterade potten som styr hur mycket som skall 
granskas utöver den kontinuerliga granskningen. Även kommunmedborgarna har 
möjlighet att vända sig till revisorerna för att be dessa granska något som medborgarna 
anser är specifikt konstigt. Vissa rubriker i massmedia kan ge idéer om vad som skall 
granskas, men Olofsson påpekar att det är revisorerna själv bedömer om det är en 
väsentlighet att granska fallet. 
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De förtroendevalda revisorerna och de sakkunniga biträdena från Komrev (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers) träffas cirka en gång i månaden, detta för att kunna föra en 
dialog med de sakkunniga biträdena samt för att kunna rådfråga dem. I samband med 
granskningarna, berättar Olofsson vidare att de framför förslag på förbättringar som kan 
göras. En rapport skrivs efter granskningen som fullmäktige tar del av och via den 
vägen kanske förändringar sker i verksamheten. Revisorerna kan exempelvis påpeka att 
kommunstyrelsen måste bli mer aktiv i sin roll som det styrande organet vars uppgift är 
att utöva styrningen av själva kommunen. Vidare menar Olofsson att en rapport skall 
vara lättläst, att alla, från politiker till kommunmedborgare, förstår i vilken situation 
som kommunen befinner sig i.   
 
Olofsson upplever att de tre förtroendevalda revisorerna som Kalix kommun har, är 
väldigt självständiga och att kommunfullmäktige inte styr dem på något annat sätt än att 
de ska leverera granskningarna till fullmäktige. Vidare menar Olofsson att de 
förtroendevalda revisorerna inte har en revisors kompetens, men de förtroendevalda 
revisorerna måste utgå från att kommunfullmäktige förväntar sig att de har den 
kompetens som är nödvändig för att klara uppdraget. Samtidigt är det även viktigt att 
revisorerna är väl insatta i den kommunala verksamheten och förhoppningsvis innehar 
så bra kompetens som möjligt. Olofsson påtalar att det aldrig har diskuterats vad 
kommunfullmäktige förväntar sig av de förtroendevalda revisorerna, men han anser att 
det är en bra fråga att ta ställning till vid varje ny mandatperiod. Överlag tycker 
Olofsson att kommunfullmäktige har en positiv bild av det revisorerna utför. 
 
Kommunikationen fungerar bra mellan revisorerna och kommunfullmäktige, enligt 
Olofsson. Arbetsmaterial och protokoll sänds över till revisorerna, saknas material 
begär revisorerna det samt erhåller materialet utan dröjsmål. I samband med granskning 
träffar revisorerna ledamöterna för nämnderna och där förekommer en öppen 
diskussion. Vid dessa möten både ges och tas synpunkter samt att de olika nämnderna 
får uppslag av de förtroendevalda revisorerna.  
 
Olofsson anser att det kan vara skilda förväntningar på vad revisorn skall utföra från de 
olika grupperingarna inom politiken. Vidare tror Olofsson att oppositionen kanske hade 
önskat att revisorerna skulle ha granskat något annat än vad de egentligen gjorde och 
dessutom kanske de styrande tycker att revisorerna är lite besvärliga. Olofsson menar 
vidare att det kan vara svårt att uppfylla förväntningarna från båda sidorna, att det blir 
en balansgång för revisorerna. Vidare måste revisorsrollen utvecklas genom utvärdering 
av typen utvecklingssamtal och bättre utbildning enligt Olofsson. 
 

4.4 Intervju med förtroendevald revisor i Kalix kommun 
 
En personlig intervju genomfördes med Jan-Åke Johansson som är förtroendevald 
revisor i Kalix kommun. Intervjun skedde den 2 maj klockan 16.30 och den varade i 
cirka 40 minuter. Intervjun var förlagd till kommunhuset i Kalix, detta berodde på att 
Johansson var pensionär och vi ansåg att det var rimligt att vi träffades i kommunhuset. 
Johansson har en lång erfarenhet av kommunala uppdrag, bland annat har han suttit som 
förtroendevald revisor både i Örebro och i Nora. 
 
Enligt Johansson ”ska revisorerna vara ett slags vakande öga”, men de ska även hämta 
in information från kommunmedborgarna. Johansson menar att det är många 
kommunmedborgare som delger sina åsikter om vad som ska granskas. Vidare anser 
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Johansson att detta beror på att han representerar det tongivande partiet samt att det 
finns ett visst intresse från motparterna - oppositionen - att granska vissa saker.  
 
Huvuddelen av granskningen sker av certifierade och godkända revisorer, enligt 
Johansson. De förtroendevalda revisorerna och de godkända revisorerna följer god 
revisionssed och kontrollerar att verksamheten har sköts på ett ändamålsenligt och 
ekonomiskt bra sätt. Det har hänt att en rättvisande bild av kommunens verksamhet inte 
överensstämt med verkligheten. Det har exempelvis förekommit att tre olika versioner 
av ett bokslut, har levererats till revisorerna. Detta har skapat många diskussioner 
mellan revisorerna och kommunfullmäktige. Johansson påpekar att revisorerna granskar 
att den interna kontrollen fungerar, att pengarna hanteras inom verksamheterna på ett 
tillfredsställande sätt. Det som ska granskas är oftast idéer från allmänheten, vissa 
gånger är det revisorerna själv som bestämmer vad som skall granskas, enligt 
Johansson. Det sker även försök att samordna granskningarna mellan kommunerna, det 
vill säga att om en sak granskas i en kommun, är det högst sannolikt att samma sak 
granskas i en annan kommun för att spara pengar. Johansson betonar att de 
förtroendevalda revisorerna gör en plan varje år på vad som skall granskas. När det 
gäller väsentlighet och riskanalysen finns det ett avtal med Komrev (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers) som utför denna analys. Ansvarsutövandet av varje nämnd 
eller styrelse granskas. Utöver det, om pengarna räcker till, sker ytterligare granskningar 
men även uppföljningar på tidigare granskningar. 
 
Johansson tror att kommunfullmäktige inte förväntar sig att revisorerna skall upptäcka 
alla fel och brister. Johansson framhåller att det kan vara svårt att upptäcka allt, om inte 
varje verifikat granskas var för sig och detta finns det ingen möjlighet till. Samtidigt 
menar Johansson att om revisorerna upptäcker oegentligheter skall de naturligtvis påtala 
dessa. Vidare anser Johansson att det förekommer dialog mellan revisorerna och 
politiker, men att det går att göra förbättringar på detta område. En orsak varför 
dialogen inte fungerar bra, tror Johansson beror på att politikerna inte alltid är 
införstådda i revisorns roll och vad denne skall göra. De förtroendevalda revisorerna vet 
inte vad fullmäktige har för förväntningar på vad revisorns skall utföra, enligt 
Johansson, därför går det inte att uttala sig om det finns ett förväntningsgap dem 
emellan. Slutligen anser Johansson att förväntningarna på en revisor inte har förändrats 
något under de år som han har varit verksam. 
 

4.5 Intervju med förtroendevald revisor i Överkalix kommun 
 
Intervjun med Ann-Margreth Beckman, förtroendevald revisor i Överkalix kommun 
ägde rum den 3 maj klockan 15.00. Intervjun var förlagd till Föreningssparbanken då 
detta var Beckmans arbetsplats och intervjun tog cirka 50 minuter i anspråk. Beckman 
arbetar som privatrådgivare åt Föreningssparbanken och har varit verksam som för-
troendevald revisor i Överkalix kommun sedan 1994. 
 
Beckman anser att deras roll som förtroendevald revisor är framåtsyftande, ”att nämnder 
och styrelser skall få tips och goda råd av oss när vi gör en granskning”. Vidare betonar 
Beckman att deras roll är att vara det granskande organet samt vägleda och agera som 
rådgivare åt de olika verksamheterna inom kommunen. För att följa kommunallagens 
regler vad en revisor ska beakta besöker de förtroendevalda revisorerna nämnderna och 
ställer frågor till respektive nämnd enligt Beckman. Förutom detta beskriver Beckman 
att alla nämnder granskas ytligt och där det anses nödvändigt, granskas det mer 
djupgående samt att de förtroendevalda revisorerna väljer själva vad de ska granska. 
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Vidare redogör Beckman att årsboksluten kontrolleras, att räkenskaperna är rättvisande 
samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Vad gäller det som skall granskas sker en 
grundgranskning och om något verkar missvisande kan de utföra en akutgranskning 
enligt Beckman.  
 
När det gäller förväntningar anser Beckman att det många gånger väljs en person som 
har haft hand om ekonomifrågor till en förtroendevald revisor. Beckman anser att den 
kommunala revisionen borde revideras, ”det är väldigt lite vi kan bidra med som 
kommun revisor utan hjälp av de sakkunniga biträdena”. De sakkunniga biträdena 
assistans behövs i stor utsträckning enligt Beckman då de förtroendevalda inte besitter 
samma kompetens och kunnighet som dessa. Vidare understryker Beckman att det 
definitivt är viktigt att påtala om det skulle förekomma oegentligheter och detta skulle 
diskuteras med presidiet i första hand eftersom dessa är uppdragsgivaren. 
 
Informationen som fullmäktige tillhandahåller de förtroendevalda revisorerna anser 
Beckman är bra, dock kunde dialogen vara bättre. Den enda gången de förtroendevalda 
revisorerna träffar fullmäktige är inför budgetförhandlingen. Beckman tror inte att de 
förtroendevalda revisorerna konsulterats vid rådgivning av fullmäktige, dock kan det 
vara möjligt att nämnderna skulle tänkas konsultera de förtroendevalda revisorerna. 
 
De förtroendevalda vet inte vad fullmäktige förväntar sig av dem enligt Beckman. ”Vi 
brukar inte tycka om när de kommer och styr och ställer, vi vill själva lägga upp en 
revisionsplan för året utan att någon kommer och pekar och säger att det där tycker jag 
inte att ni ska göra, gör på detta sätt istället.” Vidare anser Beckman att det onekligen 
kan uppstå ett förväntningsgap mellan fullmäktige och revisorerna, om vad revisorerna 
ska utföra. För att minska detta gap påpekar Beckman att det skulle kunna minskas med 
bland annat en bra kommunikation. Förväntningarna på revisorn anser Beckman har 
förändrats under åren till viss del. Detta kanske på grund av att kommunernas budgetar 
krymper och detta medför att även revisionens inriktning bör ändras, att styrningen och 
måluppfyllelsen granskas i förstahand. 
 

4.6 Intervju med förtroendevald revisor i Överkalix kommun 
 
En personlig intervju med ordförande för de förtroendevalda revisorerna i Överkalix 
kommun, Sune Nilsson, genomfördes tisdagen den 3 maj klockan 16.30. Intervjun ägde 
rum i kommunhuset i Överkalix och den varade i cirka 40 minuter. Nilsson är inne på 
sin tredje mandatperiod som förtroendevald revisor. Nilsson tillträdde posten som 
ordförande i revisionen 2003, eftersom den dåvarande ordföranden avträdde posten mitt 
i en mandatperiod. 
 
Nilsson anser att de förtroendevalda ska agera som rådgivare, men inom angivna gräns-
er. Emellertid betonar han att granskningen är den viktigaste rollen. Det är dock viktigt 
”att akta sig för att säga hur nämnderna skall göra utan mera kanske visa på hur 
nämnderna kan göra”. Nilsson påpekar att den kommunala verksamheten uppfyller 
kraven som kommunallagen ställer, dock kan det finnas brister inom den interna kont-
rollen. Nilsson poängterar ”att man kan ha synpunkter på ändamålsenligheten och ur 
ekonomisk synpunkt på tillfredsställande sätt”, att detta inte alltid stämmer överens med 
kommunallagens regler. Vad gäller granskningen sker det utifrån väsentlighet och risk 
perspektivet samt med hjälp av de sakkunniga biträdena. Vidare anser Nilsson att det är 
felaktigt, att de som fastställer de förtroendevalda revisorernas budget är faktiskt de som 
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skall granskas, detta med tanke på att ordförande i fullmäktige även sitter med i 
kommunstyrelsen. 
 
Förväntningarna från kommunfullmäktige på de förtroendevalda revisorerna måste vara 
att revisorerna skall klara av uppgiften, anser Nilsson, eftersom fullmäktige har valt in 
personerna. Opartiskhet och självständighet är en självklar förväntning, ”politiker är vi 
alla förtroendevalda revisorer men vi är inga partipolitiker” anser Nilsson. Väsentliga 
fel och risker samt oegentligheter måste vara en självklarhet att fullmäktige förväntar 
sig att revisorerna skall upptäcka menar Nilsson vidare.  
 
Kommunikationen fungerar bra, påpekar Nilsson, den är öppen och informationen 
känns fullständig. ”Om något material behövs kompletteras så är det bara att påpeka det 
åt fullmäktige, de är tvungna att ge oss det vi behöver, de kan inte neka oss” menar 
Nilsson. Att kommunfullmäktige anlitar de förtroendevalda revisorerna i rådgivning kan 
inträffa, men detta sker dock sällan. Nilsson anser det svårt att uttala sig om det finns ett 
förväntningsgap mellan de förtroendevalda revisorerna och fullmäktige, då de för-
troendevalda revisorerna inte vet vad fullmäktige förväntar sig att de ska utföra. 
Slutligen poängterar Nilsson att förväntningarna på revisorn inte har förändrats de år 
som han varit verksam. 
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 

 detta kapitel kommer de genomförda intervjuerna att utvärderas. En jämförelse 
mellan de olika respondenternas åsikter samt en jämförelse mot den teoretiska 

referensramen kommer att ske. Slutligen kommer kapitlet att fullbordas med en 
sammanfattning av slutsatserna och en avslutande diskussion. 
 

5.1 Fullmäktigeordförandes syn på revisorn och revision 
 
För att lättare kunna analysera svaren som framkom under intervjuerna med full-
mäktigeordförande i Kalix kommun och Överkalix kommun, har en tabell skapats. Vi 
analyserade endast svaren på de frågor som vi ansåg var mest relevanta och gick hellre 
in på djupet i dessa frågor än att endast skrapa på ytan av alla frågor. I tabell 5:1 syns en 
sammanställning av dessa svar. 
 
Tabell 5:1 visar att kommunfullmäktigeordföranden i de två kommunerna, Kalix och 
Överkalix, har enhetliga åsikter angående revisorns roll, det vill säga att de för-
troendevalda revisorernas viktigaste roll är att var en rådgivare. Detta stämmer inte helt 
överens med teorin. Svenska Kommun- och Landstingsförbundet (2004) hänvisar att en 
förtroendevald revisor skall utvärdera information, processer och verksamheter som 
fullmäktige beslutar om. Vidare menar Svenska Kommun- och Landstingsförbundet att 
de förtroendevalda revisorerna är det granskande organet, det vill säga, att de är 
fullmäktiges instrument att granska den kommunala verksamheten och ekonomin. FAR 
(2004, s 107) påpekar att rådgivning ingår i begreppet revisionsverksamhet. Till 
revisionsverksamheten räknar Kommunallagen även den rådgivning som föranleds av 
iakttagelser som revisorn gjort i granskningsuppdraget. På frågan om vad som skall ingå 
i en revisionsprocess var kommunfullmäktigeordförandena samstämmiga och menade 
att de följer de tre stegen i Svenska Kommun- och Landstingsförbundets (2002) 
revisionsprocess.  
 
Förväntningarna som kommunfullmäktigeordförandena har på de förtroendevalda 
revisorerna stämde väl överens med teorin. I de båda kommunerna förväntade 
fullmäktigeordförandena att revisorerna skulle vara väl insatta, objektiva, självständiga 
och opartiska samt att revisorerna skall klara det uppdrag de har åtagit sig. Enligt Cassel 
(1996) skall en revisor följa god sed, vilket innebär att revisorn skall inhysa förtroende 
samt agera opartiskt och självständigt. Vidare menar författaren att revisorerna inte får 
tillåta att sina avgöranden påverkas av yttre faktorer utan anser att revisorerna skall 
grunda sig på omsorgsfull och objektiv granskning. Detta var helt överensstämmande 
med vad ordförandena i de båda kommunerna förväntade sig av de förtroendevalda 
revisorerna. Båda fullmäktigeordförandena förväntade sig inte att de förtroendevalda 
revisorerna skulle upptäcka alla fel och risker, dock bör de uppmärksamma väsentliga 
fel och risker. Cassel (1996) hänvisar att kravet för att bli en revisor är att inneha en 
specifik kompetens. Denna kompetens innehar inte den förtroendevalda revisorn, utan 
kompletteras av de sakkunniga biträdena. Av denna anledning kan kommunfullmäktige 
inte förvänta sig att de förtroendevalda revisorerna skall upptäcka alla fel och brister, 
men de bör upptäcka det som är av väsentlighet. Svenska Kommun- och Lands-
tingsförbundet (2002) poängterar att det är de sakkunniga biträdena som utför 
substansgranskningen och att det är genom deras yrkesmässiga kunskap som fel och 
brister skall upptäckas. FAR (2004, s 32) poängterar att i revisionsplanen som utgör en 
del i revisionsprocessen ingår riskerna av det som är analyserat efter väsentlighet. 

I 
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Lundin (1999, s 479) anser att det är viktigt att en återkoppling till uppdragsgivaren sker 
för att en revision skall bli betydelsefull. Detta poängterar Lundin för att uppdrags-
givaren skall ha möjlighet att korrigera kritiska synpunkter. Vidare menar författaren att 
denna återkoppling kan delas in i antingen rapporteringsfrihet eller ansvarsutkrävande. 
FAR (2004, s 61) påpekar att revisorn kan lämna både muntliga och skriftliga 
utlåtanden till olika beslutsfattare inom organisationen. Dessa utlåtanden kan innehålla 
påpekanden som måste åtgärdas innan revisionsrapporten skrivs (ibid). Vid intervjuerna 
med de två kommunfullmäktigeordförandena framkom det att de ansåg att 
informations- och kommunikationsprocessen fungerade väl mellan dem och de för-
troendevalda revisorerna. Kommunfullmäktigeordförande i Kalix kommun ansåg att 
dialogen och återrapporteringen under året mellan kommunfullmäktige och de 
förtroendevalda revisorerna fungerad bra, men fullmäktigeordförande menade att det 
ibland framkom kritik från de förtroendevalda revisorerna som kommunfullmäktige inte 
ansåg stämde överens med verkligheten. Kommunfullmäktigeordförande i Överkalix 
påpekade att återrapporteringen skedde genom att de förtroendevalda revisorerna och 
kommunfullmäktige träffades regelbundet för att uppdatera varandra om vad som var på 
gång. 
 
Vid frågan om fullmäktigeordförandena uppfattade att det förekom ett förväntningsgap 
mellan dem och de förtroendevalda revisorerna var det skilda åsikter. Fullmäktigeord-
förande i Kalix kommun ansåg vid en första inblick att det inte fanns något 
förväntningsgap. Allt eftersom samtalet fortskred framkom det att fullmäktige-
ordförande ansåg att revisorerna utförde sin uppgift, dock var fullmäktige inte alltid 
överens med revisorerna. Vidare menade fullmäktigeordförande att detta kunde bero på 
att uppfattningarna om varandras roller och uppdrag inte alltid var klart definierade. 
FAR (2004, s 111) bekräftar det som framkom vid intervjun med fullmäktigeordförande 
i Överkalix som menade att det förekom ett förväntningsgap, vilken till största delen 
bestod av olika förväntningar av vad en revisor skall utföra.  
 
Kommunfullmäktigeordförandena var eniga att förväntningsgapet kan reduceras genom 
bättre kommunikation mellan de olika aktörerna. Fullmäktigeordförande i Överkalix 
kommun ansåg även att det var viktigt att tydliggöra varandras rollfördelning för att 
ytterligare minska förväntningsgapet. Meyer (2000) anser att det inte är ovanligt att en 
revisor hålls ansvarig för den interna kontrollen inom de kommunala verksamheterna.  
Vidare menar författaren att det är de förvaltande organen som bär denna roll och att 
revisorns roll endast består av att granska att kontrollsystemet fungerar. Enligt FAR 
(2004, s 111) består revisorns roll av att utföra revisionsverksamhet i revisorslagens 
mening och det är viktigt att denna roll är klart framträdande för att förväntningsgapet 
skall reduceras. I enlighet med teorin som Cassel (1996) framhåller kan problemet med 
att reducera förväntningsgapet angripas från olika håll. Författaren menar bland annat 
att gapet kan reduceras genom en förbättring av revisionen men även genom en 
genomgripande förbättring av informationsprocessen till intressenterna. Detta betonar 
Cassel för att intressenterna skall få en korrekt bild av vad en revisor kan och får göra.  
 
McEnroe och Martens (2001) förespråkar att revisorn skall kunna svara på frågor 
rörande revisionens omfång och uppbyggnad, detta hävdar författarna skulle minska 
förväntningsgapet genom att intressenterna fick mer insikt i revisorns roll. Detta är 
precis vad kommunfullmäktigeordförande i Överkalix saknar i kommunikations-
processen, att det finns tillfällen när revisorns roll tydliggörs. Även FAR (2004, s 112) 
delar uppfattningen om att ett förväntningsgap kan reduceras genom att intressenterna 
blir medvetna om revisorns roll, dock påpekar FAR att det även är av yttersta vikt att 
det finns klara direktiv hur ansvaret fördelas mellan styrelse och revisorer. 
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Tabell 5:1. Sammanfattande tabell av fullmäktigeordförandes syn på revisorns roll och 
revision 
 

                   Respondent 
Fråga              

Fullmäktigeordförande i Kalix 
Kommun  

Fullmäktigeordförande i 
Överkalix kommun 

Hur uppfattar Ni revisorns 
roll? 
 
Vad ingår i en 
revisionsprocess enligt Er? 
 
 
 
 
Vilken förväntning har Ni 
på revisorns kompetens? 
 
 
 
Anser Ni att revisorn är 
opartisk och självständig? 
 
 
Förväntar Ni att revisorn 
skall upptäcka alla fel och 
risker? 
 
 
Förkommer det en bra 
kommunikation mellan Er 
och revisorn? 
 
Anser Ni att det finns ett 
förväntningsgap mellan Er 
och revisorn? 
 
 
Hur anser Ni att detta 
förväntningsgap skall 
minskas? 

Att den viktigaste rollen är att 
agera som rådgivare. 
 
En budget som beskriver de 
uppgifter som planeras att 
utföras under året, regelbundna 
träffar med nämnderna. 
 
 
De skall vara väldigt insatta i 
den kommunala verksamheten. 
 
 
 
Ja, de förtroendevalda 
revisorerna är objektiva. 
 
 
Nej, de förtroendevalda 
revisorerna förväntas upptäcka 
fel och risker i den mån det är 
möjligt. 
 
Ja, det förekommer en bra och 
öppen dialog. 
 
 
Nej, dock kan uppfattningen 
om uppdraget misstämma 
mellan fullmäktige och de 
förtroendevalda. 
 
Genom bättre  
kommunikation. 

Att fylla den rådgivande 
funktionen 
 
En budget som beskriver de 
uppgifter som planeras att 
utföras under året, regelbundna 
träffar med kommunstyrelsen 
och presidiet. 
 
Att personen ifråga som åtagit 
sig uppdraget skall klara av det, 
att personen är väl insatt i 
ämnet. 
 
Ja, det är självklart att de 
förtroendevalda revisorerna är 
självständiga och opartiska. 
 
Nej, viktigast är att de 
förtroendevalda revisorerna 
granskar att alla beslut är 
formellt tagna. 
 
Ja, kommunikationen och 
dialogen är bra. 
 
 
Ja, det förekommer olika 
förväntningar på vad en revisor 
skall utföra. 
 
 
Genom möten, bättre  
kommunikation samt att alla är 
klara över varandras 
rollfördelning. 
 

 
 
Slutsatser: I vår undersökning framkom det att de två kommunfullmäktigeordförandena 
ansåg att revisorns roll i första hand innebar att vara rådgivare och i andra hand att 
granska. Fullmäktigeordförandena i de båda kommunerna ansåg att de förtroendevalda 
revisorerna bör klara av uppdraget de åtagit sig och att de bör vara insatta i den 
kommunala verksamheten. Vidare ansåg fullmäktigeordförande att förväntningarna som 
de hade på de förtroendevalda revisorerna, angående god sed, stämde överens med vad 
de ansåg att de erhöll av revisorerna. Dock framkom det att fullmäktigeordförandena 
ansåg att det fanns ett förväntningsgap mellan dem och revisorerna. Detta gap bestod till 
stor del på att kommunikationen inte fungerade full ut beträffande vad en revisor skall 
och kan göra, det vill säga att uppfattningarna om vad uppdraget gick ut på ej var klart 
inringade.  
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5.2 Revisorernas syn på revision och förväntningarna 
 
De förtroendevalda revisorernas syn på revision och de förväntningarna som de anser 
sig ha från kommunfullmäktige har sammanställts i en tabell. Tabell 5:2 visar en 
sammanställning av de mest relevanta svaren.  
 
I tabell 5:2 syns att de förtroendevalda revisorerna i både Kalix kommun och Överkalix 
kommun anser att revisorns roll är att granska nämnder och styrelser inom kommunen. 
Detta stämmer helt överens med vad Svenska Kommun- och Landstingsförbundet 
(2004) anser att en förtroendevald revisor skall göra. Enligt detta förbund och FAR 
(2004, s 13) utses en revisor att vara det granskande organet som skall kontrollera den 
kommunala verksamheten, bestående av styrelser, nämnder och företag. Svenska 
Kommun- och Landstingsförbundet (2002) anser att en revisor även är kommun-
medborgarnas verktyg för den demokratiska kontrollen, vilket stämmer bra överens med 
att de förtroendevalda revisorerna i Kalix kommun som ansåg att revisorn skulle vara 
kommunmedborgarnas förlängda arm. Vidare menade de förtroendevalda revisorerna i 
Överkalix kommun, helt enligt teorin (FAR, 2004, s 107 f) att det även ingår i revisorns 
roll att agera som en rådgivare och vägvisare.  
 
De båda kommunernas förtroendevalda revisorers svar överensstämde på frågan om 
urvalet av det som skall granskas. Urvalet skedde dels genom återkommande gransk-
ningar varje år samt mer djupgående granskningar som grundades på en väsentlighet 
och riskanalys men även en styrande faktor var budgetanslaget som tilldelades till de 
förtroendevalda revisorerna. Detta kan enligt Svenska Kommun- och Landstings-
förbundet (2002) kopplas till den kommunala revisionsprocessen, där beskrivning ges 
att en revision startar med en risk- och väsentlighetsanalys för att göra en bedömning av 
vad som skall granskas. Vidare nämns i FAR (2004, s 22 f) att två viktiga begrepp inom 
revisionen är väsentlighet och risk. Det är dessa två begrepp som avgör vad som skall 
granska och hur revisionsprocessen skall fortgå. FAR påpekar att väsentlighet och risk 
planeras tidigt granskningen. Granskningen kommer därefter att inriktas på att hitta 
väsenliga fel och risker.  
 
De förtroendevalda revisorerna i de båda kommunerna var överens i frågorna rörande 
vad uppdragsgivaren förväntar sig av revisorn, angående kompetens, opartiskhet och 
självständighet samt om det förväntas att revisorerna skall upptäcka alla fel och risker. 
Dock menar de förtroendevalda revisorerna att de tar hjälp av ett sakkunnigt biträde 
angående substansgranskningen. 
 
De förtroendevalda revisorerna anser att uppdragsgivaren förväntar sig att de skall ha 
kompetens att klara av uppdraget, eftersom de har blivit valda av kommunfullmäktige. 
De förtroendevalda revisorerna bedömer att kommunfullmäktige förväntar sig att de 
förtroendevalda revisorerna skall vara opartiska och självständiga samt att de skall 
upptäcka alla väsentliga fel och risker. En sammankoppling till teorin kan göras som 
bygger på FAR (2004, s 79) som hänvisar till att grundkraven för en revisor är just 
opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt. Lundin (1999, s 477) diskuterar att de 
förtroendevalda revisorerna saknar de föreskriva kunskaps- och kompetenskrav 
avseende revision. Enligt Cassel (2000) är de förtroendevalda revisorerna lekmanna-
revisorer och deras kompetensbortfall kompletteras av de sakkunniga biträdena. Vidare 
anser Cassel (1996) att det krävs en speciell kompetens för att bli revisor samt att denna 
kompetens måste säkerställas genom utbildning och auktorisation, kvalitetsuppföljning 
och tillsyn. Denna kompetens säkerställs av det sakkunniga biträdet som är anställd åt 
en erkänd revisionsbyrå.  



 Analys och slutsatser 

 31 

Enligt FAR (2004, s 62) är det viktigt att det förekommer en öppen dialog mellan 
revisorn och uppdragsgivaren vilket även de förtroendevalda revisorerna i de båda 
kommunerna ansåg viktigt. De förtroendevalda revisorerna var alla överens, att 
informationen som fullmäktige tillhandahåller dem var bra. Svenska Kommun- och 
Landstingsförbundet (2002) menar att granskningarna genomförs till stor del med hjälp 
av dialog med de granskade nämnderna och styrelserna. De förtroendevalda revisorerna 
skall främst vara aktiva i kommunikationen med den politiska nivån. Vidare instämde 
de förtroendevalda revisorerna i de båda kommunerna att kommunikationen med 
fullmäktige var bra, men att dialogen kunde vara bättre. Detta har likheter med vad 
Lundin (1999, s 479) anför, att återkopplingen till uppdragsgivaren är viktig för att 
revisionen skall bli meningsfull. Svenska Kommun- och Landstingsförbundet (2002) är 
av samma åsikt att återkopplingen är av yttersta vikt. Det är enligt detta förbund viktigt 
att det sker en löpande återkoppling mellan de förtroendevalda revisorerna gentemot 
sakkunnigt biträde, nämnder och styrelser. 
 
De förtroendevalda revisorerna var oeniga vid frågan om de ansåg att det existerar ett 
förväntningsgap. Två av de förtroendevalda revisorerna (en i respektive kommun) 
framhöll att ett förväntningsgap existerade, dock uppfattades anledningen till för-
väntningsgapet på olika sätt. Att de politiska grupperingarna kan få olika betydelser på 
förväntningar av vad som skall granskas, ansåg den förtroendevalda revisorn i Kalix 
kommun kunde påverka förväntningsgapet. Revisorn i Överkalix kommun påpekade 
däremot att fullmäktige förväntade sig att de ibland kunde styra över vad revisorerna 
ska granska och menar vidare att detta tyder på att kommunfullmäktige inte har 
revisorns roll klar för sig. På grund av att två av de förtroendevalda revisorerna inte 
visste vad kommunfullmäktige förväntade sig av dem angående revisionsuppdraget  
 
I teorin nämner bland annat Koo och Woo (1998) samt Liggio (1974) att ett 
förväntningsgap uppstår när inte rollerna är klart definierade mellan en uppdragsgivare 
och uppdragstagare. Vidare påpekar författarna att organisationer kan förväntar sig mer 
av revisorn än vad denne kan och får göra. Cassel (2000) hänvisar att en revisors 
uppdrag finns klart definierade i Kommunallagen 9:9.  Dock var de förtroendevalda 
revisorerna rörande överens med teorin där bland annat FAR (2004, s 112) och 
McEnroe och Martens (2001) förespråkar att detta gap kan minskas genom bättre 
kommunikation och information. De förtroendevalda revisorerna var mycket tydliga på 
denna punkt och ansåg att det var viktigt att uppdragsgivaren blev informerad genom 
kommunikation och dialog om vad en revision innehåller samt revisorns roll. 
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Tabell 5:2. Sammanfattande tabell av revisorernas syn på revision och förväntningar 
 
            Respondent     
 
Fråga              

Förtroendevalda 
revisor i  
Kalix kommun  

Förtroendevald 
revisor i 
Kalix kommun 

Förtroendevalda  
revisorer i  
Överkalix kommun 

Förtroendevald 
revisor i 
Överkalix kommun 

Hur uppfattar Ni  
revisorns roll? 
 
 
 
 
Hur går urvalet för 
granskning till? 
 
 
 
 
 
Vilken kompetens  
förväntas av Er? 
 
 
Anser Ni att Ni 
förväntas vara 
opartisk och  
självständig? 
 
 
 
Förväntas Ni 
upptäcka alla fel 
och risker? 
 
 
Förkommer det en 
bra 
kommunikation 
mellan Er och 
uppdragsgivaren? 
 
Anser Ni att det 
finns ett 
förväntningsgap 
mellan Er och 
uppdragsgivaren? 
 
 
 
Hur anser Ni att 
detta 
förväntningsgap 
skall minskas? 

Ska granska 
nämnder och 
styrelser samt att 
vara medborgarnas 
förlängda arm. 
 
Kontinuerliga 
granskningar varje år 
samt djupgående 
granskning grundas 
på budgetpotten. 
 
 
Nödvändig 
kompetens för att 
klara uppdraget. 
 
Ja, de 
förtroendevalda 
revisorerna är stark 
självständiga och 
opartiska. 
 
 
Nej, det förväntas 
inte att alla fel och 
risker ska upptäckas. 
 
 
Ja, det förekommer 
en bra 
kommunikation. 
 
 
 
Ja, det kan finnas 
skilda förväntningar 
från de olika 
grupperingarna inom 
politiken angående 
vad som skall 
granskas. 
 
Genom utvärdering 
samt utbildning. 

Ska vara det vakande 
ögat för 
kommunmed-
borgarna samt att 
granska. 
 
Kontinuerliga 
granskningar varje år 
samt djupgående 
granskning grundas 
på budgetpotten. 
 
 
Nödvändig 
kompetens för att 
klara uppdraget. 
 
Ja, de 
förtroendevalda 
revisorerna är stark 
självständiga och 
opartiska. 
 
 
Nej, det kan vara 
svårt att upptäcka 
allt. 
 
 
Kommunikation 
förekommer, men 
kan förbättras. 
 
 
 
Kan ej uttala sig om 
saken, då han ej vet 
vad fullmäktige 
förväntar sig. 
 
 
 
 
------------------------- 

Ska granska 
nämnder och 
styrelser samt att 
vägleda och ge råd.  
 
 
Kontinuerliga 
granskningar varje år 
samt djupgående 
granskning grundas 
på väsentlighet- och 
riskanalys.  
 
Nödvändig 
kompetens för att 
klara uppdraget. 
 
Ja, de 
förtroendevalda 
revisorerna är 
självklart 
självständiga och  
opartiska. 
 
Ja, förväntas 
upptäcka alla 
väsentliga fel och 
risker. 
 
Ja, kommunika-
tionen är bra dock 
kunde dialogen vara 
bättre. 
 
 
Ja, kommun-
fullmäktige kan 
försöka att styra till 
ett visst önskat 
beteende.  
 
 
 
Genom bättre 
kommunikation. 

Ska granska 
nämnder och 
styrelser samt att ge 
råd.  
 
 
Enligt väsentlighet- 
och riskanalysen. 
 
 
 
 
 
Nödvändig 
kompetens för att 
klara uppdraget. 
 
Ja, det är en självklar 
förväntning. 
 
 
 
 
 
Ja, förväntas 
upptäcka alla 
väsentliga fel och 
risker. 
 
Ja, kommunika-
tionen fungerar bra. 
 
 
 
 
Kan ej uttala sig om 
saken, då han ej vet 
vad fullmäktige 
förväntar sig. 
 
 
 
 
------------------------- 

 
Slutsatser: I vår undersökning framkom det att de förtroendevalda revisorerna hade 
revisorns roll klart angiven. Revisorerna uppfattade att deras roll i första hand var att 
granska nämnder och styrelser och i andra hand att agera som rådgivare och vägvisare. 
Vidare var de förtroendevalda revisorerna samstämmiga gällande fullmäktiges förvänt-
ningar angående kompetens, opartiskhet, självständighet samt förväntningarna angående 
att upptäcka alla fel och risker. Två av de förtroendevalda revisorerna ansåg att 
informationen och kommunikationen fungerade bra, medan de andra två 
förtroendevalda revisorerna ansåg att kommunikationen kunde förbättras mellan dem 
och kommunfullmäktige. Slutsatsen vid intervjuerna var att två förtroendevalda 
revisorer, en i respektive kommun, ansåg att det förekom ett förväntningsgap medan två 
ansåg att de inte kunde uttala sig om det fanns ett förväntningsgap mellan dem och 
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uppdragsgivaren. De två förtroendevalda revisorerna som ansåg att de inte kunde uttala 
sig om förväntningsgapet, berodde på att de inte visste vilka förväntningar kommun-
fullmäktige hade på dem. Förslag som framkom för att reducera detta gap var att 
förbättra kommunikation samt att genomföra utvärdering och utbildning. 
 

5.3 Jämförelse mellan kommunfullmäktige och revisorerna  
 
En sammanställning av de främsta likheterna och skillnader mellan de två olika 
kommunernas fullmäktigeordförande och de förtroendevalda revisorernas åsikter har 
gjorts i tabellform för att underlätta analysen. I tabell 5:3 jämförs de olika respond-
enternas åsikter. 
 
Förväntningar som kommunfullmäktigeordförande i de båda kommunerna hade på de 
förtroendevalda revisorerna är att de skulle följa god revisorsed och god revisionssed. 
Detta var även vad revisorerna ansåg att kommunfullmäktigeordförandena förväntade 
sig av dem. Kommunfullmäktigeordförandena och revisorerna var enade om hur en 
revisionsprocess gick till, även om de använde olika formuleringar utmynnade det i 
samma process. På frågan om kommunfullmäktigeordförandena anser att revisorerna 
skall upptäcka all fel och risker, var de rörande överens. Det förväntades inte att 
revisorerna skall upptäcka alla fel och risker, men de bör upptäcka allt av väsentlighet 
som kan påverka verksamheten.  
 
Fyra av de sex respondenterna ansåg att det fanns ett förväntningsgap och att detta till 
stor del berodde på att kommunikationen inte fungerade till det yttersta. De två 
respondenterna som inte kunde uttala sig om det existerade ett förväntningsgap berodde 
på att dessa inte kände till vad som förväntades av dem. Dock ansåg både kommun-
fullmäktigeordförandena och de förtroendevalda revisorerna att kommunikationen 
fungerade relativt bra mellan dem. Förslag som framkom för att reducera detta 
förväntningsgap var att informationen och kommunikationen förbättras men även 
genom utvärdering av revisorsrollen och utbildning av respektive part. Detta kunde med 
enkelhet ske genom sammankomster mellan de olika respondenterna, för att tydliggöra 
rollfördelningen samt att utveckla revisorsrollen genom utvärdering.  
 
Den främsta skillnaden som förelåg mellan de båda kommunfullmäktigeordförande och 
de förtroendevalda revisorerna rörde revisorns roll. Kommunfullmäktigeordförandena 
ansåg att revisorns viktigaste funktion var den rådgivande rollen. Kommunfullmäktige-
ordföranden i Överkalix ansåg exempelvis att den rådgivande funktionen borde ligga i 
de rapporter som avlämnades av de förtroendevalda revisorerna. De förtroendevalda 
revisorerna uppfattade att deras uppdrag var att oberoende och sakligt främja och 
ganska att verksamheten, det vill säga att nämnder och styrelser sköttes ändamålsenligt. 
Men de förtroendevalda revisorerna menade att det även ingick i deras uppdrag att vara 
kommunmedborgarnas förlängda arm samt att de i denna roll skall se till att 
skattebetalarnas pengar förvaltas på bästa möjliga sätt.  
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Tabell 5:3 Jämförelse av likheter och skillnader mellan kommunfullmäktige och de 
förtroendevalda revisorerna 
 

                   Respondent 
 
Likhet/Skillnad              

Kommunfullmäktige 
ordförande  

De förtroendevalda 
revisorerna  

Främsta likheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Främsta skillnader 

Förväntar att revisorn skall 
vara oberoende, opartisk och 
självständig. 
 
I princip överensstämmer 
revisionsprocessen med  
revisorernas arbetsgång. 
 
Anser att det fanns ett 
förväntningsgap samt att detta 
kunde reduceras med 
information och 
kommunikation.  
 
Anser i att revisorns roll har 
den rådgivande funktionen i 
första hand. 

Anser att det förväntas att 
revisorn skall vara oberoende, 
opartisk och självständig. 
 
I princip överensstämmer 
revisorernas arbetsgång med 
revisionsprocessen. 
 
Delade åsikter, två anser att det 
förekommer ett 
förväntningsgap medan två ej 
kan uttala sig om saken. 
 
 
Anser att revisorns roll är att 
granska i först hand.  

 
Slutsatser: I vår undersökning framkom det att kommunfullmäktigeordförandena i de 
båda kommunerna samt två av de förtroendevalda revisorerna ansåg att det existerade 
ett förväntningsgap dem emellan. De var överens att detta gap berodde på bristande 
kommunikation och information rörande revisorns roll och uppdrag. Fullmäktige-
ordförandena och revisorerna ansåg att det var nödvändigt med en bättre information 
om vad som skall ingå i en revisors roll.  
 

5.4 Sammanfattande slutsatser 
 
Vår undersökning visade att de förtroendevalda revisorernas förfarande att genomföra 
en revision liknar både FARs och Svenska Kommun- och Landstingsförbundets 
revisionsprocess. Detta kan bero på att tillvägagångssätten av en revision är relativt 
planerad och detaljerad samt att revisionsprocessen är reglerad genom olika regler och 
seder. 
 
Vidare framkom det i undersökningen att de båda kommunfullmäktigeordförandena 
ansåg att revisorns arbete till stor del innebar att vara rådgivare, dels genom muntlig 
rådgivning och dels genom de rapporter som avlämnas. Dock ansåg fullmäktigeord-
förande att det var sällan som de förtroendevalda revisorerna rådfrågades i ärenden. De 
förtroendevalda revisorerna ansåg att deras viktigaste uppgift var att granska att verk-
samheten sköttes ändamålsenligt och i andra hand skulle de agera som rådgivare. 
Utifrån detta kan det fastställas att kommunfullmäktigeordförandena och de förtroende-
valda revisorerna ej har samma rangordning gällande vad revisorns viktigast roll är.  
 
Både kommunfullmäktigeordförandena och de förtroendevalda revisorerna ansåg att det 
fanns ett förväntningsgap dem emellan. Skillnaden var hur detta gap formulerades av 
dem. En fullmäktigeordförande ansåg att det inte fanns något förväntningsgap, men 
menade att det kunde finnas skilda förväntningar på vad revisorn skall utföra. Två av de 
förtroendevalda revisorerna ansåg att de inte kunde uttala sig om det fanns ett 
förväntningsgap då de inte visste vad kommunfullmäktigeordförandena förväntade sig 
av dem. Detta tyder på att det finns ett förväntnigsgap då uppdragstagaren inte vet 
uppdragsgivaren vill ha för tjänster. Det som framkom av undersökningen var att 
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orsaken till att ett förväntningsgap uppstod, var att det förekom bristande kommunika-
tion och dialog mellan kommunfullmäktigeordförande och de förtroendevalda revisor-
erna samt det sakkunniga biträdet rörande revisorns roll. 
 

5.5 Avslutande diskussioner 
 
I vår undersökning fick vi uppfattningen att kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna inte hade liknande åsikter om revisorns roll. Kommunfullmäktige ansåg att 
de förtroendevalda revisorerna i första hand skulle agera som en rådgivare medan de 
förtroendevalda revisorerna ansåg att det var granskningen som skulle prioriteras. Detta 
ledde enligt vår tolkning till att det uppstod ett förväntningsgap som till stor del berodde 
på bristande kommunikation och information om revisorns roll. Att två av de 
förtroendevalda revisorerna inte kunde uttala sig om det existerade ett förväntningsgap 
tolkar vi som att det existerar ett gap. Detta anser vi beror på att rollerna är otydliga och 
diffusa mellan kommunfullmäktigeordförande och de förtroendevalda revisorerna. Vi 
anser att detta förväntningsgap kan reduceras genom olika sätt av kommunikation och 
information, men även genom utbildning av de förtroendevalda revisorerna.  
 
Vi har även den åsikten att vid varje ny mandatperiod skall kommunfullmäktige och de 
förtroendevalda revisorerna träffas för att genomföra en diskussion angående vilka 
förväntningar de olika aktörerna har på varandra samt hur rollerna skall definieras. Vi 
föreslår, att vid mandatperioden slut skall kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna genomföra en uppföljning av det som framkom vid mötet dessa emellan vid 
mandatperiodens början. Vi anser att detta skulle kunna reducera ett föväntnigsgap. 
 
Andra frågeställningar som kan vara intressanta att undersöka kan vara att fokusera på 
hur större kommuner ser på revisorns roll och revision samt att undersöka om det finns 
skillnader i deras åsikter jämfört med mindre kommuner. Det kan även vara intressant 
att göra en kvantitativ undersökning av ett flertal mindre kommuner för att se om 
slutsatsen blir detsamma i dessa kommuner som vi kom fram till i vår undersökning.  
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 Bilaga 

 

Bilaga 1 
Intervjuguide 
Frågor till fullmäktigeordförande  
 
Vänligen presentera dig själv (namn, befattning, utbildning, arbetstid inom organisation 
samt arbetsuppgifter). 
 

1. Hur uppfattar Ni revisorns roll? 
 

2. Vad ingår enligt Er uppfattning i en revisionsprocess? 
 

3. Anser Ni att det är ett problem med att de förtroendevalda revisorerna inte är 
helt opartiska eftersom de utses på partipolitisk grund? (vänligen utveckla 
Ert svar) 

 
4. Har du förtroende för revision/revisorn och hur ser det i så fall ut?  

 
5. Vilka förväntningar har Ni på revisorn? (vänligen utveckla Ert svar) 

 
• Angående kompetens och kunnighet? 
• Angående opartiskhet och självständighet? 
• Anser ni att revisorn skall upptäcka alla väsentliga fel och risker? 
• Anser ni att revisorn skall förhindra att vilseledande rapporter lämnas ut? 

 
6. Förväntar Ni er att så länge revisorn inte påtalat några oegentligheter, att 

detta är en garanti för att det inte förekommer några fel? (fungerande 
informationsprocess) 

 
7. Konsulterar Ni revisorn i andra frågor, exempelvis vid rådgivning? 

 
8. När förväntningarna från uppdragsgivaren på revisorns tjänster inte stämmer 

överens med vad revisorn egentligen skall utföra uppstår ett 
förväntningsgap. Anser Ni att detta existerar mellan Er och revisorn? 

 
9. Hur anser Ni att detta förväntningsgap skulle kunna reduceras? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
Frågor till förtroendevalda revisorer 
 
Vänligen presentera dig själv (namn, befattning, utbildning, arbetstid inom organisation 
samt arbetsuppgifter). 
 

1. Hur uppfattar Ni revisorns roll? 
 

2. Enligt kommunallagen ingår följande för en revisor att beakta: god 
revisionssed, att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande 
samt att den interna kontrollen är tillräcklig. I vilken omfattning anser Ni att 
detta uppfylls? (vänligen utveckla Ert svar) 

 
3. Hur väljer Ni ut det som skall granskas med tanke på väsentlighet och risk 

och är det samma som föregående år eller är det ovanliga händelser som styr 
valet? 

 
4. Hur ser Ni på uppgiften som förtroendevald revisor gentemot 

uppdragsgivaren och vad anser Ni att Ni skall leverera till uppdragsgivaren? 
 

5. Vad tror Ni att Er uppdragsgivare förväntar sig av Er som revisor? (vänligen 
utveckla Ert svar) 

• Angående kompetens och kunnighet 
• Angående opartiskhet och självständighet 
• Att Ni som revisor skall upptäcka alla väsentliga fel och risker? 

 
6. Till vilken grad anser Ni som revisor att det är Er uppgift att påtala 

oegentligheter? 
 

7. Anser Ni att underlaget som Ni erhåller från Er uppdragsgivare känns 
fullständig?  

 
8. Anser Ni att det förekommer en öppen dialog mellan Er och Er 

uppdragsgivare?  
 

9. Konsulterar Er uppdragsgivare Er i andra frågor, det vill säga att Ni får agera 
som rådgivare?  

 
10. När förväntningarna från uppdragsgivaren på revisorns tjänster inte stämmer 

överens med vad revisorn egentligen skall utföra uppstår ett 
förväntningsgap. Anser Ni att detta existerar mellan Er och Er 
uppdragsgivare? 

 
11. Hur anser Ni att detta förväntningsgap skulle kunna reduceras? 

 
12. Tycker Ni att förväntningarna på revisorn har förändrats under de år Ni har 

arbetat som revisor? Om ja, på vilket sätt? 

 
 




