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1. Inledning 
Två ögon tittar ut och söker kontakt med individerna som befinner sig i rummet. Ögonen 

tillhör en kommunal revisionsordförande i en kommun i Sverige och dessa ögon söker 

bekräftelse bland sina revisionskollegor. Kollegorna nickar instämmande och ett beslut är 

fattat. I nästa sekund skjuts ett papper fram för påskrift. En namnteckning senare och gruppen 

har precis beslutat om vilken granskning som ska göras härnäst i kommunen. Denna uppsats 

kommer att rikta fokus på vilka faktorer som har betydelse när den kommunala revisionen gör 

sina prioriteringar. 

 

Individerna i rummet är förtroendevalda kommunala revisorer i Sverige, ett land som 

tillsammans med de övriga Nordiska länderna beskrivs som ett av de länder som är minst 

drabbat av korruption (transparency.se1). Att hamna i topp på Transparency Internationals 

mätningar innebär inte att det saknas korruption i Sverige och det visar inte minst senaste 

tidens nyhetsrapportering där mutskandalen i Göteborg är en av de mest omfattande 

(aftonbladet.se 1, SR.se 1, SVT.se 1). 

 

Traditionellt förknippas korruption med givande och tagande av muta. Att definiera muta som 

bara givande och tagande av pengar är, enligt forskningen, en alltför snäv bild. Transparency 

internationals definition av korruption lyder: (…)  korruption är att utnyttja sin ställning för 

att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annans vinning (…)  (Transparency-se.org 1). En 

ännu bredare definition är (…)  favoritism i genomförandet av offentlig politik (…)  (Rothstein  

i Karlsson, 2012:8). Transparency Internationals och Bo Rothsteins definition av korruption 

visar att korruptionen kan handla om så mycket mer än att bara pengar byter ägare. 

 

Forskningen har undersökt hur vanligt förekommande korruption är i Sverige och hur den kan 

se ut. Göteborgs statsvetenskapliga och oberoende forskningsinstitut, The Quality Of 

Government Institute (QOG-institutet) bedriver forskning med inriktning mot just korruption 

och samhällsstyrningens kvalitet (Göteborgs Universitet 1). Det anses särskilt problematiskt 

att mäta korruption eftersom det är svårt, om inte omöjligt, att få vetskap om all den 

korruption som pågår då själva syftet med korruptionen är att inte bli påkommen (Charron 

m.fl, 2011). Det finns framförallt två metoder att mäta förekomsten av korruption på. 

Antingen mäts korruptionen genom fällande domar och/eller anmälningar eller genom så 
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kallade perceptionsbedrivna undersökningar. Den senare av metoderna syftar till att hämta 

bedömningen från individer, antingen experter eller vanliga människor, alltså människor som 

inte sitter med någon särskild expertkunskap i den aktuella frågan. Den perceptionsbedrivna 

forskningen som både Transparency International och QOG-institutet använder sig av visar 

att nivåerna av korruption i Sverige, både nationellt och på regional nivå, är relativt jämnt 

fördelade geografiskt över Sverige (Charron m.fl, 2011). Sammantaget kan sägas att Sverige 

är ett land där korruptionen kan anses vara låg och att den perceptionsbedrivna forskningen 

visar att korruptionen är jämnt fördelat över landet (Charron m.fl, 2011). 

 

Vad är det då för verklighet som de kommunala revisorerna kan förväntas möta? Forskningen 

menar att det främst är inom den kommunala sektorn som riskerna för korruption är stor 

(Andersson, 2012). Incitamentsstrukturen är som störst inom exempelvis tillståndsgivning, 

bygglov och upphandlingar (Ibid). Inom kommunerna är det byggsektorn och offentliga 

upphandlingar som skapar särskilt starka incitament för korrupt beteende (Ibid). 

 

I samhället finns det flera olika sätt att upptäcka korruption på. Ett av dessa sätt är den 

kommunala revisionen. I lagstiftningen står det att den kommunala revisionen skall granska 

all verksamhet inom en kommun (KomL 9:9). Av alla anmälningar som görs gällande 

korruption är det endast 12 % som emanerar ur någon form av revisionsbedriven verksamhet 

(BRÅ, 2013:64). Statistiken från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ, 2013) visar att revisionen 

inte är särskilt effektiv när det gäller att upptäcka korruption, utan det är snarare andra 

mekanismer som upptäcker korruptionen såsom arbetsgivare och media. Varför upptäcker 

inte den kommunala revisionen mer korruption än den gör idag? Ett svar på frågan om hur 

den kommunala revisionen kan upptäcka mer korruption är att ta reda på de faktorer som styr 

dess arbete. Den kommunala revisionen regleras genom Kommunallagens 9 kapitel (KomL 9 

kap). Efter att fullmäktige har tillsats genom ordinarie val är det kommunfullmäktige som har 

till uppgift att välja de revisorer som ska granska kommunens verksamhet. Varje kommunal 

revisor har mandat att fullgöra sitt uppdrag efter eget tycke (KomL 9:7). Vidare talar lagen 

om att revisorerna ska granska i den omfattningen som följer av god revisionssed, med 

omfattning menas vad som ska granskas och hur det kan gå till. God revisionssed är ett 

levande dokument som förändras med tiden och är en plattform för de förtroendevalda 

revisorerna och deras sakkunniga biträden och ger en mer detaljerad beskrivning av hur 

revisionen ska bedrivas (SKL.se). De förtroendevalda revisorerna är enligt lag tvingade att 
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anlita sakkunniga biträden (KomL 9:8). De sakkunniga biträdena bidrar med erfarenheten och 

insikten som krävs för att fullgöra uppdraget. 

 

Tidigare forskning har, som kan konstateras ovan, kommit fram till en relativt enhetlig bild, 

att korruptionen är låg men att korruption förekommer även i Sverige. Genom att konstatera 

att korruptionen finns blir det intressant att i ett nästa steg försöka ta reda på hur adekvata 

Sveriges mekanismer att upptäcka korruptionen är. Som tidigare nämnts kommer denna 

uppsats att fokusera på kommunrevisorernas arbete och vilka faktorer som påverkar hur den 

prioriterar. 

 

En genomgång av tidigare forskning och uppsatser rörande kommunal revision visar att 

tidigare studier har undersökt olika aspekter av den kommunala revisionen och dess 

förutsättningar. En uppsats, Lomsek (2009), tar upp den kommunala revisionens vara eller 

icke vara, alltså om de förtroendevalda revisorerna behövs eller om de sakkunniga skulle 

kunna ta sig an hela uppgiften. Lomsek (2009) kommer fram till att både de förtroendevalda 

revisorerna och dess sakkunniga biträden behövs. Madestam & Olsson (2006) analyserade 

vad som driver effekt inom den kommunala revisionen, med andra ord vilka faktorer eller 

moment som bidrar till att den kommunala revisionen uppnår det som kommunallagens 

nionde kapitel stipulerar att revisionen ska göra. Resultatet som Madestam & Olsson (2006) 

kommer fram till är att tid och antal revisorer är viktiga faktorer som driver effekt. Dessutom 

menar Madestam och Olsson (2006) att användandet av risk- och väsentlighetsanalys, 

specialisering mellan de förtroendevalda revisorerna och de sakkunnigas närvaro som särskilt 

viktiga faktorer i drivandet av effekt. En uppsats riktade fokus på förväntansgapet mellan den 

som granskas och den som granskar Karlsson & Korsell (2005). Med förväntansgap menas 

om revisorernas granskningar lever upp till de förväntningar som de granskade har på hur 

revisionen ska bedrivas (Ibid), slutsatserna var att det finns tecken på ett förväntansgap. Hur 

den förtroendevalda revisorn uppfattar sitt oberoende har undersökts av Hjalmarsson & 

Kjellberg (2005), slutsatsen var att de förtroendevalda revisorerna inte skulle ha andra 

uppdrag i kommunen och att de sakkunniga hade en särskilt viktigt betydelse för att 

revisionen utförs på ett korrekt sätt (Hjalmarsson & Kjellberg,2005). 
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Min genomgång visar att tidigare uppsatser och forskning inte fokuserat på vad som styr och 

påverkar den kommunala revisionens prioriteringar 1 . Att analysera vad som påverkar 

kommunrevisorernas prioriteraringar kommer leda till ökad förståelse för hur de 

förtroendevalda revisorernas prioriteringar kan styras och förändras. 

1.1 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med uppsatsen är att bidra till ökad förståelse om vad som styr den kommunala 

revisionens prioriteringar. Lagen talar explicit om att det är kommunrevisorerna som har till 

uppgift att granska hela kommunens verksamhet (KomL 9:9). Att granska en kommun är ett 

omfattande åtagande som kräver vissa prioriteringar. 

 

Forskningsfrågan som uppsatsen ska besvara är: Vad är det som styr den kommunala 

revisionens prioriteringar? 

 

Vetskap om vilka faktorer som påverkar den kommunala revisionens prioriteringar kommer 

leda till ökad förståelse för hur den kommunala revisonen prioriterar i en specifik situation. 

Efter att faktorerna som kan påverka den kommunala revisionen har identifierats förs en 

diskussion gällande den kommunala revisionens reella möjligheter att upptäcka korruption.  

 

För att kunna besvara forskningsfrågan behöver uppsatsen analysera vilka faktorer som kan 

komma att påverka vilka granskningar som revisorerna väljer att genomföra i en kommun. 

För att kartlägga vilka faktorer som är aktuella kommer nyinstitutionalismen att användas, där 

regler, normer och värderingar kan spela en viktig roll för hur aktörer agerar. Den 

nyinstitutionella teorin utgår ifrån att aktörer inte fattar egna autonoma och nyttomaximernade 

beslut utan agerar under en institution som talar om vilket beteende som är aktuellt i den 

givna situationen. Antagandet om hur individerna fattar sina beslut är avgörande för hur 

studien kommer läggas upp och även för de slutsatser som kan göras. Resonemang gällande 

den nyinstitutionella teorins relevans för denna studie kommer redogöras för under kapitel 6. 

  

                                                 
1 Källa:  scholar.google.se,  sökord  ”kommunal  revision” 
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1.2 Disposition 
Uppsatsen är indelad i 5 olika delar.  

� Kapitel 2, Teoretisk referensram. Denna del redogör för institutionell teori och 

nyinstitutionalismen som används som analytiskt verktyg i uppsatsen. 

� Kapitel 3, Metod och material. Detta avsnitt innehåller de metoder och material som 

kommer användas i studien. 

� Kaptiel 4, Empiri. I denna del av uppsatsen redovisas det empiriska material som 

samlats in med hjälp av aktuell metod.  

� Kapitel 5, Resultat. I den fjärde delen av uppsatsen presenteras de slutsatser och det 

resultat jag anser att studien har lett till.  

� Kapitel 6, Diskussion I denna del ges en reflektion över studien.  
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2. Teoretisk referensram 
För att kunna analysera vad som gör att en kommunal revisor gör en viss prioritering behövs 

en teori som kan förklara hur en aktör kan tänkas agera i en specifik situation. Teorier som 

Rational Choice och Behavioralism hade varit användbara i detta fall om det inte var för deras 

fundamentala utgångspunkt i den individualiserade nyttomaximeringen. De teoretiska 

perspektiven Rational Choice och Behavioralism har sin grund i att individer fattar autonoma 

beslut utifrån dennes personliga nytta (Peters, 2012). Dessa etablerade teorier har jag valt bort 

och kommer istället att använda mig av institutionell teori för att försöka reda ut vad som kan 

påverka och leda fram till de prioriteringar som den kommunala revisorn gör. Jag anser att ett 

institutionellt perspektiv på ett mer adekvat sätt problematiserar och lyfter fram faktorer som 

lämpar sig bättre för uppsatsens syfte. Den kommunala revisorn befinner sig i en situation där 

beslut ska fattas och där syftet med uppsatsen är att se vad som påverkar dennes 

prioriteringar. Med andra ord handlar det om hur individen ser på sig själv i den rollen han 

eller hon befinner sig i och vilka faktorer som kan tänkas påverka besluten i den ena 

riktningen eller den andra. Nedan kommer en genomgång av den institutionella teorin och hur 

jag tänkt använda mig av teorin som ett verktyg i denna uppsats. 

 

Här vill jag även lyfta fram Lundquist (1998) som en inspirationskälla till upplägget av denna 

uppsats. Lundquist (1998) analyserar hur ämbetsmannarollen kan anpassas för att på ett 

adekvat sätt möta upp mot de normativa förväntningarna som finns på hur en ämbetsman ska 

vara. Som teoretiskt ramverk använder Lundquist (1998) nyinstitutionalismen och ur denna 

teori tas sedan en modell fram för att genomföra analysen av ämbetsmannen och hur denna 

ska vara. I modellen lyfter Lundquist (1998) fram preferenser och resurser som särskilt 

viktiga för vilken output som kan förväntas av en organisation. Jag kompletterar det som 

stipuleras av teorin nedan med Lundquists (1998) syn på att resurser har betydelse för hur 

individer kan förväntas agera. 

2.1 Institutionell och nyinstitutionell teori 
Guy B. Peters (2012) beskriver i sin bok den historiska utvecklingen av institutionalismen. 

Det som kan sammanfatta den tidiga institutionalismen är dess fokus på hur institutioner på 

olika sätt och i olika former på bästa sätt kan styra samhällen. Den normativa och empiriska 

forskningen var startskottet för studier om hur institutioner kunde påverka och styra 

samhällen (Peters, 2012). Med andra ord innebar den tidiga institutionella teorin att fokus 

inom teorin riktades på hur en stat skulle styras, alltså vilket statsskick som bäst lämpade sig 
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för att styra staten och dess individer. En central idé inom institutionalismen är möjligheterna 

att styra genom lag. Strukturerna i form av konstitutionellt regelverk har också en central 

betydelse för hur individen kan agera. Den enskilde individen inom strukturen anses ha 

väldigt lite möjlighet att styra utfallen inom den konstitutionella strukturen. Detta 

dominerande synsätt var det som fick de individuellt nyttomaximerande perspektiven att 

vakna till liv. Nästa teoretiska perspektiv att utvecklas efter de individuellt nyttomaximernade 

var nyinstitutionalismen (Peters, 2012). 

 

Det teoretiska perspektivet som här har fått epitetet nyinstitutionalismen kom som en reaktion 

mot den de då rådande individualistiska forskningstraditionerna, Rational Choice och 

Behavioralism som riktade in sig på individens nyttomaximering (Peters, 2012). 

Nyinstitutionalismen delas in i en mängd olika perspektiv. Det som förenar de olika 

nyinstitutionella perspektiven är dess fokus på det kollektiva agerandet och även synen på 

relationen mellan stat och samhälle. Tidigare sågs samhället som beroende av staten och det 

nyinstitutionella perspektivet vände på det förhållandet, staten ses som beroende av samhället. 

Den nyinstitutionella teorin har delats in i en mängd olika alternativ och jag har valt att bara 

redogöra för perspektivet som Peters (2012) kallar för normativ institutionalism. Anledningen 

att jag väljer detta perspektiv är för att jag anser att rollen som kommunal revisor är viktig i 

denna analys och att perspektivet lyfter fram roller som en betydelsefull faktor för hur 

individen handlar. Perspektivet bygger även på det som March och Olsens (1989) arbete 

bidragit med, vilket även Lundquist (1998) använt sig av som utgångspunkt för sitt teoretiska 

ramverk. Nedan kommer en redogörelse för perspektivet. 

2.2 Normativ Nyinstitutionalism 
Det normativa perspektivet härstammar ur March och Olsens (1989) arbete och som noterats 

ovan riktade dessa två forskare kritik mot den då rådande inriktningen inom forskningen som 

baserade sig på individens nyttomaximering (Peters, 2012). Perspektivet definierar 

institutioner som en samling av normer, regler, förståelser och rutiner. Faktorerna bildar 

tillsammans de spelregler som individerna har att förhålla sig till i situationer och relationer 

med andra individer (March och Olsen, 1989). Förklaringar till hur individer handlar ges i det 

normativa perspektivet på hur individen ställer sig till centrala frågeställningar så som, vilken 

situation denne befinner sig i, vilken roll är det som är aktuell och vilken skyldigheten är för 

den rollen. Svaret på frågorna fås genom den relation mellan regler och rutiner som definierar 

det beteende som är lämpligt i en viss situation (Peters, 2012, March och Olsen 1989). 
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Enligt den normativa nyinstitutionalismen får individerna sina värderingar genom sitt 

medlemskap i institutioner, både formella och informella. Formella institutioner utgörs av 

lagar och föreskrifter, med andra ord de institutioner som genom lagstiftning är till för att 

forma och påverka beteendet hos individer. Informella institutioner å andra sidan utgörs av 

värderingar och är sådant som inte finns nedtecknat, men som likafullt påverkar beteendet. Ett 

adekvat exempel är fotbollsmatchen som situation. Individerna som deltar i matchen har 

tydliga regler för vad som får göras och följs inte dessa regler blir det någon form av sanktion.  

De individer som deltar i fotbollsmatchen har också normer som de förhåller sig till. Att bryta 

en norm åtföljs inte alltid av en sanktion utan det kan räcka med de andra individernas 

reaktion som straff. Individerna ses inte som atomistiska enheter utan istället som individer 

som får sina värderingar formade av institutionen och att dessa individer sedan speglar 

institutionens värderingar genom sitt handlande (Peters, 2012).  

 

En individ har att förhålla sig till en mängd olika institutioner. Att en individ har många olika 

institutioner att anpassa sig till innebär att det finns många olika roller att spela och här antas 

individen genom institutionen söka svaret på vilket beteende som är aktuellt i den givna 

situationen (Peters, 2012). Med andra ord kan vi tänka oss en individ som har olika 

institutioner att förhålla sig till, exempelvis som ansvarsfull förälder, som kollega på 

arbetsplatsen, eller bara som resenär på bussen. 

 

Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är institutionen i det givna fallet, men att vi på 

förhand kan föreställa oss hur vi skulle agera i den givna situationen tyder på att det finns en 

etablerad institution. Med etablerad institution menas att vi på förhand kan räkna ut ett 

lämpligt beteende i den givna situationen. Individen spelar sedan olika roller genom att 

anpassa sig till den rådande institutionen. Vilken roll som passar till vilken situationen ges av 

institutionen (Peters, 2012). Den rutin som är passande i situationen ges också av 

institutionen. Med andra ord är en kartläggning av institutionen ytterst viktigt för att kunna 

säga något om vilka faktorer som påverkar revisorerna. 

 

Peters (2012) menar att det normativa perspektivet ställer individen inför en lämplighetslogik 

(the logic of appropriateness) i sitt handlande, alltså de rutiner som institutionen stipulerar är 

lämpliga i den aktuella situationen. Här lyfter Peters (2012) fram extrema exempel på hur en 

organisation lyckas få individen att till och med riskera sitt eget liv för att institutionen 
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stipulerar ett sådant handlande. Exemplen som Peters (2012) lyfter fram är brandmannen som 

vid brand känner att det korrekta handlandet är att bege sig in bland lågorna, eller soldaten 

som i krig väljer att riskera sitt liv. Lämplighetslogiken handlar inte bara om dessa extrema 

exempel utan kan lika väl handla om att kunden ska behandlas på ett visst sätt, eller att 

korrupt beteende inte är accepterat i organisationen. 

 

Runtomkring individen finns det olika institutioner som denne har att förhålla sig till. Det 

framgår inte av perspektivet hur det går till när individen väljer mellan de konkurrerande 

institutionerna och detta är även en kritik som Peters (2012) lyfter fram. Exempelvis gäller 

olika institutioner på nattklubben jämfört med kön till bankomaten, men perspektivet förklarar 

inte hur valet mellan dessa institutioner går till. Uppenbart är dock att institutionerna är olika 

för de båda nämnda situationerna. 

 

Samhället spelar en viktig roll och fungerar som en form av metainstitution där individen 

hämtar grundläggande spelregler som sedan kombineras med den nya institutionen som 

individen blir medlem av. Genom att individen lever rent rumsligt i samhället gör att 

samhället formar individens värderingar och det är alltså detta som individen tar med sig när 

denne blir medlem av ytterligare en institution. Rutiner uppstår sedan med automatik som ett 

sätt att minska transaktionskostnader och beslutsfattande genom deltagande. Genom att 

identifiera vilken situation som man befinner sig i, går det också att välja mellan de lämpliga 

rutiner som institutionen stipulerar och inte i varje situation hela tiden pröva sig fram om 

vilken rutin som kan vara lämplig (Peters 2012). 

2.3 Institutionen och den kommunala revisionen 
Nedan kommer en redogörelse för hur det normativa perspektivet kommer användas i den 

empiriska undersökningen. Det normativa perspektivet av nyinstitutionalismen menar att det 

både är formella och informella regler som styr en individs beteende inom en organisation. 

Med formella regler menas lagstiftning och andra föreskrifter som rent formellt kan tänkas 

styra, reglera och begränsa den kommunala revisionen. Tillsammans bildar de formella och 

informella reglerna institutionen, med andra ord det som talar om för individen hur den bör 

agera i den givna situationen och även vilken roll den ska spela. För att kunna undersöka 

uppsatsens frågeställning måste alltså institutionen för den kommunala revisorn identifieras. 

Här har jag gjort tolkningen att perspektivet inte stipulerar att lagen bokstavligen ska tolkas 

utan att det handlar om hur individen uppfattar att den ska agera utifrån den formella regeln. 
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Lagen ses som den formella regeln som är en del av institutionen. Att redogöra för vilka 

paragrafer som är aktuella och vad de säger ligger inte i linje med det som perspektivet 

stipulerar. En central aspekt i det normativa perspektivet är vilken effekt den formella regeln 

har på aktörens beteende i den givna situationen. 

 

Att ta reda på vilken effekt lagen har på aktörens agerande är bara en del av det som kan 

förklara beteendet av aktören. Nästa del är att ta reda på den informella institutionen och hur 

denna kan förklara hur aktören agerar. På förhand är det svårare att identifiera vilken källa 

som kan vara aktuell till den informella institutionen. Det gäller däremot att utöver lagen ta 

reda på vad som styr, reglerar och begränsar beteendet hos en individ. På samma sätt som i 

den formella så kräver den informella att svaret måste sökas i hur individen tolkar den 

informella delen. 

 

Nedan kommer en redogörelse för god revisionssed. Genomgången av God revisionssed 

medför en möjlighet att i studiens avslutande del kunna ta ställning till vilken betydelse 

skriften kan ha för individen. Genom redogörelsen nedan ges en bild av vilken typ av 

vägledning som god revisionssed kan ge den enskilde individen. Som noteras ovan har 

formella regler en vikt för hur individer agerar och God Revisionssed klassas som en formell 

regel som har till syfte att styra hur individerna ska agera i rollen som kommunal revisor. 

 

I lagen går det att utläsa att de kommunala revisorerna ska följa god revisionssed. God 

revisionssed ska alltså ses som ett förtydligande dokument för hur revisionen ska bedrivas. 

Dokumentet är uppdelat i sju olika kapitel. I det inledande kapitlet ges en beskrivning när god 

revisionssed ska användas och att det både är ett dokument för de kommunala revisorerna och 

deras sakkunniga. Nästa kapitel sätter in den kommunala revisionen i sitt sammanhang genom 

att  ge:  (…)  en förståelse av sammanhang och förutsättningar samt de särskilda förhållanden 

som gäller i kommunal verksamhet (…)  (God  Revisionssed,  2010:10).  Kapitel   tre  behandlar  

de kommunala värden och förhållningssätt som den kommunala revisionen har att förhålla sig 

till. Det fjärde kapitlet handlar om granskningsuppdragen och hur revisorernas uppdrag ser ut 

i kommunen. I god revisionsseds femte kapitel redogörs det för hur revisionsprocessen är 

sammansatt. De delarna som lyfts fram i revisionsprocessen är hur granskningarna planeras, 

hur de ska genomföras och hur de ska prövas. Revisorernas arbete utmynnar i en 

ansvarsprövning, alltså om aktuell nämnd kan beviljas ansvarsfrihet. Grunderna för 

ansvarsprövningen redogörs det för i kapitel sex. Sista kapitlet redogör för den kommunala 
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revisionens förutsättningar sett ur formella-, ekonomiska- och organisatoriska förutsättningar 

(God revisionssed, 2010).  

 

God revisionssed ger god vägledning för hur den kommunala revisionen kan bedrivas. För att 

förtydliga vilket stöd individen kan få av dokumentet har jag valt att lyfta fram vad god 

revisionssed säger om inriktning på granskningar som ska genomföras i kommunen. 

Granskningarna ska genomföras så att de säkerställer att nämnder och styrelser sköter 

verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Att verksamheten sköts på ändamålsenligt sätt 

innebär att den ska skötas enligt fullmäktiges uppsatta mål. Den kommunala revisionen ska 

också säkerställa att verksamheten sköts på ett ekonomiskt tillfredställande sätt, att 

räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig. På ett ekonomiskt 

tillfredställande   sätt   menas   att   verksamheten   har   (…)   god ekonomisk hushållning utifrån 

verksamhetens kvalitet och produktivitet (…)   (God   revisionssed, 2010:26). Intern kontroll 

syftar   till   att   säkerställa   att   nämnder   och   styrelser   har   tillräcklig   (…)   styrning,   ledning,  

uppföljning, och kontroll är tydlig, aktiv och ändamålsenlig (God revisionssed, 2010). 

 

Vad säger god revisionssed om korruption och den kommunala revisionens skyldighet. Den 

kommunala revisionen är inte skyldig att rikta in sin verksamhet på att upptäcka korruption 

utan endast skyldig att anmäla då korruption upptäcks. Vid upptäckt av korruption ska 

anmälan göras till aktuell nämnd eller styrelse för vidare åtgärd. Vidtas ingen åtgärd av 

nämnd eller styrelse rapporteras ärendet till fullmäktige som avgör hur ärendet hanteras 

vidare. Med andra ord är det ingen skyldighet för den kommunala revisionen att bedriva 

granskning i syfte att upptäcka korruption. 

 

Det normativa perspektivet förklarar beteendet hos en aktör genom att denna kan identifiera 

vilken roll som denna ska spela genom att känna till vilken institution som är aktuell och att 

en följd av att känna till institutionen blir att rutiner och handlande följer en lämplighetslogik. 

Här måste aktörens definition av rollen göras samt vilka rutiner och vilket handlande som 

aktören anser är lämpligt i det aktuella fallet. Även denna del anser jag måste utgå ifrån den 

enskilda individens uppfattning om vilka rutiner och handlanden som är aktuella. 

 

Den empiriska undersökningen kommer göras genom att aktören identifierar sin roll och vad 

som förväntas av rollen i en generell situation. Frågor som identifierar vad som styr, reglerar 

och begränsar den kommunala revisionen är av särskild vikt att få svar på. För att kunna föra 
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en diskussion om den kommunala revisionens reella möjligheter att upptäcka korruption 

kommer specifika frågor runt korruption att ställas till respondenterna. 

 

Nedan följer en figur (figur 1) som illustrerar hur jag tänker mig att de olika delarna hänger 

samman. Formella och informella regler är det som talar om för individen vilken roll som är 

aktuell i den givna situationen. Individen får inte bara rollen genom institutionen utan får även 

veta vilka rutiner som är aktuella i den givna situationen. Att individen kan identifiera aktuell 

roll och vilka rutiner som är aktuella i den givna situationen samt att individen genom 

institutionen kan identifiera det lämpliga beteendet leder sedan till ett visst handlande. 

 

 

 

 
Figur 1: Källa: Jonas Wallin, inspirerad av Lundquist (1987:43) 
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3. Metod & Material 
Nedan följer en genomgång av de metoder som används i uppsatsen. Initialt i kapitlet kommer 

en redogörelse för vilka analysenheter som är aktuella i studien. Nästa steg är att gå igenom 

fallstudiemodellen som är den modell för studien som jag använt mig av. Den kvalitativa 

metod som kommer ligga till grund för insamlandet av materialet är intervjuer och beskrivs 

avslutningsvis i detta kapitel. 

3.1 Analysenheter & avgränsning 

3.1.1 Den kommunala revisionen 
Avgränsningen görs till att studera den kommunala revisionen och hur den arbetar. Fokus 

kommer med andra ord inte vara på övriga kommunen eller dess aktörer. Inom den 

kommunala revisionen ser jag två aktörer som centrala och dessa är den kommunala revisorn 

och dennes sakkunnige. Eftersom forskningsfrågan handlar om hur den kommunala 

revisionen prioriterar och att det är den kommunala revisorn som beslutar så är den aktör som 

är föremål för analysen den kommunala revisorn. 

3.1.2 Den kommunala revisorn 
Avgränsningen görs till att endast kommunala revisionens ordförande i respektive kommun 

kommer att väljas ut. Begränsat utrymme i form av tid gör att jag vill hålla nere antalet 

intervjuer så långt som möjligt och att på förhand säkerställa att den personen jag pratar med 

har god insyn i hur den kommunala revisionen fungerar. Jag anser att ordföranden i den lokala 

kommunala revisionen är den individ som borde vara särskilt insatt i hur den kommunala 

revisionen fungerar i kommunen och detta eftersom att en ordförande får anses ha det 

övergripande ansvaret för gruppen. Intervjun med ordföranden i respektive revisionsgrupp ska 

besvara hur individen ser på rollen som kommunal revisor, vilka rutiner som är aktuella, syn 

på korruption, vad som styr, begränsar och reglerar rollen som kommunal revisor. Figur 1 

används sedan för att kartlägga vilka faktorer som bidrar till hur den kommunala revisionen 

prioriterar. Genom att även ställa frågor som är kopplade till resursnivåer och hur dessa 

resurser kan påverka de prioriteringar som gruppen behöver göra kommer en mer samlad bild 

träda fram över vad som påverkar gruppens arbete. 

 

Val av antalet respondenter i intervjuerna går att diskutera utifrån extern och intern validitet. 

Genom att intervjua ordföranden anser jag att analysen riktar fokus på den person som bör ha 

den samlade bilden av hur revisorerna arbetat, alltså inte bara den interna validiteten 
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(individens uppfattning). Här kan dock inte helt uteslutas att personen jag pratar med väljer att 

lämna ute viktiga detaljer som kan vara viktiga för bedömningen. Avvägningen har gjorts 

med tanke på att intervjuerna kommer genomföras per telefon. En intervjumetod som hade 

kunnat vara användbar i detta fall hade varit en gruppdiskussion där hela revisionsgruppen 

varit representerade och på så sätt hade en mer samlad bild kunnat undersökas. 

3.2 Urval 
Ett urval kan göras utifrån extern eller intern validitet. Att göra urvalet utifrån praktiska 

förutsättningar, eller av närheten till det som ska studeras, exempelvis lokal kännedom, är att 

stärka den interna validiteten. Genom att göra urvalet på tidigare nämnda grunder medför att 

det i större utsträckning bara går att uttala sig om just de fall man tittar på. Att istället göra 

urvalet utifrån extern validitet är alltså att på förhand bestämma sig för att urvalet ska kunna 

användas för att dra generella slutsatser om hur det förhåller sig i det givna fallet. Att göra 

urvalet utifrån praktiska förutsättningar eller av intern validitet leder till att den externa 

validiteten kan bli lidande (Esaiasson m.fl, 2012). I denna studie görs antagandet att rollen 

som kommunal revisor är institutionaliserad och spänner över kommungränser. 

 

Bedömningen är att intervjuer med tre kommunala revisorer ska kunna genomföras med tanke 

på tidsbegränsningar och omfång på uppsatsen. Kommunerna har valts från en och samma 

region och även med kriteriet att de ska ha ungefär samma invånarantal. En av kommunerna 

klassar jag som en expansiv kommun, med expansiv menas här en kommun som bygger 

mycket nya bostäder. Valet av en expansiv kommun faller inom ramen för det som tidigare 

forskning stipulerar gällande vilken sektor som är mest utsatt för korruption, nämligen 

byggsektorn. Eftersom alla respondenter inte har valt att synas med namn har jag valt att inte 

namnge kommunerna eller prata mer om deras unika egenskaper då jag anser att detta kan 

avslöja vilka kommuner som är aktuell i studien. Antagandet ovan, att rollen som kommunal 

revisor är institutionaliserad över kommungränserna, innebär att respondenterna måste ge en 

relativt enhetlig bild över den kommunala revisionen för att antagandet ska stämma. Visar det 

sig att respondenterna ger olika bilder av den kommunala revisionen kan det innebära att 

gränsen för den kommunala revisionens institution inte går via rollen som kommunal revisor, 

med andra ord skulle studien kunna ge vägledning vart gränsen för den kommunala 

revisionen går. 
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3.3 Fallstudie  
Fallstudien kräver någon form av empirisk studie av hur det faktiskt går till när revisorerna 

prioriterar i sitt arbete. Nyinstitutionalismen som förklaringsmodell, med dess kontextuella 

variabler, gör att en fallstudie lämpar sig som forskningsmetod för att söka svaret på 

forskningsfrågan. Ett viktigt ställningstagande att göra vid användandet av fallstudiemodellen 

är om studien ska utformas som en enfalls- eller flerfallsdesign. Enfallsstudie kan motiveras 

att användas vid vissa särskilda förutsättningar, exempelvis avslöjande/uppdagande syfte 

(Yin, 2011:67). Uppsatsens syfte ska tolkas som avslöjande eller uppdagande då den försöker 

reda ut vilka faktorer som påverkar hur revisorerna prioriterar i sitt arbete. För att kunna dra 

mer robusta slutsatser kommer fallstudien att genomföras som en flerfallstudie (Yin, 2011). 

3.4 Intervju som metod 
Det teoretiska perspektivet jag använt mig av kräver att vissa frågor ska besvaras av aktören. 

Samtalsintervjuer som metod ger goda möjligheter att registrera svar som kan vara oväntade 

(Esaiasson m.fl 2012). Intervjuerna har som syfte att synliggöra hur ett fenomen gestaltar sig 

(Ibid). Att istället använda sig av någon form av frågeundersökning, exempelvis enkäter 

kommer inte kunna fånga upp den fylliga beskrivningen som jag är ute efter. Det normativa 

perspektivet av nyinstitutionalismen lägger stor vikt vid hur aktören uppfattar situationen och 

jag anser att intervju som metod är det mest adekvata sättet att få en fyllig beskrivning av 

vilka faktorer som kan påverka den kommunala revisorns prioriteringar. 

 

En intervjuguide har använts som stöd under intervjuerna. Intervjusamtalen inleddes med en 

genomgång av syfte med intervjun och etiska riktlinjer. Frågorna strukturerades efter 4 

områden; rollen, rutiner (handlande), specifik situation (korruption) och begränsning av 

rollen. Dessa områden anser jag är det som nyinstitutionalismen stipulerar som intressanta att 

titta på. De inledande frågorna valdes i syfte att vara av den enklare karaktären för att få igång 

en mjuk och god start på samtalet (Esaiasson, 2012). Att ställa de mer komplicerade frågorna 

initialt kan få effekten att samtalet får en sämre start och kan påverka resultatet på intervjun. 

På förhand noterades eventuella uppföljningsfrågor i intervjuguiden under respektive fråga. I 

den mån det var lämpligt har tolkande frågor använts för att säkerställa att jag förstått det 

respondenten sagt. Intervjuguiden ska ses som en grund för samtalet och att samtalen trots 

detta kunde ta olika vändor. Intervjuguiden finns bifogad som appendix längst bak i denna 

uppsats. 
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Intervjuareffekter, alltså att den som intervjuar omedvetet kan påverka respondenten, är något 

som kan vara värt att reflektera över även om effekten inte ska överdrivas (Esaiasson 2012). 

Att det kan finnas omedveten påverkan från den som intervjuar kan absolut leda till att 

samtalet inte får ut de svar den skulle ha fått om intervjuaren varit någon annan. Att vara 

medveten om effekterna och att hålla mig till intervjuguiden har varit min strategi för att så 

långt det är möjligt påverka respondenterna på samma sätt i de olika intervjuerna. 

 

Sammanlagt genomfördes tre intervjuer med representanter från tre olika kommuner i 

Sverige. Antalet år som individen har varit kommunal revisor är något som jag väljer att inte 

gå ut med då dessa uppgifter skulle kunna leda fram till vilken individ jag intervjuat. Samtliga 

respondenter har suttit som kommunal revisor i mer än en mandatperiod. 

 

Kommunerna har tilldelats namnen A, B och C. Individerna kallar jag Arne, Benny och 

Caesar och där den första bokstaven i namnet visar vilken kommun som den tillhör. 

Intervjuerna varade mellan 30 och 40 min. 

 

Intervjuerna spelades in och har sedan transkriberats för att underlätta för analysen. Datan har 

sedan sammanfattats så att kärnan av det respondenten ansåg i respektive fråga har framgått. 

Avslutningsvis har respondenternas svar matchats för att se hur nära varandra de ligger i 

svaren. Analysen är det som ligger till grund för de slutsatser som dras (Esaiasson 2012). 

3.6 Övrig kritik till metodvalet 
Hur ska alla andra variabler kunna hållas nollställda och hur kan jag vara säker på att det bara 

är de variabler som jag tittar på som verkligen har betydelse för det som undersöks? Ett enkelt 

svar på den frågan är att det kan jag aldrig veta. Exempel på variabler som kan tänkas vara 

intressanta kan vara revisorernas oberoende, vilket eller vilka partier som styr i kommunen, 

geografiskt läge. Begreppsvaliditet blir här ett begrepp som blir särskilt väsentligt att fundera 

på, alltså om de bakomliggande teoretiska antaganden, som ger upphov till de frågor som ska 

undersökas verkligen kan operationaliseras och visa hur verkligheten hänger ihop, med andra 

ord mäter jag det som verkligen ska mätas (Esaiasson m.fl, 2012:154-156). Mer om detta 

resonemang kommer att återkomma i uppsatsens avslutande kapitel. 
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4.1 Empiri 

4.2 Kommun A 
Arne blev tillfrågad om att vara revisor efter att en partikamrat flyttade och han tackade då 

motvilligt ja till uppdraget. Arne anser att den huvudsakliga uppgiften för den kommunala 

revisionen är att säkerställa att fullmäktiges uppdrag utförs på rätt sätt inom lagen och 

reglernas råmärken. Uppdraget som kommunal revisor är inget politiskt uppdrag utan 

partifärgerna ska hållas utanför uppdraget, menar Arne. 

 

(…)  Ja, det är ju så här att när man är revisor så har, man lämnar ju partifärgerna utanför 

helt och hållet. Så vi är helt opolitiska i vårt uppdrag. (…)  (Intervju  1) 

 

Vidare menar Arne att en kommunal revisor ska ha skinn på näsan och inte vara en 

prestigemänniska. Med skinn på näsan menar Arne att varje revisor kan ses som en egen 

myndighet och att det är viktigt att kunna stå emot tryck från partiet, revisionsgruppen, 

politiker och nämnder. 

 

Den kommunala revisionen har förändrats enligt Arne. Den kommunala revisionen har gått 

från att ha varit mossig till att han nu ser på den kommunala revisionen som fräschare.  Med 

mossigt förtydligar Arne det med att initialt hade politiker och andra taggarna utåt i sin 

kontakt med revisionen och att de taggarna är borta och relationen med politikerna är en 

annan. Arne utvecklar resonemanget med att uppdraget som kommunal revisor ofta ges till 

politiker efter lång och trogen tjänst vilket bidrar till en högre medelålder. Förändringen från 

mossigt till fräscht förklarar Arne att det handlar om att de som revideras ser annorlunda på 

revisionen. 

 

(…)Vi har haft en väldigt bra dialog med de olika nämnderna och styrelserna.  Jag upplever 

att de tycker att det varit en bra revisionsgrupp och därmed så har vi fått ett bra samarbete. 

(…)  (Intervju  1) 

 

En slutsats som Arne drar är att förändringen från mossigt till fräscht har att göra med hur 

revisionsguppens individer har agerat och att det inte har att göra med några andra 

förutsättningar som har ändrats. 
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De huvudsakliga uppgifterna för en kommunal revisor är att sätta sig in i arbetsmaterial och 

att följa protokollen från de olika nämnderna, enligt Arne. Modellen för beslut inom 

revisionsgruppen är konsensus menar Arne. Exempelvis fattas konsensusbeslut gällande vilka 

granskningar som ska genomföras i kommunen. En kommunal revisor ska inte använda rollen 

för egen vinning eller sitt eget partis vinning. Här är Arne tydlig: 

 

(…)Man ska ju vara dedikerad sitt uppdrag och fullfölj, och följa de här reglerna kring, kring 

revisionerna kring att inte gå utanför sin roll, inte använda den för egen vinning eller så eller 

partiets vinning sakligt en saklig helt enkelt utan dolda agendor. (…) 

 

Enligt Arne hämtas vägledning från de sakkunniga biträdena i de lägen där osäkerhet finns. 

 

Vid upptäckt av korruption förs först en dialog inom gruppen och sedan hämtas råd från de 

sakkunniga hur de ska förhålla sig till misstanken om korruption. Arne anser inte att det 

åligger den kommunala revisionen att upptäcka korruption. 

 

Arne anser att följande begränsar, reglerar och styr den kommunala revisionen; budgeten, de 

sakkunnigas risk- och väsentlighetsanalys. Här förtydligar Arne relationen med de sakkunniga 

och lyfter fram deras erfarenhet och att den ska användas så att inte de kommunala 

revisorerna får uppfinna hjulet igen. 

 

Kunskapen gällande den kommunala revision bedömer Arne som väldigt låg bland 

allmänheten och han anser att det leder till att det är väldigt få påtryckningar från allmänheten 

på den kommunala revisionen. Jämförs kunskapen med politikerna i kommunen och 

allmänheten, anser Arne, att det är stor skillnad. Politiker i kommunen bedöms ha en högre 

kunskapsnivå gällande vad den kommunala revisionen gör. 

 

Dock upplever Arne inte att kunskapen om den kommunala revisionen är nog god bland de 

som nominerar politiker till de olika uppdragen. Den låga kunskapen i urvalsprocessen gör att 

individerna i sin tur har dålig vetskap om vad de tackar ja till och detta leder att individen 

startar helt från noll när den kommer till uppdraget som kommunal revisor. Här anser Arne att 

de olika partierna kan öka sin kunskap om den kommunala revisionen och på så sätt på ett 

mer adekvat sätt nominera och placera individer på uppdraget.  
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4.3 Kommun B 
Uppdraget fick Benny när den då ordinarie ledamoten fick avsked och han blev då tillfrågad 

om han ville vara kommunal revisor. Den huvudsakliga uppgiften för den kommunala 

revisionen anser Benny är att se hur beslut genomförs i olika nämnder. Ansvaret som den 

kommunala revisorn har är att inte blanda in partipolitik i revisionens arbete, läsa nämndernas 

och styrelsernas protokoll, anser Benny. Förväntningarna på de kommunala revisorerna är att 

de ska vara opolitiska och presentera fakta med väl underbyggd information. Benny hade lite 

svårare att lyfta fram egenskaper som den kommunala revisorn bör besitta för att utföra ett 

gott arbete, men kom fram till att den kommunala revisorn ska vara analytisk och även att den 

söker stöttning hos de sakkunniga. 

 

Den kommunala revisionens fokusområde har från 90-talet och fram till nu förändrats, enligt 

Benny. Tidigare fokuserade den kommunala revisionen på ekonomin och har från dess fokus 

på ekonomin landat i verksamhetsgranskningar. Det har även funnits tydliga skillnader i hur 

man tidigare arbetade och hur det går till idag. Tidigare var den fysiska kontakten med 

respektive nämnd nästintill obefintlig. Arbetsgången var att genomförda granskningar sändas 

i form av papper till aktuell nämnd och fullmäktige med syfte att mottagaren skulle besvara 

dessa. I dag är arbetsgången en annan och nu besöker de kommunala revisorerna den enskilda 

nämnden och redogör för granskningen. Orsaken till förändringen tillskriver Benny SKL:s 

påtryckningar, förändringar i kommunallagen, men även teknisk utveckling. 

 

Arbetsuppgifter är, enligt Benny, att genomföra en granskning per år i varje nämnd och 

styrelse, men även att genomföra övergripande granskningar. Benny berättar att de ett år har 

korruption som ämne för deras övergripande granskningar. 

 

Det är viktigt enligt Benny att den kommunala revisorn inte låter sig påverkas av partiet. I 

gruppen tas de flesta besluten i konsensus. Benny redogör för en specifik situation där 

gruppen varit eniga runt ett beslut, men när sedan bedömningen skulle lämnas över till aktuell 

nämnd och fullmäktige ändrade sig individer i gruppen och detta ledde till två förslag från den 

kommunala revisionen i den aktuella bedömningen. Vidare beskriver Benny att varje revisor i 

sig är en egen myndighet och har mandat att själv fatta beslut, vilket i praktiken skulle kunna 

ge upphov till 5 olika bedömningar (siffran utgår ifrån det lägsta antal kommunala revisorer 

som lagen stipulerar). Det Benny däremot tyckte var anmärkningsvärt var att individerna 
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ändrat uppfattning efter påtryckning från det egna partiet. En individ uttryckte det som att den 

var oroliga att inte bli omvald om den inte gick på partiets linje enligt Benny. 

 

Enligt Benny använder sig revisorerna av Kommunallagen och God Revisionssed för att söka 

stöd när de är osäkra i olika frågor. Benny förklarar också att det är Sveriges Kommuner och 

Landsting som ger ut skriften God Revisionssed. För att kunna fatta beslut får revisorerna en 

omvärldsbevakning genom de väsentlighets- och riskbedömningar som de sakkunniga tar 

fram. Väsentlighets- och riskbedömningen ligger sedan till grund för vilka granskningar som 

ska genomföras. Syftet med väsentlighets- och riskbedömningen är att lyfta fram särskilt 

viktiga områden som kommunen kan behöva ha kontroll över. 

 

På frågan om vad den kommunala revisorn ska göra då den upptäcker korruption svarar 

Benny, att misstankar ska rapporteras till nämnden som i sin tur får agera och polisanmäla om 

det behövs. Att upptäcka korruption utifrån tips menar Benny kan vara aningen vanskligt, då 

tipsaren kan ha en baktanke med tipset. Det är därför viktigt att den kommunala revisorn kan 

se upp och bedöma om det finns någon baktanke. Verktygen för att upptäcka korruption är en 

god intern kontroll, menar Benny. Han utvecklar resonemanget med att en god intern kontroll 

innebär att politik och förvaltning har koll på sin verksamhet och kan på så sätt upptäcka 

eventuella oegentligheter. Den kommunala revisionen, menar Benny, får i det perspektivet en 

roll som ska säkerställa att den interna kontrollen finns och att den är just tillfredställande. 

Därav anser Benny att det är svårt för den kommunala revisorn att upptäcka korruption. Det 

Benny menar är att det är den interna kontrollen som ska säkerställa att ingen korruption 

uppkommer och att det bara är revisorernas jobb att se till att den interna kontrollen är 

tillräcklig. På frågan om det är den kommunala revisionens uppgift att upptäcka korruption 

svarar Benny: 

 

(…)Nej, det är det inte. Vi tittar på om det är den interna kontrollen fungerar i olika nämnder 

och så vidare. (…)  (Intervju  2). 

 

Utöver den interna kontrollen lyfter Benny fram media som en viktig mekanism att upptäcka 

korruption. Benny förklarar att media kan sitta i månader med att gå igenom dokument och 

underlag. 
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Benny anser att det är Kommunallagens 9 kapitel och God Revisionssed som reglerar, styr 

och begränsar den kommunala revisionen. Resurser, i form av pengar, anser Benny har en helt 

avgörande roll för hur väl arbetet kan utföras. Enligt Benny finns det kommuner som inte ens 

har råd att genomföra en granskning per nämnd och år. Tid som resurs menar Benny inte är 

något som begränsar och styr den kommunala revisionen. Tiden är enligt Benny tillräcklig. 

 

Kännedomen om vad den kommunala revisionen är och vad den gör är god inom den 

kommunalpolitiska sfären. Däremot anser Benny att allmänheten kan ha en felaktig bild av 

vad en kommunal revisor gör. Benny menar att allmänheten tror att de sitter och räknar 

pengar. 

 

Rekryteringen till uppdraget som kommunal revisor tycker Benny fungerar. På frågan tar 

Benny upp ett dokument som kommit från SKL. Dokumentets syfte är att revisorerna ska 

förklara för sina partier och beslutsfattare att en revisor inte bör ha andra uppdrag i 

kommunen. Benny har även för sitt parti föreslagit personer som kan vara lämpliga som 

revisorer och har då fått följande svar tillbaka: 

 

(…)  den människan är ju så jäkla bra så den människan kan vi inte ha som revision, revisor 

sa dom ju naturligtvis (…)  (Intervju  2) 

4.4 Kommun C 
Caesar blev tillfrågad att ta uppdraget som kommunal revisor. Att kommunen sköts på ett 

ekonomiskt bra sätt utan inslag av oegentligheter och att revisionen sköts enligt gällande lagar 

och författningar anser Caesar vara en kommunal revisors huvudsakliga uppgift. Ansvaret 

omfattar hela kommunen och då inkluderar Caesar bolag, nämnder och styrelser. Här gör 

Caesar en koppling mellan ansvaret och fullmäktige och betonar att ett ansvar mot 

fullmäktige även innebär ett ansvar mot allmänheten. Vidare menar Caesar att den 

kommunala revisorn är en garant för att politiker sköter den interna kontrollen. 

 

När det gäller förväntningarna som finns på den kommunala revisionen så anser Caesar att det 

bara  är  väsentligt  vad  allmänheten  har  för  förväntningar.’ 

 

(…) Vad kommunen i övrigt förväntar sig av mig, det är viktigt men av underordnad 

betydelse det är ju dem som jag granskar. (…)  (Intervju  3) 
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Egenskaper för att kunna genomföra ett gott jobb är att det krävs en rättskänsla och att den 

kommunala revisorn är opartisk till den som är föremål för revisionen. 

 

Caesars syn på den kommunala revisionen har förändrats. Förändringen kopplar Caesar till att 

regelverket förtydligades gällande att alla nämnder skulle granskas. Revisorerna syns även 

mer nu än  vad de gjorde tidigare. 

 

Den kommunala revisorns arbetsuppgifter anser Caesar är att läsa protokoll, välja ut områden 

för djupgranskning och att se till att fullmäktiges beslut blir verkställda. Caesar förklarar även 

att den kommunala revisionen ska vara politiskt neutral och att han skiljer mellan att vara 

partipolitiskt oberoende och politiskt neutral. Ingen kommunal revisor kan vara helt 

partipolitiskt oberoende då alla väljs ur partiet. 

 

En kommunal revisor ska agera på ett sådant sätt att den har en skeptisk hållning och 

undersöker relevansen i påtryckningar utifrån. Det är också viktigt att kan sätta sig in i det 

som den här rollen innebär, menar Caesar.  

 

Caesar hittar stöd hos de sakkunniga, men även genom kontakter med SKL i vissa frågor. 

 

Agerandet gällande misstanke om korruption, enligt Caesar, skiljer sig åt beroende på om det 

är en tjänsteman, politiker eller ordförande som är föremål för misstanken. Ordföranden i 

aktuell nämnd är den som är mottagare och även som förväntas agera i de fall då politiker och 

tjänsteman är misstänkt för korruption Personen som är misstänkt för korruptionen skulle 

kontaktas och Caesar skulle även följa hur vederbörande agerar. Gäller misstanken en 

politiker eller ordförande skulle Caesar polisanmäla och även meddela det parti som individen 

tillhör. 

 

Den kommunala revisionen kan upptäcka korruption genom att vara lyhörd och även genom 

de djupgranskningar som genomförs. Det som styr möjligheterna att upptäcka korruption är 

enligt Caesar att politiker är aktiva och säker ställer en god intern kontroll samt den enskilde 

revisorns engagemang. Ansvaret för att upptäcka korruption vilar enligt Caesar på både den 

kommunala revisorn men även på övriga politiker. Caesar är tydlig med hur han skulle agera 

om han fick nys om korruption. 
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(…)  Får jag än en gång, får jag någon upplysning eller hint eller på något annat sätt om att 

det här kan pågå så skulle jag med stor säkerhet gå in och undersöka det. (…)  (Intervju  3). 

 

Rollen som kommunal revisor begränsas till stor del av det som Caesar menar är tidsfaktorn 

och i viss mån den ekonomiska. Med tidsfaktorn syftar Caesar på omfattningen på uppdraget 

som kommunal revisor, alltså att hinna med att granska allt som pågår i en kommun. Här 

beskriver också Caesar rollens omfattning på följande sätt: 

 

(…)  det är på det sättet ett mer omfattande än att vara kommunalråd brukar jag säga, jag 

måste följa varenda nämnd, varenda förvaltning och i nån grad och särskilt som ordförande 

även de kommunala bolagen och det är en väldigt stor uppgift (…)  (intervju  3) 

 

Kännedomen om vad den kommunala revisionen är och vad den gör bedömer Caesar är bättre 

inom den kommunalpolitiska sfären än vad den är utanför bland allmänheten. 

 

Caesar tycker också att den kommunala revisionen lyckas rekrytera rätt individer till 

uppdraget. Det finns alltså ingen kritik rörande hur processen går till. 
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5. Resultat 
Den empiriska undersökningen visar tydligt att det finns institutioner som respondenterna 

agerar under. Det finns alltså tydliga informella och formella regler som de kommunala 

revisorerna har att förhålla sig till. En kommunal revisors huvudsakliga uppdrag är att granska 

kommunen. Här ser jag de olika svaren som ett bevis på att uppdraget som kommunal revisor 

är omfattande och att granskning kan betyda olika från individ till individ. Att beskriva 

granskningen som att följa fullmäktiges beslut eller att undersöka att kommunen sköts på ett 

ekonomiskt bra sätt tolkar jag som så snarlika svar att det snarare visar på tolkningsnyanser av 

vad en granskning kan innebära. Men dock ska denna tolkning inte underskattas då den också 

kan visa att det finns lokala avvikelser som kan visa att institutionen mellan de utfrågade 

kommunerna skiljer sig åt och i så fall skulle en slutsats vara att respondenterna inte styrs av 

samma institution. 

 

Det som utan tvekan är tydligt är att uppdraget väljs av politiker och att individerna som 

innehar uppdraget tillhör ett politiskt parti och att det samtidigt förväntas att individen ska 

vara partipolitiskt neutral. Politik är något som den kommunala revisionen inte ska beblanda 

sig med annat än att den ska granska politiken och dess verksamhet. Samtliga respondenter 

lyfter unisont fram detta som något viktigt. Här är min tolkning att detta har betydelse för hur 

den kommunala revisorn väljer att prioritera. Beslut som uppenbart är politiska i karaktären, 

eller som kan kopplas ihop med ett parti och inte ha saklig grund kommer att prioriteras bort. 

Däremot visar den empiriska undersökningen att den kommunala revisorn i vissa situationer 

ändå kan tänkas välja att gå på det egna partiets linje, ett val som väcker frågor om 

partipolitisk neutralitet gäller i alla lägen eller bara i vissa fall. 

 

Respondenterna lyfter fram olika egenskaper gällande vad en revisor bör besitta för att kunna 

göra ett gott jobb. Detta anser jag visar på att det inte finns någon idealtyp för vilka individer 

som passar som revisorer och att dessa samtidigt kan besitta en rad olika färdigheter och ändå 

utföra ett gott jobb. 

 

Att individerna ger olika förklaringar till hur deras bild av den kommunala revisionen har 

förändrats anser jag till viss del kan förklaras med hur länge individen har haft uppdraget. Den 

som haft uppdraget längst beskriver teknik och förändringar av arbetssätt på ett annat sätt än 

den som kommit in senare på uppdraget. När respondenterna däremot förklarar nuläget 
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beskriver de än mer närvarande kommunal revision, en revision som fysiskt träffar 

nämnderna och politikerna mer än vad som gjordes tidigare och denna bild ges av samtliga 

respondenter. 

 

Respondenterna anser att allmänheten, alltså de individer som är utanför den 

kommunalpolitiska sfären, i väldigt låg grad känner till vad den kommunala revisionen gör 

och vad den har för uppgift. Att kännedomen är så låg anser jag också kan förklara att den 

kommunala revisionen inte upplever några direkta påtryckningar från allmänheten. Med tanke 

på den kommunala revisionens ställning förlorar med andra ord medborgarna en stor del till 

ansvarsutkrävande som hade kunnat användas. Allmänheten anser jag inte vara en faktor som 

den kommunala revisionen i någon hög grad påverkas av då den prioriterar i sitt arbete. 

  

De sakkunniga revisorerna har en särställning som den aktör som kan påverka den 

kommunala revisionen. Min tolkning är att den kommunala revisionen är beroende av den 

sakkunnigas expertis för att kunna fatta beslut. Här visar däremot att tjänsteår verkar medföra 

högre grad av självständighet. Ju längre tid man innehaft uppdragit som kommunal revisor ju 

mer söker man stöttning själv i aktuell lagstiftning och ju mindre lutar man sig åt den 

sakkunniges åsikt i frågan. När det handlar om vilka djupare granskningar som ska 

genomföras i kommunen har den sakkunnige en avgörande betydelse för vilket område fokus 

riktas mot. Genom den sakkunniges omvärldsbevakning får den kommunala revisorn uppslag 

för granskningar. 

 

Den empiriska undersökningen visar också att lagstiftningen har en särskilt viktig ställning för 

hur rollen begränsas. Respondenterna hänvisar till kommunallagen och god revisionssed när 

rollen som kommunal revisor begränsas. Hur länge individen har suttit som kommunal revisor 

gör att den formella lagstiftningen får en mer direkt påverkan då längre tid som kommunal 

revisor verkar leda till att lagen i större utsträckning själv tolkas utan stöd från de sakkunniga.  

 

Samtliga respondenter lyfter fram resurs som en viktig faktor som kan begränsa den 

kommunala revisionen. En av respondenterna lyfter fram tid som en avgörande resurs som 

påverkar hur omfattande revisionen kan vara, med andra ord var inte pengar den resurs som 

hade störst betydelse för den respondenten. För de andra två respondenterna var pengar en 

avgörande faktor för den kommunala revisionen. Pengar kan till och med ha en så pass 

avgörande betydelse att den kommunala revisionen i vissa kommuner inte kan lyckas nå upp 
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till de krav som lagen stipulerar, respondenten i detta fall hänvisar inte till sin egen kommun 

utan andra avsevärt mindre kommuner. 

 

När det gäller korruption ger alla olika svar på hur en kommunal revisor ska agera då denne 

upptäcker korruption. Svaret kan enligt mig ha två möjliga förklaringar. Dels kan det vara så 

att den kommunala revisorn upptäckt väldigt lite korruption och att det kan vara en förklaring 

till varför de alla ger olika svar och/eller i kombination med otydliga regler runt vad som 

gäller kan också bidra till att svaren spretar så mycket som de gör. Min tolkning är också att 

respondenterna inte anser att det är den kommunala revisorernas uppgift att upptäcka 

korruption. Endast en av respondenterna svarar ja på frågan om det är den kommunala 

revisionens uppgift att upptäcka korruption, men med en reservation att ansvaret är delat med 

övriga politiker. 

6. Diskussion 
Finns det någon etablerad institution för den kommunala revisorn? Alla respondenter 

identifierar sig som kommunal revisor, men på flera punkter skiljer sig svaren så pass åt att 

jag inte anser att de styrs av samma institution. Om respondenterna skulle styras av samma 

institution skulle de spegla varandra på ett tydligare sätt. Att agerandet runt korruption skiljer 

sig pass mycket åt visar på att den formella institutionen tolkas olika av respondenterna. På 

frågan om vad en revisors huvudsakliga uppgift är svarar respondenterna olika, svaren 

handlar om granskning, men olika typer av granskning, exempelvis att se hur beslut 

genomförs och att fullmäktiges uppdrag utförs inom lagens råmärken. Respondenternas 

kunskapsnivå om vad uppdraget som kommunal revisor innebar var initialt lågt för att helt 

ändras för att med tiden ändras. En av respondenterna var till och med negativt inställd till en 

början, men vände åsikt när han fick insikt i vad uppdraget innebar. Går det med denna studie 

att säga att den kommunala revisionen styrs av olika institutioner. Svaret på frågan blir nej. 

Urvalet är för litet för att kunna svara säkert på den frågan. För att öka den externa validiteten 

måste urvalet utökas och även breddas. Mitt förslag skulle vara att genomföra studien med 

fler kommuner och även att bredda antalet revisorer på orten. En revisionsgrupp består av 

flera individer och att genomföra intervjuer med fler kommuner och även med fler individer i 

varje kommun skulle stärka den externa validiteten avsevärt. Med hänsyn till urvalet vill jag 

mena att studien visar på att institutionen för respondenterna kan vara olika och att en större 

studie krävs för att säkerställa detta. 
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Syftet med uppsatsen har varit att få ökad förståelse för vad som styr den kommunala 

revisionens prioriteringar. Vilka faktorer är det då som styr den kommunala revisionen? Jag 

menar att de sakkunniga har en avgörande betydelse för vilka prioriteringar som görs inom 

den kommunala revisionen. Lagstiftningen i kombination med God Revisionssed anser jag 

också är faktorer som påverkar hur den kommunala revisionen prioriterar. De sakkunniga får 

antas använda den gällande lagstiftningen och God Revisionssed då de stöttar de kommunala 

revisorerna. Respondenterna anger också att de använder de sakkunniga och god revisionssed 

som stöd då de hamnar i nya situationer. Resurser i form av pengar och tid är också faktorer 

som påverkar hur den kommunala revisionen prioriterar. Studien visar att allmänheten inte är 

en faktor som har någon avgörande betydelse för hur den kommunala revisionen prioriterar. 

Övriga politiker i kommunen har dock en något högre påverkan än vad allmänheten har. 

Eftersom respondenterna ger en så pass spretig bild anser jag att institutionen för den 

kommunala revisorn till stora delar är lokal. 

 

När det gäller de slutsatser som har gjorts ovan är det viktigt att återigen poängtera att de 

bygger på de tre intervjuer som genomförts och detta är ett viktigt konstaterande då fler 

respondenter hade kunnat ge en mer stabil grund för slutsatserna. Jag anser ändå att de visar 

en bild av den kommunala revisionen som kan ge upphov till ytterligare forskning på 

området. Genom att min studie har visat att det finns en variation mellan olika kommuner 

skulle det vara av intresse att bredda studien att omfatta fler respondenter och försöka ringa in 

vart gränsen för institutionen går. Denna studie ger en fingervisning om att gränsen för 

institutionen inte går att dra runt rollen utan det är snarare så att gränsen är lokal i sin 

karaktär. Slutsatserna om lokala institutioner hade också kunnat stärkas ytterligare om fler 

individer från samma kommun hade intervjuats. Att öka antalet respondenter per kommun 

hade även det gett en robustare grund för slutsatser gällande vart gränsen för institutionen går. 

 

En av slutsatserna jag drar av denna uppsats är att kunskapen runt den kommunala revisionen 

är väldigt låg och det krävs en kunskapshöjning gällande vad den kommunala revisionen 

handlar om och vad den gör. Att ha en funktion inom den politiska sfären som granskar och 

säkerställer att saker och ting går rätt till och att samtidigt denna funktion får agera i det tysta 

är enligt mig en förlust för samhället. Genom en allmän kunskapshöjning hos hela samhället 

skulle revisionen kunna utsättas för större påtryckningar och detta anser jag bara skulle stärka 

den kommunala revisionens existensberättigande. Att höja kunskapsnivån anser jag också 



 28 

skulle leda till att institutionerna runt rollen blir tydligare. Som det ser ut nu uppstår lokala 

institutioner runt rollen som kommunal revisor och även på denna punkt anser jag att 

kunskapsnivån kan vara en förklarande faktor. Att det uppstår lokala institutioner gällande 

den kommunala revisionen kan medföra att det på förhand är svårt att veta vad som kan 

förväntas av den kommunala revisionen i kommunen. 

 

För att förändra beteendet hos de kommunala revisorerna, exempelvis att upptäcka mer 

korruption, är det lagstiftningen och de sakkunniga som är de faktorer som är särskilt 

avgörande för att ändra beteendet hos den kommunala revisionen. Eftersom respondenterna 

gav olika svar på hur de skulle sköta korruption är min åsikt att en förändring av 

lagstiftningen inte är det enda som behöver ändras för att revisorerna ska upptäcka mer 

korruption. Det räcker inte med att endast ändra de formella reglerna utan det krävs även en 

ändring av de informella reglerna. 

 

Denna uppsats har väckt ytterligare frågor som jag anser vara av vikt för kommande studier. 

En faktor som respondenterna lyft fram är medias roll och att den är av särskild vikt för att 

upptäcka korruption. Att de lokala medierna idag drar ned på sin verksamhet gör att samhället 

förlorar ett sätt att upptäcka korruption på. Hur och på vilket sätt mediernas neddragningar 

kan ge effekt på en i svenska ögon så viktigt funktion för att granska den politiska sfären är i 

mina ögon ett problem för lagstiftaren att lägga särskilt fokus på. Jag anser också att 

lagstiftaren bör fundera på om den kommunala revisionen ska ha som utpekad uppgift att 

upptäcka korruption och i så fall krävs en skärpning av de formella reglerna som styr den 

kommunala revisionen, med andra ord ändringar i Kommunallagen och God Revisionssed. 

 

Det teoretiska ramverk jag har använt mig av i denna uppsats har varit användbart och jag har 

under framtagandet av frågorna samt genomförandet av intervjuerna fått en bild av vilka 

områden som måste kartläggas för att kunna svara på forskningsfrågan. Även de individer jag 

intervjuat har ansett att frågorna har ringat in de viktiga aspekterna för hur en kommunal 

revisor påverkas i sitt uppdrag. Att jag i studien inte lyckas identifiera var gränsen för 

institutionen går beror snarare på det begränsade urvalet än att teorin inte skulle vara 

applicerbar på denna studie. Ett antagande är att det finns en institution som aktörerna agerar 

under och att det går att identifiera denna. Vidare studier för att pröva teorin skulle vara att se 

hur långt ned det går att hitta variation gällande vilken institution som individen agerar under. 

Skulle det visa sig att en studie gällande de kommunala revisorerna och identifieringen av 
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dess institution landar på individnivå går det att ifrågasätta teorins relevans. Denna fråga låter 

jag vara obesvarad och skickar vidare till någon annan att titta vidare på.  
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Appendix 

Intervjuguide 
Syftet med intervjun är att den ska användas i min C-uppsats i statsvetenskap. Anledningen 
till att du intervjuas är att jag behöver intervjua någon som har erfarenhet av rollen som 
kommunal revisor och som har vetskap om hur denne arbetar och prioriterar i denna roll. 
 
Materialet kommer att användas för att undersöka hur den kommunala revisionen prioriterar i 
sitt arbete. 
 
Materialet från intervjun kommer inte gå att spåra till den person som jag intervjuat och 
eftersom att jag inte har tänkt namnge individerna jag intervjuar utan endast kommunerna. I 
separat avsnitt kommer jag redogöra för vilka kommuner jag valt ut, men sedan i analysen 
kommer jag inte presentera materialet så att det går att koppla svaren till någon specifik 
kommun. Vill du däremot synas med namn så är det ingenting som jag har något emot. 
Tvärtom kan det tillföra ökad trovärdighet till det jag undersöker, men det är inte avgörande 
för studien. 
 
Tanken är att jag ska intervjua fyra olika individer som är i samma situation som dig och att 
jag kommer använda det materialet i intervjun för att kunna dra slutsatser i min studie. I 
studien kommer delar av intervjun att synas i form av citat. Hur omfattande och hur många 
citat är svårt att på förhand säga. 
 
Väljer du att delta med namn, kan jag dela med mig av ett utkast där du får ta ställning till 
texten innan jag publicerar den. 
 
Du kan närsomhelst välja att säga nej till intervjun och även efter att intervjun är genomförd 
kan du välja att tacka nej till att delta. Däremot efter att uppsatsen är publicerad går det inte 
att dra tillbaka deltagandet. 
 
Om du behöver mer betänketid eller om du har fler frågor du vill att jag reder ut så kan vi ta 
dem nu, alternativt att jag återkommer vid en annan tidpunkt. 
 
Med denna information hoppas jag det känns ok att gå vidare och genomföra intervjun? 
 
Frågor 
Rollen som kommunal revisor 

� Hur länge har du varit kommunal revisor? 
 

� Varför blev du kommunal revisor? 
 

� Vad anser du att en kommunal revisors huvudsakliga uppgift är? 
 

� Vilket ansvar har en kommunal revisor i sin roll och skiljer sig denna från övriga 
politiker i kommunen? 

 



 33 

� Vad förväntas av en kommunal revisor? 
 

� Vilka egenskaper anser du att en revisor måste ha för att kunna utföra att gott arbete? 
 

� Stämmer bilden ovan med den du hade innan du blev kommunal revisor? 
 

o Om inte, vad är det som fått dig att ändra uppfattning? 
 
 
Rutiner, handlande 

� Vilka arbetsuppgifter har en kommunal revisor? 
 

� Vad bör en kommunal revisor inte göra i sin roll som revisor? 
 

o Menas arbetet inte fritiden 
 

� Hur anser du att en kommunal revisor ska agera? 
 

o Mot övriga politiker 
o Allmänheten 

 
� Om du som kommunal revisor ställs inför en ny situation, hur vet du hur du ska handla 

(om du är osäker, vart hämtas vägledningen ifrån)? 
 

o Exempelvis om du är osäker om en granskning ska genomföras eller inte. 
 
Specifik situation – Korruption 
Definition av korruption: 
Korruption kan ses som någon form av maktmissbruk (Karlsson & Korsell, 2007). En 
vedertagen definition av korruption är den som transparency international använder sig av: 
(…)   korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller 
annans vinning (…)  (Transparency-se.org 1). 
 

� Vad ska den kommunala revisorn göra när den upptäcker korruption? 
 

� Vad kan den kommunala revisorn göra för att upptäcka korruption? 
 

� Vad är det som styr den kommunala revisorns möjlighet att upptäcka korruption? 
 

� Anser du att det är den kommunala revisionens uppgift att upptäcka korruption? 
 

o Varför (Följdfråga både vid jakande eller nekande svar)? 
 
Begränsning av rollen och rutiner 

� Tidigare fråga handlade om att definiera rollen som kommunal revisor.  Vad anser du 
reglerar, styr och begränsar den kommunala revisorn? 

 
� (Om inte resurser kommer upp) Vilken betydelse har resurser för hur den kommunala 

revisorn handlar (handlar som i vad den väljer att göra)? 
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� Hur är din uppfattning att kännedomen, rent allmänt är, gällande vad den kommunala 

revisorn är och vad den gör? 
o Ge gärna exempel. (bekanta, släkt, vänner, övriga politiker, tjänstemän osv) 

 
� Hur ser samarbetet ut mot andra kommunala revisorer? 

o Vid eventuellt samarbete, anser du att ni arbetar på liknande sätt eller finns det 
skillnader och i så fall på vilket sätt skiljer det sig åt? 

 
� Vilken betydelse har rekryteringsprocessen, alltså hur en ny revisor väljs ut och har 

det i slutändan någon betydelse för vilket jobb som blir utfört? 
o Underliggande finns ett antagande om att kunskapsnivån om vad revisorerna 

gör är lite och att vid en förfrågan vet inte individen riktigt vad det innebär och 
får väldigt knapphändig information gällande vad uppdraget handlar om 

 


