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Sammanfattning  

I den svenska kommunrevisionen finns det politiskt tillsatta förtroendevalda 

revisorer. De har sina sakkunniga revisorer som de anlitar som gör redovisning 

och revision i kommunen. Syftet med denna studie är hur legitimitet och 

oberoende skapas för en förtroendevald revisor i internrevisionen i kommunen. 

De förtroendevalda revisorerna måste agera oberoende för allmänheten för att 

vara trovärdiga i sitt arbete. De är politiskt valda för detta uppdrag i kommunen. I 

denna studie är det viktigt att ta reda på vilka faktorer som skapar de 

förtroendevalda revisorernas legitimitet och oberoende i internrevisionen och 

varför. Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Tre 

teorier har använts för att besvara frågeställningen och att uppfylla syftet med 

denna studie. Teorierna som har använts är intressentteorin, legitimitetsteorin och 

analysmodellen. I denna studie har två förtroendevalda revisorer i stor och 

respektive liten kommun och en handläggare i en organisation som arbetar med 

dessa typer av frågor intervjuats. 
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Förord 

Kandidatuppsatsen har varit en lärorikt period och fått en helhetsbild av ämnet 

som vi har skrivit. Det har varit en stor utmaning och en stor upplevelse att skriva 

kandidatuppsatsen inom ekonomprogrammet med inriktningen redovisning och 

revision på Högskolan Kristianstad. Under perioden har det varit blandade känslor 

som stress, hårt arbete, skratt och motivation. Skribenterna motiverade varandra 

under skrivprocessen, vilket ledde till att arbetet effektiviserades och fick ett bra 

resultat.  

 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Gert Paulsson som har väglett oss 

genom hela arbetet och bidragit med många synpunkter så att vi har kunnat 

utveckla våra idéer och förbättra strukturen i kandidatuppsatsen. Vi vill även tacka 

våra respondenter som deltog i vår studie och som har gjort den här studien 

möjlig. Vi tackar även för våra familjemedlemmar som har stöttat oss genom hela 

arbetet, utan dem hade vi inte varit lika motiverade för att slutföra 

kandidatuppsatsen på bästa möjliga sätt. 

 

Avslutningsvis ser vi fram emot att avsluta utbildningen på bästa möjliga sätt där 

vi har lärt oss mycket och fått ett bra perspektiv på ekonomutbildningen. Vi har 

lärt känna fantastiska personer i utbildningen och har stöttat varandra under svåra 

tider när det har varit som mest att göra. Idag slutför vi får utbildning och har 

skapat goda minnen i Högskolan Kristianstad , vilket vi kommer definitivt att 

sakna.  
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1. Inledning  

I detta avsnitt redogörs först för studiens bakgrund och problematiseringen till 

forskningen. Därefter beskrivs syfte, frågeställning och disposition. Ämnet handlar 

om hur legitimitet och oberoende skapas för en förtroendevald revisor i 

kommunen.  

 

1.2 Bakgrund  

Revisor är ingen skyddad titel. Däremot finns det skyddade titlar som auktoriserad 

revisor och godkänd revisor (Revisorsinspektionen, u.d. A). Därefter finns det 

sakkunniga revisorer som verkar i kommunal verksamhet som de förtroendevalda 

revisorerna själva anlitar (SKR, 2021). Auktoriserade revisorer och godkända 

revisorer verkar inom privat sektor. Sakkunniga revisorer arbetar inom kommunal 

sektor (SKYREV, u.d.). Auktoriserade revisorer och godkända revisorer har en 

skyddad titel för att de har en behörighet att utföra lagstadgad revision för både små 

och stora verksamheter (Revisorsinspektionen, u.d. B). För att kunna utföra 

lagstadgad revision krävs det en treårig universitetsutbildning, tre års 

yrkeserfarenhet och ett godkänt revisorsprov ifrån Revisorsinspektionen 

(Revisorsinspektionen, u.d. B). Auktoriserade revisorer eller godkända revisorer 

styrs av Revisorslagen (SFS 2001:883), Revisionslagen (SFS 1999:1079) och även 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) (Moberg et al, 2014).  

Sakkunniga definieras som yrkesrevisorer som har erfarenhet inom kommunal 

revision. De sakkunniga blir anlitade av de förtroendevalda revisorerna som är de 

sakkunnigas uppdragsgivare (SKR, 2021). Sakkunniga kan också vara 

auktoriserade eller godkända revisorer som oftast har professionell kompetens 

(SKR, 2021). För att bli certifierad yrkesrevisor krävs en akademisk utbildning 

(Kandidatexamen), vilket leder till relevanta kunskaper för att kunna arbeta inom 

kommunal revision. Utbildningen bidrar med praktisk erfarenhet av revision. 

Yrkesrevisorer ska ha arbetat minst fyra år, varav tre år inom kommunal revision 

(SKYREV, u.d.).   
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Utöver ovan nämnda revisorer, finns det revisorer som inte har en skyddad titel 

såsom förtroendevalda revisorer (Revisorsinpektionen, u.d. A). De förtroendevalda 

revisorerna ska vara intressenternas (medborgarna) granskare och ansvarsutkrävare 

i internrevisionen i kommunen. Internrevisionen är en granskningsform som 

används både inom privat och offentlig sektor. Inom kommuner har 

internrevisionen blivit ett styrmedel för intern styrning och kontroll. 

Internrevisionsförordningen beskriver att internrevisionen ska genomföra 

självständig granskning. Internrevisionen uppmanar myndighetsledningar och de 

interna revisorerna att sträva efter att arbeta för en objektiv och en oberoende 

internrevision (Gustafsson, 2019). De förtroendevalda revisorerna är politiskt 

tillsatta och är medlemmar i ett politiskt parti. Varje invalt parti i fullmäktige utser 

kandidater som de vill ha som förtroendevalda revisorer (SKL, 2018). Uppgifterna 

som en förtroendevald revisor har är att granska andra politiker som är tillsatta i de 

olika nämnderna. God revisionssed ska tillämpas när revisionsprocessen ska 

genomföras. Varje kommun  ansvarar för revisionen av sin verksamhet. Inom den 

kommunala revisionen ska de förtroendevalda revisorerna granska fullmäktiges 

uppdrag. Till sin hjälp anlitar de sakkunniga revisorer.  Tillsammans med de 

sakkunniga revisorerna prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och att den 

interna kontrollen är tillräcklig (SKL, 2018). De förtroendevalda revisorerna ska 

därefter göra en revisionsberättelse om det gångna året och att lämna en 

rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för respektive politiker 

(Thomasson, 2017).  Förtroendevalda revisorer i kommuner styrs av 

Kommunallagen (SFS 2017:725).  

Oberoendet är en viktig del av de förtroendevalda revisorernas roll i arbetet (SKR, 

2019).  År 2017 kom en ny Kommunallag (SFS 2017:725). Den nya 

Kommunallagen har som syfte att förstärka rollerna för en förtroendevald revisor i 

kommunen och att ge en tydligare bild av delegeringen av arbetsuppgifter för att de 

förtroendevalda revisorerna ska uppfylla sitt oberoende och skapa legitimitet i 

kommunen (SKL, 2017). Oberoendet är centralt för en förtroendevald revisor. 

Oberoendet ska bland annat inkludera opartiskhet och saklighet när revisionen 

utförs (SKL, 2014). De förtroendevalda revisorerna i kommunen måste helt avsäga 

sig sin politiska roll i kommunen för att inte påverka sitt oberoende i arbetet (SKL, 
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2018). Syftet med oberoendet är att den ena organisationen ska vara oberoende av 

den andra organisationen som granskar (Gustavsson, 2019). Det innebär att det ska 

vara så trovärdigt som möjligt när granskningsåtgärder sker (Gustafsson, 2019).  

 

1.3 Problematisering  

Revisorer från både bolag och kommunal verksamhet har liknande krav på 

legitimitet och oberoende som de måste uppfylla i sitt arbete inom internrevisionen. 

Thomasson (2017) skriver att revisorernas roll är att granska revisionen för att 

skydda verksamhetens intressenter. Det är för att kunna skapa förtroende och 

trovärdighet för intressenterna (Thomasson, 2017). Det finns många faktorer på hur 

de förtroendevalda revisorerna skapar sin legitimitet och oberoende inom 

internrevision i kommunen. 

En förtroendevald revisors oberoende ska omprövas kontinuerligt för att inge 

legitimitet och trovärdighet (SKR, 2018). Thomasson (2017) menar att i politiskt 

styrda organisationer är det viktigt att intressenterna (ex. invånarna, andra politiker 

och företag i kommunen) ska kunna ha ett förtroende för internrevisionen i 

kommunen och att de demokratiska värderingarna hålls intakta (Thomasson, 2017). 

Vi menar att de förtroendevalda revisorerna måste beakta sitt oberoende för att inge 

förtroende till invånarna i kommunen. I och med att de förtroendevalda revisorerna 

har en demokratisk uppgift så är det viktigt att de kan inge legitimitet och förtroende 

för invånarna. Därför anser vi att omprövningen av oberoendet i en politiskt styrd 

organisation är viktig.   

  

Thomasson (2017) menar att i kommunen handlar det inte bara om att säkra de 

förtroendevalda revisorernas oberoende och legitimitet. Det handlar också om hur 

relevant revisionsprocessen är och vilka granskningsåtgärder som har använts när 

granskningen har genomförts. De förtroendevalda revisorernas oberoende gör att 

det kan bli svårt att bedöma effekterna på revisionsprocessen för att de 

förtroendevalda revisorerna har brist på revisionskunskaper (Thomasson, 2017). 



4 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Revisionsprocessen i kommunen har en stor betydelse för kommuninvånarna. Den 

kommunala revisionsprocessen ska vara så trovärdig som möjligt som till exempel 

hur skattepengarna hanteras i kommunen (Thomasson, 2017). Det innebär att 

fokuset ligger mycket på de förtroendevalda revisorernas oberoende och legitimitet. 

Revisionsprocessen är lika viktig för hur trovärdigt det är för invånarna som till 

exempel vilka granskningar som har utförts. Revisionsprocessens genomförande 

kan också påverka de förtroendevalda revisorernas oberoende och legitimitet.  

Gustafsson (2019) menar att internrevisorerna har multipla roller och att de har en 

balansgång mellan olika balanspunkter. Balanspunkterna kan innefatta olika 

avvägningar som internrevisorn  måste göra och olika intressen som internrevisorn 

måste förhålla sig till. I detta sammanhang kan det bli en faktor till att revisionen 

inte blir genomarbetad och ordentligt utförd. Gustafsson (2019) menar att det finns 

både det som “sägs”, men också det som “görs” bland internrevisorerna samt det 

som “beslutas” i organisationen (Gustafsson, 2019). Det vi vill hävda är att 

förtroendevalda revisorer har flera roller. De är politiker, granskare och väktare av 

kommuninvånarnas intressen. Därför är en fråga om hur oberoende och legitimitet 

skapas när en förtroendevald revisor har dessa roller att förhålla sig till och att göra 

avvägningar mellan dessa olika balanspunkter.  

  

Gustavsson (2019) menar att många vet vad oberoende granskning är och vad det 

innebär. Värdet av oberoendet är alltid att försöka skapa trovärdighet av 

granskningen (Gustafsson, 2019). Oberoendet har på många sätt med legitimitet att 

göra med revisorer inom offentlig och privat sektor. Många missuppfattar att 

granskningen är en del av processen i en verksamhet (Gustafsson, 2019). För att 

skapa mer förtroende behövs det skapas mer förståelse om vad som sker i 

organisationer genom extern kontroll som revision, inspektion, utvärdering, 

certifiering och ackreditering. Det innebär att skapa de verktygen för att lättare 

kunna styra och lita på organisationer (Gustafsson, 2019). Många intressenter vill 

veta vad organisationen, exempelvis kommunen gör. Därför måste 

intressenterna  lita på granskningsaktiviteter som utförs. I samhället har det blivit 
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att granskning har blivit mer vanligt att genomföra i verksamheter (Gustafsson, 

2019). Det innebär att de förtroendevalda revisorerna använder granskningsåtgärder 

för att göra internrevisionen trovärdig för intressenterna (kommuninvånarna) om 

vad som har skett i organisationen. Granskningsåtgärder är en del av de 

förtroendevalda revisorernas legitimitet och oberoende. 

Sammanfattningsvis av vår problematisering vill vi lyfta fram viktiga faktorer som 

inger förtroende och legitimitet för en förtroendevald revisor inom internrevisionen 

i kommunen. Det finns således studier som har undersökt de förtroendevalda 

revisorernas roll i offentliga organisationer. Funnell (2015) skriver i sin studie att 

de förtroendevalda revisorerna saknar kompetens till att förstå revisionen, vilket gör 

att granskningen inte genomförs på ett korrekt sätt och att  deras oberoende 

påverkas. Funnell et al (2016) menar att de förtroendevalda revisorerna ska skapar 

trovärdighet i revisionen för intressenterna (kommuninvånarna) genom att följa god 

revisionssed och andra regelverk. Dessa studier har däremot inte i samma 

utsträckning undersökt hur de förtroendevalda revisorerna skapar sitt oberoende 

och legitimitet i internrevisionen i svenska kommuner. Fokuset på vår uppsats 

kommer att vara hur de förtroendevalda revisorerna skapar sitt oberoende och 

legitimitet inom internrevisionen i kommunen. Det finns således en kunskapslucka 

om hur förtroendevalda revisorer inger förtroende och legitimitet när de medverkar 

i den kommunala revisionen. Kunskapsluckan gör att det blir ett behov av 

ytterligare empiriska studier om hur de förtroendevalda revisorerna skapar sitt 

oberoende och legitimitet i internrevisionen i kommunen.     

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur legitimitet och oberoende skapas för 

en förtroendevald revisor i internrevisionen i en kommun.   
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1.5 Problemformulering 

• Hur skapas legitimitet och oberoende för en förtroendevald revisor inom 

internrevisionen i kommunen?   

  

1.6 Disposition  

Denna uppsats är uppdelad i sju delar. I det första avsnittet beskrivs bakgrunden till 

studien samt presenteras en frågeställning och syfte. I andra avsnittet beskrivs 

institutionalia gällande God revisionssed lagar & reglemente, revision, 

revisionsprocess, oberoende och rollen som förtroendevald revisor. Därefter i tredje 

avsnittet presenteras och den teoretiska referensramen som används för att kunna 

analysera empirin. I kapitel fyra redogörs för hur studien har genomförts och vilket 

metodval som har gjorts. I det femte avsnittet presenteras empirin som är baserad 

på intervjuer. Därefter i avsnitt sex analyseras empirin med hjälp av den  teoretiska 

referensramen och utifrån studiens syfte och frågeställningar. Uppsatsen avslutas 

med en diskussion i avsnitt sju. I diskussionen framkommer hur oberoende och 

legitimitet för en förtroendevald revisor skapas inom internrevisionen i kommunen. 

Avslutningsvis presenteras forskningsbidrag och vidare studier.   

 

2. Institutionalia 

I detta avsnitt kommer institutionalia att bli presenterad. I avsnittet kommer 

lagstiftning, regelverk, god revisionssed, den kommunala revisionsprocessen och 

de förtroendevalda revisorernas oberoende att ingå. Detta avsnitt beskriver utifrån 

SKR:s perspektiv och hur lagen beskriver hur de förtroendevalda revisorerna skapar 

sitt oberoende och legitimitet inom internrevisionen i kommunen. Avslutningsvis 

kommer en sammanfattning av avsnittet att bli presenterad.     
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2.1 Lagstiftning och regelverk 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt instrument och uppdraget är 

att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen och regioner samt även att 

pröva ansvarstaganden. Varje kommun ansvarar för revisionen av sin verksamhet. 

De förtroendevalda revisorerna granskar fullmäktiges uppdrag inom den 

kommunala revisionen tillsammans med de sakkunniga revisorerna. De 

förtroendevalda revisorerna ska tillsammans med de sakkunniga revisorerna pröva 

om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, men också om den interna 

kontrollen är tillräcklig och att räkenskaperna är rättvisande (SKR, 2022b). 

De förtroendevalda revisorerna måste förhålla sig till Kommunallagen (SFS 

2017:725). I kommunerna ska där vara minst fem förtroendevalda revisorer enligt 

Kommunallagen (SFS 2017:725).  Kommunallagen reglerar den kommunala 

kompetensen, kommunens maktbefogenheter, kommunala organ och de 

förtroendevalda revisorernas uppgifter och överklagande av kommunala beslut 

samt revisionen (SFS 2017:725). Enligt det 12 kap. och 18 § i Kommunallagen 

(SFS 2017:725) ska de förtroendevalda revisorerna anlita sakkunniga revisorer i 

revisionen (SKL, 2018). De förtroendevalda revisorerna ska granska och 

kontrollera fullmäktiges uppdrag i kommunen och de ska vara intressenternas 

demokratiska instrument att granska det som bedrivs i nämnder och i styrelser 

(SKL, 2018).  

Enligt det 12 kapitlet 1 och 8 §§ i Kommunallagen (SFS 2017:725) så ska god 

revisionssed tillämpas för att revisionen ska utföras på rätt sätt och för att det ska 

inge legitimitet och trovärdighet. Räkenskaperna ska vara rättvisande och den 

interna kontrollen ska vara tillräcklig i kommunen. God revisionssed ska tillämpas 

för att skapa förtroende för den lokala demokratin i kommunen. Intressenterna 

(kommuninvånarna) har ett intresse i att deras intressen tillvaratas i kommunen 

(SKL, 2018).  
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2.1.1 God revisionssed 

God revisionssed är en princip som ger en vägledning till hur revisionen ska 

genomföras. God revisionssed utformas och utvecklas successivt i arbetet som 

revisorerna utför (SKR, 2022a). God revisionssed är den viktigaste utgångspunkten 

för internrevisionen i den kommunala verksamheten och vägleder de 

förtroendevalda revisorerna i kommunen för vad som ska granskas i den 

kommunala revisionen (SKL, 2018). I princip behandlas grundläggande värden och 

förhållningssätt gällande revisorernas uppdrag , revisionsprocessen och även de 

grunder som används för de förtroendevalda revisorernas ansvarsprövning. Även 

de sakkunniga biträdena följer God revisionssed i sitt arbete för vägledning inom 

kommunal revision (Revisorsinspektionen, 2020).  

 

 2.2 Den kommunala revisionsprocessen  

Enligt det 12 kapitlet och 1§ i Kommunallagen framkommer det vilka uppdrag 

revisorerna har i kommunen och att de ska tillämpa god revisionssed (SFS 

2017:725). Revisionsprocessen omfattar allt det arbete som utförs under det så 

kallade revisionsåret som är allt ifrån riskanalys, planering av granskningsinsatser, 

uttalande i revisionsberättelser och granskningsrapporter (SKL, 2018). Den 

kommunala revisionsprocessen består av tre delar, planering, granskning och 

prövning. Revisionsprocessen är avslutad när fullmäktige eller bolagsstämman har 

behandlat revisionsberättelsen och fattat beslut i ansvarsfrågan (SKL, 2018). 

  

Lagstiftningen består av tre delar inom revisionen. Del 1 behandlar grunden för 

kommunal revision och hur den ska utföras. Del 1 beskriver ansvarsutkrävandet i 

kommunen. Del 1 behandlar vidare de tre stegen i kommunrevisionen, vilket är 

beslutande, beredande och verkställande samt granskande. Del 1 beskriver sedan 

regelverken för oberoendet och självständigheten för de förtroendevalda 

revisorerna (SKL, 2018). Del 2 behandlar revisionsprocessen som består av tre 

delar som planera, granska och prövning. Granskningsarbetet är utgångspunkten för 

att samla in riskanalys, grundläggande och fördjupad granskning samt även 
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revisionens slutgiltiga prövning av ansvarstagande som är väsentliga i processen 

(SKL, 2018). Del 3 handlar om revisorernas förhållningssätt och arbetsformer. De 

förtroendevalda revisorerna och de sakkunniga revisorerna måste planera hur 

revisionen ska utföras för att upprätthålla sin legitimitet. Deras kommunikation är 

en viktig del i arbetet. Det redogörs också för revisorernas styr- och stöddokument 

(SKL, 2018). Nedan kommer de tre faserna som behandlas inom lagens andra del 

att presenteras.  

 

2.2.1 Planera 

De förtroendevalda revisorerna inhämtar planeringen på ett strukturerat sätt, det vill 

säga att samla in tillräckligt med information om verksamheten och om omvärlden 

för att göra aktiva val av granskningsinsatser, baserade på identifierade risker (SKL, 

2018).  Planeringen görs utifrån riskanalys, revisionsplan och granskningsplan. 

  

 2.2.1.1 Riskanalys 

Förtroendevalda revisorer analyserar dessa risker som syftar till att utifrån en 

helhetssyn identifiera och analysera de största riskerna i verksamheten, funktioner 

och processer (SKL, 2017). Analysen utgår ifrån kommunens eller det kommunala 

företagets verksamhet, förutsättningar och struktur. Syftet med riskanalysen är att 

den minskar revisionsrisken, vilket innebär att granska de områdena som är 

väsentliga. Dessa risker avses händelser och företeelser som hotar eller hindrar att 

uppdrag kan genomföras och att mål uppnås för verksamheten (SKL, 2017).  

  

2.2.1.2 Revisionsplan och granskningsplan 

De förtroendevalda revisorerna ska prioritera utifrån riskanalysen och ska beskriva 

dessa granskningsåtgärder i revisionsplanen/granskningsplanen. Revisionsplanen 

innehåller aktiviteter som information och utbildningsinsatser, det vill säga att de 

förtroendevalda revisorerna söker sin information bland kommunikationen med 
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styrelsen, medborgare, uppsökande verksamhet och media. Granskningsåtgärder 

sker under hela året och kan ändras. Utöver det om nya risker som har framkommit 

i kommunen och måste läggas till i revisionsplanen/granskningsplanen. Syftet med 

användning av revisionsplanen/ granskningsplanen är att de förtroendevalda 

revisorerna ska informera fullmäktige, styrelse och nämnder om hur granskningen 

har skett under året (SKL, 2018). 

  

2.2.2 Granskning  

De förtroendevalda revisorerna ska granska nämnderna (SKL, 2018). De ska vara 

omfattande så att de förtroendevalda revisorerna kan pröva och uttala sig om 

ansvarstagandet. Det vill säga att styrelser, nämnder och beredningar ska granskas 

(SKL, 2018). Enligt det 12:1 1st. Kommunallagen ska de 

förtroendevalda  revisorerna granska i den omfattning som god revisionssed kräver 

(SFS 2017:725). Enligt 12:1 2 st. Kommunallagen ska de förtroendevalda 

revisorerna pröva om verksamheten sköts ändamålsenligt, om räkenskaperna är 

rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig (SFS 2017:725). 

  

2.2.2.1 Projektplaner 

Allt genomförande av granskning med projektplaner beslutas av de förtroendevalda 

revisorerna tillsammans med de sakkunniga revisorerna. Projektplanen fastställer 

granskningens bakgrund, inriktning, syfte, omfattning, tidplan och resurser. 

Projektplanen tydliggör också de revisionskriterier som granskningsresultaten ska 

bedömas mot. Projektplanen vägleder den granskning som måste genomföras och 

inom vilka tidsramar granskningen måste avslutas. Projektplanens struktur måste 

förhålla sig till lagar, regler, riktlinjer och mål (SKL, 2018). 
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2.2.2.2 Genomföra och kvalitetssäkra 

Enligt 12:1 1st. Kommunallagen måste revisorn se om verksamheten sköts 

ändamålsenligt och se till så att den interna kontrollen är kvalitetssäkrad (SFS 

2017:725). Revisionsbevis skapas genom lämpliga metoder som till exempelvis 

dokumentstudier, dialog i verksamheten, intervjuer och statistisk analys. När 

granskningen ska påbörjas måste de förtroendevalda revisorer ta del av 

grundläggande dokument och det löpande flödet av ärendet. Grundläggande 

dokument innehåller hur målet är uppsatt i verksamheten, protokoll och 

verksamhetsrapportering. De förtroendevalda revisorerna har dialog med styrelsen 

och nämnder som är en del av den kommunala revisionsprocessen. Det kan handla 

om styrelsens och nämndernas uppdrag och ansvar. Efter resultatgranskningen 

återkopplas det till de sakkunniga revisorerna och till de förtroendevalda 

revisorerna. Sedan tas det beslut om att granskningen är kvalitetssäkrad i 

projektplanen (SKL, 2018). 

  

2.2.2.3 Beslut och rapportering 

Enlig 12:1 3 st. Kommunallagen måste revisorer i kommunen under sin 

granskning rapportera brott som har förekommit i kommunen/verksamheten (SFS 

2017:725). De förtroendevalda revisorerna ska tillsammans med sakkunniga 

revisorerna besluta om vilka synpunkter som ska framföras. De förtroendevalda 

revisorerna ska göra en remisskrivelse till styrelsen eller nämnden. När en 

granskning har skett och innehåller allvarliga brister måste de förtroendevalda 

revisorerna anmärka i rapporteringen till fullmäktige i kommunen (SKL, 2018). 

  

2.2.3 Prövning 

För de förtroendevalda revisorerna är tidsramen viktig för att avsluta granskningen. 

De förtroendevalda revisorerna ska även upprätta en revisionsberättelse som de 

sedan lämnar över till kommunfullmäktige. Styrelsen i kommunen prövar om 

eventuella förändringar i årsredovisningen innan den lämnas till de förtroendevalda 
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revisorerna (SKL, 2018). Styrelsen i kommunen är uppdragsgivaren till de 

förtroendevalda revisorerna. Därför ska styrelsen pröva om de eventuella 

förändringarna i årsredovisningen om de kan påverka kommunen (SKL, 2018). 

  

2.2.3.1 Analysera och bedöma 

Bedömning av de förtroendevalda revisorerna ska vara trovärdig, opartisk och 

saklig. Granskningar, bedömningar och prövningar görs för varje styrelse och 

nämnd. Efter alla resultat har samlats in under årets granskning analyserar de 

förtroendevalda revisorerna tillsammans med de sakkunniga revisorerna om 

styrelser och nämnder i verksamheten är ändamålsenliga. Räkenskaperna ska vara 

rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunrevisionen erhåller 

den information som behövs från de förtroendevalda revisorerna och de sakkunniga 

revisorerna för att kunna granska ytterligare i den kommunala verksamheten. 

Informationen är viktig för revisorerna till att få en helhetsbild om hur det har gått 

för kommunen under hela året. Efter analysen leder det fram till revisorernas 

slutgiltiga bedömning av revisionsobjektens ansvarstaganden. Revisorer kan 

tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas. Rikta anmärkning och tillstyrka att ansvarsfrihet 

beviljas (SKL, 2018). 

  

2.2.3.2 Kommunicera med berörd styrelse eller nämnd 

Förtroendevalda revisorer är tvungna att kommunicera iakttagelser och 

bedömningar med styrelse, nämnd och enskild ledamot. De förtroendevalda 

revisorerna gör en anmärkning oavsett om det är styrelsen, nämnder eller ledningen. 

Kommunikationen kan ske på olika sätt, men det är obligatoriskt att göra den tydligt 

strukturerad. All kommunikation kommer förr eller senare att dokumenteras (SKL, 

2018). 
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2.2.3.3 Rapportering 

Enligt 12:12 i Kommunallagen (SFS 2017:725) ska revisorerna avsluta sin 

granskning med att upprätta och att lämna en revisionsberättelse (SFS 2017:725). 

De förtroendevalda revisorerna överlämnar revisionsberättelsen till 

kommunfullmäktige. Revisionsberättelsen kan vara en samlad sammanfattning av 

hela verksamheten. Revisionsberättelsen kan också vara utformad för varje styrelse 

eller nämnd. Syftet med rapporteringen i revisionsberättelsen är att den ska 

innehålla väsentliga iakttagelser, bedömningar och uttalande från de 

förtroendevalda revisorerna. De ska vara tydliga och det bör framgå från vilken 

styrelse, nämnd eller fullmäktige som ingår i revisionsberättelsen. 

Revisionsberättelsen ska beskriva de förtroendevalda revisorernas resultat av 

revisionen och även ansvarsprövningen. Ansvarsprövningen ska vara från en 

sammanfattad form eller från ett separat dokument som bifogas av 

revisionsberättelsen. De förtroendevalda revisorerna ska uttala sig om 

årsredovisningen och resultaträkningen. Det ska även informeras om vad som har 

varit ett hinder för revisionen (SKL, 2018). De förtroendevalda revisorer som 

tjänstgör ska underteckna revisionsberättelsen när den har upprättats och sedan 

behandlats av fullmäktige. De förtroendevalda revisorerna har skyldighet att återta 

revisionsberättelsen om förändringar är nödvändiga. I den kommunala revisionen 

är huvudmålet alltid uppsatt för god ekonomisk hushållning som fullmäktige har 

beslutat om. Har det förekommit väsentliga felaktigheter i årsredovisningen som 

har påverkat verksamhetens ekonomi negativt (SKL, 2018). 

  

2.3 De förtroendevalda revisorernas oberoende 

En förtroendevald revisor är en utsedd person som ska bevaka kommuninvånarnas 

intressen och vara politiskt oberoende. Den förtroendevalda revisorn har rollen att 

vara en förankring mellan invånarna och kommunen. Rollen innebär också att de 

förtroendevalda revisorerna ska ge kommuninvånarna en insyn i verksamheten. De 

förtroendevaldas roll är att bygga upp ett förtroende. Medborgarnas intresse i den 

kommunala revisionen är vital och ska bevaras och stärkas (SKL, 2018).  
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Oberoendet är den viktigaste utgångspunkten inom revision för trovärdighet och 

legitimitet (SKR, 2022c). Meningen med oberoendet är att de förtroendevalda 

revisorerna  ska vara fria gentemot det som granskas samt att vara självständiga och 

objektiva, vilket innebär att revisorerna ska vara opartiska och att vara sakliga när 

granskningen utförs (SKL, 2018). De förtroendevalda revisorernas oberoende 

skyddas av ett antal formella regler för hur deras granskning ska genomföras med 

god revisionssed (SKL, 2018). Enligt det 3 kap. 2 § i Kommunallagen (SFS 

2017:725) så ska de förtroendevalda revisorernas oberoende behandlas i arbetet i 

den interna revisionen i kommunen (SKL, 2018). En förtroendevald revisor får inte 

vara ledamot eller ersättare i fullmäktige, styrelse, nämnd eller i ett kommunalt 

företag enligt det 4 kap. 3–5 §§ i Kommunallagen (SFS 2017:725) (SKL, 2018). De 

förtroendevalda revisorerna bestämmer själva vad som ska granskas i kommunen 

(SKL, 2018).  

  

Enligt det 12 kapitlet 1 § i Kommunallagen (SFS 2017:725) ska de förtroendevalda 

revisorerna granska att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och att den 

interna kontrollen är tillräcklig (SFS 2017:725). Enligt det 12 kap. 14-17 §§ i 

Kommunallagen (SFS 2017:725) beskrivs jävsregler för att skydda rollen som 

förtroendevald revisor i sitt oberoende och legitimitet i den kommunala 

internrevisionen (SKL, 2018). Jävsregler innebär att de förtroendevalda revisorerna 

inte får vara delaktiga i en granskning eller i ett ärende där revisorn själv eller 

närstående har engagemang eller intresse (SKL, 2018).  

  

2.4 Sammanfattning 

 God revisionssed är en viktig utgångspunkt som vägleder de förtroendevalda 

revisorerna i vad som ska granskas i den kommunala verksamheten. I 

Kommunallagen (SFS 2017:725) framkommer vilka uppgifter de förtroendevalda 

revisorerna har i kommunen.  Enligt Kommunallagen (SFS 2017:725) ska de 
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förtroendevalda revisorerna anlita sakkunniga biträden för att pröva om 

verksamheten är ändamålsenlig, räkenskaperna är rättvisande och att den interna 

kontrollen är tillräcklig inom internrevisionen i kommunen.  

Inom kommunal revision skapar de förtroendevalda revisorerna sin legitimitet och 

oberoende genom att granska fullmäktiges uppdrag i kommunen. I Kommunal 

revision ska god revisionssed tillämpas för att revisionen ska inge legitimitet och 

trovärdighet till intressenterna (kommuninvånarna). De förtroendevalda 

revisorerna tillsammans med sakkunniga revisorerna ska genomföra 

revisionsprocessen där sakkunniga revisorerna ska granska räkenskaperna och de 

förtroendevalda revisorerna granska politiker i kommunen. De förtroendevalda 

revisorernas oberoende skyddas av Kommunallagen (SFS 2017:725) för hur deras 

granskning ska genomföras med god revisionssed. Oberoendet för de 

förtroendevalda revisorer gäller det att de ska vara opartisk och saklig när 

granskningen ska genomföras. Rollen som förtroendevald revisor ska ge 

intressenterna (kommuninvånarna) en inblick i verksamheten som till exempel 

vilka granskningsåtgärd har genomförts i kommunen för att bygga förtroende till 

intressenterna (kommuninvånarna). De förtroendevalda revisorer måste skydda sig 

ifrån jäv för att hindra att deras legitimitet och oberoende hotas inom 

internrevisionen i kommunen. 

  

3. Teoretisk referensram  

I avsnittet presenteras teorier som är utvalda för undersökningen. Sedan beskrivs 

intressentteorin, legitimitetsteorin och analysmodellen. Teorierna kommer att 

användas för att beskriva hur de förtroendevalda revisorerna skapar oberoende och 

legitimitet inom internrevisionen i kommunen. Tidigare forskning kommer också 

att presenteras i avsnittet.      
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 3.1 Intressentteorin  

Intressentteorin har som syfte att beakta alla intressenters intressen i samhället. 

Intressentteorin ska fungera som en neutral skiljedomare mellan olika intressen i 

samhället och inte bara de som har ett vinstintresse (Deegan & Unerman, 2011). 

Lagstiftning och reglering är ett instrument som samhället ser som en 

förtroendeingivande handling för att tillvarata samhällets intressen. Revisorn ska 

vara en neutral part som ska vara en garant för att inte olika intressen ska ta 

överhanden. Intressentteorin är indelad i två olika förgreningar (Deegan & 

Unerman, 2011).  

 Deegan & Unerman (2011) skriver om den första delen som är Managerial branch, 

vilken  belyser de olika intressenterna som finns i samhället och som har ett direkt 

intresse i revisionen. Med intressenternas inflytande kan revisionen påverka olika 

organisationers strategier och kan skifta allt beroende på hur stora förväntningarna 

är ifrån intressenterna. Vidare skriver Deegan & Unerman (2011) att managerial 

branch också belyser det sociala kontraktet som de olika intressenterna har med 

organisationen och deras förväntningar. Syftet med den kommunala 

internrevisionen är att revisionen ska skydda intressenterna (medborgarna) och 

revisionen ska även bidra till förtroende för kommunens verksamhet (Tagesson & 

Eriksson, 2011). Förväntningar som intressenterna (kommuninvånarna) har är att 

internrevisionen inom offentlig sektor ska vara så trovärdig som möjligt (Funnell et 

al, 2016). Det innebär att de förtroendevalda revisorerna till exempel skapar sitt 

oberoende och sin legitimitet på ett korrekt sätt genom att granska intressenternas 

(kommuninvånarnas) skattepengar så att de hanteras på rätt sätt  (Funnell et al, 

2016).  I sin helhet så har de olika intressenterna olika syn på hur organisationen 

ska styras och utföra sina uppgifter i offentlig sektor på det sätt som de olika 

intressenterna vill att det ska utföras på (Funnell et al, 2016). Genom att tillämpa 

god revisionssed kan de förtroendevalda revisorerna skapa sig legitimitet och 

oberoende i den kommunala internrevisionen. Revisorer inom offentlig sektor 

måste göra professionella bedömningar och rapportera resultatet som intressenterna 

efterfrågar (Funnell et al, 2016). När granskningen sker inom offentlig sektor måste 

de förtroendevalda revisorerna vara oberoende för att  inom offentlig sektor är 
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kravet att leverera den trovärdigheten som krävs i internrevisionen (Funnell et al, 

2016). 

Deegan & Unerman (2011) skriver också om Ethical branch, vilket innebär att alla 

intressenter ska behandlas lika och inte att de olika intressenternas 

förhandlingsstyrka och deras ekonomiska ställning ska avgöra inflytandet i 

organisationen. De förtroendevalda revisorerna ska agera med professionalism och 

oberoende för att hindra vissa intressenter att få ekonomiska fördelar. Det kan 

förekomma att förtroendevalda revisorer har en vänrelation med vissa intressenter, 

vilket gör att de förtroendevalda revisorerna missbrukar sin förtroendeställning och 

deras oberoende hotas (Tagesson & Eriksson, 2011).    

  

3.2 Legitimitetsteorin  

Syftet med legitimitetsteorin är att den ska ge en förklaring till en social acceptans 

och att en profession är i överensstämmelse med normer, etiska koder i samhället 

och i ekonomin (Carrington, 2016). Legitimitetsteorin legitimerar revisorn som 

verkar inom samhälleliga gränser och normer, det vill säga att det som är accepterat 

för att vara en revisor. Den bygger på föreställningen om ett socialt kontrakt 

(Deegan & Unerman, 2011).  

När samhällets förväntningar förändras genom att tillämpa nya lagar, regler och 

nyuppdaterade standarder måste revisorn anpassa sig och förändras (Deegan & 

Unerman, 2011). Funnell (2015) skriver att legitimitet uppstår när rättvisa, 

oberoende och normer följs. Förhållningen till normer, regler och lagar är en viktig 

del för att uppnå den sociala acceptansen för en förtroendevald revisor. Funnell 

(2015) menar att om inte de förtroendevalda revisorerna förhåller sig till de sociala 

beteenden kan de inte bli legitima i samhället (Funnell, 2015).  

Vidare skriver Funnell (2015) att statliga myndigheter har kommit med kritik på 

offentliga revisorer. Kritiken handlar om utförd granskning som levereras inom 

kommuner eller offentlig sektor som inte görs på ett korrekt sätt (Funnell, 2015). 

Det Funnell (2015) menar är att de förtroendevalda revisorerna saknar kompetens 
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och transparens för att förstå revisionen. För att utföra granskning måste lagar och 

normer följas så att legitimiteten uppnås (Funnell, 2015).  Det anses att de 

förtroendevalda revisorerna kan få problem med sitt oberoende att genomföra sin 

granskning i kommunen för att de förtroendevalda revisorerna har brist 

på  kunskaper inom revision (Funnell, 2015). Varje kommun har förtroendevalda 

revisorer som är anslutna till ett politisk parti (Tagesson & Eriksson, 2011). De 

förtroendevalda revisorernas ansvar är att granska att kommunala tjänstemän 

genomför beslut som fattas av politiker. Därför anlitas det sakkunniga revisorer som 

gör att oberoendet uppfylls när revisionen genomförs (Tagesson & Eriksson, 2011). 

Tagesson & Eriksson (2011) skriver i sin artikel att förtroendevalda revisorer har 

varierande kompetenser och bakgrunder, vilket kan påverka utförandet av 

revisionen. Tagesson & Eriksson (2011) skriver också att det inte är krav på en 

särskild utbildning för att bli en förtroendevald revisor, men det är förhållningssättet 

gentemot normer, regler och lagar som ger den förtroendevalda revisorn legitimitet. 

De förtroendevalda revisorerna skapar sin legitimitet inom internrevisionen i 

kommunen med hjälp av de sakkunniga revisorerna för att slutföra revisionen 

(Tagesson & Eriksson, 2011). 

  

De kontrollerande organen försöker skapa en metod genom att förbättra kunskapen 

hos de förtroendevalda revisorerna för att utföra bättre prestationer inom revisionen 

i offentlig sektor som till exempel inom kommunen (Funnell, 2015). Själva 

offentliga myndigheter har undersökt att de förtroendevalda revisorerna har 

politiska kunskaper som blandas med kommunal revision, vilket leder till att 

oberoendet för de förtroendevalda revisorerna hotas (Funnell, 2015). Det som gör 

att oberoendet hotas hos de förtroendevalda revisorerna är om de inte följer lagar 

och normer som samhället kräver. Det påverkar även de förtroendevalda 

revisorernas legitimitet (Funnell, 2015). Det förekommer att förtroendevalda 

revisorer missbrukar sin förtroendeställning för att gynna en annan som är medlem 

i samma parti (Funnell, 2015). De förtroendevalda revisorerna måste genomföra sin 

granskning med god revisionssed, vilket har förbättrats med tiden i kommuner 

(Funnell, 2015).      
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De förtroendevalda revisorerna utför rapportering för att öka tillförlitligheten och 

kvaliteten inom de finansiella rapporterna (Tagesson & Eriksson, 2011). Tagesson 

& Eriksson (2011) skriver vidare att en förtroendevald revisor har en roll att 

producera komfort i revisionen. Det är en viktig del i rollen som förtroendevald 

revisor att kunna producera komfort och en komfortabel revisionsberättelse som har 

en hög grad av tillförlitlighet (Tagesson & Eriksson, 2011).  

  

3.3 Oberoende       

En förtroendevald revisor ska kontinuerligt pröva sitt oberoende och säkerställa att 

det inte hotas eller rubbas (SKL, 2018). Verktyget som en förtroendevald revisor 

använder sig av är analysmodellen (Carrington, 2016). Syftet med analysmodellen 

är att revisorn ska pröva om det finns hot som kan påverka oberoendet och 

självständigheten. En revisor ska inför varje uppdrag göra en bedömning enligt 

analysmodellen om revisorns oberoende eller självständighet kan hotas eller rubbas 

(Carrington, 2016). Revisorn har olika utgångspunkter att förhålla sig till samt att 

göra bedömningar utifrån de punkterna. Modellen har en utgångspunkt i att revisorn 

ska självständigt och efter eget omdöme avgöra om det föreligger något som kan 

rubba förtroendet. Tanken med modellen är att den ska bygga på revisorns omdöme 

och professionalitet och att det inte ska finnas en förbudskatalog som då inte 

behöver i alla situationer utgöra ett reellt hot mot revisorn (Carrington, 2016).  

Oberoendet är en del av den förtroendevalda revisorns integritet. Den 

förtroendevalda revisorn ska utifrån analysmodellen pröva om det finns något som 

kan hota oberoendet och självständigheten. Anledningen till att analysmodellen 

tillämpas och att den förtroendevalda revisorn ska pröva sitt oberoende är att det 

ska inge legitimitet och förtroende att revisorn inte har varit partisk  (SKR, 2022c). 

Revisorn ska kontinuerligt ompröva sitt oberoende och göra bedömningar för att 

säkerställa att oberoendet är intakt och inte har blivit påverkat (SKL, 2018).  

Oberoendet som den förtroendevalda revisorn ska förhålla sig till är för revisionens 

legitimitet och för att den ska vara komfortabel (Tagesson & Eriksson, 2011). 
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Oberoendet ska upprätthållas för att inte det ska påverka den förtroendevalda 

revisorns utförande av revisionen. Den förtroendevalda revisorn ska inte gå in i sin 

politikerroll utan ska ha en opartisk och saklig roll att förhålla sig till (Thomasson, 

2017). Carrington (2016) påvisar att oberoendet är för komforten i revisionen. 

Carrington (2016) utvecklar vidare att komforten i oberoendet är för att revisionen 

ska inte vara oren utan att den ska ha blivit utförd utan yttre påverkan och att 

revisorn inte ska ha en partiskhet i det som revideras. Därför menar Carrington 

(2016) att oberoendet ska vara en social acceptans att revisionen har blivit korrekt 

utförd och inte blivit oren och för att intressenterna (medborgare bl.a.) ska känna 

trygghet i att revisionen är rättvisande (Carrington, 2016). Tagesson & Eriksson 

(2011) menar att det är viktigt för en förtroendevald revisor att gå ur sin politiska 

roll och att bli självständig och oberoende gentemot andra revisorer och andra 

intressenter. 

   

3.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis tar skribenterna med sig från kapitel tre att de förtroendevalda 

revisorerna måste skydda sina intressenter (kommuninvånarna) vilket gör att de 

förtroendevalda revisorerna skapar sitt oberoende. De förtroendevalda revisorerna 

måste vara oberoende i sin granskning för att skydda intressenterna 

(kommuninvånarna). De förtroendevalda revisorerna skyddar sina intressenter 

(kommuninvånarna) genom att öka tillförlitligheten hos de finansiella rapporterna 

som bidrar till trovärdighet. När de förtroendevalda revisorerna ska utföra sina 

arbetsuppgifter måste de vara sakliga och opartiska till exempel när en granskning 

har genomförts (se figur 1).  

De förtroendevalda revisorernas oberoende skyddas av Kommunallagen (SFS 

2017:725). De förtroendevalda revisorerna måste följa god revisionssed för att 

uppfylla sin roll. De förtroendevalda revisorer måste anlita de sakkunniga biträden 

som framkommer i Kommunallagen (SFS 2017:725) när revisionsprocess ska 

genomföras för att uppfylla sitt oberoende. Varför det är viktigt för de 

förtroendevalda revisorerna att skapa sitt oberoende är för att hindra att ge 
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ekonomiska fördelar till specifika intressenter (kommuninvånarna, politiker och 

företagare) som har exempelvis en vänrelation med de förtroendevalda 

revisorerna  De förtroendevalda revisorerna ska granska andra politiker för att 

uppfylla sitt oberoende samt att även hindra att ge fördelar till personer som är 

medlem i samma parti i kommunen som kan vara ekonomiska fördelar eller tilldelas 

en position i kommunen på ett otillbörligt sätt (se figur 1). De förtroendevalda 

revisorerna ska också vara helt oberoende när de granskar fullmäktiges uppdrag och 

nämnder. För att de förtroendevalda revisorerna inte ska diskutera politik med 

fullmäktige när de ska diskutera hur granskningen har gått.  

Avslutningsvis i sammanfattningen så illustrerar figuren teorierna utifrån 

situationerna som en förtroendevald revisor kan råka ut för. Intressentteorin i 

figuren illustreras med de olika intressenterna som har ett intresse i revisionen (se 

figur 1). De förtroendevalda revisorerna anlitar de sakkunniga revisorerna för att 

kunna utföra revisionen genom att kvalitetssäkra och utföra granskningar av 

revisionsobjekten. Det bidrar till skydda intressenterna som kommuninvånare, 

företagarna, kommunfullmäktige och andra politiker (se figur 1). Legitimeringen i 

figuren illustreras när den förtroendevalda revisorn följer god revisionssed och det 

gör de genom att granska, vara oberoende och att vara självständiga. Deras 

arbetsuppgift är att granska andra politiker, nämnder på kommunfullmäktiges 

uppdrag (se figur 1).    
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Figur 1: De förtroendevalda revisorernas 
modell för sitt oberoende och legitimitet  
                                                     Intressenter     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Illustrerar intressenternas intresse i revisionen. De gröna pilarna ifrån 

de olika intressenterna längst upp illustrerar olika intressen i revisorn. Den svarta 

dubbelpilen mellan revisorn och det sakkunniga biträdet är det ömsesidiga 

beroendet med kunskapsutbytet. ”Oberoendet” pekar med en lila pil på en båge 

som ska föreställa en sköld som är oberoendet. ”Legitimering” har en båge som 

illustrerar legitimeringen för revisorn när denne granskar revisionsobjektet och 

förhåller sig oberoende ifrån de olika intressenterna. ”Självständighet” pekar på 

”Revisionsobjekt” som innebär att revisorn granskar objektet självständigt. Dessa 

tre komponenter, ”Oberoende”, ”Granskning” och ”Självständighet” blir revisorns 

legitimering.  
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 4. Metod 

I detta avsnitt redogör vi för de olika metodval och tillvägagångssätt som används 

i uppsatsen. Uppsatsen har haft en kvalitativ ansats. I detta kapitel kommer de olika 

metoderna att beskrivas samt dessa metoders syfte. Därefter kommer en motivering 

till användandet av metoderna att bli presenterade i kapitlet.  

  

4.1 Vetenskaplig metod 

Den vetenskapliga metoden innebär att vi har haft valmöjligheter till hur denna 

studie kan se ut. Det är en uppsättning metoder och tekniker som används för att 

tillräckligt kunna samla in tillräckliga data och sedan analysera informationen. 

Genom att använda vetenskapliga metoder kan vi fatta välgrundade beslut om hur 

forskningen ska genomföras (Bryman & Bell, 2017).  

4.1.1 Forskningsstrategi  

Forskningsstrategin som vi har använt är en fallstudie. I vår fallstudie har vi valt att 

undersöka hur en förtroendevald revisor skapar sitt oberoende och legitimitet inom 

internrevisionen i kommunen. En fallstudie är motiverad när komplexa 

förhållanden ska undersökas och som har ett komplext socialt sammanhang 

(Denscombe, 2018). I och med att vi undersökte den kommunala revisionen där det 

är mycket demokrati och andra aspekter att ta hänsyn till så blev det en fallstudie 

som vi ansåg var det mest framkomliga att gå tillväga med. 

  

4.1.2 Forskningsansats 

Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsansats för att undersökningen är baserad 

på intervjuer med respondenter som ger en bild av olika erfarenheter och åsikter om 

hur de förtroendevalda revisorerna skapar sin legitimitet och oberoende inom 

internrevisionen i kommunen. Undersökningen kopplas med teoretiska 
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utgångspunkter och innebär hur det undersökta fenomenet definieras och hur det 

förklaras (Lind, 2019).  

 Det finns tre olika analysstrategier som uppfyller en forskningsansats vilka är 

deduktiv, induktiv och abduktiv. Deduktiv analysstrategi är en strategi där teorier 

har en central roll, vilket innebär att forskningen tar ett tydligt avstamp i teorier om 

det är möjligt att inrikta en undersökning mot förhållanden som kan vara relevanta 

och betydelsefulla. Den induktiva analysstrategi är en teorianvändning som är 

mindre styrande för forskningsarbete. Induktiv analysstrategin är en strategi som 

utgår ifrån det empiriska materialet. Anledningen är att det empiriska underlaget 

ska användas som en grund för teorianvändning. Den abduktiva analysstrategi 

består av mellanting mellan deduktiva och induktiva ansatser. Denna analys har 

oftast en tydlig teoretisk utgångspunkt (Lind, 2019). 

 I vår undersökning utgår vi ifrån en deduktiv ansats för att undersökningen är 

baserad på intressentteorin, legitimitetsteorin och analysmodellen. Dessa teorier 

kommer att sedan fastställa det empiriska materialet då intervjufrågor är baserade 

på de teorierna som har använts i undersökningen. Vi har använt dessa teorier som 

en utgångspunkt för att kunna besvara vår forskningsfråga och för att uppfylla vårt 

syfte. Teorierna har en stark koppling till revisionsprofessionen och revisorer. 

Därför anser vi att de relevanta för vår studie och för att vi ska kunna ha det mest 

framkomliga tillvägagångssättet för att kunna besvara vår frågeställning och att 

uppfylla vårt syfte.  

  

4.2 Motivering av metodval 

Utgångsläget för metodvalet för studiens undersökning är hur de förtroendevalda 

revisorerna skapar sin legitimitet och oberoende inom internrevisionen i 

kommunen. Vi genomförde tre intervjuer med två förtroendevalda revisorer i två 

olika kommuner samt en handläggare ifrån SKR. Syftet med intervjuerna var att 

samla in olika uppfattningar och åsikter från respondenternas som ansågs relevanta 

för studien. Vi valde en kvalitativ metod för att kvalitativ metod bygger på 
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respondenternas olika åsikter och uppfattningar, vilket som är väsentlig med 

studiens undersökning (Denscombe, 2018). Individer har varit på olika 

verksamheter och därför bildar de sina egna åsikter och uppfattningar, vilket leder 

till att dessa respondenter har olika erfarenheter (Denscombe, 2018). Utförandet av 

den kvalitativa metoden bidrar till att uppfylla studiens syfte och frågeställning. 

Utförandet kan ge fördelar till att öka förståelsen av respondenternas olika åsikter 

och uppfattningar om hur de förtroendevalda revisorerna skapar sin legitimitet och 

oberoende inom internrevisionen i kommunen.  

  

Kvalitativ metod innebär att forskaren använder sig av beskrivningar av data som 

är uttryckta i verbal form och ger ofta en flerdimensionell beskrivning av de 

undersökta fenomen (Lind, 2019). I detta fall ger det oss en fördel kring att kunna 

besvara vår forskningsfråga och att kunna uppfylla vårt syfte med vår studie 

beroende på respondenternas olika åsikter och uppfattningar. En kvalitativ metod 

är skapad för att förstå social interaktion och vad olika samhälleliga fenomen 

innebär i det sammanhang där det skapas (Rennstam & Wästerfors, 2018). I det 

sammanhanget valde vi att ha en kvalitativ metod som understryker det som har 

utvecklats för att utforska sådant som vi inte kan beskriva med siffror. Fördelar med 

en kvalitativ metod hjälper oss att begripa processen och kvaliteten (Rennstam & 

Wästerfors, 2018). Den kvalitativa metoden har hjälpt oss till att förbättra 

förståelsen för hur en förtroendevald revisor skapar sitt oberoende och legitimitet 

inom internrevisionen i kommunen.. För att svara på studiens frågeställning och 

syfte anser vi därmed att en kvalitativ metod är en lämplig metod att använda.  

  

4.3 Datainsamling  

Datainsamling som vi har genomfört är i form av kvalitativa data. Det finns olika 

typer av kvalitativ datainsamling, men vi valde att använda intervjuer (Denscombe, 

2018). I avsnittet kommer genomförandet av insamlingen av det empiriska 

resultatet beskrivas. 
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4.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

I vår uppsats valde vi att genomföra intervjuer. Varför vi valde att göra intervjuer 

var för att vi insåg att det var det mest framkomliga tillvägagångssättet för att 

besvara vår fråga och för att uppfylla vårt syfte. Intervjuerna gav oss möjligheten 

till att få en mer personlig och en mer verklighetsförankrad uppfattning om hur det 

är att vara en förtroendevald revisor genom att samla in olika åsikter och 

uppfattningar av respondenterna.       . 

Fördelar med intervjuer är att få en möjlighet till att samla in mycket detaljer samt 

att få en möjlighet till att samla in relevant information till studien. En annan fördel 

är att där framkommer mer fakta och material ifrån respondenten och vad denne 

berättar som kan vara till gagn för studien (Denscombe, 2018). Nackdelen med 

intervjuer är att man får olika typer av uppfattningar och åsikter samt att alla 

respondenter har olika uppfattningar. De olika uppfattningarna ifrån respondenterna 

kan ge olika resultat, vilket kan göra att det blir svårare att analysera. En annan 

nackdel med intervjuer är att det är tidskrävande och mycket efterarbete som också 

tar mycket tid för att kunna sortera ut relevant information till studien (Denscombe, 

2018).  

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer är en färdig lista med ämnen som ska behandlas (Denscombe, 2018). Alla 

data har vi samlat in med hjälp av semistrukturerade intervjuer för att vi sedan ska 

kunna analysera respondenternas åsikter och olika uppfattningar avseende hur 

förtroendevalda revisorer skapar sitt oberoende och legitimitet inom 

internrevisionen i kommunen. Syftet med semistrukturerade intervjuer är att 

intervjuerna är inställda på att det ska vara flexibelt när det gäller ämnenas 

ordningsföljd och att respondenterna har möjlighet till att utveckla sina idéer och 

att tala utförligt (Denscombe, 2018). Vi hade tre respondenter och en dem var 

handläggare på SKR och två av dem var förtroendevalda revisorer från en större 

och en mindre kommun. Varför vi valde en mindre respektive en större kommun 

var för att få ett perspektiv på hur de förtroendevalda revisorerna verkade i 
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kommunerna. Vi antog att de förtroendevalda revisorernas roller i en större och en 

mindre kommun skilde sig åt. Därför ville vi ha olika perspektiv på de 

förtroendevalda revisorerna och hur det fungerar i en större respektive mindre 

kommun och bidrog till olika resultat för studien. Vi anser att den mindre 

kommunen som har mindre antal invånare och som inte är en stad och att den större 

kommunen utgör en stad med flera antal invånare.  Vi tog kontakt med 

respondenterna via telefon och mail och gav kort förklaring till studiens syfte och 

varför intervjuerna skulle genomföras. Vi tog kontakt med två av respondenterna 

och sedan en respondent rekommenderades av vår handledare. Intervjuerna 

genomfördes via Zoom och Microsoft Teams. Strax innan intervjuerna skulle 

genomföras presenterade vi vårt syfte och frågeställning i studien. 

Tabell 1  

Respondent Befattning Verktyg Intervjutid Datum 

SKR Handläggare Microsoft 

Teams 

40 min 26-04-

2022 

Revisor A 

(Mindre 

kommun) 

Förtroendevald 

revisor 

Zoom 43 min  29-04-

2022 

Revisor B 

(Större 

kommun) 

Förtroendevald 

revisor  

Microsoft 

Teams 

54 min 02-05-

2022 

  

Vi kom överens om att intervjuerna skulle genomföras digitalt. När intervjuerna 

genomfördes via Zoom och Microsoft Teams så skedde det ansikte mot ansikte som 

gav oss en fördel till att effektivisera arbetet ostört jämfört med att genomföra 
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intervjuerna på plats. Intervjuerna tog 40, 43 och 54 minuter att genomföra. 

Intervjuerna bidrog med olika uppfattningar och åsikter från olika perspektiv, vilket 

leder till relevant information för studiens syfte (se tabell 1). 

Två kommuner och SKR valdes ut för att öka förståelsen för hur oberoendet och 

legitimitet skapas för de förtroendevalda revisorerna. Valet av respondenter som 

var ifrån en stor och respektive mindre kommun var för att se skillnaden på hur 

legitimitet och oberoende skapas inom internrevisionen i kommunen beroende på 

storleken på kommunen. Den större kommunen har cirka 50 000 invånare och den 

lilla kommunen har cirka 15 000 invånare. Att respondenterna befinner sig på olika 

platser, de olika storlekarna på kommunerna och antalet invånare samt SKR anser 

vi kan ge oss en förståelse för hur en förtroendevald revisor skapar sitt oberoende 

och legitimitet inom internrevisionen i kommunen. 

  

4.3.2 Intervjuguide 

Den ena intervjuguiden var anpassad just för kommuner och den andra 

intervjuguiden var anpassad för SKR. Vi hade frågor som baseras på teorier som vi 

hade skrivit i den teoretiska referensramen och sedan samlat in information för att 

uppfylla studiens syfte och frågeställning. Vi kom med följdfrågor för att få ett 

bättre perspektiv på de frågor som ställdes och för att inga misstolkningar skulle 

göras. Vi kom med öppna frågor till respondenterna som var relevanta till studiens 

undersökning. Fördelen med öppna frågor är att öka chansen till relevant 

information som samlas in genom svaren som med stor sannolikhet kommer att 

återspegla hela rikedomen och komplexiteten i respondenternas synpunkter 

(Denscombe, 2018). 

Intervjuguiden till de förtroendevalda revisorerna för både liten och stor kommun 

hade samma struktur av innehåll och samma frågor. SKR hade samma struktur på 

temat med frågor, men frågorna var utformade för SKR. I varje intervju inledde 

respondenten med att prata fritt och att beskriva sin bakgrund. I första delen av 

intervjuguiden ville vi veta om intressenterna hade påverkan på den kommunala 

revisionen. Den andra delen var om legitimitet om hur revisionsprocessen gick till 
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och vad för roll de förtroendevalda revisorerna har i kommunen. Den tredje delen 

av frågor ville vi ta reda på hur de förtroendevalda revisorerna skapar sitt 

oberoende.  

  

4.3.3 Ljudinspelning  

Respondenterna svarade på alla frågor och intervjuerna spelades in med 

mobiltelefoner och alla svar transkriberades. Transkribering innebär att skriva ner 

ord för ord i ett dokument vad som sades i  intervjun (Denscombe, 2018). 

Denscombe (2018) beskriver att transkriberingar gör det lättare att genomföra 

detaljerade sökningar i data. För att inte gå miste om väsentlig information som 

kunde behövas till vår empiri och analys. 

  

4.3.4 Analys av empiriskt material 

I kvalitativ forskning så är det skriftliga ord från transkriberingar exempelvis som 

uppfyller forskarens behov av data (Denscombe, 2018). I vårt fall har vi 

transkriberat intervjuerna och har valt att ha blockcitat från intervjuerna när vi 

analyserar. Fördelen med transkriberingarna är att kunna underlätta för vår analys 

genom att samla in svar från respondenterna under intervjuerna. Svaren skrivs ner 

ord för ord för att inte gå miste om relevant information till analysen vår analys 

(Denscombe, 2018). Vi analyserar citaten som vi kopplar till vårt syfte och 

frågeställning för att hitta empirisk bevisföring på att fenomen stämmer överens 

med verkligheten. Därför har vi transkriberat intervjuerna för att lättare kunna hitta 

fenomen och empirisk grund för att kunna besvara vår forskningsfråga och att 

kunna uppfylla vårt syfte med vår studie.    
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 4.4 Trovärdighet  

Trovärdigheten bidrar till att försäkra att undersökningen av den kvalitativa data 

har producerats och kontrollerats i överensstämmelse med god praxis  (Denscombe, 

2018). Trovärdigheten i denna studie kan vi motivera genom att respondenterna 

hade relevanta befattningar som berörde studiens syfte och frågeställning genom att 

samla in empiri från tre semistrukturerade intervjuer. En respondent ifrån SKR 

arbetade med frågor om kommunal revision och hade den information som vi 

efterfrågade för vår studie. De andra två respondenterna som intervjuades hade 

befattningar som förtroendevalda revisorer som verkade i mindre respektive större 

kommun.  

Vi valde att spela in respondenterna för att säkerställa att vi fick med allt de sade 

under intervjuerna som vi sedan kunde använda för att analysera och för kunna 

använda relevant information. Efter intervjuerna transkriberade vi det som sades 

under intervjuerna ord för ord för att inte gå miste om relevant information för vår 

studie. Under intervjuerna såg vi att de förtroendevalda revisorerna sa likvärdiga 

saker om hur de skapar oberoende och legitimitet inom internrevisionen. De 

revisorerna sa kompletterande saker och vi såg ett tydligt mönster hur de arbetade. 

Respondenten från SKR svarade på frågorna som vi hade gett och då fick vi svar 

som överensstämde om hur de förtroendevalda revisorerna arbetade för att skapa 

oberoende och legitimitet inom internrevisionen i kommunen.  

  

5. Empiri 

I följande avsnitt så kommer det empiriska resultatet att bli presenterat som har 

samlats in med hjälp av tre semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna är 

förtroendevalda revisorer från en liten respektive större kommun och en 

handläggare på SKR. Både från den mindre och den större kommunen har frågorna 

varit likadana och för handläggaren på SKR har frågorna varit annorlunda. Därför 

presenteras respondenterna en i taget. I resultatet kommer det att användas citat 
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ifrån intervjupersonerna. Citaten kommer att användas till att visa trovärdigheten 

och att svara på forskningsfrågan samt att uppfylla syftet med undersökningen.   

  

5.1 Handläggaren på SKR  

Intervjupersonen från SKR har arbetat som jurist på en stor internationell 

revisionsbyrå sedan tidigare. Nu arbetar respondenten på SKR som handläggare. 

Under intervjun framkom det att SKR utvecklar god revisionssed i kommuner och 

i regioner som beskriver hur revisionen ska genomföras.  

  

I intervjun med handläggaren på SKR så framkom det att de förtroendevalda 

revisorerna ansvarar för revisionsverksamheten i kommuner och i regioner. 

Handläggaren på SKR nämnde också att de förtroendevalda revisorerna måste 

anlita sakkunniga biträden som stipuleras i Kommunallagen (SFS 2017:725):  

  

Jo, tanken är ju de, att det handlar om ansvarssystemet. Det är ju så att i 

Kommunallagen, i kommuner och i regioner så är det de förtroendevalda som 

har ansvar för verksamheten. Därför måste de förtroendevalda anlita, så som 

det heter i Kommunallagen, sakkunniga biträden.  

  

Ett andra citat om kompetens och krav för att bli sakkunnigt biträde: 

  

Och de kan ju vara auktoriserade, men de kan också vara helt andra 

specialister och det har man också medvetet valt i Kommunallagen att man 

inte specificerar inte kompetenskrav som ska ställas på de här sakkunniga 

eftersom att det kan vara så att det ibland behövs en specialist på socialtjänst, 

ibland så behövs en specialist på digitalisering och ibland en auktoriserad 

revisor.  
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Handläggaren på SKR  förklarade att de förtroendevalda revisorerna inte ska utföra 

revision utan de anlitar sakkunniga för att genomföra revisionen. De 

förtroendevalda revisorernas kunskap är baserad på politisk erfarenhet. Varje 

revisionsår ska de förtroendevalda revisorerna genomföra en riskanalys som görs 

inom revisionsprocessen tillsammans med de sakkunniga biträdena. De 

förtroendevalda revisorerna ska överlämna en revisionsberättelse till fullmäktige 

och i revisionsberättelsen står det vilka områden som har blivit granskade:  

  

Så därför har man valt att ha det ganska öppet, men det är ju tanken är ju att 

de förtroendevalda, de utför ju inte revisionen, utan de är ju som en 

beställarfunktion, ehh som de är med i, man tänker man ser ett revisionsår så 

börjar man alltid med riskanalys och då jobbar de tillsammans med sina 

sakkunniga och där är ju tanken att deras liksom  kunskap om den politiska 

världen, organisationen, det ska liksom bidra in i arbetet och sen så utför de 

sakerna granskningar under året, på olika sätt och sen då när man knyter ihop 

säcken och året är slut så ska ju revisorerna överlämna en revisionsberättelse 

till fullmäktige. 

  

För att bli en förtroendevald revisor ska personen ha arbetat inom politiken och för 

rollen så krävs det att vara oberoende, vilket betyder att det är förbjudet att vara med 

i en nämnd samtidigt som man är en förtroendevald revisor:  

  

För att när man övergår från att till exempel att vara nämndledamot till att bli 

revisor, då hoppar man ju över till en helt annan roll, då ska ju jag hålla mig 

oberoende, jag ska inte lägga mig i politiken ehhm, och det blir ju ganska 

naturligt att det kanske inte är riktigt det första man gör, för då vill man 

förändra världen, om man blir politiker.  

  

Handläggaren på SKR nämnde att intressenterna inte kan påverka 

kommunrevisionen, men de kan ha synpunkter på den. Respondenten menar att 

intressenterna har inget formellt inflytande över revisionen. Intressenterna kan bara 
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observera vad som händer. Kommunrevisionen ska vara öppen och transparent 

påpekar respondenten:  

  

Alltså inget formellt inflytande ehhm, men det är väl klart att en god 

revision, man säger en framgångsrik revision i en kommun är ju väldigt 

öppen, vi pratar väldigt mycket transparens, synlighet. Så att det är ju klart 

jag som medborgare kan ju spela in saker till revisionen, nu tycker jag som 

att det verkar att det här  fungerar väldigt dåligt. Sen är det ju såklart 

revisionen själva som beslutat om vad vi göra med den, liksom inputen. 

  

Handläggaren på SKR menar att de förtroendevalda revisorerna arbetar efter det 

kommunala arbetssättet och förhåller sig till god revisionssed. De förtroendevalda 

revisorerna skapar sin legitimitet och sitt oberoende genom att beakta den goda 

seden och hur de ska förhålla sig till sina politiska partier. I den kommunala 

kontexten så måste de förtroendevalda revisorerna förhålla sig professionellt och 

efterleva den goda seden:  

  

I den privata marknaden så pratar man ju om “God revisorssed”, men vi 

använder inte det begreppet i det kommunala utan då pratar vi mer om 

“arbetssätt” och “förhållningssätt”. Hur förhåller jag mig till exempel till mina 

politiska partier? Hur förhåller jag mig till de vi granskar? Ehhm, sen är ju , 

precis som i, om man säger hela den kommunala kontexten så handlar det om 

att vara förtroendevald, det handlar ju om att bete sig “bra” och att göra “bra”, 

men det är ju ingenting, man kan ju bete sig dåligt och då blir det inte olagligt 

att göra liksom, fel, om man säger så, så att här, hela den kommunala, liksom 

demokratin handlar ju väldigt mycket om att man gör ett gott jobb på det 

sättet, om man säger lagstiftaren har tänkt sig.  

  

De sakkunniga biträdena sköter granskningen inom revisionen för att de har 

kompetensen. De förtroendevalda revisorerna har generellt inte några kunskaper 

inom revision, men de besitter politiska kunskaper. Respondenten menar att de ska 

ägna sig åt det som de har kunskap om och låta experterna sköta revisionen:   
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Absolut, för de förtroendevalda är ju generellt inte alls kunniga i revision. 

De kan den politiska kontexten och de kan den saken, så att det är där de 

befinner sig. Ehh, och sen utför experterna granskningarna åt revisorerna.  

  

Handläggare på SKR menar att de förtroendevalda revisorerna måste vara sakliga 

och oberoende genom att inte ta någon politisk hänsyn. Det innebär att deras 

granskning inte ska blandas ihop med politiken. Enligt god revisionssed ska de 

förtroendevalda revisorerna uppfylla sitt oberoende:  

  

Men det handlar ju som sagt väldigt mycket om förtroendet för att revisionen 

är saklig och oberoende och inte tar någon politiska hänsyn. I och med att vi 

har den modellen att de faktiskt är förtroendevalda och i princip alla tillhör ju 

ett parti, så finns det alltid en risk att man “uppfattas”, ehh vara politisk, så 

därför blir det ju extra viktigt för de förtroendevalda ständigt tar upp den 

risken och det är ju liksom inte fult att vara jävig, utan det är snarare en 

“trovärdighetsfråga” att liksom visa upp.   

  

  

5.2 Förtroendevald revisor A 

Förtroendevald revisor A verkar i en mindre kommun i Sverige. Förtroendevald 

revisor A   berättade vad som krävs för att bli förtroendevald revisor. Ett krav är att 

personen ska vara politiskt ansluten till ett parti. Partierna lägger fram vilka de vill 

ha som förtroendevalda revisorer och sedan röstar kommunfullmäktige vilka de 

anser passar in i rollen. Enligt 12 kap 1 § i Kommunallagen (SFS 2017:725) är de 

förtroendevalda revisorerna skyldiga att anlita sakkunniga biträden för att granska 

årsbokslut och delårsbokslut etc. 

Under intervjun framkom att intressenterna (kommuninvånarna) kan komma med 

synpunkter på hur kommunen utför revisionen. De förtroendevalda revisorerna kan 

ta del av intressenternas synpunkter och göra förbättringar. Kommuninvånarna 
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känner sig trygga när de förtroendevalda revisorerna utför ett bra jobb. 

Förtroendevald revisor A menar att de måste ha intressenterna (medborgarna) i sitt 

beaktande när de utför internrevisionen i kommunen: 

  

Men de kan inte påverka hur vi utför revisionen, men däremot så måste man 

ha örat mot medborgarna. Men det kan ju komma asså smarta frågor därifrån 

också.  

  

Förtroendevald revisor A menar att deras uppgift inte är att granska 

årsredovisningen eller delårsbokslutet. Det gör de sakkunniga 

revisorerna som de har anlitat i kommunen.  

  

För de är ju såhär att våra sakkunniga biträden revisorer, det ju dom som 

gör årsredovisning, delårsbokslut och det är ju dom som gör årsbokslutet, 

det gör ju inte vi, det gör vi inte. Det ligger ju på våra sakkunniga revisorer. 

Det är ju på upphandlat uppdrag. Och om vi bestämmer att vi ska granska 

någonting då är det ju inte vi som gör den granskningen, för då får en 

auktoriserad revisor att göra. 

  

Förtroendevald revisor A berättar att en av deras uppgifter är att komma med 

förbättringsförslag. Efter att de sakkunniga revisorerna har genomfört granskningen 

och sedan går de igenom granskningen med de förtroendevalda revisorerna. 

Därefter ska de ge förslag till kommunfullmäktige och nämnderna om ansvarsfrihet 

utifrån god ekonomisk hushållning.  

Förtroendevald revisor A berättar att de genomför en riskanalys en gång om året i 

kommunen. Utifrån riskanalysen väljer de förtroendevalda revisorerna ut sina 

revisionsobjekt och de sakkunniga utför sina egna riskanalyser och jämför det med 

de förtroendevalda revisorernas riskanalys. Riskanalysen ska innehålla finansiella 

mål i kommunen, arbetet ska genomföras oberoende från de förtroendevalda 

revisorerna:  

  



36 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Vi som är förtroendevalda revisorer i kommunen gör något som heter 

riskanalys, vi gör ju en riskanalys en gång om året det vill säga varje år i 

kommunen. Det är ju utifrån denna riskanalys som vi sen tar ut våra 

revisionsobjekt. Men sen är ju också dom auktoriserade revisorer [de 

sakkunniga] gör också en riskanalys som dom presenterar för oss och sedan 

jämför vi med deras, men dom gör det på helt annorlunda perspektiv, det 

vill säga på sitt eget sätt. Då har dom gångvägsperspektiv liksom på den 

men den kopplar direkt till våra kommun. asså ja för att grejen är ju om du 

pratar om, har juu ehh!! hmm du har ju finansiella målen en risk, det finns 

ju en risk.  

  

Förtroendevald revisor A menar att deras uppgift är att uppmärksamma fel och ge 

förslag på förbättring. Förtroendevald revisor A  menar också att de inte får styra i 

verksamheten utan ska bara ge rekommendationer till kommunfullmäktige och 

nämnder om vad som kan förbättras i verksamheten: 

  

Ja då tror jag att… asså vi  ska eller skulle väl säga att göra ordning eller 

åtgärda det som är fel. Men det kan man inte alltid göra. Om vi ska göra en 

granskning, då kanske  vi asså hitta något fel men så är det alltid. [...]. Men 

vi kan föreslagit eller rättare sagt att rekomendera dom att göra olika 

förändringar. Men vi kan aldrig påpeka något att de ska göra dessa saker 

eller förändra de och de, åt dem, det funkar inte. [...]. [...], jag som är en 

revisor får inte att peka i verksamheten. Det enda jag kan göra är att göra 

dom uppmärksammade på det här, kanske detta saknas, eller att detta behövs 

att förbättras och kanske detta bör ni göra istället. Men jag kan inte säga att 

ni ska, för det kan jag inte göra. [...].  

  

Förtroendevald revisor A menar att de ska vara helt oberoende i internrevisionen. 

Förtroendevald revisor A säger att de hela tiden prövar om  det finns jävsituationer 

som till exempel att de inte får åtaga sig uppdrag i olika nämnder och förvaltningar. 

Däremot får de förtroendevalda revisorerna  åtaga sig arbete som inte har en 

koppling till kommunen. De förtroendevalda revisorernas oberoende kan även hotas 

om deras närstående är aktiva i kommunen:  
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Asså vi går alltid in som oberoende i denna roll som förtroendevalda revisor. 

Vi prövar om jäv också hela tiden. Asså vad som är jävsituation för oss. Det 

beror på också, om vi säger såhär om jag skulle få en tjänst på 

socialförvaltningen så skulle jag inte nog få stanna kvar som förtroendevald 

revisor i kommunen. Däremot om jag hade arbetat på Ica så hade jag kunnat 

sitta kvar som förtroendevald revisor i kommunen då.  

  

5.3 Förtroendevald revisor B 

Under intervjun med förtroendevald revisor B framkom det att de förtroendevalda 

revisorerna kom med förslag till fullmäktige om vilka som ska få ansvarsfrihet. De 

förtroendevalda revisorerna arbetar oberoende med hjälp av sakkunniga revisorer 

som de anlitar från en revisionsfirma som de gör upphandling med. I intervjun 

menar förtroendevald revisor B att deras uppgift är att granska nämnder och 

kommunstyrelse om de sköter sig. Oftast är det äldre personer som är på slutet av 

sin politiska karriär som arbetar som förtroendevalda revisorer i kommunen. Många 

som arbetar inom kommunal revision har arbetat med olika yrken under sina 

tidigare år:  

Det enkla svaret är väl sunt förnuft på något vis. Alltså det är väl två saker, 

det ena, eller tre. Det ena är ju att man har intresse och det andra är att man 

har erfarenhet. Erfarenheten är bra.  

  

Följande citat styrker underlaget om de  förtroendevalda revisorernas olika 

erfarenheter under deras tidigare yrkesliv: 

  

Men det, det är ju på gott och ont, och sen kan man säg att de här människorna 

de har ju då, de har ju också haft ett yrkesliv och ehh, då är det ju bra att, om 

man kommer ifrån lite olika delar av yrkeslivet. Nä, men vi kan ju konstatera 

här att i vår kommunala revision så är det ganska många som, som har sysslat 

med ekonomi tidigare i sitt yrkesliv som, då har ehh kommit med i revisionen. 
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I intervjun med förtroendevald revisor B framkommer det att vissa av intressenterna 

inte känner till kommunrevisionen. Många kommuninvånare är ovetande om 

kommunal revision. Det kan bero på att kommuninvånarna inte har så mycket 

intresse inom ekonomi eller att de inte har intresse för politik. Förtroendevald 

revisor B berättar att det är de som arbetar eller har med kommunal revision att göra 

som vanligtvis känner till hur kommunal revision fungerar och har kunskap om 

det.   

  

Ja det beror väl på vilka du menar med “intressenter” här, [Jag säger media, 

medborgare bland annat], ja. Tyvärr är det väl så att, att om man säger 

ehm, “Medborgare” som intressenter så är det kommunrevisionen är det nog 

ingenting som de flesta medborgare överhuvudtaget inte vet att det finns. Så 

att, och ehh, de, ehh, ehh övriga politiker, de vet ju såklart att vi finns men, 

men ehh tyvärr så får man väl säga att deras kunskap om vad vi gör är 

väl…kunnat vara bättre. Men det görs så, ska man säga “Så gott vi kan” för 

att sälja in oss och förklara vad vi håller på med, så att.  

  

Förtroendevald revisor B förklarar under intervjun att de förtroendevalda 

revisorerna skapar sin legitimitet och oberoende genom att uppfylla god 

revisionssed enligt Kommunallagen (SFS 2017:725). Deras uppgift är att granska 

politiker och nämnder för att se om verksamheten sköts ändamålsenligt. De 

förtroendevalda revisorernas uppgift är att utföra en riskanalys tillsammans med de 

sakkunniga revisorerna. Riskanalysen innehåller om det finns risker mot 

kommunen och sedan göra en fördjupad granskning inom kommunen. En fördjupad 

granskning innehåller till exempel att förhindra hot mot kommunens anställda. De 

förtroendevalda revisorerna skriver sin revisionsberättelse utifrån de sakkunniga 

biträdenas bilagor som de plockar fram. Bilagorna innehåller granskningar av 

årsredovisningen som de förtroendevalda revisorerna använder för att presentera 

till kommunfullmäktige:  

  

Ja, det gör jag ju på så vis att vi har ju, att om jag säger att “God 

revisionssed”. Den är ju lite grand en, ja Bibel ska jag ju inte kalla det, men 
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ehh, en handbok och i den betonas ju väldigt klart ehh, vilka normer och 

seder och så vidare. Som gäller och, det vill jag nog säga att vi försöker leva 

upp till.  

  

Följande citat berättar om vad en fördjupad granskning är och vad den kan 

innehålla:  

  

Där vi går lite mer djupet och tittar på olika saker och, just nu ska vi redovisa 

en fördjupad granskning i fullmäktige som heter: “Granskning av arbetet med 

att motverka, förhindra och att hantera hot och våld mot anställda”. Det är ett 

exempel på en fördjupad granskning.  

  

Förtroendevald revisor B förklarar att när de fördjupade granskningarna ska 

genomföras förekommer först en diskussion med de förtroendevalda revisorerna 

och de sakkunniga biträdena inom revisionen om vad de bör lägga fokus på. De 

sakkunniga revisorerna plockar fram en projektplan till de förtroendevalda 

revisorerna när granskningen ska genomföras och vilka revisionsfrågor som ska 

ställas. Efter ett antal månader kommer de sakkunniga revisorerna presentera 

granskningsrapporten till de förtroendevalda revisorerna inom revisionen:  

  

[...]. Och då får ju den här revisionsfirman i uppgift att plocka fram ett 

projektplan ehh, när de ska göra den här granskningen, vad den kostar, vilka 

som ska göra det, vilka revisionsfrågor de kommer att ställa och syftet med 

granskningen. Och sen kommer ju den tillbaka till ett revisionssammanträde 

och då antar vi eller säger vi eller att vi eller att vi vill ändra något i den. 

Och när vi då antagit den, ja då börjar revisionsfirman att jobba just med det 

här ärendet. Och sen då ett antal månader framåt, så kommer de då att 

redovisa sin granskningsrapport för oss i revisionen. 

  

Förtroendevald revisor B förklarar syftet med missivbrevet och vad brevet innebär. 

Missivbrevet är en sammanfattning av en granskning som har genomförts som 
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sedan presenteras till kommunfullmäktige sammanträden. Missivbrevet innehåller 

också rekommendationer som ska ställas till nämnder. De förtroendevalda 

revisorerna ska inte vara politiska i sin roll när de diskuterar med 

kommunfullmäktige om rekommendationerna:  

  

[...] sammanfattning, [...] något som kallas: “Missivbrev”, som 

undertecknas då av ordförande och vice ordförande. Och då Missivbrevet är 

ju en sammanfattning om vad det står i den här rapporten. [...], [...], för att 

revisionen, [...]. Och ehh då har vi väl kommit överens om här att när vi är 

klara med granskningen, rapporten då och missivbrevet, så presenteras det 

i fullmäktige på sammanträden. [...] i det här missivbrevet utmynnar ju 

oftast i att, ett antal rekommendationer som, som ställs till ett, vissa 

nämnder. [...]. Och när, sen svaren har kommit in, dels till revisionen och 

dels till fullmäktige så, så redovisas svaren också i fullmäktige. Och ehh då 

har ordförande i fullmäktige sagt att när vi presenterar granskningen ehh, då 

ska det inte vara en politisk diskussion, utan då är det [...]. 

  

Förtroendevald revisor B berättar att oberoendet är viktigt för att inge förtroende 

till medborgarna. Förtroendevald revisor B berättade att om revisorerna började att 

ha andra uppdrag eller gå andra ärenden som inte innebar uppdrag av en 

förtroendevald revisor så ansågs det inte lämpligt. Revisorn återkopplade till frågan: 

“Vem kan vara revisor?”. Enligt Revisorn så är oberoendet en viktig del i deras 

förtroendeingivande till kommuninvånarna:  

  

Ja, ja, det har ju alltså, är det någon man kan säga, som inte lever upp 

till det…nä då är han inte lämplig som revisor. För att börjar folk 

misstänka att man går andras ärenden, näe, det håller inte. Så att näe, 

det är viktigt, och där är, ja nu spånar vi vidare och det är ju det här 

“Vem kan vara revisor?”.  
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 6. Analys av empiri 

I detta avsnitt görs en analys av det empiriska resultatet som har samlats in med 

hjälp av tre semistrukturerade intervjuer. I analysen kommer det att beskrivas hur 

de förtroendevalda revisorernas legitimitet och oberoende skapas inom 

internrevisionen i kommunen. Analysen kommer att kopplas till den teoretiska 

referensramen, citaten, syftet och frågeställningen. Analysen kommer att 

struktureras enligt följande God revisionssed, lagstiftning & reglemente, kommunal 

revision, den kommunala revisionsprocessen, oberoende och de förtroendevalda 

revisorernas roll. 

  

6.1 God revisionssed  

God revisionssed eller den “goda seden” ska genomsyra de förtroendevalda 

revisorernas arbete i kommunen. Handläggaren på SKR påvisade att den är av stor 

vikt för att skapa legitimitet och trovärdighet för revisionen i kommunen. SKL 

(2018) påpekar att vara en förtroendevald revisor har en stark koppling till 

demokrati. Det är viktigt för en förtroendevald revisor att vara trovärdig och att vara 

oberoende. Vidare berättar SKL (2018) att god revisionssed hjälper de 

förtroendevalda revisorerna att skydda medborgarna och deras intressen i 

kommunen. Med den “goda seden” ska de förtroendevalda revisorerna vara 

beskyddare av kommuninvånarnas intresse i kommunen (SKL, 2018). 

Förtroendevald revisor B menar att god revisionssed var något som de försöker 

efterleva och leva upp till. Förtroendevald revisor B berättade vidare att de har ett 

dokument som innehåller den “goda seden” och att det var revisorns manual till att 

kunna upprätthålla den “goda seden”. Funnell (2015) skriver i sin artikel att 

legitimitet och social acceptans av professionen är något som måste uppfyllas för 

att vara trovärdig. Funnell (2015) skriver vidare att utan någon form av 

regeluppfyllelse eller normförhållning så inger det ingen legitimitet (Funnell, 

2015).  
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 6.2 Lagstiftning och reglemente 

De förtroendevalda revisorerna är reglerade av Kommunallagen (SFS 2017:725) 

och de har ett reglemente ifrån SKR att följa (SKL, 2018). Enligt 12 kap. 1 § i 

Kommunallagen (2017:725) ska de förtroendevalda revisorerna granska om den 

interna kontrollen är tillräcklig, om räkenskaperna är rättvisande och om 

verksamheten utförs ändamålsenligt (SKL, 2018). SKL (2018) skriver att för att ta 

reda på om räkenskaperna är rättvisande tar de förtroendevalda revisorerna hjälp av 

de sakkunniga revisorerna. Det är för att uppfylla de förtroendevalda revisorernas 

oberoende och legitimitet (SKL, 2018).  

Handläggaren på SKR berättar vidare att det handlar mycket om uppförande och 

trovärdighet för medborgarna. Därför finns där regler och lagar för de 

förtroendevalda revisorerna. Intressenterna, kommuninvånarna bland annat, 

förväntar sig ett visst uppförande ifrån de förtroendevalda revisorerna. Tagesson & 

Eriksson (2011) poängterar att regler och lagar är viktigt för förtroendevalda 

revisorer och att de har en förpliktelse att förhålla sig till dem (Tagesson & 

Eriksson, 2011).  

 

 6.3 Kommunal revision 

Kommunal revision innebär att de förtroendevalda revisorerna ska granska om den 

interna kontrollen är tillräcklig, om verksamheten är ändamålsenlig och om 

räkenskaperna är rättvisande (SKL, 2018). Förtroendevald revisor A påpekade att 

deras uppgift inte var att granska kommunens räkenskaper utan det var de 

sakkunniga revisorernas uppgift. Förtroendevald revisor A påpekade att deras 

uppgifter är att åtgärda fel som har skett i kommunen genom att komma med förslag 

och rekommendationer till kommunfullmäktige och nämnder. Förtroendevald 

revisor B påpekade också att de förtroendevalda revisorerna bara skulle granska 

politikerna och verksamheterna. I kommunen där förtroendevald revisor B befinner 

sig så granskade de sakkunniga revisorerna räkenskaperna. Syftet med att de 

sakkunniga biträdena är att de bidrar med kompetens inom revision. Handläggaren 
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på SKR menade att behovet i kommuner är varierande, så därför behövs det olika 

kompetenser.  

  

Ett annan viktig del i den kommunala revisionen är att den ska vara intressenternas 

(medborgarnas) möjlighet till att kunna få en insyn i den kommunala verksamheten 

(SKL, 2018). SKL (2018) skriver vidare att den kommunala revisionen har en 

demokratisk anslutning och det leder till att intressenterna (kommuninvånarna) ska 

ha den möjligheten till att kunna få en insyn i kommunen. Handläggaren på SKR 

berättade under intervjun att kommunrevisionen är ett verktyg för att intressenterna 

(medborgarna) ska kunna ha en möjlighet till ansvarsutkrävande. Det var en del av 

ansvarssystemet påpekade handläggaren på SKR.  

Handläggaren på SKR menar att syftet med den kommunala revisionen är att den 

ska vara opolitisk och saklig. SKL (2018) skriver att de förtroendevalda revisorerna 

ska kontinuerligt ompröva sitt oberoende och att de ska göra bedömningar om något 

kan hota oberoendet (SKL, 2018). För att få en legitimering och en social acceptans 

så är förhållningssättet och regeluppfyllelsen av en stor vikt i utförandet (Funnell, 

2015).   

 

6.4  Den kommunala revisionsprocessen  

Enligt 12:1 i Kommunallagen (SFS 2017:725) ska den kommunala 

revisionsprocessen vara oberoende och att den ska genomföras av de 

förtroendevalda revisorerna tillsammans med de sakkunniga revisorerna (SKL, 

2018) (Se figur 1). Enligt handläggaren på SKR omfattar revisionsprocessen arbete 

och bedömningar under revisionsåret. Utifrån revisionsprocessen görs en riskanalys 

och planerade granskningsinsatser som har skrivits ner i revisionsberättelsen ifrån 

de förtroendevalda revisorerna och de sakkunniga revisorerna  (SKL, 2018). Enligt 

förtroendevald revisor B avslutas revisionsprocessen när de förtroendevalda 

revisorerna och de sakkunniga har redovisat granskningar och rekommendationer i 

revisionsberättelsen som har mottagits av fullmäktige. Förtroendevald revisor B 
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förklarar att när de presenterar granskningen till fullmäktige ska inte diskussionen 

innehålla politik för att det kan påverka deras oberoende och legitimitet.  

 Vidare skriver Tagesson & Eriksson (2011) att de förtroendevalda revisorernas 

kunskap är baserad på politiska beslut och att de förtroendevalda revisorerna är 

anslutna till ett politisk parti. De förtroendevalda revisorernas kunskap om revision 

varierar beroende på hur mycket erfarenhet de har i yrket. För att genomföra 

revision måste de förtroendevalda revisorerna anlita sakkunniga revisorer för att 

skapa sitt oberoende som framkommer i 12:1 i Kommunallagen (SFS 2017:725) 

(Tagesson & Eriksson, 2011). Enligt legitimitetsteorin så måste de förtroendevalda 

revisorerna följa normer, regler och standarder för att uppfylla sin legitimitet 

(Deegan & Unerman, 2011). 

  

6.4.1 Planera  

Den första fasen som ingår i revisionsprocessen är planering som ska göras varje år 

i kommunen. Planeringen består av riskanalys, prioritering och revisionsplan (SKL, 

2018). Riskanalys innebär att identifiera och analysera de största riskerna i 

funktioner och processer i kommunen (SKL, 2018). Enligt förtroendevald Revisor 

A och förtroendevald revisor B görs riskanalysen en gång om året och utifrån 

riskanalysen tar de ut sina revisionsobjekt. De sakkunniga revisorerna gör också en 

riskanalys och jämför det med de förtroendevalda revisorerna för att de 

förtroendevalda revisorerna kan uppfylla sin legitimitet och oberoende. Enligt 

förtroendevald revisor A innehåller riskanalysen bland annat finansiella mål. Enligt 

förtroendevald revisor B innehåller riskanalysen också fördjupad granskning. Den 

fördjupade granskningen som görs i kommunen är att förhindra hot mot anställda.  

Prioriteringen innebär i detta sammanhang vilka områden som är de viktigaste att 

granska först. De förtroendevalda revisorerna bestämmer själva vad som ska 

granskas i verksamheten och styrelsen kan inte komma med synpunkter på 

granskningen enligt förtroendevald revisor A. Förtroendevald revisor A påpekade 

att ha uppmärksamhet riktat mot intressenterna (kommuninvånarna) var 

föredömligt, men de förtroendevalda revisorerna avgjorde i slutändan om vad som 
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skulle granskas. För att de förtroendevalda revisorerna ska  skapa sitt oberoende 

och legitimitet  måste de förtroendevalda revisorerna skapa komfort för att inge 

trygghet till intressenterna (kommuninvånarna) (Tagesson & Eriksson, 2011). 

Revisionsplanen bygger på riskanalysen genom att säkerställa de förtroendevalda 

revisorernas och tillsammans med de sakkunnigas bedömningar och uttalande i 

revisionsberättelsen (SKL, 2018).  

 

6.4.2 Granskning  

Granskningen i den kommunala revisionen ska vara omfattande. Revisionen ska 

årligen pröva och uttala sig om ansvarstagande för styrelser och nämnder (SKL, 

2018). Granskningen består av projektplaner, genomföra/kvalitetssäkra och 

beslut/rapportering (SKL, 2018).  Förtroendevald revisor B nämner att de 

sakkunniga revisorerna tar fram en projektplan till de förtroendevalda revisorerna. 

Förtroendevald revisor B menar att syftet med projektplanen är att när granskningen 

har genomförts ska granskningen presenteras för kommunfullmäktige. 

Projektplanen ska också innehålla ändringar som har gjorts i granskningen. 

Projektplanen tydliggör revisionskriterier som är lagstadgat om hur 

granskningsresultatet ska se ut under året (SKL, 2018).   

De förtroendevalda revisorerna ska tillsammans med de sakkunniga revisorerna 

genomföra och kvalitetssäkra granskningen med tillräckligt relevanta fakta som 

sedan skrivs in i revisionsberättelsen (SKL, 2018). Förtroendevald revisor B 

nämner att de sakkunniga revisorerna kommer med en massa bilagor i 

revisionsberättelsen som de lämnar över till de förtroendevalda revisorerna. SKL 

(2018) menar att de förtroendevalda revisorerna ska tillsammans med de 

sakkunniga revisorerna skriva in relevanta frågor i revisionsberättelsen för att 

diskutera de granskningar som de har gjort, som till exempel att granska andra 

politiker inom revisionen (SKL, 2018). 

Syftet med beslut och rapportering menar förtroendevald revisor B är att 

missivbrevet innehåller rekommendationer till en viss nämnd om vad som kan 

förbättras. Förtroendevald revisor B menar också att i missivbrevet ska granskning 
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av resultatet presenteras till kommunfullmäktige och att i diskussionen med 

kommunfullmäktige ska de förtroendevalda revisorerna diskutera opolitiskt för att 

det är en del av oberoendet. Thomasson (2017) skriver att de förtroendevalda 

revisorerna inte ska gå in i sin politikerroll utan de ska ha en opartisk och saklig roll 

när granskningen sker för att uppfylla sitt oberoende. Därför ska de förtroendevalda 

revisorerna från ett analysperspektiv analysera vilka omständigheter som kan  hota 

deras oberoende genom att undvika politik inom den kommunala revisionen som 

påpekades av förtroendevald revisor B. 

  

6.4.3 Prövning  

Prövning innebär att revisionen sammanfattar resultatet av årets granskningar och 

gör en samlad prövning av ansvarstagande i styrelser och i nämnder (SKL, 2018). 

Prövning består av tre delar som analysera och bedöma, kommunicera och 

revisionsberättelsen (SKL, 2018). Enligt 12:1 i Kommunallagen (SFS 2017:725) så 

ska de förtroendevalda revisorerna tillsammans med de sakkunniga revisorerna 

analysera och bedöma om räkenskaperna är rättvisande och att den interna 

kontrollen är tillräcklig (SKL, 2018). De förtroendevalda revisorerna ska vara 

sakliga och opartiska när de ska bedöma berättar förtroendevald revisor B. Även 

Thomasson (2011) beskriver att de förtroendevalda revisorerna ska vara oberoende 

för att skapa komfort i revisionen. Handläggaren på SKR berättar att bedömningen 

ska innehålla till exempel  kritik mot en nämnd som inte har skötts på ett korrekt 

sätt.  

De förtroendevalda revisorerna ska tillsammans med de sakkunniga revisorerna 

kommunicera med fullmäktige om vad som behövs förändras eller granskas i 

nämnder (SKL, 2018). Alla rekommendationer samlas in i revisionsberättelsen och 

sedan diskuteras det om resultatet och vad de har kommit fram till med fullmäktige 

enligt förtroendevald revisor B. 
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6.5  Oberoende 

Gustafsson (2019) menar att internrevisionens oberoende är viktig dels för att inge 

legitimitet,  dels för att ge ett förtroende för revisionen (Gustafsson, 2019). I 

intervjun med handläggaren på SKR så påpekade handläggaren att oberoendet var 

det som genomsyrar hela revisionen och den förtroendevalda revisorn. 

Handläggaren på SKR berättar vidare i intervjun att de förtroendevalda revisorerna 

ska kontinuerligt ompröva sitt oberoende för att inge förtroende hos intressenterna 

(kommuninvånarna) (se figur 1). Förtroendevald revisor A betonade i intervjun att 

det var viktigt att pröva om det uppstod jävsituationer och andra otillåtna relationer 

i den kommunen som förtroendevald revisor A verkar i. Handläggaren på SKR 

berättade också vidare i intervjun att förhållningssättet gentemot sitt parti spelade 

en stor roll i trovärdigheten och för att säkerställa att oberoendet hålls intakt. 

Förtroendevald revisor B påpekade också i intervjun att det finns en avvägning om 

hur mycket man ska vara en politiker och hur mycket man ska träda ur sin 

politikerroll. Förtroendevald revisor B menar att politikerrollen måste bli beaktad 

kontinuerligt samt att kunna ha ett trovärdigt uppförande mot medborgarna.   

Tagesson & Eriksson (2011) skriver i sin artikel att oberoendet är en viktig del för 

intressenterna (kommuninvånarna). Intressenterna (kommuninvånarna) har 

förväntningar på att revisionen utförs utan yttre påverkan och att de förtroendevalda 

revisorerna har ett förhållningssätt som stämmer överens med lagar, regler och 

normer. Tagesson & Eriksson (2011) skriver vidare att det blir en legitimering för 

intressenterna (medborgarna) och att det blir en social acceptans ifrån intressenterna 

(kommuninvånarna) (Tagesson & Eriksson, 2011). Förtroendevald revisor B menar 

att om de börjar ägna sig åt andra ärenden som inte är i medborgarnas intressen så 

är de inte lämpliga som revisor. Förtroendevald revisor B berättar vidare att förhålla 

sig oberoende och opartisk är det som gör att det blir trovärdigt med det som 

revisorerna gör i kommunen. Carrington (2016) påvisar att oberoendet måste hållas 

intakt och att revisorer måste göra en analys för att kunna göra bedömningar om 

oberoendet hotas (Carrington, 2016).   
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 6.6 De förtroendevalda revisorernas roll 

De förtroendevalda revisorernas roll ska utföras självständigt och oberoende i den 

kommunala revisionen (SKL, 2018). Revisorer ska vara en neutral part för att 

bevaka olika intressen genom att vara opartiska och sakliga (Deegan & Unerman, 

2011). De förtroendevalda revisorerna ska följa God revisionssed i sin roll i den 

kommunala internrevisionen. Enligt handläggaren på SKR och förtroendevald 

revisor B så ska förtroendevalda revisorer granska nämnder, politiker och 

fullmäktiges uppdrag (se figur 1). Tagesson & Eriksson (2011) skriver att de 

förtroendevalda revisorernas kunskap är baserad på politisk erfarenhet och därmed 

ska de undvika sin politikerroll. Förtroendevald revisor A har bekräftat att de 

förtroendevalda revisorerna ska lyssna mer på intressenterna i kommunen. Det är 

för att skapa trovärdighet hos intressenterna (kommuninvånarna) i den kommunala 

revisionen (Funnell et al, 2016). 

Enligt Förtroendevald  revisor A, förtroendevald revisor B samt handläggaren på 

SKR måste de förtroendevalda revisorerna förhålla sig till  Kommunallagen (SFS 

2017:725). Handläggaren på SKR berättar i intervjun hur mycket de 

förtroendevalda revisorerna ska förhålla sig till sina partier samtidigt som de ska ha 

en neutral roll. Utöver detta berättar handläggaren på  SKR att deras roll är att vara 

neutral och att de måste beakta sitt oberoende. Handläggaren på SKR menar att 

förhållningen till sitt parti är avgörande i den grad att revisorn inte börjar att agera 

politiker samtidigt som denne är en förtroendevald revisor och ska vara neutral.    

 Analysmodellen är det verktyget som ska förhindra omständigheter för revisorn 

som kan hota oberoendet. Som förtroendevald revisor kan det ske jävsituationer i 

den kommunala revisionen. När jävsituationer uppstår kan oberoendet för den 

förtroendevalda revisorn hotas. Enligt förtroendevald revisor A kan inte en person 

vara förtroendevald revisor om dennes närstående arbetar i kommunen. I en sådan 

situation som förekommer måste den förtroendevalda revisorn avsäga sig uppdraget 

som förtroendevald revisor i kommunen. Enligt Thomasson (2017) måste den 

förtroendevalda revisorn vara saklig och opartisk för att skapa komfort i den 

kommunala revisionen, vilket kan bli svårt för den förtroendevalda revisorn om 

dennes närstående arbetar i kommunen. Vidare skriver Thomasson (2017) att de 
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förtroendevalda revisorerna har en roll att vakta demokratin och de demokratiska 

värderingarna i kommunen. Förtroendevald revisor A påpekade att de beaktar 

intressenterna (kommuninvånarna) och att det är föredömligt, men det är 

revisorerna som tar beslut om vad som ska granskas.    

  

6.7 Hur skapas legitimitet och oberoende för en 
förtroendevald revisor i internrevisionen  

Det empiriska resultatet och analysen har hjälpt till att kunna se hur legitimitet och 

oberoende skapas för en förtroendevald revisor i internrevisionen. I studien 

framkom det att revisorerna förhåller sig till god revisionssed för att skapa sitt 

oberoende och legitimitet. De förtroendevalda revisorerna var noga och 

konsekventa med att inte bryta mot god revisionssed. Oberoendet och legitimiteten 

för de förtroendevalda revisorerna var viktigt i deras utförande av internrevisionen 

i kommunen. Revisorerna påpekade att de prövade sitt oberoende kontinuerligt för 

att inte hota sitt oberoende. Representanten ifrån SKR nämnde att revisorerna skulle 

beakta sitt oberoende och att de skulle beakta sitt förhållningssätt till sina partier. 

Det kunde hota deras oberoende om de inte gick ur sin roll som politiker till att bli 

en neutral part. Thomasson (2017) nämner att de förtroendevalda revisorerna är 

politiskt tillsatta, vilket gör att det blir viktigt för de förtroendevalda revisorerna att 

beakta sitt förhållningssätt till sina partier för att upprätthålla de demokratiska 

värderingarna (Thomasson. 2017). De förtroendevalda revisorerna skapade sitt 

oberoende och legitimitet genom att förhålla sig till god revisionssed och de skulle 

förhålla sig objektiva och inte vara partiska. De förtroendevalda revisorerna ska inte 

lägga sig i partipolitiken vilket är en viktig del i deras roll som förtroendevald 

revisor.   

 

Efterlevnaden av god revisionssed var en viktig del för de förtroendevalda 

revisorerna för att skapa förtroende och legitimitet för intressenterna. Revisorerna 

berättade i sina intervjuer att det var viktigt att beakta kommuninvånarnas vilja 

genom att vara lyhörd. Revisorerna och handläggaren på SKR poängterade att de 
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är intressenterna (kommuninvånarna) ögon in i kommunen. De utgör den 

möjligheten till att intressenterna (kommuninvånarna) kan få information om vad 

som händer i kommunen. Revisorerna har en stark demokratisk förankring och att 

de är en del av demokratin när de är politiker som har blivit tillsatta som 

förtroendevalda revisorer. Intressenterna (kommuninvånarna) har förväntningar på 

revisorerna om hur de ska uppträda och att de ska vara en neutral part. Thomasson 

(2017) påpekar i sin artikel att de förtroendevalda revisorerna har en demokratisk 

förankring och därför är det viktigt att de upprätthåller de demokratiska 

värderingarna och att de ska inge förtroende och trovärdighet till medborgarna i 

kommunen (Thomasson, 2017). 

  

 7. Diskussion och slutsatser 

I sista avsnittet kommer studiens slutsatser att bli presenterat samt syftet och 

frågeställningen med undersökningen att bli besvarade. Därefter kommer det att 

diskutera om vad studien bidrog med, både empiriskt, teoretiskt och praktiskt. 

Avslutningsvis kommer studiens begränsningar och förslag till vidare studier att bli 

presenterat.  

  

7.1 Summering av studien  

Syftet med denna studie var att ta reda på hur de förtroendevalda revisorerna skapar 

sin legitimitet och oberoende inom internrevisionen i kommunen. Denna studie har 

genomförts med hjälp av tre semistrukturerade intervjuer med två förtroendevalda 

revisorer som verkar i en mindre respektive en större kommun och en handläggare 

på SKR. Studien har haft en kvalitativ ansats och en deduktiv forskningsansats. I 

studien har vi med hjälp av utvalda teorier försökt förklara och att ge en bild av hur 

de förtroendevalda revisorerna inom internrevisionen i kommunen skapar sitt 

oberoende och legitimitet. 
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Vi såg i studien hur de förtroendevalda revisorerna skapade sitt oberoende och 

legitimitet genom att tillämpa god revisionssed och att de använde sakkunniga 

biträden som hjälpte de förtroendevalda revisorerna med revisionen. 

Räkenskaperna granskade de sakkunniga biträdena samt att de gjorde delårsbokslut 

och årsredovisningen. De förtroendevalda revisorerna granskade politiker som 

sitter i nämnder och i styrelser, vilket är en del av revisionsprocessen.  

Oberoendet är en central utgångspunkt för de förtroendevalda revisorernas 

trovärdighet och legitimitet. De förtroendevalda revisorerna skapar sitt oberoende 

genom att internrevisionen i kommunen ska vara trovärdig för intressenterna 

(kommuninvånarna) som till exempel att kommuninvånarnas skattepengar hanteras 

på rätt sätt. De förtroendevalda revisorerna skyddar sitt oberoende genom att följa 

formella regler som till exempel att anmäla jäv om det skulle uppstå. De sakkunniga 

biträdena stödjer de förtroendevalda revisorernas oberoende genom att granska 

räkenskaperna. De förtroendevalda revisorerna skapar sitt oberoende genom dels 

att följa god revisionssed, men också genom förståelsen för deras roll som 

förtroendevald revisor.  

  

 7.2 Studiens bidrag  

Studiens syfte var att ta reda på hur legitimitet och oberoende skapas för en 

förtroendevald revisor inom internrevisionen i kommunen. Tagesson & Eriksson 

(2011) har tidigare genomfört forskning om de förtroendevalda revisorernas roll 

inom svenska kommuner och att de ska producera komfort i revisionen. Thomasson 

(2017) har gjort tidigare forskning om de förtroendevalda revisorernas oberoende 

och legitimitet i internrevisionen i svenska kommuner. Thomasson (2017) menar 

om olika kompetenser som ska inge förtroende och legitimitet för rollen som 

förtroendevald revisor (Thomasson, 2017). Enligt vårt empiriska resultat har vi 

kommit fram till hur de förtroendevalda revisorerna skapar sitt oberoende och 

legitimitet inom internrevisionen i kommunen genom att följa god revisionssed och 

andra regler. I vår undersökning såg vi att de förtroendevalda revisorerna försökte 

att efterleva god revisionssed och andra normer och regler för att inge förtroende 
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och att skapa trygghet för intressenterna i kommunen (kommuninvånarna, andra 

politiker och företagare). Vi såg inte märkbara skillnader i vår studie och i tidigare 

studier. Det gemensamma studierna har är att de förtroendevalda revisorerna ska 

agera oberoende och självständigt för att inge förtroende och trovärdighet. Studien 

har medverkat till att öka förståelsen för hur de förtroendevalda revisorerna skapar 

sitt oberoende och legitimitet inom internrevisionen i kommunen.   

 

7.3 Studiens begränsningar 

En av studiens begränsningar har varit att vi inte har haft möjlighet att kunna 

intervjua fler respondenter. Intervjuerna är baserade på de kommunerna som vi 

valde, vilket innebär att vi inte har så mycket vetskap om hur de förtroendevalda 

revisorerna arbetar i andra kommuner. En annan begränsning är att vi inte utförde 

intervjuer med sakkunniga biträden från kommunen för att då hade vi kunnat få ett 

annat perspektiv på hur de förtroendevalda revisorerna skapar sitt oberoende och 

legitimitet inom internrevisionen i kommunen 

  

 7.4 Förslag till vidare studier  

I vår studie har vi lyft fram hur oberoende och legitimitet skapas för en 

förtroendevald revisor i internrevisionen i en kommun. Något som kan studeras är 

om den svenska modellen för kommunal internrevision där politiker granskar 

politiker är lämplig. Politiker ska granska politiker och sedan lämna förslag om 

ansvarsfrihet. Det kan dyka upp frågor om vänrelationer, närstående och dylikt som 

kan påverka processen för ansvarsutkrävande. Vi ser ett behov i att undersöka detta 

vidare om det är lämpligt att ha denna modell.  

Förslag till vidare studier är att bygga på en liknande undersökning, men att utföra 

intervjuer med lika många sakkunniga biträden som antalet förtroendevalda 

revisorer samt att även utföra intervjuer med kommunfullmäktige i respektive 

kommun. I en framtida undersökning kan det även tas med flera kommuner i 

undersökningen. Det hade kunnat ge oss ett  ytterligare perspektiv för att kunna få 
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en förståelse för hur de förtroendevalda revisorerna skapar sin legitimitet och 

oberoende inom internrevisionen i kommunen.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide Handläggaren på SKR 

 

Bakgrund: 

● Varför har man förtroendevalda revisorer och inte auktoriserade revisorer?  

 

● Va krävs för att bli en förtroendevald revisor?  

 

 

Intressentteorin:  

● Kan intressenterna påverka den kommunala revisionen? 

 

● Revisorsinspektionen har kommit med synpunkter på den kommunala 

revisionen, hur påverkar det intressenterna (Medborgare, lokala företagare, 

media)?  

 

● Med en förtroendevald revisor, kan anseendet hos en auktoriserad revisor 

ta skada, ur ett intressentperspektiv (Branschorganisationer, FAR, 

Revisorsinspektionen etc.)?  

 

Legitimitetsteorin: 

● En auktoriserad revisor måste följa vissa lagar och regler, samtidigt som 

de har olika koder och normer att följa, gäller det en förtroendevald revisor 

också?  
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● Revisorsinspektionen har synpunkter på den kommunala revisionen, när 

den förtroendevalda revisorn granskar kommunens räkenskaper, blir den 

lika kvalitetssäkrad och tillförlitlig som när en auktoriserad gör revision?  

 

● Inom revision så pratas det om revisionsrisk, hur blir det när det kommer 

till den förtroendevalda revisorn, gör denne samma bedömning?  

 

● Inom revisionen finns där ett förväntningsgap om vad intressenter 

förväntar sig av revisorer, gäller det också förtroendevalda revisorer att 

intressenterna förväntar sig mer?  

 

● Auktoriserade revisorer har mycket utbildning och lära, har 

förtroendevalda revisorer samma utbildning och lära som en auktoriserad 

revisor har? 

 

 

● En auktoriserad revisor har en högt aktad titel i samhället, anses en 

förtroendevald revisor ha samma status som en auktoriserad revisor?  

 

● Auktoriserade revisorer har uppgift att granska och kvalitetssäkra 

revisionen, men har förtroendevalda revisorer samma arbetsuppgifter? 

 

 

Analysmodellen: 

● En auktoriserad revisor har olika avväganden att göra för att inte hota sitt 

oberoende och självständighet, behöver en förtroendevald revisor göra 

samma avvägningar och bedömningar?  
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● En auktoriserad revisor ska vara noga med sitt oberoende och 

självständighet, behöver en förtroendevald revisor vara lika noggrann?  

 

● En auktoriserad revisor ska inte ha en sidoverksamhet som kan rubba 

förtroendet, behöver en förtroendevald revisor bejaka samma sak?  

 

● Auktoriserade revisorer har rollen att vara självständig och en oberoende 

part, men har en förtroendevald revisor ha samma roll? 

 

 

Problematik:  

● Kan det bli problem med legitimeringen av en förtroendevald revisor som 

en auktoriserad revisor?  

 

● Revisionen som en förtroendevald revisor utför, kan den anses ha samma 

kvalité som när en auktoriserad revisor utför den?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide förtroendevald 
revisor A 
 

Bakgrund: 

● Vad är anledningen tror du att man valde att ha en förtroendevald revisor 

istället för en auktoriserad revisor i den kommunala revisionen?  

● Vad krävs för att bli en förtroendevald revisor?  

 

 

 

Intressentteorin: 

● Kan intressenterna (medborgare, lokala företag och media) påverka dig om 

hur du utför revisionen i kommunen? 

 

● Revisorsinspektionen har kommit med synpunkter på den kommunala 

revisionen, hur tror du att det påverkar intressenterna? 

 

● En auktoriserad revisor har ett visst anseende i samhället, har du som 

förtroendevald revisor samma anseende, ur ett intressentperspektiv?  

 

 

Legitimitetsteorin:  

● En auktoriserad revisor måste följa vissa lagar och regler, samtidigt som 

de har olika koder och normer att följa, följer du som förtroendevald 

revisor också dessa?  
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● Revisorsinspektionen har synpunkter på den kommunala revisionen, när 

du som förtroendevald revisor granskar kommunens räkenskaper, blir den 

kvalitetssäkrad och tillförlitlig som när en auktoriserad revisor gör en 

revision?  

 

● Inom revision så pratas det om revisionsrisk, du som är förtroendevald 

revisor gör du samma bedömning som en auktoriserad revisor gör när 

denne ska göra en revision  

 

 

● Inom revisionen finns där ett förväntningsgap om vad intressenter 

förväntar sig av revisorer, känner du som förtroendevald revisor att 

intressenter kan ha mycket förväntningar?  

 

● Auktoriserade revisorer har mycket utbildning och lära, har du som 

förtroendevald revisor samma utbildning och lära som auktoriserad revisor 

har? 

 

● Anser du som förtroendevald revisor har samma status som en 

auktoriserad revisor? 

 

● Auktoriserade revisorer har uppgift att granska och kvalitetssäkra 

revisionen, men har du som förtroendevald revisor samma 

arbetsuppgifter? 
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Analysmodellen: 

● Som revisor har man olika avvägande och bedömningar att göra för att inte 

hota sitt oberoende och självständighet, behöver du som förtroende revisor 

göra samma avvägningar och bedömningar när du utför revision i 

kommunen?   

 

● En  auktoriserad revisor ska vara noga med sitt oberoende och 

självständighet, behöver du som förtroendevald revisor vara likadan? 

 

● En auktoriserad revisor ska inte ha en sidoverksamhet som kan rubba 

förtroendet, behöver du som förtroendevald revisor bejaka samma sak?  

 

● Auktoriserade revisorer har rollen att vara självständig och en oberoende 

part, men du som  förtroendevald revisor har du samma roll? 

 

 

 

Problematik:  

● Anser du som förtroendevald revisor att det kan bli problem med 

legitimeringen som en auktoriserad revisor? 

 

 

● Revisionen du gör som förtroendevald revisor gör kan den anses ha kvalité 

som en auktoriserad revisor?  
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Bilaga 3 – Intervjuguide förtroendevald 
revisor B 
 

Bakgrund: 

● Vad är anledningen tror du att man valde att ha en förtroendevald revisor 

istället för en auktoriserad revisor i den kommunala revisionen?  

● Vad krävs för att bli en förtroendevald revisor?  

 

Intressentteorin: 

● Kan intressenterna (medborgare, lokala företag och media) påverka dig om 

hur du utför revisionen i kommunen? 

 

● Revisorsinspektionen har kommit med synpunkter på den kommunala 

revisionen, hur tror du att det påverkar intressenterna? 

 

● En auktoriserad revisor har ett visst anseende i samhället, har du som 

förtroendevald revisor samma anseende, ur ett intressentperspektiv?  

 

 

Legitimitetsteorin:  

● En auktoriserad revisor måste följa vissa lagar och regler, samtidigt som 

de har olika koder och normer att följa, följer du som förtroendevald 

revisor också dessa?  

 

● Revisorsinspektionen har synpunkter på den kommunala revisionen, när 

du som förtroendevald revisor granskar kommunens räkenskaper, blir den 
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kvalitetssäkrad och tillförlitlig som när en auktoriserad revisor gör en 

revision?  

 

● Inom revision så pratas det om revisionsrisk, du som är förtroendevald 

revisor gör du samma bedömning som en auktoriserad revisor gör när 

denne ska göra en revision  

 

 

● Inom revisionen finns där ett förväntningsgap om vad intressenter 

förväntar sig av revisorer, känner du som förtroendevald revisor att 

intressenter kan ha mycket förväntningar?  

 

● Auktoriserade revisorer har mycket utbildning och lära, har du som 

förtroendevald revisor samma utbildning och lära som auktoriserad revisor 

har? 

 

● Anser du som förtroendevald revisor har samma status som en 

auktoriserad revisor? 

 

● Auktoriserade revisorer har uppgift att granska och kvalitetssäkra 

revisionen, men har du som förtroendevald revisor samma 

arbetsuppgifter? 

 

 

 

Analysmodellen: 
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● Som revisor har man olika avvägande och bedömningar att göra för att inte 

hota sitt oberoende och självständighet, behöver du som förtroende revisor 

göra samma avvägningar och bedömningar när du utför revision i 

kommunen?   

 

● En  auktoriserad revisor ska vara noga med sitt oberoende och 

självständighet, behöver du som förtroendevald revisor vara likadan? 

 

● En auktoriserad revisor ska inte ha en sidoverksamhet som kan rubba 

förtroendet, behöver du som förtroendevald revisor bejaka samma sak?  

 

● Auktoriserade revisorer har rollen att vara självständig och en oberoende 

part, men du som  förtroendevald revisor har du samma roll? 

 

 

 

Problematik:  

● Anser du som förtroendevald revisor att det kan bli problem med 

legitimeringen som en auktoriserad revisor? 

 

 

● Revisionen du gör som förtroendevald revisor gör kan den anses ha kvalité 

som en auktoriserad revisor?  

 

 


