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Förord 
Till Dig som läser i avhandling och tänker att du är en av dem som på ett eller 
annat sätt har bidragit till att göra forskningen möjlig, vill jag uttrycka mitt 
hjärtevarma tack! Tack alla som medverkat i fältstudierna! Ni tillhör källorna 
som bidragit med värdefulla erfarenheter och ni vet att det är en konfidentiell 
hantering av materialet. Era personnamn framgår inte heller här i förordet men 
utan era budskap hade jag inte fått något att analysera, ni tillhör det primära i 
hela den kunskapande forskningsprocessen.  
 Vad gäller starten på denna upptäcktsresa, vill jag särskilt tacka 
förtroendevalda och anställda i Västra Götalandsregionens revision. Er 
förfrågan om kunskapsstöd för ”att växa i politiskt ansvar” i den nya regionen, 
blev början på lärandeprocessen som visar sig i detta arbete. Det visste vi inte 
då.  
 Jag vill också rikta ett stort tack till alla som varit inblandade i arbete under 
min tid som doktorand på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Först 
och främst till min handledare Benny Hjern. Med din kunskapsrikedom blev 
det till slut möjligt att formulera forskningsfrågor om vad jag hade funderat på i 
flera år. Äntligen kunde de begripas i fältarbete med ditt gedigna 
samhällsvetenskapliga stöd. 
  I arbetet har jag också haft värdefullt stöd av er på biblioteket, ni är bland 
det bästa som finns på Högskolan i Jönköping! Där finns fler värdefulla, kortare 
och längre möten under dessa år. Tack till Hans Wiklund, Inga Aflaki, Monica 
Johansson, Sophia ElMasry, Erike Tanghöj, Per Viklund, Peter Henningson, 
Mikael Sandberg, Berndt Brinkell, Susanne Hansson, Kerstin Ståhl, Jan-Åke 
Mjureke, Marie Petersson, Monica Bartels, Eva Karlsson, Tomas Müllern och 
Helén Anderson, för ett lärande samarbete, språkgranskning och allt annat som 
döljer sig bakom texten i tryckfärdigt skick.    
 Åsa Boholm, CEFOS, Förvaltningshögskolan i Göteborg, dig vill jag tacka 
för engagemang i seminarier omkring kollektivt omfattade 
betydelsesammanhang i sociala institutioner och analys av osäkerheter i 
komplexa sociala system. Du har visat mig, och nu vet jag, att det är spännande 
jobb förenat med ensamt och abstrakt analysarbete och socialantropologisk 
livgivande samspel förankrat i den sociala verkligheten. 
 I den nära sociala verkligheten finns, ingen nämnd och ingen glömd, mina 
vänner och min stora familj, vars tålamod, omtänksamhet och goda tankar lyser 
upp livet på ett särskilt sätt som gör det möjligt att ägna tid till ansvaret som 
berör fler än dem som är ens allra närmaste.  
 
Jönköping, December 2009 
Ann Britt Karlsson 
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Abstract 
The thesis deals with responsibilities and social interactions in auditing political 
accountability in Swedish municipalities and regions. Can local audit institutions 
and their practices help to strengthen   democratic leadership and 
responsibility? 
 Case-studies have been performed in ten municipalities, one county council 
and one regional unit across Sweden during the period 2003 to 2007. They were 
selected with regard to variation in size, political majority and through informed 
observers’ knowledge of their auditing strategies and structures. Documents 
describing their audit institution were also used in the selection process. 
The regional political unit is an innovation in public sector organization in 
Sweden. It comprises many municipalities in several earlier county councils 
forged into one regional politico-administrative unit, mainly concerned with 
citizens’ healthcare.  All political units in the study have democratically elected 
bodies and are legally similarly state regulated.  
 The field-studies started with interviews in the audit institutions of 
municipalities and regions. The responsible politically elected auditors have 
repeatedly been interviewed throughout the period of research to ascertain 
developments. Questions have been asked about how they select challenges to 
be audited, their use of and experience with professional auditors and their 
relations with the political bodies and professional organizations in their 
municipalities and regions. Documents from the audit institutions have been 
perused and their use in formal, political decision-making pursued and 
registered.  
 The results of the study show that auditing processes have impact on the 
organizing of services in the researched political units. But it differs, and is 
significantly related to local practices of organizing processes. More successful 
are organized when audit institutions relate well to professionals in services, 
invite them to participate as equals in auditing dialogs. It creates learning, for 
auditors as well as for responsible persons in the services. Important is also that 
municipal auditing is supported by legitimate political bodies and get the 
resources to contract professional advice by relevant external actors. This is not 
always the case, either for lack of asking for it or lack of political understanding 
of the necessity of learning by auditing. 
 Successful auditing practices, in the complex organization of very 
specialized production of local welfare for citizens, depend on the leadership 
capability and legitimacy of political auditors to create trust and motive for 
specialists to engage in common endeavors, organized across, what Max Weber 
calls, ‘iron cages’ of bureaucratic organization. The democratic ethos of welfare 
states demands that resources politically are reserved for the ‘have-nots’ rather 
than for the ‘haves’. Due to centralized ‘iron cages’, the general principles of 



6 

welfare states today cannot cope with this localization. Since the 1970s, it has 
become the remit of welfare municipalities and regions.  
 In Sweden ‘have-nots’ usually have multiple needs. An auditing focus on the 
‘have-nots’, in line with the democratic ethos of welfare states, signifies more 
successful auditing practices. Auditors know ‘for whom or what’ they audit and 
are able to organize and motivate so that specialized, bureaucratic organizations 
combine their competences and skills. 
 The results of the investigation show that auditing in few researched units 
are high on the learning curve of competent, inter-organizational political 
accountability.  Several are moving upwards, but most are on the lower end on 
the curve. 
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1  Politiskt ansvar i  svenska 
välfärdskommuner 

Denna avhandling handlar om politiskt ansvars organisering i 
kommunaldemokratisk praktik och särskilt vilka förändringar som värderas i 
ansvarets innehåll och institutioner av politiskt ansvariga i kommunala 
organisationer till följd av den kommunala revisionens granskningar. 
Synliggörandet av detta samhällsproblem syftar till ökad förståelse av det 
samtida tillståndet i det politiska ansvarets innehåll och sociala relationer, i 
betydelsen ansvarets medel och ändamål, i organisering av verksamhet som 
utförs på lokal och regional politiskt nivå av kommunala organisationer.  
 Detta inledningskapitel syftar till att introducera det samhälleliga 
problemområdet som föranleder underökningen av de politiska 
ansvarsprocesserna samt forskningsfrågorna som är utgångspunkten för de 
empiriska studierna i denna avhandling. Här undersöks empiriska förhållanden 
för ökad kunskap om forskningsområdet med stöd av erfarenhetsbaserad 
kunskap om det politiska ansvarets innehållsliga aspekter och 
informationsutbytet i institutionella sociala samspelsrelationer. I avhandling är 
det därmed angeläget hålla isär teoretiska och normativa attribut från empiriska 
förhållanden. I den empiriska studien innebär det att vara lyhörd för de politiskt 
ansvarigas budskap, vad som förmedlas av teoretiska förståelse och för vad som 
i handling visar sig i ansvarets organisering. 
 Efter presentationen av syftet och forskningsfrågorna redovisas hur 
policybegreppet används i denna avhandlings analyser av ansvarets lärande 
organisering samt det empiriska materialet. I slutet av kapitlet finns en 
läsanvisning samt avhandlingens disposition. Därefter ägnas kapitel två åt en 
översiktlig teoretisk beskrivning av kommunal revision.    

1.1 Problemområdet och temat i forskningen  
Problemområdet i denna avhandling handlar om innehållsliga aspekter och 
sociala samspelsrelationer i politiskt ansvar i verksamheten som utförs för 
medborgarna på lokal politisk nivå i kommunerna. Avhandlingens 
forskningsfrågor handlar om vilka aspekter i det politiska ansvaret för 
kommuners verksamheter som kan förbättras genom  kommunala revision. Här 
belyses och följs politiskt ansvar i sociala samspelsprocesser mellan politiskt 
ansvariga representanter, anställda och medborgarna i den svenska 
demokratimodellens politiskt styrda institutioner i samhället.  
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 I Sverige utförs merparten av de människonära tjänsterna för medborgarnas 
hälsa, utbildning och sociala välfärd i kommunerna1. Där finns de folkvalda 
representanter2 som åtagit sig uppdrag för att ansvara politiskt för att 
verksamheterna sköts på de villkor som följer av kommunernas demokratiska 
ordning. Därför vill jag undersöka vad det politiska ansvaret i svenska 
välfärdskommuner innebär i praktiken. Vad uppfattar förtroendevalda som 
särskilt viktigt i ansvaret? Vad begränsar eller möjliggör lärandet i det politiska 
ansvarets användning och vad möjliggör att ansvaret förbättras?  
 Verksamheternas arbete för medborgarnas välfärd vilar på  ideologiska, 
politiska och kunskapsmässiga grundvalar. Villkor, arbetsprocesser och begrepp 
som berörs i denna avhandling har därmed också normativa inslag. Vad som är 
lokalt önskvärda resultat av de förtroendevaldas politiska ansvar i  
verksamheten kan inte på förhand definieras. Frågor om och för vad och hur 
kommunal revision kan vara av betydelse för en lärande organisering i politiska 
ansvarsprocesser i kommunala verksamheter kan bara besvaras empiriskt 
genom att följa hur det sker i praktiken.  
 Verksamheten som utförs av den kommunala organisationen bedrivs inte 
för ekonomisk vinnings skull. Medborgarnas gemensamma medel mobiliseras 
och fördelas i demokratisk ordning till prioriterade behov för befolkningen i 
kommunen.  I sociala samverkansrelationer ska verksamheten organiserat 
innebära ändamålsenliga tjänster för medborgare som har rätt till det och 
önskvärda sociala effekter i samhället. Den svenska modellen för 
välfärdsstatens utbyggnad har skett med den kommunala förvaltningen som bas 
för enhetsstatens strävanden, en servicedemokrati i rättsstatlig regi. För 
fördjupad demokrati och  demokratisering förutsätts medborgares medverkan 
och politiskt ansvariga som deltar i ansvarsprocesser där resultat av 
förtroendevalda politiskt ansvarigas beslutsprocesser värderas socialt för 
medborgarna i samhället.  
 Det politiska ansvaret är omfattande och särskilt efterfrågat när det innebär 
osäkerhet och kunskapsbrist  att på avstånd och på förhand fatta avgörande 
beslut för människors hälsa och sociala livssituationer i samhället. Det finns i 
demokratin institutioner som ger möjligheter till insyn, kritisk granskning och 
                                                      
1 I avhandlingen tillämpas kommunallagens betydelser av kommuner (Kommunallag 1991:900, 
ändringar införda till och med SFS 2006:632) som samlingsbegrepp för kommuner och landsting. 
Till landsting hör också regioner ansvariga för landstingsverksamhet. Kommunallagens 
definitioner tillämpas på motsvarande sätt vid benämningen av de organisationer och 
förtroendevalda vars uppgifter regleras i kommunallagen. Det innebär följaktligen att då jag 
skriver om fullmäktige, fullmäktigeberedningar, styrelse, nämnder eller revision i texten så avses 
dessa i både kommuner och landsting (och därmed också region), om inte annat framgår i texten.  
2 Med förtroendevald avses definitionen enligt kommunallagen kapitel 4:1, ledamöter och 
ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer (Kommunallag 
1991:900, ändringar införda till och med SFS 2006:632). De är av väljarna i kommunen 
direktvalda ledamöter och deras ersättare i fullmäktige samt de av fullmäktige valda ledamöterna i 
fullmäktigeberedningar, styrelse, nämnder samt revisorer. Reglerna är också här gemensamma för 
kommuner, landsting och region. Kännetecknande för uppdragen är att de fullgörs inom 
organisationen i uppgifter som följer av åtagandet för respektive kommun, landsting eller region.   
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revision för att i tid synliggöra oönskade förhållanden i ansvaret och vilka 
resultat offentliga verksamheter åstadkommer samt att  belysa och öppet 
värdera dem i de sociala förhållanden som är på lokal och regional politisk nivå. 
I den kommunala praktiken finns de förtroendevalda som åtagit sig uppdrag för 
att ansvara politiskt för att verksamheterna sköts på de villkor som följer av 
kommunernas demokratiska ordning. Det är ansvar som årligen granskas under 
pågående verksamhetsprocesser. Det ger möjlighet till insyn i ansvaret och att 
brister i verksamheten belyses flexibelt anpassat för vad som i olika lokala och 
regionala förhållanden värderas vara mer väsentligt än annat att granska och att 
ägna sig åt att av/lära i ansvaret, att i tid möta utmaningar i ansvaret, att stärka 
och förbättra vad som är möjligt.   
 Samtidigt visar sig flera problem i det politiska ansvaret i kommunerna. Det 
finns misstroende mot politiska institutioner och brister i det politiska ansvaret 
som gör att socialt utsatta medborgare i kommunerna med rätt till adekvat 
organiserade ändamålsenliga offentliga tjänster inte får det. Det innebär 
mänskligt lidande, politisk, ekonomisk och social ojämlikhet mellan människor 
och  bristande legitimitet för det demokratiska systemet, en illegitim demokrati. 
(Möller 2000; Hjern 1992, 2007; Salonen 1998, 2001). Hur kan innehållsliga  
aspekter i det politiska ansvarets sociala samverkansrelationer synliggöras 
tidigare? Varför finns  sådana brister i det politiska ansvaret? Vad förhindrar en 
lärande organisering i politiska ansvarsprocesser? Vilka institutioner tillvaratas i 
ansvarsbefrämjande samspel mellan medborgare och aktörer som åtagit sig 
ansvar i organisering av offentliga verksamheter och demokratisering i samället? 

1.2  Politiska ansvarsprocesser i 
kommunerna  

Förtroendevalda representanters frivilliga och anställdas avlönade arbete i 
verksamheter för medborgarna kan  vila på olika kunskapsmässiga grundvalar. 
Där kan finnas såväl ideologiska, välfärdspolitiska, ekonomiska, rättsliga, 
teoretiska som  erfarenhetsbaserade kunskaper. De samhälleliga problem och 
forskningsfrågor som berörs i denna avhandling handlar om att synliggöra, 
beskriva och förklara mänsklig och social förmåga till ansvar i organisering av 
politiska uppgifter i verksamheter för medborgarna utifrån villkoren  i den 
kommunala självstyrelsen. 
 Det konkreta informationsutbytet mellan medansvariga aktörer i 
ansvarsprocesserna är i praktiken i rörelse i situationer där politiskt ansvariga 
har att ta ställning till hanteringen av sin politiska beslutsmakt i förhållande till 
olika institutionella villkor. Organiseringen av verksamheten pågår med 
ofullständig information i olika ansvarsutrymmen för demokratisering med stöd 
i  olika kommunala och regionala institutionella arrangemeang för politiskt 
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ansvar i förhållande till medborgarna i samhället. Ansvaret i förhållande till de 
tillvaratagna lokala villkor står i denna avhandling i förgrunden.  
 Ur vilket perspektiv och för vem eller vad det och hur politiskt ansvar i 
praktiken representeras påverkar vad i ansvaret som beaktas och belyses före 
annat i ansvarsprocesserna. I avhandlingen beaktas att här kan finns olika 
utgångspunkter och principer som i vardagsarbetet vägleder politiskt ansvariga 
aktörer i ansvarsprocesserna samt var dessa aktörer befinner sig i tid och rum. 
De är av ansvarsrelevant betydelse därför att de institutionella arrangemangen 
vilar på olika principer och  villkor  som förutsätter politisk samordning för en 
adekvat organisering av verksamheten för medborgarna i samhället. 
 I självstyrelseutrymmet för politiskt ansvar i  kommuner finns också likheter 
i gemensamma institutionella arrangemang att tillvarata i lokala/regionala 
förhållande. Förtroendevalda representanter och anställda har liknande medel 
att tillgå inom det politiska ansvaret i kommuner och regioner. Där  finns 
gemensamma förutsättningar inom demokratin som överideologisk 
utgångspunkt i konstitutionella och rättsliga regelverk, byråkratiskt ordnade 
förvaltningsorganisationer samt medborgare att kunskapa och kommunicera 
med inom kommunalrättsliga och kommunaldemokratiska ramar. Därutöver 
finns det särskiljande förhållanden, ideologiska  grundvalar, partipolitiskt 
baserade institutioner och föreningar för ideellt baserade och privaträttsliga 
entreprenörers engagemang att samverka med i utförandet av verksamheterna. 
Också inom det politiska ansvaret. Där förutsätts kommunal demokrati där 
befolkningsansvar och behov prioriteras med politiskt ansvar, i förhållande till 
mångfald av olika lokala och regionala utmaningar. 

Att representera politiskt ansvar i demokratisering med 
institutioner för demokrati 
Värdet av demokratiska system och dess institutioner tydliggörs i praktiken, av 
vad de innebär för människorna de är till för. För att kunna undersöka den 
kommunala revisionens3 betydelse för ansvarighet i kommunaldemokratisk 
                                                      
3 Med den kommunala revisionen avses den kommunala revisionsinstitutionen såsom 
kommunalrättsligt reglerat organ för revisionen av politiskt revisionsansvarigas skötsel av 
verksamhet utförd i och av den kommunala organisationen. Revision, som en form av 
granskning, används som ett sammanfattande uttryck för den verksamhet kommunala revisorer 
utför (SKL 2006). Den empiriska innebörden i revisionsbegreppet förändras över tid i 
förhållande till beskaffenheten i verksamheten som granskas. Det är förhållanden som teoretiskt 
och empiriskt kommer att belysas i studien. Revision kan i ett sammanhang innebära noggrann 
efterkontroll och i ett annat sammanhang innebära verksamhetsförbättring (Flint 1988; 
Hanberger, Khakee, Nygren, Segerholm 2005; Lundin 1999; Mautz 1954; Mautz och Scharaf 
1961/1992). Med kommunala revisorer avses generellt förtroendevalda revisorer och deras 
sakkunniga stöd, yrkesrevisorer och professionella med kunskaper inom de olika områden de 
förtroendevalda anser sig behöva stöd av för att utföra revisionen.   
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praktik är det centralt att åtminstone analytiskt hålla isär demokratins många 
betydelser. Det gäller också att skilja på principer som föreskrivs för en rättvis 
demokratisk procedur samt vad institutionernas förmåga bidrar till att 
förverkliga socialt för medborgarna i samhället. Det underlättar i både empirisk 
och normativ demokratiforskning, ett demokratiskt systems legitimitet blir 
starkare om argumenten för det ena och det andra tydliggörs.  
 För att empiriskt kunna undersökas hur det förhåller sig, här med det 
politiska ansvaret och den kommunala revisionsinstitutionens eventuella 
betydelser för politiskt ansvar i organisering av kommunal verksamhet, måste 
demokratibegreppets normativa attribut hållas isär från hur det empiriskt 
konkret förhåller sig (Lundström 2001:220f) i lokal praktik. Det stödjer också  
frågornas vetenskapliga värde i undersökningen  och bidrar till att empiriska 
samband förtydligas och öppet redovisas mellan de institutionella arrangemang 
som finns i och för demokrati och det som anses gott för människorna i 
samhället (Myrdal 1968). I användningen av demokratibegreppet görs därmed 
de distinktioner som här är centrala för att vetenskapligt undersöka vad politiskt 
ansvariga inom demokratins institutionella arrangemang organiserar sig med 
och för. Detta är en empirisk studie. Jag skiljer på vad demokrati är och de 
typer av argument som demokratin kan försvaras med, när  budskap förmedlas 
av formellt politiskt ansvariga representer och medverkande aktörer. 
Demokratibegreppet används således utifrån de svenska förhållandena, med en 
gemensam demokratiideoligisk representativ demokratimodell, som en 
rekonstruktion av principer för ett styrelseskick, medborgarstyre med en 
rättsordning med rättvisa procedurer i beslutsfattande med majoritetsregel..  
 Därefter är det relevant att fråga om de institutionella arrangemangen i 
praktiken skapar de sociala samverkansrelationer som rättvisa kräver i svenska, 
regionala och lokala förhållanden. För det krävs relevant och renodlad 
kategorisering av argument för vem/för vad ansvaret praktiseras av dem som 
åtagit sig att göra det i ett kommunaldemokratiskt system. Resultaten kan 
reflekteras i förhållande till normativt demokratiteoretiskt stöd. I denna 
avhandling är det inte aktuellt att utveckla normativ demokratiteori. Här är det 
aktuellt att hålla isär demokratibegreppets normativa attribut från vad som 
empiriskt uttrycks i ansvarets organisering. För det behövs ett teoretiskt 
ramverk som ger stöd att analysera vad demokratins institutioner bidrar till att 
skapa i praktiken. Det generaliserbara i resultaten kan därefter värderas och 
problematiseras av flera än de som medverkat till att förmedla det aktuella 
tillståndet i ansvaret och  organiseringens beskaffenheter i konkret praktik. 
 Roemer (1999) visar på nödvändigheten av institutionernas innehållsmässiga 
samspel i en demokrati. Politisk, ekonomisk och social rättvisa är varandras 
förutsättning under demokratisering (Roemer 1999:57). Likaså tydliggör 
Roemer att demokratins institutioner måste undersökas empiriskt för att få svar 
på frågor om dess praktik bidrar till att skapa de relationer som krävs för vad 
som eftersträvas i den aktuella demokratins  praktik. Sen (1999) argumenterar 
också för att samspelet mellan politiska, ekonomiska och sociala förhållanden 



Internationella Handelshögskolan 

18 

måste belysas och hanteras samtidigt, med utgångspunkt i de utsatta 
människornas livssituation i samhället,  att ge den helhetliga bild som krävs för 
politiskt ansvarigas beslut och organisering av verksamheter. Sen utvecklar sin 
teori med argument för att möjliggöra frihet för utsatta människor att själva 
medverka för sin mänskliga utvecklingsprocess i samhället. 
 I denna avhandling är inte avsikten att föreskriva normativ teori. Här hålls 
begreppen isär för att göra det möjligt att undersöka det ansvar som praktiseras, 
(av)lärs och förbättras i interaktioner mellan poltiskt ansvariga och den 
kommunala organisationen. Ansvaret kan bibehållas eller förändras vad gäller 
insvarets innehåll och rörelseriktning i praktiken. Detta ansvar befrämjas och 
institutionaliseras, i undersökningen baserat på de ansvarigas budskap. Vad 
revisionen särskilt belyser, de innehållsliga aspekter och sociala dimensioner 
som förändras, kan observeras, bekräftas och värderas av politiskt ansvariga i 
kommunerna. Här är ansvarets innehållsliga aspekter och informationsutbytet i 
institutionella sociala samspelsrelationer av central betydelse för att 
kunskapsbaserat kunna problematisera såväl det politiska ansvaret som den 
kommunala revisionen i systemet med demokrati och kommunal självstyrelse. 
 Genombrott för demokrati och institutioner som innebär fortsatt 
demokratisering för politisk, ekonomisk och social jämlikhet för medborgarna 
skapas i samspel mellan, samhälle, omvärld och dess inre sociala förhållanden. 
Utifrånkommande krafter och inrikes politiska förhållanden har utmanat och 
utmanar tidigare stabila ordningar. I det samspelet möjliggörs förändringar i 
samhällets institutioner när självstyrelseutrymmen tillvaratas (Giddens 1992, 
Himmelstrand 1993, Held 1987/1997, Dahlkvist och Strandberg 1999; Andrén 
2007). Demokratisering har stöd i den svenska rättsstatens formella 
institutioner, i på förhand formulerade procedurer och regelverk, i 
kommunaldemokratisk ordning fattade besluts beskrivningar och i nedtecknade 
normer för den kommunala revisionen. Det är allmänt kända gemensamma 
principer för politiska procedurer och självstyrelseutrymme där medborgarna 
kan och medverkar utifrån lokala förhållanden i organisering av gemensamma 
angelägenheter i ett föränderligt samhälle.  
 Med demokratins arbetsprocedurer fördelas med majoretetsregler för 
politisk beslutsmakt medborgarnas möjligheter till inflytande och medverkan i 
politiskt ansvar. I denna avhandling antas att innehållet i ansvaret, medansvariga 
aktörers kunskapsutbyte i organiseringen av verksamheten, ansvarets 
utgångspunkter,  rörelseriktningar och principiella ändamål kan synliggöra 
ansvarsprocesser och dess institutionalisering. Därför är det väsentligt att få 
kunskap om innehållet i ansvaret via de  procedurer och arbetsordningar som 
etableras, bibehålls eller förändras. Försvaret för ett demokratiskt 
samhällssystem och dess institutioner  är villkorligt. I den svenska 
demokratitraditionen är det de goda konsekvenserna som är demokratins 
försvar. (Lundström 2001 med referens till Tingsten 1945). I värdefrågan 
betonas individens fria personlighetsutveckling. Utvärderingskriterium på 
statsskicket är vad som skapas av goda effekter som social gemenskap och 
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personlig frihet. Det gäller därför att skilja på principerna som föreskriver 
politisk jämlikhet respektive vilken förmåga demokratiers institutioner har att 
bidra till att det förverkligas i samhället (Lundström 2001).  
 Med förändringar i samhället och dess omgivning utmanas tidigare tillstånd 
och trögrörligheter i stabila institutioner, som offentliga förvaltningars 
organisationer formade med principer för stabila effektiva byråkratier och 
tolkning av rättsreglerade procedurer och regelverk (Asplund 1979, Giddens 
1992). Med samhällsutvecklingen förändras den svenska välfärdsstatens 
organisation och innehållet i det politiska ansvaret, organiseringen av offentlig 
verksamhet, dess omfattning och deltagande. Människonära tjänster utförs idag 
i kommunerna. Kommunmedlemmarnas livsvillkor i vardagen påverkas direkt 
av hur politiskt ansvar för verksamheterna organiseras och utvecklas.  
 För vem, vad och hur det politiska ansvaret för kommunala verksamheter 
koordineras och får konsekvenser har lett   till implementationsforskning. 
Forskningen problematiserar analysen av politiskt policyskapande för lärande 
av hur angelägna samhällsproblem organiseras. Kan de rättas till av dem som 
deltar i organiseringen av kommunala verksamheter (Lasswell 1971; Hjern 
1982; Pressman & Wildavsky 1984; Bogason 2000)? 
 I de frågor som undersöks i avhandlingen ses det politiska ansvaret ur ett 
samhällsperspektiv, som ett socialt medel i verksamheters organisering av 
kommunmedlemmarnas välfärd  enligt de villkor som följer av samhällets 
demokratiska ordning. Förståelse och förklaring av angelägna samhällsproblem 
har att utgå från dynamiska  sociala samspelsprocesser i ett samhälle som 
fortlöpande förändras. Detta förutsätter andra samhällsvetenskapliga 
angreppssätt än de som kan utgå från stabila eller standardiserade 
institutionellla villkor (Hjern 1999a; Asplund 1979; Luhmann 1984/1995; Rasch 
2002).  
     De förändringar i lokala situationer som människor åstadkommer 
gemensamt kan studeras med olika perspektiv. I kommunaldemokratiska, 
politiska ansvarsprocesser finns normativa inslag. När de studeras gäller det för 
forskaren att vara öppen för det som i praktiken värderas som önskvärda 
förändringar och för vem ansvar tas av förtroendevalda och professionella när 
tjänster för människors hälsa och välfärd organiseras (Weber 1919/1946; 
Etzioni 1975; Bjereld, Demker och Hinnfors 2002; Morén och Blom 2003; 
Kalman 2006). 
    Närgången granskning och revision av det etablerade är en uppgift för många 
aktörer i en demokrati. För vem eller vad olika verksamheter organiseras och av 
vem, är empiriska frågor, liksom ur vilka perspektiv som kommunala 
verksamheter bereds, utförs, bedöms och värderas till sina effekter av de 
medverkande i processerna. Detta sker i samspel mellan aktörer med olika 
funktioner som tillsammans organiserar socialt ansvar och lärande för 
ansvarstagande. 
     Dessa frågor berörs i avhandlingen och undersökningen sker empiriskt ur 
den kommunala revisionens perspektiv. Hur ser ansvarsproblemet ut? Kan 
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revisionsprocesser bidra till kommunal policy som ökar möjligheterna att ta 
demokratiskt politiskt ansvar?  
 Förståelse av samhällsproblemet är grunden för analys av policy (Wildavsky 
1987:387ff; Hjern 1999a; Zahariadis 1998, 2007). Problemförståelse med hjälp 
av undersökta aktörer vägleder avhandlingens angreppssätt, dess stegvisa och 
växelvisa beskrivningar och förklaringar av det ansvarstagande som framträder i 
de urvalda revisionsprocesserna. Det betyder att vi måste vara noga med att 
försöka förstå vad det är för frågor som deltagare i revisionprocesserna 
förknippar med sitt politiska ansvar i det som granskas och prövas av 
kommunrevisorer och de  resultat som de värderas i revisionen.  
     Inledningsvis ges därför utrymme för problemområdets normativa inslag så 
som de formuleras av deltagarna. Dessa vägleder studiens teoretiska ansatser 
för angreppssätt och analys av praktiska  fall av kommunala revisionsprocesser. 
Av det som sker i processerna är jag särskilt angelägen att förstå och få 
förklaringar till när det skapas policy som främjar ansvar på lokal politisk nivå 
och vad det är för förändringar som då värderas som önskvärda av dem som 
berörs i kommunen.  

Vilka värden återspeglar organiseringen av verksamheten i 
praktiken? 
I adekvata policyprocesser ska väsentliga utmaningar hanteras för att lösa 
angelägna samhällsproblem med de organisationer som skapats för detta. 
Adekvat policy, problemdefinition och de institutionella arrangemang som 
organiseras för att lösa dem återspeglar de värden som demokratins 
organisationer har skapat  (Wildavsky 1979; Beitz 1989). Vi har därför 
anledning att försöka förstå vad det är för utmaningar förtroendevalda möter 
och hur de organiserar sig för de utmaningar de väljer för att fullgöra sina 
åtaganden.  
 I den svenska,  såväl som i andra välfärdsstater, är det med vårt 
gemensamma ansvar som gemensamma resurser kan mobiliseras i samhället för 
de mest utsatta människornas behov. Socialt ansvar hålls ytterst samman av att 
vi som medborgare känner förtroende för demokratins institutioner och  tilltro 
till att det ansvar som skall tas kan organiseras politiskt. I etablerade 
välfärdsstater finns ofta institutionella trögheter som kan motverka effektiv och 
ändamålsenlig organisering av tjänster (North 1993; SOU 1996:85; Hjern 
2001a). Institutionerna har ofta etablerats och fungerat i en annan samhällsepok 
än dagens. Viktiga svenska offentliga organisationer har etablerats under tiden 
för industrisamhällets utveckling med förebilder från varuproduktion. För att 
organisationerna ska kunna organisera vad de i demokratisk ordning har 
tillskapats för, förutsätts att de förnyas i demokratisk ordning i enlighet med  
förändringar som sker i samhället i samspel mellan  medborgare och politiska 
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och professionella organisationer. Sker sådan förnyelse med en kommunal 
revison som ser aktuella, lokala utmaningar?  
 Välfärdsstatens tjänster för människors välfärd individualiseras lokalt i 
kommuner, landsting och regioner men också i lokal statlig förvaltning i 
samarbete med kommunala aktörer. Kommunerna ska ledas i demokratisk 
ordning med politiskt ansvar för organisering av verksamheter på uppdrag av 
medborgare och lagstiftaren. Verksamheten ska utföras med den inriktning och 
omfattning som folkvalda beslutat. Den finansieras med skattemedel, avgifter 
och bidrag.  
     Utförandet av människonära välfärdstjänster som hälso- och sjukvård,  
utbildning, vård, social trygghet och omsorg har från 1950-talet och  i ökande 
omfattning från 1970-talet överförts till kommunerna. Reformer i kommunerna 
har avlöst varandra under välfärdsstatens utveckling. Som en del av denna 
utveckling har försöksverksamhet med regionalt självstyre skett från 1999. 
Politiska regioner har etablerats med ändrad ansvarsfördelning mellan statlig 
och regional nivå. Uppgiftsfördelningen idag är sådan att merparten av de mer 
människonära tjänsterna utförs i kommunala verksamheter medan de flesta 
kollektiva samhällsskyddande och rättsskipande uppgifterna sköts genom 
staten. Primärkommunernas sociala ansvarsområden omfattar sedan 1990-talet 
avgörande verksamheter för människors liv som skolverksamhet, vård och 
omsorg, stöd och service vid funktionshinder och psykiatrisk vård respektive 
hälso- och sjukvård i landsting och regioner.  
 Det är på  lokal och regional politisk nivå som förtroendevalda i kommunal, 
representativ demokratisk ordning har beslutsmakt och politiskt ansvar för att 
verksamhet organiseras och återspeglar de värden  som den kommunala 
demokratin eftersträvar. Med en innehållsmässig definition är demokratisk 
politik att auktoritativt värdera och fördela värden i och för samhället. De 
förtroendevaldas politiska ansvarär  att definiera utmaningar och behov, att 
prioritera vilka gruppers utmaningar och behov som ska hanteras före andras, 
att fördela gemensamma (begränsade) resurser enligt vad som prioriteras och 
att granska och utvärdera effekterna av insatserna  (Easton 1965; Montin 1993, 
2002:97; Hjern 1992; Fridolf 1998, 2000; Dahlkvist 1999).   
 I organiseringen av kommunala verksamheter medverkar fler än de som är 
direkt politiskt ansvariga. Komplicerade och fragmentiserade nätverksrelationer, 
utbrett professionstänkande och oklara målsituationer är termer som 
tillsammans med omfattande dynamik, komplexitet och  mångfald kän-
netecknar den offentliga verksamheten i dagens kommuner (Kooiman 1993, 
1999; Bogasson 2000; Pierre 2000; Elander 2002; Montin 2002). Det finns 
många andra än  de förtroendevalda som ägnar sig åt politisk aktivitet för att 
påverka organiseringen av offentlig verksamhet trots att de inte är politiskt 
ansvariga inför medborgarna  (Hjern 1992; Dahlkvist 1999; Montin 2002:97). 
Inom och utanför kommunens politik och förvaltning kan förtroendevalda, 
anställda, uppdragstagare, företag, föreningar, familjer liksom statliga 
myndigheter ingå bland dem som i olika roller medverkar i organiseringen av 
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olika behov, problem och utmaningar (Kooiman 1999; Pierre 2000, Bogason 
2000, Sellers 2002, Montin 2000, Sörensen 2002a; 2002b).    

Kommunmedborgarna är verksamhetens mål och medel 
De totala kommunala verksamhetskostnaderna uppgick 2006 till 648 miljarder 
kronor. Verksamheten finansieras till drygt 70 procent av skatteintäkter från 
kommunmedborgarna. De utförs av drygt en miljon anställda (SCB, Offentlig 
ekonomi 2008). Kommunmedlemmarna, målen och medlen för 
verksamheterna  bidrar till att utveckla vår gemensamma välfärd för att  
samhället ska fungera väl. I ekonomiska termer  sker det med cirka 500 
miljarder kronor i kommunalskatt till verksamhet i kommuner, landsting och 
regioner (SCB Offentlig ekonomi 2008).  
 Det är fullmäktigeförsamlingar som ytterst är politiskt ansvariga för att 
kommunerna tillförsäkras de möjligheter  kommunallagen ger för granskning  
av kommunala angelägenheter:  information, kontroll, uppföljning och 
utvärdering. I kommunallagen finns stöd för att allmänheten ska tillförsäkras 
information som ger möjlighet till insyn i hur  utförda verksamheter  bedrivs i 
kommunens egenregi, kommunala företag, kommunala entreprenader och 
avtal.4    
 Information om de offentliga uppgifternas fördelning  och finansieringen 
säger dock föga om hur ansvaret för att sköta uppgifterna definieras och 
avgränsas i den politiska praktiken för att tillvarata gemensamma medel 
rättssäkert, effektivt och ändamålsenligt för medborgarna och kommunens 
prioriterade behovsgrupper (ibland på statligt uppdrag).   

Ansvarsprocessernas idéburna och rättsreglerade institutioner  
Samhällets komplexitet återspeglas i det politiska ansvarets moral, åtaganden 
och karaktär. Sociala och politiskt ansvarsetiska kännetecken återkommer i den 
samhällsvetenskapliga forskning som behandlar  politiskt, demokratiskt ansvar 
respektive aspekter av ansvarsutkrävande under ett samhälles demokratisering.  

 “When we consider political responsibility, it is clear that the area of accountability 
for choices, decisions, exercises of judgement, is broader than the area of duty. And it 
is vaguer.” (Pennock 1960:9) 

Politiskt ansvar kräver överväganden och omsorgsfull bedömning av såväl 
omedelbara som mer avlägsna konsekvenser i samhället till följd av politiska 
handlingar (Freund 1960:30 ff. ref Weber 1921/1946:119-127; Pennock 1960; 
Friedrich 1960).    Förtroendevaldas politiska ansvar i kommunala verksamheter  
                                                      
4 I Kommunallagen framgår detta särskilt i kapitel 3 om kommunernas och landstingens 
organisation och verksamhetsformer samt i kapitel 9, om revision (Kommunallag 1991:900, 
ändringar införda till och med SFS 2006:632). 



Politiskt ansvar i svenska välfärdskommuner 

23 

ingår i komplexa sociala processer mellan dem som direkt berörs av  
organiseringen av samhällets politiska uppgifter och de som utför dem. Dessa 
samspelsprocesser kallar jag i avhandlingen också för ansvarsprocesser  och 
oavsett vilka som deltar är de förtroendevalda alltid politiskt ansvariga.  
 Ansvarighet med innebörden ansvarsskyldighet är ett normativt teoretiskt 
begrepp som är grundläggande för demokratiska, politiska system. Samtidigt är 
detta en dynamisk process med ett innehåll som i daglig praktik påverkar 
individeras liv. I en representativ demokrati ska politiskt ansvariga 
kommunicera ansvarsprocessernas idéer och konflikter. De har fått 
medborgarnas förtroende att politiskt definiera gemensamma behov samt 
frigöra och mobilisera gemensamma resurser för adekvata lösningar av 
kommunala angelägenheter. 
 För såväl de politiskt ansvariga som medborgarna finns i kommunerna 
idéburna och  rättsligt reglerade institutioner som har etablerats  demokratiskt 
under den svenska välfärdsstatens utveckling. De förtroendevalda i 
kommunerna förutsätts ständigt värna och handla så att den övergripande idén 
om demokrati utvecklas solidariskt. Det innebär alltid att hantera olika viljor 
och motstridiga uppfattningar för värdering av vad som är mer förenligt med 
demokrati än annat (Lundström 2001; Petersson 2006; Wallenberg 1996).  
 Ansvarighet innehåller i praktiken olika aspekter av hur ändamålsenliga 
tjänster skall organiseras för medborgarnas bästa med demokratiska medel och 
resurser (Aschwort, Boyne och Walker 2001; Thomas 1998:348; Etzioni 1975; 
Bjorkman och Altenstetter 1976). Ansvariga i kommunal politik och förvaltning 
ska i samverkan organisera och sköta verksamheter så att människors  socialt 
erkända behov bedöms rättvist och tillgodoses effektivt och ändamålsenligt 
med gemensamma medel. Det hanteras idag inte alltid väl. Det innebär ofta 
mänskligt lidande samtidigt som våra gemensamma resurser förbrukas utan att 
bidra till resultat av värde för dem som insatserna organiseras för. Insatser, av 
olika offentliga organisationer, utförs ofta utifrån olika mål och utan 
samordning. Då bidrar tjänsterna inte till resultat i önskvärd riktning till tjänster 
som ser till människors sammansatta behov (SOU 1996:85, Fridolf 1998, Hjern 
och Andersson 1998, Hjern 2001b). Statsvetenskaplig forskning visar också att 
bland socialt utsatta människor uppfattas politiken vara meningslös och bland 
människor som är insatta i den politiska praktiken uttrycks misstro gentemot 
politiker och politiska institutioner förmåga (Möller 2000).  
 När Petersson (1987:154) belyser medborgarmaktens institutionella 
förutsättningar anger han tre dimensioner som tillsammans ger en allmän 
kompetens som är nödvändig för beredskap att i handling ingripa när förd 
politik tar oönskad riktning. Medborgare förutsätts ha grundläggande kunskap 
om systemets sätt att fungera, politikens sakliga innebörd samt politiskt 
självförtroende.  
 Fördelningen av offentliga uppgifter i samspel mellan politiskt styrda 
enheter och utrymmet för politisk ledning och handling behöver klargöras för 
att ansvar ska kunna tas, förbättras eller utkrävas i självstyrande demokratiska 
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enheter (Held 1987; Dunn 1999:316-344 i Przeworski et al 1999, kapitel 10 - 
11). Politiskt ansvar i demokratisk ordning förutsätter att politiskt styrda 
organisationers uppgifter utförs med klarhet i för vem och vad verksamheten 
utförs, vilket utrymme som finns för att fatta ansvariga beslut och mobilisera de 
resurser som samlat kan ge adekvat verkan i  organiseringen av tjänster  för 
människors hälsa i samhället (Simon 1957, Etzioni 1975; Bjorkman och 
Altenstetter 1976; Held 1987/1997; Day & Klein 1997). 
  Demokratiskt styrda institutioner är inte till för sin egen skull. Därför gäller 
det att ha kunskap om vilka verkningar institutionerna ger för de medborgare 
de är till för. Demokratiers institutioner och deras politiska förändring är både 
skapade av och skapar resultat för dess medborgares skull (Petersson 1987; 
Beitz 1989:25). Detta leder till några av avhandlingens viktiga frågor: Vad är det 
som kommunrevisorer inriktar revisionen på i de kommunala verksamheterna? 
Vilka har de informationsutbyte med när de prioriterar revisionsinsatser? 
Tillvaratar revisionsprocesser kunskapsutveckling för lärande i organisering av 
ansvar och hur går det i så fall till?  

Lärande i politiskt ansvar och ansvarsprocesser i kommunerna 
Kunskap om samspel i ansvarsprocesser, om sociala relationer mellan 
medborgare och verksamheter, är angelägen dels för tilliten till kommunala och 
rättsstatliga institutioners legitimitet, dels för att de skall kunna  förändras i 
enlighet med samhällsutvecklingen. Det demokratiska ansvarets organisering 
måste hela tiden står i fokus. Vi vet idag lite om de  ideologiska, 
välfärdspolitiska och kunskapsmässiga grunder, som kommunala revisorer 
använder sig av i praktiken när de granskar verksamheters resultat. Vilka 
aspekter i ansvaret bedömer och värderar de i sin prövning?  
 Vi vet att den kommunala revisionen är en av flera verksamheter i den 
kommunal organisationen som har rättsreglerade uppgifter. Revisionen har 
enligt kommunallagen ett legalt uppdrag att granska och pröva ansvarigas 
skötsel av verksamheterna. Det  behövs överblick, både utifrån av det sociala 
problemområdet som helhet och insyn inifrån revisionsprocesserna, för att få 
kunskap om vad den kommunala revisionen bidrar med för information om  
verksamheternas skötsel och hur samspelet går till i de revisionsprocesser som 
kan åstadkomma de förändringar som värderas önskvärda i de förtroendevaldas 
ansvar och ansvarsprocesser. Den kommunala revisionen kan spänna över ett 
stort fält av verksamheter och dess inriktningar kan variera utifrån lokala 
förhållanden. Där finns också gemensamma institutionella villkor för den 
kommunala revisionens organisation i olika kommuner som är förankrade i 
kommunalrättslig lagstiftning och konstitutionella villkor. Det är därför viktigt 
att förstå samspelsprocesserna i organiseringen av verksamheterna i 
kommunerna något som innebär lärande i erfarenheter och ansvar som bidrar 
till förändringar som värderas av dem som lokalt berörs i sociala 
förändringsprocesser (Freire 1970/2000; Argyris och Schön 1978; Habermas 
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1981/1995; Wildemeersch 1991; Ileris 1999; Wildemeersch och Jansen 1992; 
Garrat 1999). 
 Individers lärande är grunden för att erfarenhetsbaserade kunskaper ska 
kunna tillvaratas i kollektiva lärandeprocesser och kunskapsbildning som 
används i organisationers förnyelse (Kolb 1984; Argyris och Schön 1988; Dixon 
1999; Crossan, Lane och White 1999; Ekman 2004; Illeris 2007). Lärande 
involverar samtidigt individuella kognitiva och psykodynamiska 
tillägnelseprocesser som har med innehåll och drivkrafter i lärandet att göra och 
samspelsdimensioner som berör sociala, institutionella och samhälleliga 
aspekter. Det har relevans för förståelsen av lärandeprocesser i vardagspraktiker 
och för människors lärande i reflektioner i möten med utmaningar i 
institutionella arrangemang och samhälleliga processer och som lärande i sociala 
ansvarsprocesser är förenat med (Wildemeersch 1991; Illeris 2001). 
 I den svenska representativa demokratimodellen har folkets förtroendevalda 
representanter i de högsta beslutande församlingarna det yttersta politiska 
ansvaret i styret av kommuner, regioner och staten. Den svenska 
demokratimodellen ger utrymme för olika kommunala demokratimodeller. 
Organiseringen av verksamheter och skötseln av uppgifter i respektive 
kommunal förvaltnings byråkrati och lokala demokrati kan variera beroende på 
hur politiskt medansvariga väljer att tillvarata de konstitutionella och andra 
institutionella möjligheter som finns i den kommunala organisationen och i 
samspel med medborgarna och andra aktörer som finns därutanför i samhället.  

Kommuners självorganisering visavi självförvaltning i statlig regi 
Fullmäktigeförsamlingens ledamöter väljs direkt i allmänna kommunala val vart 
fjärde år och verksamheterna finansieras huvudsakligen med kommun-
medborgares skattemedel (RF 1:7, 2 st ) och avgifter. Kommunen är så sett en 
folkstyrd, social ekonomisk enhet (Lundin 1999). De förtroendevalda i 
fullmäktige har fått kommunmedlemmarnas förtroende att som representanter 
utöva det politiska ansvaret på lokal nivå. Till stöd för beredning och 
verkställighet av sina beslut har fullmäktige förtroendevalda i beredningar, 
styrelser och nämnder till sitt förfogande.  
 Inom ramen för den kommunala självstyrelsen ska fullmäktige årligen pröva 
ansvarstagandet hos dem som har fullmäktiges uppdrag att sköta verksamhet i 
kommunal regi – styrelser och nämnder, fullmäktigeberedningar, 
kommunalförbund och enskilda förtroendevalda. Fullmäktiges instrument för 
granskning och prövning är de förtroendevalda revisorerna. De förtroendevalda 
revisorerna ansvarar för kommunrevisionen. De är fullmäktiges och ytterst 
medborgarnas lokala demokratiska kontrollinstrument (SOU 1998:71; Sveriges 
Kommuner och Landsting 2002; SKYREV 2007). Har  ansvaret  brister ska det 
rättas till (Björkman och Riberdahl 1997; Lundin 1999).  
 Förtroendevalda i kommunerna ska hantera det politiska ansvaret i 
samspelet mellan statlig lagstiftning och kommunala beslut i lokala och 
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regionala demokratimodeller och självstyrelser. Ansvarsprocessernas innehåll 
och resultat  ska stödja kommunmedlemmarna genom verksamheter som 
bedrivs med kommungemensamma resurser så som  demokratisering i 
lokalsamhället fordrar. De har stöd i rättsligt reglerade befogenheter om 
beslutanderätten i fullmäktige, i besluts beredning och utförande i beredningar, i 
styrelser och nämnder och inte minst i den kommunala revisionen av 
verksamheterna åt medborgarna. Med förtroendet att representera 
medborgarna följer att kommunicera och hantera motstridiga viljor och sätt,  
mål och principer genom demokratiska institutionella arrangemang som bidrar 
till önskvärda resultat med normativa inslag. Verksamheterna styrs med 
politiska mål och regelsystem som samtidigt förutsätter utrymme för dynamiskt 
interventionistiska samspel mellan medborgare, förtroendevalda och 
professionella (Rothstein 1994/2002; Petersson 2005, 2006). Politiskt ansvar i 
sociala samspelsprocesser  mellan medborgare, förtroendevalda och 
professionella i politik och förvaltning förutsätter lyhördhet för medborgarnas 
villkor i samhället. Med välfärdssamhällets utveckling har den alltmer 
omfattande kommunala verksamheten påverkat den lokala självstyrelsens 
institutionalisering. I en ökande professionalisering och byråkratisering av den 
kommunala förvaltningen utmanas  det politiska ansvaret. Det ska skötas med 
principer för en demokratisk ordning och de villkor som finns. De vilar på  
förtroende som ges till förtroendevalda medborgare i kommunen.   
 En förutsättning för att kommunmedlemmarna ska kunna delta aktivt i det 
kommunaldemokratiska arbetet och äga förtroendet för de aktörer som deltar i 
de institutionella arrangemangen är möjligheten att genomlysa och informera 
om hur den kommunala verksamheten sköts.  Kommunrevisionen ska 
säkerställa insyn i skötseln av kommunala verksamheter och förmedla 
information som möjliggör förbättring i ansvar som brister respektive 
möjliggöra ansvarsutkrävande (Bjökman och Riberdahl 1997; Lundin 1999). 
 Vilken information  kommunrevisionen söker som kunskapsunderlag i 
granskning och värdering av politiskt ansvar för skötsel av kommunernas 
verksamheter är därför centralt. Ett demokratiproblem uppstår  om revisionen i 
kommun inte klarar av att granska det ansvar som ska tas politiskt. I den 
kommunala demokratin ska kommunrevisionen  bidra till att de 
revisionsansvarigas åtagande för fullmäktige och medborgarna klaras av och  att 
brister korrigeras i önskad riktning med stöd av den insyn och den information 
som den kommunala revisionen har tillgång till eller skaffar sig.   
 Revisorernas information ska ge kunskap om revisionsansvarigas skötsel av 
den gemensamma verksamheten så att det som brister kan förbättras. 
Revisorernas kritik bör vara framåtsyftande samt bidra till den kommunala 
verksamhetens legitimitet (Björkman och Riberdahl 1997:117f; Lundin 
1999:78f, 482). Mot bakgrund av de omfattande förändringar som skett i 
kommunernas verksamheter och de omfattande resurser som de 
förtroendevalda ska ta politiskt ansvar för , är det rimligt att se närmare på hur 
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pass uppmärksammad lagstiftaren har varit på revisionens villkor för insyn i hur 
ansvaret tas i kommunerna.  

Den för politiskt ansvar tillgängliga kunskapsbasen  

I det svenska lokalsamhället bor medborgare och däribland representanter som 
i förtroende fått politiska beslutsbefogenheter och åtagit sig att med politiskt 
ansvar sköta de kommungemensamma verksamheterna för medborgarna i 
kommunen. För att med politiskt ansvar göra det med stöd av varandras 
samlade kunskaper och ansvarsförmågor finns  i demokratin institutioner och 
politiskt styrda förvaltnings- organisationer. I den kommunala självstyrelsen och 
i demokratisk ordning politiskt styrda kommunala förvaltningsorganisationer 
finns ansvarsutrymme och institutioner som stöd för ansvarig skötsel av 
verksamheten som utförs i kommunerna.   
 I självstyrelseutrymmet för ansvar finns en mänskligt och socialt värdefull 
och variationsrik kunskapsbas tillgänglig för demokratins medborgare. Det är 
medborgarna som närmast berörs av att uppfattningar och kunskaper som 
möjliggör demokratisering tillvaratas. Det förutsätter att politiskt ansvariga 
representanter och anställda i kommunal politik och förvaltning tillvaratar dessa 
möjligheter. Att tillvarata dem innebär möjligheter till ökad förståelse med stöd 
av kunskaper baserat på genomlevda erfarenheter i vardagssituationer och 
sociala livsvillkor. I mellanmänskliga erfarenhetsutbyten finns värdeskapande 
relationer för kunskapsbildning mellan människorna som bor i kommunen, 
ideellt engagerade, anställda i föreningar, offentlig förvaltning och privata 
företag. Det är förståelseskapande och kunskapsbildande möjligheter som finns 
för att med politiskt ansvar kunna fullgöra åtaganden i skötseln av 
verksamheterna för medborgarna i samhället.  

1.4  Avhandlingens tema 
I denna avhandling är temat för undersökningen5 att belysa ansvarsrelevanta 
aspekter och sociala samspelsdimensioner i politiskt ansvar. Avhandlingens 
                                                      
5 Se Hellevik (1977/1996:34ff.) och Svenning (2003:31ff.) om att formulera problemställningen 
och syftet med undersökningen som ett tema, vilket utgör ämnet för undersökningen samt 
problemformulering på flera olika konkretionsnivåer. Frågorna i denna avhandling är begränsat 
belysta i empiriska studier i lokal och regional kontext. Därför väljer jag inledningsvis att arbeta 
explorativt. Efter hand som kunskapen ökar om frågorna, ökar också förståelsen om problemen. 
Då är det möjligt att uttrycka mer precisa frågeställningar och definiera de teoretiska begrepp som 
är relevanta för problemställningen och undersöka dess faktiska förhållanden i praktiken. Efter 
hand kommer jag i texten att uttrycka de förutsättningar, antaganden och teorier som vägleder 
mina slutledningar och fortsatta vägval i undersökningen. Det gör jag öppet i texten av flera skäl: 
i) för att inte bygga in dolda myter och förutsättningar i texten. Uttrycks inte förutfattade 
meningar öppet, ökar risken för att det byggs in felaktiga slutsatser i textens beskrivningar, ii) för 
att ge en orättfärdig framställning av det människor förmedlar omkring forskningsfrågorna, iii) 
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centrala forskningsproblem handlar om att synliggöra social politisk 
ansvarsförmåga, där stöd tas i lokala institutioner för demokrati och 
självstyrelse i organisering av offentliga verksamheter.    I avhandlingen berörs 
politiskt ansvar i pågående organisering av verksamheten och 
erfarenhetsbaserade lärandeprocesser som ger kunskap för att bibehålla, 
befrämja och förnya ansvaret i social praktik.  
 Vilka ansvarsrelevanta institutionella ingångar finns det för att belysa det 
politiska ansvarets innehåll och socialt samverkande ansvarsprocesser?  Politiskt 
ansvariga har den kommunala organisationen och andra demokratiskt ordnade 
institutionella arrangemang som stöd för att i praktiken använda sina ideella 
föreningar eller möjligheter till informationsutbyte med medborgarna och andra 
aktörer i samhället och anställda i förvaltningsorganisationer och verksamheter. 
Förtroendevalda representanter för medborgarna är politiskt ansvariga i 
organiseringen av den kommunala verksamhetens utförande. Så är det också i 
den kommunala revisionen. Det är förtroendevalda revisorer som är politiskt 
ansvariga för den kommunala revisionens granskning och prövning av de 
politiskt ansvarigas skötsel av all verksamhet som utförs i egen regi i 
kommunen. I avhandlingen undersöks problemet att finna ansvarsrelevanta 
lösningar på det politiska ansvarsproblemet i praktiken. Det finns ingångar till 
det ansvaret i kommunaldemokratiska institutionella arrangemang och den 
kommunala revisionen är ett sådant som ordnats för att granska och pröva det 
politiska ansvaret. 
 Lärande är liksom att ta ansvar en mänsklig förmåga. Vilka som ingår i de 
kommunala revisionsrelationerna har betydelse för vem som lär av vem i 
revisionsprocesserna och för vad som utgör kunskapsbasen i sociala 
samspelsprocesser för politisk ansvarighet. Det förutsätter mellanmänskliga och 
sociala relationer i demokratins institutioner som samspelar med medborgarna, 
som  de ska bidra med värde för. Såväl den enskilde ansvariges förmåga att lära 
i samspel med andra som sociala dimensioner av färdigheterna att lära  har 
betydelse för utvecklingen av socialt ansvar. För  lärandet ställs det krav på 
revisionens interaktioner och på det informationssutbyte revisorerna har med 
andra.    
  Systemet med förtroendemannarevision har förstärkts kommunalrättsligt 
för ökad effektivitet, kompetens och oberoende ställning sett ur 
kunskapsmässiga, ekonomiska och demokratiska aspekter (SOU 1998: 71 s 33f; 
SOU 2001:79; SOU 2004:19). I den begränsade forskning som finns om den 
kommunala revisionen (Lundin 1999:476f, 2004:100, 107; Hjern 2001a; 
Hanberger,  Khakee, Nygren och Segerholm 2005:3f.) och i den allmänna 

                                                                                                                             
för att inte återspegla de faktiska förhållanden som undersöks empiriskt i sociala praktiker och 
verkligheter, iv) för att göra det möjligt för läsaren att följa med i texten, själva ta del av det som 
förmedlas och göra sina egna ställningstaganden till hur pass fruktbara de föreställningar – teorier 
och begreppsscheman är som förmedlas i syfte att öka förståelsen och kunskapen om frågorna 
som undersöks.  
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mediadebatten6 är trovärdighetsproblemet framträdande. Den 
revisionsinstitution som lokalt ska kontrollera och förmedla information för 
kunskap om ansvaret har trovärdighetsproblem. Lundin (1999) sammanfattar 
trovärdighetsproblemet i kunskapsbrister. Det är oklart om det är oberoende 
och rättvisande information som återförs och vad revisorerna värderar i sitt 
bedömningsunderlag. Detta innebär osäkerheter för fullmäktige som behöver 
tillförlitligt och rättvisande kunskapsunderlag för ställningstaganden om 
revisionsansvarigas ansvar och ansvarsutkrävanden. Den information som 
förmedlas av en kritiskt granskande revisionsinstitution i ett demokratiskt 
system kan vara (o)önskad just beroende på att den gör vad den ska. 
Problembilden visar att det finns bristande tilltro till den information som 
revisorerna kommunicerar samt hur den hanteras vilket gör att den utgör 
osäker kunskap om det ansvar som ska tas politiskt.  
 I den forskning som finns om kommunrevisionen förekommer också 
beskrivningar av revisionens betydelser i lärande och kunskapsbildande avsikter 
för att förtydliga och förbättra ansvarstagande respektive för att ansvar ska 
kunna utkrävas i kommunerna. (Olsen 1978; Björkman och Riberdahl 1997; 
Lundin 1999; Hanberger, Khakee, Nygren och Segerholm 2005).  
 Den kommunala revisionen är en institution för insyn, granskning och 
bedömning av revisionsansvarigas skötsel av verksamheter i kommunal regi. 
Vilka möjlighet och begränsningar innebär det att synliggöra ansvaret via den 
kommunala revisionen? Dess rättsliga ställning ger utrymme för insyn och ökad 
kunskap om ansvaret de förtroendevalda åtagit sig och hur det sköts. Det 
ansvar som kan synliggöras  begränsas av hur den kommunala revisionens 
möjligheter tillvaratas i lokala och regionala praktiker. Vilka utgångspunkter de 
politiskt ansvariga kommunala revisorerna har och varför de granskar som de 
gör i den kommunala revisionspraktiken begränsar därmed perspektivet för den 
empiriska undersökningen. De innehållsliga aspekter i ansvaret som återspeglas 
i  organiseringen av verksamheten analyseras avgränsat till ansvaret som den 
kommunala revisionen väljer att ägna sig åt att granska.  
 Vilka aspekter och ansvarsförhållanden i det politiska ansvaret 
uppmärksammar den kommunala revisionen? Hur organiserar 
kommunrevisionen sig när revisionsprocesser skapar policy för politisk 
ansvarighet? För att få veta mer om hur det konkret kan förhålla sig i den 
kommunala praktiken där det politiska ansvaret praktiseras behövs 
erfarenhetsbaserad kunskap med faktiska exempel av förekommande politiskt 
ansvar och av förekommande kommunal revisionsprocesser där brister i 

                                                      
6 I media har debatten de senaste åren återspeglat att förtroendevalda revisorer kan uppfattas vara 
såväl önskade som oönskade, beroende på vilka perspektiv och aspekter som olika argument 
representerar. I Göteborgs-Posten 22 april 2003 uttrycker före detta chefen för 
Riksrevisionsverket, Inga-Britt Ahlenius att ”Fisken känner inte det vatten hon simmar i”, varpå 
det argumenteras för en oberoende granskare. I Kommunaktuellt nr 21, 19 juni 2003, uttrycker 
Karin Tengdelius att revisorernas kritik ” går rakt in i hjärtat på det politiska systemet” och det är 
fullmäktige som måste lära sig hantera revisorernas kritik. 
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ansvaret har uppmärksammats, stärkts och förbättrats. Det är genomgående 
förtroendevalda representanter som är formellt politiskt ansvariga i de 
kommunala organisationernas verksamhet och i den kommunala revisionen av 
det ansvaret.  Som stöd för det politiska ansvaret i kommunerna finns 
konstitutionellt och kommunalrättsligt reglerade institutioner för demokrati och 
kommunal självstyrelse. Kommunalrättsligt reglerade beslutsbefogenheter och 
den politiska organisationens verksamheter finns som ett stöd för att i lokal 
praktik med politiskt ansvar verka i ömsesidigt hälsofrämjande och 
förnyelsebara samverkande relationer för medborgarna i kommunen.  
 Medborgare i en demokrati har samhällsgemensamma mänskliga förmågor 
och resurser. Det är ett gemensamt politiskt ansvar att de gemensamma medlen 
tillvaratas anpassat till lokala förhållanden och människors olika sociala 
livssituationer. Människors lika rättigheter och gemensamma 
överenskommelser ska respekteras i förhållanden som innebär att mänskliga 
rättigheter och resurser tillvaratas socialt, anpassat till lokala villkor och enskilda 
människors livssituationer. Det behöver göras på olika sätt därför att vi är olika 
och olika beroende av  de kommungemensamma medlen. Det är här det 
ömsesidiga förtroendet och det politiska ansvaret utmanas i praktiken då det 
avgörs för vem och vad ansvar tas och har samverkande önskvärda sociala 
effekter. I kontakter mellan frivilliga och anställda  i  kommunal politik och 
förvaltning och med medborgarna som berörs av verksamhetens tjänster i den 
lokala praktiken ska den gemensamma resursbasen tillvaratas effektivt i 
samverkande berörda emellan i organiseringen av verksamehetens utförande 
och samordat innebära att de människonära verksamheternas tjänster är 
ändamålsenliga för medborgare som har rätt till dem. I denna avhandling antas 
att den kunskap ansvaret baseras på har sociala effekter för medborgarna i 
kommunen.  Därför är det angeläget att kunna synliggöra för vem och för vad 
politiskt ansvar representeras i kommunikation mellan aktörer i demokratins 
institutioner.  
 Hur kan vi förstå och analysera informationsutbyte, som innebär sociala 
interaktioner  i ansvarsrelevanta relationer, som är kunskapsbärande i 
organiseringen av verksamheterna och som påverkar ansvarets 
institutionalisering i kommunaldemokratiska system? I avhandlingen tas 
ansatsen sett ur ett socialt öppet systemteoretiskt samhällsperspektiv på det 
politiska ansvarets lärande i analyser av organisering i verksamheten. Ett 
samhälle som styrs med principer och politiskt ansvar för en demokratisk 
ordning är så sett ett deltagarstyrt socialt system. Sådana sociala system är 
öppna och slutna och  aktörerna är olika lyhörda för att låta sig påverkas, 
reflektera och förändras i kommunikationsutbyte deltagarna emellan. När 
demokratiska system möter utmaningar med andra sociala aktörer i 
omgivningen stärks förmågan till självreproduktion och organiseringsförmågan 
tillvaratas till försvar för det som är ömsesidigt hälsosamt lärande och 
förnyelsebart i livgivande samspel berörda emellan.  
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1.5  Forskningens frågor och syfte 

För vem, för vad, när och var, hur och med vilka organiseras 
ansvar i kommunal revision?   
Avhandlingens frågor fokuserar främst två dimensioner i ansvaret. Den ena är  
det ansvarsrelevanta innehållet  i revisionsrelationerna, d.v.s. vilka aspekter i 
ansvaret som synliggörs i det perspektiv som de förtroendevalda revisorerna 
organiserar sig utifrån när de granskar och prövar.  Den andra delen i frågan 
handlar om sociala dimensioner och kunskapsbärande relationer mellan 
deltagarna i kommunala revisionsprocesser. Hur ser det kunskapande samspelet 
i relationerna mellan aktörerna i de kommunala revisionsprocesser ut. Vad 
befrämjar informationsutbyte i det politiska ansvaret, särskilt i de fall 
revisionsprocesser värderas i förbättrat ansvar i den lokala praktiken på den 
politiska nivå där det är möjligt att göra värderingen? 
 I dessa mer övergripande forskningsfrågor ryms flera perspektiv för ökad 
förståelse för lärande i politiskt ansvar och ansvarsprocesser i demokrati. I den 
empiriska studien undersöks om och hur kommunala revisionsprocesser kan 
skapa policy, revisionspolicy, som bidrar till lärande i politiskt ansvar och 
ansvarsprocesser som anses  önskvärda i skötseln av verksamheterna i 
kommunen.  
 Jag använder kommunrevisionen som en institution för insyn i kommunala 
revisionsprocesser för att få ökad kunskap om vilket ansvar som uttrycks vara 
viktigt för politiskt ansvariga i  kommunerna. Vad värderar kommunrevisionen 
som mest väsentligt att ägna sig åt?  Kan kommunrevisionen medverka till 
lärande som förbättrar politiskt ansvar och ansvarsprocesser? Om det är så, vad 
inriktar sig kommunrevisorer på  och hur går det då till i den kommunala 
revision som organiseras och bidrar till resultat som värderas av de politiskt 
ansvariga?    

Vad lärs i revisionsprocesser som har med politiskt ansvar att 
göra?  
I den empiriska studien undersöks de institutionella arrangemang som 
organiseras i praktiken för att kommunrevisionen ska ge information om det 
politisk ansvar den har till uppgift att granska. Kommunrevisionens uppgifter är 
en del i det  demokratiska systemet och en bland andra politiskt tillskapade 
institutioner för demokrati och demokratisering.  
 I undersökningen av kommunaldemokratiska institutioners betydelse i 
förekommande  sociala samspelsprocesser i och utanför kommunal politik och 
förvaltning beaktas i denna avhandling att politiska uppgifter organiseras med 
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medverkan av aktörer som inte är politiskt ansvariga. I politiska 
ansvarsprocesser deltar aktörer i och utanför kommunal förvaltning.  
 I avhandlingen tillvaratas samhällsvetenskaplig forskning om policyskapande 
interaktioner, samverkan och olika former av politisk-administrativ samordning 
mellan olika aktörer. Samspel mellan politiska institutioner och aktörer i deras 
omgivning uppmärksammas och komplexa dynamiska sociala interaktioner 
beskrivs, samarbete och partnerskapsrelationer, mellan aktörer i olika 
institutionella arrangemang för att fullgöra politiska uppgifter i samhället. 
(Hjern 1992a, 2001; Bogason 2000; Rhodes 2000, Pierre 2000, 2001; Norén 
Bretzer 2005:39).  
 I denna avhanding ska samarbetsrelationer beaktas utan att förtroendevaldas 
formella politiska ansvar försvinner i de empiriska fallstudiernas 
händelseförlopp. Det innebär att undersöka kommunrevisionen och det 
samspel som förekommer mellan politiskt ansvariga revisorer och andra som 
berörs i revisionsprocesser   där ansvaret lokalt praktiseras och granskas i olika 
förhållanden i svenska kommuner.  
 I det svenska systemet för kommunal revision kan de förtroendevalda 
kommunala revisorerna ha insyn  i hela den politiskt demokratiska 
ansvarsprocessen, för beredningen, verkställigheten och värderingen av 
ansvaret i kommunerna. Därutöver är de förtroendevalda revisorerna, liksom 
övriga folkvalda representanter, nominerade av politiska partier, vilket ger dem 
möjlighet till insyn och delaktighet i det frivilligt organiserade politiska arbetet. 
Här finns en ingång för tillgång till information för förståelse av 
problemområdet och ökad kunskap om politiskt ansvar och dess innebörder 
idag. Den tidigare teoretiska och empiriska forskningen inom problemområdet 
är begränsad. För att få tillgång till beskrivningar från konkreta exempel på  hur 
policy kan skapas i kommunala revisionsprocessers genomförande och vilka 
förändringar i det politiska ansvar som värderas då, avgränsas arbetet i denna 
avhandling till fyra öppna frågor: 
  

1. Vilka aspekter i ansvaret   är viktigare än andra och  prioriteras därmed 
i förtroendevalda revisorers kommunala praktik?  

2. Om detta ansvar är viktigt; vilka utmaningar  väljer de förtroendevalda 
revisorna att hantera och hur sker det? 

3.  Hur organiseras revisionsprocesser när de bidrar till avsedda 
förbättringar i ansvaret som värderas?   

4. Vilka  är de viktigaste budskapen från de förtroendevalda revisorernas 
lärande i revisionsprocesserna? 

Vilket ansvar de förtroendevalda revisorerna prioriterar att granska eller vilka 
utmaningar de möter för att göra det idag vet vi inte. Vi vet inte heller vad som 
utgör kommunrevisorers grundval för kunskap eller vilken/vems information 
som tillvaratas i revisionens genomförande och värdering av ansvarstagandet. 
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Genom att empiriskt studera och analysera genomförda revisionsprocesser  kan 
vi få ökad förståelse och förklaringar av vad revisorerna inriktar sig på och hur 
det värderas i praktiken. Revisionens kommunikation och handlingsmönster i 
praktiken visar gränserna för revisionsinstitutionens sociala normer när 
kommunrevisionen genomförs.  

Forskningens syften  
Forskningens övergripande syfte är att undersökningen med ovannämnda 
forskningsfrågor ska bidra till att synliggöra det politiska ansvaret sett ur 
lokalt/regionalt samhällsperspektiv. Perspektivet i den empiriska studien 
avgränsas till vad den kommunala revisionsinstitutionen ägnar sig åt, vad det 
innebär för ansvaret sett ur kommunaldemokratiskt samhällsperspektiv. Det ger 
möjlighet till information om faktiska förhållanden i ett inifrånperspektiv för att 
öka förståelse och kunskap om det politiska ansvarets innehållsliga aspekter, 
dess sociala institutionella samspelsdimensioner samt om hur och för vilka/vad 
kommunal revision kan bidra till politiskt ansvariga arbetsprocesser i. 
 Det finns systematiskt genomförd forskning, exempelvis rättslig analys av 
kommunal revision i svenska förhållanden. Denna avhandling handlar om 
empirisk forskning som belyst och analyserat policyskapande politiskt ansvar i 
socialt samverkande ansvarsprocesser, sett ur ett samhällsperspektiv, analyser 
med stöd av politiskt ansvariga frivilliga, anställda,  uppdragsansvariga revisorer 
och entreprenörsaktörer. Ansvars- och revisions- budskap i lokala situationer 
och pågående förändringar i revisionsperspektiv finns inte i någon större 
omfattning. Den begränsade kunskapsbasen har föranlett generellt formulerade 
forskningsfrågor och ett generellt teoretiskt stöd för undersökningen. För den 
empiriska undersökningen förutsätts ändå tydligt formulerade forskningsfrågor. 
Forskningsfrågorna ska utgöra hållbara och avgränsade utgångspunkter för att 
belysa ansvarsrelevanta aspekter i empiriska studier.  
 Syftet är att belysa den kommunala revisionens utgångspunkter i sin 
granskning. Undersökningen skall återspegla de ansvarsrelevant innehåll i 
revisionsprocesser för att kunna få fram de värden i det politiska ansvaret som 
revisionens organisering återspeglar,  och hur det på lokal politisk nivå i 
kommunernas demokratiska praktik kopplas till den kommunalrättsligt 
reglerade, byråkratiskt ordnade förvaltningen Syftet är att erhålla 
erfarenhetsbaserad kunskap om vilket ansvar som granskas, hur det ansvaret 
förbättras och vad som då värderas när  ansvaret främjas. Det syftet gör det 
möjligt att synliggöra det ansvar som konkret prioriteras i social praktik, hur det 
förbättras vid brister i ansvaret och vilket ansvar som stöds och 
institutionaliseraseras. Detta är ny kunskap. Den är till för att se problem i 
kommunerna verksamhet och problemlösningar såväl i det politiska ansvaret 
som i den  kommunala revisionen och   organiseringen av verksamheter i 
kommunerna samt för att bygga vidare på i fortsatt samhällsvetenskaplig 
forskning. Syftet är också att ge ett samhällsvetenskapligt bidrag för förståelse 
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och kunskapsbilding för dem i offentlig verksamhet som vill medverka till att 
organisera hållbara principer för ansvar i deltagarstyrda sociala system.  
 I avhandlingen belyses det politiska ansvarets innehållsliga aspekter och 
sociala dimensioner när det organiseras i lokal och regional social praktik. Det 
görs för att få ökad förståelse och kunskap om ansvaret som det granskas av 
den kommunala revisionsinstitutionen. Framgår den kommunala revisionen i 
demokratisering? Finns där erfarenhetsbaserad kunskap som kan bidra med 
ökad förståelse av förtroendevaldas formella politiska ansvar och dess betydelse 
i kunskapsbaserade samverkansrelationer?  
 För kunskap om politiskt ansvar i praktiken och om vilka institutionella 
ordningar som är av betydelse för samverkande politiskt ansvariga lösningar av 
samhälles gemensamma problem förutsätts empiriska data, baserade på 
fältstudier där politiskt ansvariga och andra aktörer själva benämner vad de 
uppfattar vara meningsfullt i ansvarsprocesser. Ökad empirisk kunskap baserad 
på de berördas egna erfarenhetsbaserade budskap och observerbara 
förhållanden i fält kan också beakta ansvarets kontextuella förhållanden. För 
detta behövs en komparativ ansats. Avhandlingen vill synliggöra vad det 
politiska ansvaret i svenska välfärdskommuner kan innebära i praktiken, vad 
förtroendevalda själva uppfattar som särskilt viktigt i ansvaret och vad som 
begränsar och möjliggör hur ansvaret organiseras och förbättras i den kommun 
där de åtagit sig att vara medansvariga för att representera det politiska ansvaret 
i praktiken, att granska det och att åtgärda brister i ansvaret. Om den kunskap 
ansvaret baseras på faktiskt påverkar det politiska ansvarets inriktning är en 
empirisk fråga. Avhandlingens forskningsfrågor undersöks därmed empiriskt 
för att få beskrivningar och förklaringar av de aspekter i det politiska ansvaret 
som uppmärksammas och befrämjas i revisionsprocesserna. 
 Avhandlingen ska med stöd av teori för förståelsebaserade angreppssätt i 
empiriska fallstudier komplettera tidigare samhällsvetenskaplig forskning om 
politiskt ansvar i organiseringen av kommunalpolitiska verksamheter också när 
de utförs av andra än kommunalt ansvariga. I avhandlingen tas stöd i teori och 
empiri för förståelse och förklaringar som kan ge ökad kunskap om 
organisering av demokratiska systems revisionsinstitutioner. Ökad förståelse av 
revisionen kan bidra till lärande och kunskap om vad som bidrar till mer 
ansvarsrelevanta perspektiv och betydelser för det ansvar som ska tas politiskt 
för kommunernas medborgare. 
 Angreppssättet, valet av studiens teoretiska stöd, kombinationen av metoder 
och utformning av analysen, ska också bidra till ökad förståelse och kunskap 
om sociala lärandeprocesser och kunskapsutveckling för demokratisering på 
lokal nivå. Att skapa en ansvarsrelevant teoretisk ram och teoretisk 
begreppsstruktur för analyser av, om och  hur kommunala revisionsprocesser 
kan skapa revisionspolicy, som bedöms vara önskvärd i kommuner. Detta är en 
del av avhandlings arbete och syftet med forskningsprocessen. 
 Studien genomförs i svenska kommuner. Problemen som sådana är  inte 
isolerade till den svenska välfärdsstatens framväxt i kommunernas 
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institutionalisering för att kontrollera de offentliga verksamheter som är 
avgörande för medborgarnas välfärd. I studien  utvecklas en teoretisk 
begreppsstruktur med en bred och generell ansats. Om den är användbar för 
frågor, ökad förståelse och kunskapsbildning lär visa sig efter hand. Det ger en 
grund för vidare förbättring och anpassning till fortsatta studier. Min avsikt är 
att arbeta så öppet i forskningsprocessen som möjligt för att de som vill ska 
kunna ge konstruktivt stöd för vidare forskning om politiskt ansvar och 
revisionssystem, synliggöra resultat som kan bidra till demokratiskt ansvar i 
deltagarstyrda gemenskaper. 

Revision för rättvisande budskap om verksamhetens värden för 
medborgarna  
I analys av demokrati och dess institutionella arrangemang bör forskaren ange 
sina normativa ställningstaganden samt klargöra sin epistemologiska 
utgångspunkt för analysenheten och vad studier kan bidra med för att lösa 
samhälleliga problem (Myrdal 1968; Lundquist 2001b:26f; Gilje & Grimen 
2003:281). Mitt argument är, att med insikt om vad förtroendevalda revisorer 
ägnar sig åt och hur det går till i den kommunala revisionsprocessen i praktiken 
kan vi få del av erfarenheter för lärande och ökad kunskap som utvecklar 
ansvarstagande i politiska åtaganden för medborgares välfärd och för 
demokratisering på lokal politisk nivå.  
 Demokratisering ska bidra till frihet och jämlika möjligheter i sociala, 
ekonomiska och politiska livsvillkor för människor genom ömsesidigt legitima 
institutionaliserade utbyten för det (Roemer 1999). För att förverkliga detta 
förutsätts ett samhälle med en social möjlighet för människor att överleva 
lokalt, att vi där vi lokalt befinner oss  lär oss praktisera enskilt och kollektivt 
ansvar i och för varandras livsvillkor. Den livsbefrämjande omgivningens 
komplexitet innebär oförutsägbara beroendeförhållanden i ett lokalt och 
regionalt samhällsperspektiv. Människors kreativa medverkan i ömsesidigt 
respektfulla relationer utgör förutsättningar i social samhällspraktik (Weber 
1987:84f, Domingues 2000 ). Det är ingen nyhet men det har visat sig vara 
oväntat svårt att klara av att lösa samhälleliga problem så att de sociala effekter 
som önskas också skapas (Popper 1966:95). De värden som prioriteras av dem 
som ingår i olika sociala och politiska systemen åstadkommer andra 
konsekvenser än de som från början avsågs (Luhmann 1984:317f).  
 Att med berördas kunskaper belysa, beskriva och förklara ett problem i sitt 
sociala sammanhang kan samlat ge unika och generaliserbara utsagor, ökad 
kunskap om hur det förhåller sig och förståelse för hur ansvarig organisering 
med och för medborgare kan lösa lokalt önskade konsekvenser på adekvat sätt. 
Det är så vi kan lära oss av erfarenheter, förutsatt ny kunskap och acceptance 
av egna otillräckligheter. Att vi begår misstag, att det i praktiken inte alltid blir 



Internationella Handelshögskolan 

36 

så som vi tänkt oss med en god idé, trots att var och en gör vad den kan utifrån 
sin bästa förmåga är grunden för (av)lärande.  
 Denna avhandling ska ge ett kunskapsbaserat underlag för att belysa 
politiskt ansvar i organisering och kommunaldemokratiska 
revisionsinstitutioner. Att med fallstudiemetod beskriva det meningsfulla i 
verkliga händelser och förlopp i studiens empiri synliggör förhållanden, som 
återspeglar och ger samhällsvetenskapligt underlag att problematisera såväl de 
förtroendevalda representanternas politiska ansvar som den kommunala 
revisionspraktikens betydelse. Erfarenheter och kunskaper från vad som berörts 
i revisionsprocesser kan bidra till lärande och kunskapsutveckling med 
framåtsyftande förbättringar i demokratisk ansvars ordning. Med relevanta 
problembeskrivningar, som öppet kommunicerar problemen, ges möjlighet för 
berörda att delta för att lösa angelägna samhällsproblem med stöd i de 
institutionella arrangemang som verkar för detta i samhället. Mitt 
forskningsbidrag handlar om att samhällsvetenskapligt konstruera en teoretisk 
begreppsstruktur för att undersöka dessa frågor i praktiken samt att förmedla 
resultat. Förhoppningen är att detta kan tillvaratas i samverkan mellan 
teoretiska ansatser och sociala praktiker, som tillsammans med alla är 
medansvariga i samhället.   

För vad och för vem 
Min förhoppning är att forskningarbetet kan bidra med mening för ökad 
respekt och tillvaratagande av  mänskliga och sociala ansvarsförmågor och 
lärprocesser i organisering av verksamhet för folkhälsosamma, 
kunskapsbildande, mellanmänskliga och sociala samspel i samhället. 
Forskningsfrågorna studeras empiriskt i fallstudier i svenska kommuner, med 
vetenskapliga villkor för metodologiska tillvägagångssätt i hanteringen av 
materialet. I den studerade lokal kontexten finns demokratiska villkor i ansvaret 
och de  revisionsprocesser jag studerar utgår från förtroendevalda revisorers 
praktik. Primärkällor, intervjuerna i fält, har skett på svenska. Därför skrivs 
avhandlingen på svenska,  för att de som berörs av frågorna, har medverkat och  
delat med sig av kunskaper som därmed blivit tillgängliga för ny  gemensam 
kunskapsutveckling ska kunna läsa avhandlingen. Avhandlingen skrivs också 
för forskarkollegor inom akademin och inom andra praktiker som är 
engagerade i frågorna i offentliga, ideella och privata verksamheter i och 
utanför det svenska samhället.  
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1.6  Revisionspolicys betydelse för politisk 
ansvarighet 

Analys av policy-organisering i politiska ansvarsprocesser  
Det går inte att förekomma analysen av vilka resultat som ska värderas, vilka 
aktörer  som bidrar till att revisionspolicy skapas, vilka idéer de har, vilka frågor 
de tar sig an eller utesluter i praktiken. Det gäller i praktiken att ta reda på vad 
som bidrar till organiseringen av revision i kommunaldemokratiska 
sammanhang. En del formella villkor för de politiska ansvarsprocesserna har 
beskrivits inledningsvis. Ytterligare stöd ur det kommunalrättsliga perspektivet 
på ansvaret och den kommunal revisionen presenteras i kapitel 2. I detta avsnitt 
vill jag klargöra hur jag använder policybegreppet i de fallstudierna om policy-
organisering i de politiska ansvarsprocesserna.  
 När den kommunala revisionen skapar policy som befrämjar ansvar, kan det 
vara i kontakter mellan människor såväl inom, mellan som utanför kommunala 
organisationer. Informationsutbyte som sker berör olika aspekter och delar av 
ansvaret i politiska arbetsprocesser. Ingen behärskar helheten. Den måste 
organiseras. Därför gäller det att analyserna kan visa för vem och för vad delar 
av ansvaret representeras. Förtroendevalda representerar olika uppdrag som 
ingår i det politiska hela ansvaret i de politiska arbetsprocesserna i kommunen. 
Här behövs teoretiskt stöd för analysen av ansvaret, utgångspunkter i ansvaret, 
vad det är för information som värderas i revisionen som de policyskapande 
samverkansinteraktionerna. Informationsutbytet i revisionens granskningar, det 
som bidrar till värderad politiskt ansvarig skötsel, ska kunna analyseras och 
beskrivas.   

Institutionella samspelsprocesser 
Vi vet inte vad kommunrevisionen som institution i kommunal demokrati 
bidrar med för kommunmedlemmarna.  Vi vet vilka som åtagit sig ansvar för 
kommunrevisionen, det vill säga de förtroendevalda revisorerna.  
 Att vi har förförståelse för institutionella arrangemang och komplexiteten 
för ansvarstagandets mänskliga och sociala dimensioner är viktiga 
utgångspunkter för studiens upplägg och angreppssätt. Det ökar 
medvetenheten om betydelsen av att vara öppen och lyhörd för den 
terminologi som processens aktörer uttrycker och som används vid 
återkopplingar och beskrivningar i text. För övrigt gäller det att vara öppen i 
datainsamlingen för att förstå och förklara med vem och om vad 
förtroendevalda revisorer kommunicerar för att organisera revisionsåtagandet. 
 Samspelet mellan politiska, ekonomiska och socialt rättvisa förhållanden 
måste hanteras samtidigt i institutioner för en demokratisk ordning. Dessa 
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förhållanden existerar som varandras förutsättning i demokratiseringsprocesser 
(Roemer 1999:57). För att få svar på frågor om vad demokratin bidrar till, 
måste dess institutioner och organisationer undersökas. Det finns legitima 
förväntningar på vad politiskt ansvariga i rättsreglerade och demokratiskt 
tillskapade institutioner ska klara av att organisera ansvar för. 
 Eftersom syftet med studien är att ge ökad förståelse och kunskap om vilka 
institutionella arrangemang som bidrar till revisionpolicy med betydelse för 
politiskt ansvarig organisering av kommunernas verksamhet, så tas teoretiskt 
stöd i ”policy science”, där definitionen av policy omfattar såväl analys av 
policyskapande som analys av vad policy gör för skillnad i praktiken, för 
revisionen är både mål och medel för genomförandet.   Politiskt demokratiska 
ansvarsprocesser omfattar normativa aspekter. Men om revisionens 
genomförande, revisionsporcesserna avskiljs från normativa aspekter, uppstår 
problem i analysen samtidigt som det gäller att vara försiktig med att i förväg 
fastställa resultat, som om det enbart fanns ett enda önskvärt sådant som är det 
rätta (Pressman och Wildavsky 1984; Hill 2007). Hur organiserar sig 
kommunrevisionen, när den ingår som en del i demokratiseringsprocesser i 
kommunen? Vad  återspeglar revisionensprocessers utförande, när de uttrycks 
vara av meningsfull betydelse för kommunernas politiskt ansvariga?  

Analys av policy som befrämjar politiskt ansvarig organisering av 
offentlig verksamhet 
Det finns rättsliga och legitima förväntningar på de förtroendevalda 
revisionsansvariga, på att revisionen förmedlar trovärdig och rättvisande 
information om ansvaret för  verksamheten och kommungemensamma medel. 
Kommunrevisionen, som ett lokaldemokratiskt kontrollinstrument, är en 
ingång för förståelse av vad det är för ansvarsrelevanta utmaningar som 
hanteras i praktiken, eventuellt med konsekvenser för att ansvar som brister ska 
kunna rättas till respektive utkrävas. 
 Att undersöka innebörden av kommunal revisions policyskapande, 
förutsätter information från dem som medverkar i revisionens arbetsprocesser, 
de ansvariga förtroendevalda revisorer och deras relationer för utförandet av 
kommunrevision. I forskningens empiriska studier behandlas den kommunala 
revisionens betydelse för politiskt demokratiskt ansvarstagande i praktiken. Det 
gäller vad revisionen och revisorerna ägnar sig åt, hur de berörda tycker att det 
borde vara samt hur policy skapaas för revision av demokratiskt ansvar samt 
vilka konsekvenser revisionsprocesser får. Forskningen behandlar  ett 
sammansatt problem med flera dimensioner. Revisionen sker i samskapande 
relationer av förtroendevalda och professionella revisorer i olika delar av det 
demokratiska systemet så att revisionens avsikter ska klaras av på ett adekvat 
sätt. Det som görs när det klaras av kallar jag för policy, det är om och hur 
policy skapas,  som jag undersöker i studien. Det vill säga, skapas policy i 
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revisionprocesser som bidrar med information till att ansvar tas eller förbättras i  
kommunen? Hur går det till? 
 Policy, är ett begrepp, som används på olika sätt beroende på forskarnas 
frågor om politikskapande och det teoretiska stödet som tas för observationer 
och analyser. Hill (2007) argumenterar för att det inte går att skilja på ”analys av 
policy” och ”analys för policy”. Det är en väsentlig utgångspunkt för att 
kommunikation i policyskapande relationer inte ska snedvridas (Hill 2007:12, 
24-26). För att det ska klaras av behövs teoretiskt stöd för metoder, som gör 
det möjligt att få del av vad förtroendevalda revisorer ägnar sig åt tillsammans 
med andra för att fullgöra sina åtaganden. I avhandlingen definieras policy-
begreppet i den allmänna definition som det vidareutvecklats i 
implementationsforskning (Bogason 2000; Hjern och Hull 1984; Hjern och 
Porter 1983). Hjern och Hull (1984) definierar policy i dess empiriska 
sammanhang och samma definition, översatt till svenska, används av Carlsson 
(1993:28):  

”ett antal idéer och försöken att skapa institutionella arrangemang för att förverkliga 
dem.” 

Policybegreppet omfattar därmed i detta fall revisorernas organisering för att 
hantera de problem och utmaningar som de prioriterar att ägna sig åt och hur 
de klaras av. Därför är det så angeläget att ´policy´ inte enbart uppfattas som 
något mål, syfte eller avsikt utan också som kommunikation och 
handlingsmönster  som skapas i de organisatoriska arrangemang för de 
uppgifter som dess politiskt ansvariga prioriterar. Policy innefattar därmed både 
idéer och medel som kan uppfattas meningsfulla för att klara av politiska 
åtaganden. Om ideer finns, när och vilka som deltar i kommunikation och 
handlingar som främjar åtagandet, när, var och hur går det till i 
implementationsprocessen, det är en öppen empirisk fråga. För detta krävs 
teoretiskt stöd för metoder, som klarat av att redovisa. Dessa presenteras i 
avhandlingens andra del. 
  Med Bunges systemiska angreppssätt (1999) är policydefinitionen liknande 
Hjerns. Bunge tydliggör att det handlar om att åstadkomma avsiktlig förändring 
av ett socialt system (Bunge 1999:334):  

”A policy, strategy, or action ”philosophy,” is a system of principles or guidelines 
underlying either the planning of some personal course of action or the operation or 
transformation of a social system such as a hospital, a factory, or a government 
agency”. 

Bunges definition omfattar transformering, att det för ett socialt system kan 
innebära inte bara rutinmässiga förändringar utan också djupare omprövning av 
tidigare uppfattningar och handlingsmönster för att skapa de skillnader som 
avses. Det ökar förståelsen för att det kan röra sig om större genomgripande 
och mindre förändringar. Däremot är denna systemiska definition alltför 
begränsande för att vara relevant för mina frågor. Policy som skapas med 
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Bunges definition härleds till enbart ett socialt system. Det är (epistemologiska) 
begränsningar inbyggda i definitionen för det som studeras, eftersom 
definitionen kan  gälla både för sociala system som är slutna och som utesluter 
kommunikation med (policy)betydelser för andra utanför detta system. Bunges 
definition är för begränsande för denna avhandling. För att definiera policy, 
som skapas i revisionsprocesser, används definitionen uttryckt av Hjern. Vi vet 
att det är människor i olika sociala system, i olika rättsreglerade ordningar för 
organisationer och institutioner skapade för och med kommunmedlemmar och 
medborgare, som kan vara del i problem och lösningar i revisionens 
arbetsprocesser i olika sociala system för demokrati.  
 Problemområdet jag ägnar mig åt har att göra med den kommunala 
revisionens policyskapande. Det innebär att det är offentliga verksamheter och 
offentliga policyproblem som ska begripas. Bogason ser på public policy-
problem som  

” a set of problems to be addressed authoritatively by one or more organizations, 
mostly public, but maybe private, as when licensed to perform as an authority under 
certain conditions. The point is that at a certain time, a decision to invoke public 
action has been made by a political body, and such a decision then forms the backbone 
of the policy”. 

(Bogason 2000:111f) 
 
Det är alltså någon form av formella politiska beslut, som ligger bakom det som 
ska klaras ut. Bogason beskriver också att det finns icke-beslut och andra 
aspekter på vad som blir gjort och ogjort. Det finns politiska beslut som fattas 
utanför insynen i offentliga protokoll 
 För avgränsningen om vart interaktioner i policyprocessen kan ta vägen 
gäller det dock att tydliggöra utgångspunkten för policyskapande. Det vill säga, 
det handlar om att bidra till önskvärd förändring som har att göra med att de 
förtroendevalda vill klara av vad de åtagit sig, med ansvar i den demokratiskt 
styrda organisation som de representerar,  till exempel den kommunala 
revisionen. Det kan  vara just oönskade situationer och handlingar som 
revisionen ägnar sig åt. Det enda som går att utgå ifrån i studien är att 
revisionen liksom de revisionsansvariga sagt ja till ett åtagande delegerat från 
fullmäktige. Vad revisorerna sedan faktiskt ägnar sig åt kan bara förstås och 
tolkas genom att undersökas empiriskt i revisorernas praktik. 
 I en undersökning av de institutionella arrangemang som reviderar 
förtroendevaldas demokratiska ansvarstagande på lokal nivå, gäller att den 
teoretiska policydefinitionen är omfattande nog för att kunna  omfatta 
människors kommunikation och handlande i hela utförandeprocesser. För att få 
veta mer om hur det går till i praktiken, vilka utmaningar de ansvariga 
förtroendevalda revisorerna möter och hanterar i sitt åtagande, behöver studien 
angreppssätt vara sådant att information från olika lokala aktörer, deras idéer, 
överväganden och värderingar i organiseringen av problem kan förstås och 
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synliggöras i forskningsprocessen. Först då kan vi få konkreta exempel på vad 
revisionsvarianter kan ha för betydelse ansvarsmässigt och hur olika 
revisionsfall skapar skillnader och för vem i lokala politiska  ansvarsprocesser. 

Revisionsprocesser av och för ansvarig skötsel av verksamhet för 
kommunmedborgare 
I studien analyseras policyproblem, som hanteras när kommunrevisionen 
genomför de granskningar de prioriterar och vilka märkbara skillnader det kan 
skapa, som har med demokratisk ansvarighet att göra. Det policy-problem jag 
ägnar mig åt i avhandlingen gäller om och  vad de förtroendevalda i en 
demokratiskt styrd revision ägnar sig åt, som har betydelse för de 
förtroendevaldas ansvarighet i demokratiska åtaganden inför 
kommunmedborgarna.  
 Den empiriska analysen av fallstudier avgränsas till den verksamhet som 
bedrivs i kommunal förvaltnings regi. Kommunrevisionens arbete i kommunala 
bolag, samordningsförbund  omfattas inte i materialet som analyserats i denna 
avhandling. 
 För problemen som undersöks och beskrivs, beaktar  avhandlingen 
empiriska normativa och teoretiska perspektiv för förståelse av 
förtroendevaldas politiska ansvar. Vi vet att det är i kommunerna som 
välfärdsstatens socialpolitiska beslut utförs i människonära tjänster för 
utbildning, hälsa, omvårdnad och social välfärd. De skapas genom mångas 
samverkan. Vi vet också att det finns brister i politiska ansvarsprocesser för 
dem som är mest socialt utsatta och vars demokratiska rätt att omfattas i 
arbetsprocesser idag inte beaktas eller åtminstone inte får tillgång till de tjänster 
som de har rätt till på ett för de berörda effektivt och verkningsfullt sätt. Det 
kan ha att göra med brister i politiskt ansvar och ansvarsprocessers styrning, 
samverkan och samordning. Av den oönskade oansvarigheten ser vi idag 
bristerna för de mest utsatta.  
 Vi har som medborgare i ett demokratiskt samhällssystem förmågor att 
reflektera och kommunicera. Som medborgare är vi alla del i ett gemensamt 
socialt ansvar. Det vilar på ömsesidighet för att möjliggöra varje människas lika 
rätt till sina livsmöjligheter. Den som är utan sociala relationer är utsatt. Att 
vara utanförsatt i en social gemenskap innebär att sakna ingångar till de sociala 
och politiska relationer som möjliggör ett mänskligt samhälle, med vars och ens 
lika rätt till sina livsmöjligheter.  
 Ett demokratiskt samhällssystem vilar på villkor som innebär rätt till 
medverkan i de sociala relationer som kan möjliggöra vars och ens lika rätt att 
med ansvar medverka både för människors egna och för varandras 
livsmöjligheter i samhället. Det är här det märks skillnad för vems, för vad, när, 
var och hur och varför det politiska ansvaret för medborgarna representeras. 
Ansvaret är ett åtagande som frivilligt förtroendevalda eller anställda i 
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kommunal politik och förvaltning har fått och tagit emot. Ansvaret baseras på 
förtroende respektive professionalitet och skal användas igenom 
kommunikation mellan ansvariga. I det kommunikationsutbytet är det möjligt 
att få del av kunskap om enskilda och kommungemensamma förhållanden och 
lokala villkor för att stärka våra möjligheter att samverka för medborgarnas lika 
rätt till egna livsmöjligheter. Det innebär att i ord och handling medverka i 
öppen kommunikation för att demokratins institutioner i social praktik ska ge 
värde för medborgarna, demokratisering av demokratins institutioner. När vi är 
öppna för att med ömsesidig respekt tillvarata varandras mänskliga förmågor i 
tanke, ord och handling, är det möjligt att med individuellt ansvar och 
gemensam lärandeorganisering belysa brister, och att förbättra vad som är 
möjligt för människor i hälsofrämjande samverkansrelationer. Det 
institutionella samspelet mellan medborgare och aktörer ska kunna förbättra 
förhållanden som brister och förhindra att vi åstadkommer det oönskade som 
inte är möjligt för oss att rätta till. 

Revisionens utgångspunkter och inriktning, prioriterade aspekter 
i ansvaret  
Det kommunrevisorer väljer att ägna sig åt för revisionens genomförande kan 
skapa revisionspolicy. I praktiken är det olika, mer eller mindre relevanta 
betydelser, för ansvaret som ska beslutas i politiska arbetsprocesser. För 
kunskap om vad revisionens granskningar i praktiken inriktas på   krävs 
empiriska studier. De kan ge ökad kunskap om vad kommunrevisionen ägnar 
sig åt och om revisionsprocesser kan bidra till förbättrat ansvar för 
ändamålsenliga verksamheter, det kommunmedlemmarna förväntar sig med 
gemensamma medel som skapats för detta  
 I avhandlingen väljer jag att ägna uppmärksamhet åt ansvarets förnyelse och 
förbättringssmöjligheter. Därmed avgränsas avhandlingens beskrivningar, dess 
problem- och lösningsdiskussion med prioritering så aspekter och dimensioner 
i ansvarsprocesser, som har med förnyelse- och förbättring av ansvars att göra. 
Dessa sätts före ansvarsavvecklingsdimensioner, i termer av juridiska påföljder 
och politiska sanktioner de som innebär uteslutning eller uteblivet deltagande i 
kommunaldemokratiska ansvarsprocesser.  Avhandlingens problem och 
problemlösningsförslag kommer därför att  avgränsas till vad som händer i 
revisonsprocessen, där ansvariga revisorer ägnar sig åt kommunikation och 
handling för att lösa de utmaningar de möter i olik relationer. Av de som berörs 
i revisionsproceserna kan vi få veta vad som görs för att kommunrevisionen ska 
få tillgång till den information som förtroendevalda revisorer anser att de 
behöver för att granska och pröva revisionsansvarigas skötsel av 
beredningars/styrelsers/nämnders verksamheter i kommunal förvaltning. 
 Den information som denna kontroll ger har en informerande och 
värderande roll som  genom den möjlighet som kommunfullmäktige i egenskap 
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av uppdragsgivare har att utkräva ansvar får eller kan få en faktisk rättsverkan. 
(Lundin 1999). Detta ger politiska konsekvenser för medborgare och för 
politiskt ansvariga i den politiska styrelsen på lokal nivå. Medborgare har därför 
rätt till information som ger rättvisande redovisning av för vad och hur det 
politiska ansvaret tas. Den kommunala revisionen skiljer sig från annan 
revision. Den ska beakta demokratiskt ansvarsrelevanta aspekter när den utförs. 
Den svenska demokratimodellen ger i kommunalrätten och i 
fullmäktigeförsamlingars beslut i kommunerna vars beredning och 
verkställande kan granskas av kommunrevisorerna.  
 För att studera ansvar och dess sociala relationer i den kommunala 
verksamheten går jag in  via en av demokratins institutioner, den kommunala 
revisionen. Dess uppgift är att granska och pröva ansvaret som förtroendevalda 
har i kommunala styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar 
(revisionsansvariga), ett åtagande inför fullmäktige, ytterst för 
kommunmedborgarna. Därigenom kan innehållsliga aspekterna i ansvaret 
synliggöras, så som det politiska ansvaret praktiseras i den kommunala 
praktiken. Samtidigt med ansvaret kan den kommunala revisionens perspektiv 
på ansvar belysas och kunskapsutbytet i revisionsrelationerna tillvaratas.  
Därmed kan det politiska ansvar belysas som ska skötas i demokratisk ordning 
för medborgarna i kommunen. Det innebär att i avhandlingen synliggörs 
samhällsproblemet med det politiska ansvaret generellt, utifrån ett 
kommunaldemokratiskt samhällsperspektiv, och speciellt inifrån den 
kommunaldemokratiska revisionsinstitutionens perspektiv. 
 Det finns särskilda institutionella arrangemang och villkor som teoretiskt 
särskiljer revision i kommunal verksamhet från annan revision. Innan dessa 
behandlas i nästa kapitel (kapitel 2), presenteras avhandlingens empiriska 
material och disposition.   

1.7  Avhandlingens material  

Empiriskt material från fallstudier i olika kommuner år 2003-
2007 
Detta är en beskrivande och förklarande empirisk studie. Det innebär att i det 
finns teoretiskt stöd för att rättfärdigt tillvarata och återspegla den 
erfarenhetsbaserade kunskapen i beskrivningar av vad som sker när  ansvar 
praktiseras i den kommunala demokratins institutioner. Materialet bygger på 
medverkan av  379 personer som representerar olika politiska 
förtroendeuppdrag och professionella uppgifter i åtaganden inom politik och 
förvaltning i tolv svenska kommuner/landsting/regioner.  
 Innan studien inleddes testades frågor och metoder för studiens 
genomförande i en landstingskommun som sedan 1999 är en nyetablerad 
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region, Västra Götaland. Regionens revisorer hade i tidigare kontakter 
efterfrågat empirisk forskning kring de förtroendevaldas ansvar och politiska 
ansvarsprocesser. Förfrågan i maj 2003 om att testa frågorna i en fokusgrupp 
med förtroendevalda revisorer föll väl ut och revisionen i Västra Götaland 
ställde sig till förfogande för fortsatt studie med det i denna avhandling 
redovisade arbetssättet.  
 När regionförsök tilläts i Sverige, 1 januari 1999, nybildades Region Skåne 
och Västra Götalandsregionen (VGR). År 2003 var därmed 
revisionserfarenheterna i VGR begränsade till en mandatperiod. Att göra en 
longitudinell studie av den kommunala revisionens granskning av det politiska 
ansvaret i en landstingskommun, som nybildad region, genom fusionering av 
tre tidigare landsting, var ett alternativ. Denna nybildade region skiljer sig från 
andra svenska kommuner och landsting. En flerårig studie av ett exempel på 
ansvaret, som uppmärksammas i Västra Götalandsregionens revisionsprocesser 
kan göra närgångna och unika beskrivningar av politiskt ansvars organisering i 
den regionen möjliga. 
 Består urvalet av en nybildad regionorganisation skulle inte förekommande 
lokala ansvarsaspekter och utmaningar i revisionsprocesser i kommunerna 
kunna problematiseras och återspeglas. Då kulle vi inte få någon information 
kring forskningsfrågorna från några primärkommuner, där förtroendevalda 
primärt är politiskt ansvariga för merparten av människonära tjänster, i lokala 
verksamheter, vård, skola, omsorg, och socialtjänster. För att få del av 
erfarenheter också från kommunal revision i tidigare etablerade landsting och 
kommuner behövdes ytterligare urval, inte för att få statistisk representativitet, 
utan för att få empiriskt välgrundad kunskap om forskningsfrågorna. Det 
saknas liknande studier inom forskningsområdet, vilket gör det relevant att 
designa en beskrivande exemplifierande flerfallsstudie med klargjorda kriterier 
för urvalet som kan ge ökad kunskap om avhandlingens frågor.  
 Inför urvalet av material till avhandlingen tog jag stöd i teori och praktik. 
Det teoretiska stödet presenteras i del I, II och IV och framgår i 
referensmaterialet.  I de akademiska handledningssamtalen med erfarna 
empiriska forskare övervägdes omfattningen av kommunurval för materialet. 
En mer begränsad studie med en eller ett par kommuner under en längre 
tidsperiod var ett alternativ. Har forskare tillgång till vanligt förekommande 
företeelser, vars empiriska situationer och beskaffenheter ändå inte tidigare varit 
föremål för vetenskapliga beskrivningar, kan det legitimera användningen av en 
enfallsstudie (Yin 2006:62 f.) Frågorna för denna undersökning ägnas inte åt 
några ovanliga företeelser. Politiskt ansvar granskat av den kommunala 
revisionen förekommer och sker frekvent och årligen i samtliga svenska 
kommuner.  En enfallsdesign är dock sårbar. Ett fall kan småningom visa sig 
vara något annat än vad som avsågs att undersöka. Det är en för stor osäkerhet. 
Om analysenheterna för undersökningen är en företeelse som inte förekommer 
i den kommun där den ska studeras i sin verkliga kontext, så visar det att 
företeelsen inte förekommer. Ett nollresultat är också ett resultat. Men ett 
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sådant resultat skulle dock innebära att syftet med denna avhandlings 
undersökning inte motsvarats. I avhandlingens fallstudier tas teoretiskt stöd för 
utformningen av fallstudierna och i empirisk implementationsforskning för att 
fastställa analysenheter (kapitel 6). Här analyseras kommunala 
revisionsprocesser, det är den implementationsstruktur som efter genomförd 
revision visar sig innebära policyskapande med värde för det politiska ansvaret i 
kommunen. Analyserna för att skilja de policyskapande revisionsprocesser från 
de icke policyskapande, görs med stöd av teori för policy-organiserings-analys. 
 Det finns begränsad tillgång till tidigare vetenskapliga systematiska empiriska 
beskrivningar av frågorna. För att möjliggöra forskningssyftet med frågorna i 
undersökningen valde jag ett upplägg med flera kommuner och utforma en 
slags flerfallsdesign samt att begränsa studien till materialinsamling under en 
mandatperiod, 2003-2006. När det gäller lärandet i organiseringen 
kompletterades studien med data från år 2007.   
 Vid kontakter med ansvariga inom Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), som arbetar med intressebevakning, utveckling och service kring den 
kommunala revisionen, fick jag stor hjälp av deras kännedom om de senaste 
årens ansvarsprövningsprocesser i landets kommuner. Informationen jag sökte 
gällde i vilka kommuner och landsting som det förekommit att revisorer riktat 
olika grad av anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet sedan 1990-talet och där 
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan enligt revisorernas bedömning.7 Med 
hjälp av informationen från SKL kunde jag söka vidare och få säkerställda 
uppgifter i protokoll i kommunernas diarium. Information fick jag också 
genom telefonkontakter med lika tillmötesgående revisorer i berörda 
kommuner och landsting. Dessa förtroendevalda revisorer utgör startpunkten 
för policy-organiserings-analyserna (se kapitel 6 om det teoretiska stödet för 
valet av startpunkt) med utgångspunkt från forskningsfrågorna. Allt 
intervjumaterial är konfidentiellt och kodat för att inte kunna härledas till någon 
enskild intervjuperson.  
 Det som beskrivs är förmedlat i samtalsintervjuer med startpunkt från 
information som den kommunala revisionen formellt ansvariga förtroendevalda 
revisorer. Därifrån har jag följt upp med information om det politiska ansvaret, 
särskilt budskap som ansvariga beskrivit som svårigheter  och utmaningar i det 
politiska ansvaret under de kommunala revisionsprocesserna med koppling till 
mandatperioden 2003-2006.  
 Med avstamp från de förtroendevalda revisorernas budskap om ansvaret 
som granskas och utmanas i revisionsprocesserna, har jag i analyserna av 
materialet utgått från avhandlingens forskningsfrågor. I analyserna följs 
ansvarsrelevanta interaktioner i organiseringen (revisionsprocesserna) för att få 
                                                      
7 Vid tidpunkten för informationssökandet i maj 2003 fanns inte de sammanställningar som 
numera finns tillgängliga av sådana bedömningar och beslut vid ansvarsprövning 
(http://www.skl.se/artikel.asp?C=1370&A=3176). 
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del av aspekter och sociala dimensioner i informationsutbytet mellan aktörerna i 
revisionsprocesserna. Det besvarar också frågor om vilka som medverkar i 
informationsutbytet med kopplingar till revisionsprocessernas delar. Det ger 
information om förekommande ansvarsrelevant kunskapsutbyte i sociala 
relationer i organiseringen av verksamheterna sett inifrån den kommunala 
revisionen. Med stöd av vad de medverkande i urvalet av kommuner i ord och 
handling uttryckt och utfört för att bibehålla och/eller förändra det politiska 
ansvarets organiseringen i verksamheten kommunerna.  I texten finns därmed 
varationsrikendom i konkreta exempel som ger förklaringar till hur policy som 
befrämjar ansvar organiseras i kommunala revisionsprocesser. 
 Policy-organiseringen och lärandet genom den omfattar longitundinella 
studier av det som skett inför och under mandatperioden 2003-2006 samt år 
2007. Därutöver omfattar materialet kompletterande studier utförda med 
utgångspunkt från forskningsfrågorna för att säkerställa materialets signifikan. 

Kommunurvalet och fallstudierna 
För att få en allsidig belysning av problemområdet och forskningsfrågorna vilar 
kriterierna för urvalet på olikheter. Det empiriska materialet i avhandlingen 
omfattar tolv kommuner med  olika utformning av den kommunala politiskt 
styrda organisation, olika kontextuella förhållanden samt med varierande 
erfarenheter av ansvarsprövningsprocesser. Fallstudierna har genomförts i tio 
kommuner, ett landsting och en region. Detta ger tillgång till 
erfarenhetsbaserade kunskaper från aktörer som medverkar lokalt. I 
fallstudierna analyseras politiskt ansvarigas ansvar och lärande i organisering när 
verksamheten utförs. Kommunurvalet och materialets hantering presenteras i 
kapitel 7.  
 Det är inte primärt organisationen, dess aktörer eller kontextuella 
förhållanden som är i centrum för undersökningen. Ansvaret, med de villkor 
som finns lokalt och regionalt, för att sköta den kommunala verksamheten  är i 
blickpunkten.  Det handlar om att med utgångspunkt från forkningsfrågorna 
synliggöra ansvarets innehållsliga och sociala kunskapsbildande relationer, i de 
sociala verkligheter där det praktiseras. Mitt ansvar är att systematiskt noggrant 
undersöka och analysera informationen i budskapen från dem som närmast 
berörs av vad som sker, i att tillvarata de ansvarsrelevanta erfarenheterna, 
särskilt de som uppges ha bidragit till bättre ansvar i kommunerna.  
 I avhandlingen belyses en del av det politiska ansvarets innehållsliga aspekter 
och sociala kunskapsbildande relationer i organiseringen av 
kommungemensamma verksamheter. Synliggörandet av ansvaret i 
organiseringen av verksamheten begränsas studien empiriskt av vad som i 
praktiken förmedlas i ord och görs i handling i tolv kommuners 
revisionsprocesser. I dessa kommuner följs och analyseras den kommunala 
revisionens utgångspunkter för sina åtaganden och vilka innehållsliga aspekter 
som i praktiken prioriteras i organiseringen av de revisionsprocesserna. I 
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analyser av det empiriska materialet följer jag med start hos politiskt ansvariga 
förtroendevalda revisorerna vilka utmaningar som i kommunerna möts och 
hanteras med stöd av revisionsinformationen.  
 Fallstudierna utförs för att forskningsfrågorna ska kunna besvaras på den 
erfarenhetsbaserade kunskap som återspeglar det som sker i de tolv 
kommunernas politiska ansvarsprocesser. Samtidigt som den kommunala 
revisionens dominerande utgångspunkter i praktiken blir synliga i det som 
faktiskt prioriteras, ger det också information om vad i ansvarets organisering 
som faller i skuggan och bortprioriteras.  Ansvaret är omfattande och komplext. 
Där finns flera olika aktörer med skilda utgångspunkter och principer. Det 
synliggör aspekter och sociala dimensioner i ansvaret. Det politiska ansvaret i 
den kommunaldemokratiska självstyrelsen ger möjlighet till anpassning till 
lokala och regionala förhållanden. Därför är det viktigt att följa upp de 
spänningar som uppstår där motsättningar mellan de ansvariga visar sig. Här 
finns kunskapsbildande fallbeskrivningar i såväl unika som generaliserbara 
varianter av hur politiskt ansvariga organiserar sig och möter utifrån- och 
inifrånkommande utmaningar med stöd av den kommunala revisionen och 
andra institutioner. Hur har revisorernas (ibland) oönskade information om 
ansvarets skötsel hanterats i interaktioner ansvariga emellan och samverkande 
förbättrat ansvaret? 
 Vad menas med förbättrat ansvar? Är det bara prat? Nej, med förbättrat 
ansvar menas observerbara och bekräftade förändringar i det politiska ansvarets 
praktik i respektive kommun. Det handlar om att innehållet i det politiska 
ansvaret har förändrats på sätt som innebär önskvärda förbättringar. Det har att 
göra med en mer adekvat organisering av verksamheten, att någon del i 
ansvarets innehåll och kunskapsbärande sociala relationer stärks. I andra fall 
märks att möten med utmaningar skapar sådana rörelser i ansvaret, att 
förutsättningarna att granska det först måste förbättras. Det fordrar att 
revisorerna kan ta sig an sina uppgifter med tillräckliga kunskaper och med 
relevanta angreppssätt. Där det sker, börjar åtaganden koordineras och 
synliggöra det kommunaldemokratiska politiska ansvarets principer, kanske 
samordnas det kommungemensamma ansvaret som helhet.  
 Vad menas med för ansvaret (be)främjande policyskapande 
revisionsprocesser? Det sker när revisionsprocesserna stöder att organiseringen 
av det politiska ansvaret förbättras, gör verksamheterna  mer adekvata än 
tidigare. Dessa förändringar framträder i analyserna av data, inte enbart som 
teoretiska abstraktioner. Det gäller observerbara förändringar, lokalt beskrivna 
och bekräftade av olika källor av dem som närmast berörs, av (med)ansvariga 
aktörer i revisionsprocesserna samt att förändringarna värderas av politiskt 
ansvariga, sådana policyskapande fall analyseras och beskrivs i fyra kapitel 
(kapitel 9, 10, 11, 12). Det politiska ansvar som därmed beskrivs genom det 
samlade empiriska materialet återspeglar i de fyra kapitlen varje forskningsfråga.  
 Resultaten sammanfattas i slutdelen (kapitel 13-17). Vilket ansvar som 
befrämjas, vilka utmaningar den kommunala revisionen i praktiken möter när 
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det sker och hur det går till i praktiken,  det är vad det går ut på att beskriva och 
få förklaringar till i denna avhandling.  Mitt ansvar är att utgå från frågorna och 
på ett forskningsmässsigt sätt undersöka och beskriva vad som visar sig 
empiriskt i ansvarets lokala och regionala kontexter.  

Förklaringar kring de policyskapande fallens konstruktion och 
fallbeskrivningarna  
När materialet analyseras från intervjuerna tillvaratas erfarenheter som 
förmedlas i kommunerna. En del teman är gemensamma, andra visar på 
variationer och nya sätt att tillvarata det politiska ansvaret. Vad det är för 
aspekter och dimensioner i det politiska ansvaret som kommunrevisorer 
inriktar sig på att granska och pröva, eller i vilken riktning ansvaret 
institutionaliseras, befrämjas och förbättras i revisionen, kunde inte föregås. I 
de erfarenhetsbaserade kunskaper och observerbara sakförhållanden som 
beskrivs med stöd av analyserad data insamlad, återkopplad och bekräftad 
genom samtalsintervjuer (se kapitel 7 om fältarbetets metoder) är de  
intervjuade aktörernas budskap, och det som gjorts i handling av deltagarna och 
kan observeras i organisering som främjar ansvar i lokal och regional praktik, 
redovisat i avhandlingens del III (kapitel 8-12). Dess första kapitlet utgörs av en 
generell beskrivning från samtliga medverkande kommunrevisioner. I kapitel 9-
11, beskrivs fall som skapar policy och förbättrar det politiska ansvaret och 
ansvarsprocesserna på önskvärda sätt i respektive kommun som ingår i fallet. 
Beskrivningarna av dessa tre ansvarsbefrämjande revisionsprocesser 
struktureras i respektive kapitel på ett sätt som följer av metodiken i fält: 
 
1) beskrivning av utmaningen, problem som prioriterats att lösas i fallet,  
2) angrepssätt och mobiliseringen av resurser i organiseringen där problemen 

hanteras och löses, 
3) de argument som framförs av de ansvariga om de resultat som i praktiken 

skapats och som förklarar varför det var en lösning av värde enligt dem 
som närmast berördes och är politiskt ansvariga att sköta verksamheten i 
kommunen.  

I kapitel 11 redovisas ett fall av lärande, förtroendevada revisorer. Här beskrivs 
deras reflektioner om vad de särskilt vill återkoppla av lärande erfarenheter in i 
kommunrevisionens fortsatta arbete.  
Även om det är innehållet i processerna som är i fokus, så framgår i kapitlen 
också vilka aktörer  som medverkar i revisionsprocesserna i de beskrivningar, 
utmaningar, organiseringar av lösningar på problemen samt med resultat som 
värderas i kommunen. Slutledningarna i analyserna av det som sker i praktiken 
vilar ibland på logiska, formaliserade induktiva eller deduktiva samband och 



Politiskt ansvar i svenska välfärdskommuner 

49 

tankestrukturer. Allt för att troget återspegla såväl variationsrikedom som mer 
generaliserbara förhållanden i materialet. 

Inför läsningen 
Problemområdet och forskningsfrågornas bredd och komplexitet återspeglas i 
avhandlingsmaterialets teoretiska och empiriska beskrivningar. Det är till och 
från ett tålamodsprövande innehåll och en svårläst text. I sådana avsnitt 
underlättar det att läsa det som förmedlas med hjärtligt tålamod och 
förhoppning om att tålmodigheten är som störst på samma ställe som textens 
brister.   
 Det politiska ansvaret som studeras är komplext. För att synliggöra och 
undersöka det använder jag den kommunala revisionen som ingång. Det 
innebär att ansvaret studeras sett genom den kommunala revisionens 
organisering av uppgifter för att granska och pröva ansvaret för all den 
verksamhet som utförs i kommuner, landsting och regioner. Synliggörande av 
ansvaret på det sättet innebär, att vi korrelerat får kunskap om det politiska 
ansvaret och om den kommunala revisionsinstitutionen och dess villkor  i olika 
lokala och regionala sammanhang och sociala samhällskontexter.   
 Forskningsfrågorna om politiskt ansvar i kommuner och regioner synliggörs 
här genom den kommunala revisionens granskning av det. Att läsa 
avhandlingen innebär att ge sig in i ett material som återspeglar en del av 
ansvaret, dess kognitiva och normativa sociala dimensioner, dess 
sammansatthet och utsatthet. Vad det konkret innebär, vet de som medverkar i 
organiseringen av verksamheter som ska skötas med politiskt ansvar för 
medborgarna. I avhandlingen är det ansvaret och dess relationer i en social 
praktik som står i förgrunden. Problemområdet, och frågornas beskaffenhet 
avgör vilken information och vilka erfarenhetsbaserade kunskaper som 
synliggörs i forskningsprocessen. De teman och aspekter i ansvaret, som blir 
synliggjorda beskrivs, analyseras och problematiseras i avhandlingens empiriska 
delar. De har sitt ursprung i det politiska ansvaret och den kommunala 
revisionspraktiken, i politiken och förvaltningen, i de lokala samhällen där de 
studerats empiriskt.    

1.8  Avhandlingens disposition  
Avhandlingen består av fyra delar. De ger sammantaget teoretisk och 
erfarenhetsbaserad kunskap om problemområdet med utgångspunkt från ovan 
beskrivna teman och forskningsfrågor.   
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Del I: Politiskt ansvar i  svenska välfärdskommuner 
I den första delens tre kapitel redovisas med stöd av tidigare forskning en 
sammansatt, komplex bild av det politiska ansvarsproblemets innehållsliga och 
sociala dimensioner i organiseringen av den offentliga verksamheten i det 
svenska samhället. Ur tidigare forskning tas teoretiskt stöd för att synliggöra 
kommungemensamma institutionella förhållanden och förändringar. I det 
enhetsstatligt styrda byråkratiska och rättsliga institutionerna her en 
decentralisering skett, kommuners verksamhet har blivit avgörande för 
medborgarnas välfärd. Fokus i beskrivningen är förekomsten av principer i det 
politiska ansvaret i organiseringen av offentlig verksamhet för medborgarna. 

Kapitel 1: Politiska ansvarsprocesser i kommunerna, 
forskningens syfte, frågor och policyproblem 
 I kapitel 1 presenteras det samhällsvetenskapliga problemet, 
forskningsområdet, syftet med avhandlingens beskrivningar och analyser samt 
forskningsfrågorna. I kapitlet beskrivs det ansvarsproblemet och de 
institutionella villkor som utgör bakgrund till avhandlingens empiriska 
undersökning av om politiskt ansvar och lärande i organiseringen av 
verksamhet som utförs av kommunen på lokal och regional nivå.  Den 
samhälleliga problembilden tar sin utgångspunkt i att ett samhälles 
demokratisering förutsätter politiska ansvarsprocesser, där medborgarna 
representeras och kan medverka i organiseringen av gemensamma 
angelägenheter. I kapitlet förklaras hur policybegreppet används i 
avhandlingens fallstudier, vad det är för empiriskt material som används samt 
för vem avhandlingen skrivs.  

Kapitel 2: Revision av politiskt ansvar i kommunerna 
I avhandlingen används den kommunala revisionens perspektiv för att närmare 
undersöka frågor om vad det är för politiskt ansvar och ansvarsproblem som 
utmanar organiseringen av verksamhet i kommunerna. Dessutom ställs frågor 
om revisionsprocesser kan bidra till policy som främjar lärande av ansvar som 
värderas i lokal praktik. I kapitel 2 tas stöd i tidigare revisionsforskning som 
berört institutionell ordning för kontroll av politiskt ansvariga. I kapitlet görs en 
genomgång av förändringar i den kommunala revisionens rättsliga regelverk 
samt av aktuella förhållanden i dess kommunalrättsligt reglerade uppgifter. I 
kapitlet framgår vad som särskiljer kommunrevisionen från annan revision.  

Kapitel 3: Problemförståelse i översiktligt perspektiv 
I kapitlet ges en översiktlig belysning och problembeskrivning av institutionella 
arrangemang för demokrati och kommunal självstyrelse. Här beskrivs i ett 
utifrånperspektiv välfärdsstatens utveckling och  välfärdsstatliga strävanden för 
den kommunala förvaltningen. Syftet med kapitlet är att ge en samlad och 
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samtida bild i den helhet det politiska ansvaret och den kommunala revisionen 
ingår i kommunerna ingår.  
 De beskrivningar som förmedlas kring teman för undersökningen i denna 
första del i avhandlingen ger teoretisk kunskap och förförståelse om de 
förhållanden som undersöks i praktiken. Den problemförståelsen ger stöd för 
överväganden om teoretiska vägval i utformningen av den empiriska 
undersökningen. För de empiriska fallstuderna behövs teori som är så pass 
generell och tillräckligt speciell för att det som pågår i social praktik ska kunna 
förstås och speglas rättfärdigt med ansvarsrelevant teoretiskt stöd. Om sådana 
vägväl i forskningsarbetet handlar avhandlingens andra del. 

Del II: Angreppssätt i forskningsprocessen 
Avhandlingens andra del ägnas åt teoretiska och mer abstrakta resonemang om 
grundvalar i utformning och tillvägagångssätt av forskningsprocessen.  Det 
teoretiska stödet för förståelsebaserade empiriska fallstudier redovisas. Det 
gäller val av angrepssätt, design och teori för att systematiskt analysera 
ansvarets lärande organisering inifrån, att följa med ansvarsprocesser i abstrakta 
analyser. För dem som vill gå direkt till empiriska resultat så redovisas de i 
fallbeskrivningarna i del III. De sammanfattas med empirisk och teoretisk 
reflektion i del IV. Där besvaras forskningsfrågorna.  
  Det behövs stöd av teoretiska begrepp för att ta sig an undersökningen av 
frågorna och sätt att använda teoretiska begrepp som kan hantera komplexa 
sociala system. Annars hänger den teoretiska begrepsstrukturen i luften. Därför 
är jag inte enbart beroende av erfarenhetsbaserad kunskap för att analysera 
empiriska data. Det finns också beroenden av teori för att systematiskt 
analysera och återspegla det ansvarsrelevanta, unika, variationsrika och 
generaliserbara i att studera fall på ett konfidentiellt, rättfärdigt och tillförlitligt 
sätt. 
  I kapitel 4-7 beskrivs synsätt och angreppssätt för att studera 
erfarenhetsbaserad praktik för kunskap om forskningsfrågorna. Synsättetet ger 
grunden för studiens metodologiska angreppssätt. Därför behövs en teoretisk 
begreppsstruktur för att begripliggöra och utföra forskningsarbetet på ett etiskt 
och strategiskt genomförbart sätt. Valet gäller vetenskapsteoretiskt och 
kunskapsteoretiskt stöd för synsättet och metodologiska angreppsmetoder i 
forskningsprocessen8. För att belysa och empiriskt undersöka problemområdet 
sker det  med utgångspunkt från forskningsfrågorna. Avgränsningen av  de 

                                                      
8 Myrdal (1969) beskriver avsaknaden av en bra svensk term, som kan ge en förklaring som 
motsvara engelskans, ’approach’. Den termen innefattar synpunkt och synsätt och dess 
återspegling vid definitioner av begrepp vid konstruktionen av teorier och modeller, vid valet av 
observationer och analysmetoder och vid framläggandet av forskningsresultat, kort sagt allt som 
ingår i forskningsprocessen. Myrdal använder det ”menlösare svenska ordet angreppsmetod” och 
påminner läsaren om att meningen då är en annan, både precisare och vidare, än den språkligt 
vanliga (Myrdal 1969:8). 
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förhållanden som beskrivs i avhandlingen  sker empiriskt. I denna andra del i 
avhandlingen beskrivs de vägval som gjorts för att få ökad förståelse och 
kunskap om problemområdet ur praktiken. Det leder till den 
erfarenhetsbaserade kunskapen som beskrivs i de empiriska kapitlen i del III.  

Kapitel 4, Angreppsmetoder och teoretiska 
begreppsbetydelser 
I kapitlet presenteras angreppsmetoder och teoretisk begreppsstruktur. De 
teorier som bildar den sammantagna begreppsramen har valts och satts 
samman som ett teoretiskt stöd för att förstå den värld, de sociala verkligheter 
och praktiker, som undersöks. Värdet hos dessa teorier avgörs av i vad mån de 
är bra verktyg för att förstå praktiken, när begreppen fylls med det konkreta 
innehåll och de innebörder som de uttrycks och i handling görs av dem som 
deltar när frågorna undersöks och analyseras. Det teoretiska stödet skall ge 
verktyg för ökad förståelse av frågornas sociala komplexitet.  Begreppen skall 
ge teoretiskt stöd för vad som i praktiken utgör ett ansvarsrelevant 
informationsutbyte och för vad som lokalt uppfattas vara ansvarsbrister, 
utmaningar och  lärande i ansvarets praktiserande. De skall också förklara 
varför förändringar som sker i det politiska ansvarets organisering ibland 
värderas vara mer ansvarsrelevant innehåll och en mer adekvat organisering än 
tidigare.   
 De teoretiska begreppens betydelser används här inte huvudsakligen för att 
prövas empiriskt, utan för att bidra till förståelse av vad som sker i praktiken 
och varför. Det innebär också att den ursprungliga teoretiska betydelsen  allt 
eftersom kan förändras av de konkreta förhållandena som ändras i praktiken av 
dem. De centrala begreppen som behandlas handlar om meningsaspekter i 
ansvarets sociala interaktioner, i situationer där de politiskt ansvarigas 
kommunikationsutbyte i organiseringen innebär lärande. Den lärande 
organiseringen ökar ansvarigas förmåga, att med  de medel och mål som finns 
lokalt för medborgarna i verksamheten , organisera verksamheter n på ett mer 
adekvat sätt än tidigare.  
  Ansvar och lärande i organisering av uppgifter är mänskliga förmågor som 
utvecklas i sociala samspelsprocesser. Avhandlingens frågor gäller hur 
meningsskapande ansvarsrelevanta skillnader beaktas och redovisas i 
revisionens organiseringen. I kapitlet klargörs begrepp som har att göra med 
ansvar, organisering, institutioner och lärande i sociala samspelsprocesser 
liksom självorganisering och revisionssystems karaktär. Begreppen beskrivs så  
att det går att få förståelse för  problemområdet och det vetenskapsteoretiska 
stöd som behövs för studiens utformning av datainsamling och analys.  



Politiskt ansvar i svenska välfärdskommuner 

53 

Kapitel 5: Teoretiskt stöd för forskningens 
förståelsebaserade fallstudiedesign 
I kapitlet redovisas teoretiskt det vetenskapsteoretiska och 
kunskapssociologiska stöd som tillvaratas för utformningen av de 
förståelsebaserade fallstudierna, undersökta i aktuell praktik. I studien tillvaratas 
teorier för förståelse och tolkning av människors livsvärldar, deras teoretiska 
föreställningar, förståelse och socialt lärande i praktiken samt vad det innebär 
för dem som deltar. För de abstrakta analyserna av individers sociala samspel 
ger sociala systemteorier det stöd som behövs för att urskilja vad som begränsar 
och möjliggör att sociala system kan bibehållas eller förnyas. Startpunkten för 
analyserna av ansvarsinteraktionerna sker  hos de närmast berörda, formellt 
ansvariga revisionsaktörerna. Därifrån följs och analyseras har de organiserar 
sig. Kapitlet beskriver också det teoretiska stödet för att analysera 
policyskapande implementationsprocesser.   

Kapitel 6: Teori för analys av policy och utmärkande 
kännetecken för policyvetenskap 
I kapitlet presenteras det teoretiska stödet för policyanalys. Avhandlingen tar 
stöd av teorier och empirisk implementationsforskning som klargör att 
vetenskapliga studier av politik inte är värdeneutrala. Policyproblem undersöks 
för att ge ökad förståelse och kunskap om deras beskaffenheter i lokal praktik. 
Den strukturering som i praktiken skapas av meningfullt informationsutbyte i 
kommunikation och sociala interaktioner kan inte förespås. Först efter 
beskrivning kan policyskapande implementationsstrukturer, de som i praktiken 
skapar värde och främjar önskvärt ansvar pusslas ihop och analyseras.  
 Det som studeras berör normativa frågor. Det finns alltid normativa inslag i 
kunskapandet som sker i en demokratis organisationer och institutioner, i valet 
av för vem, för vad och hur angelägna samhällsproblem prioriteras och i hur 
resurser för att lösa dem mobiliseras och tillvaratas. I avhandlingen presenteras 
inte någon normativ teori för problemområdet som undersöks. Vilket värde 
demokratins institutioner och organisationer i praktiken har för medborgarna 
kan enbart studeras empiriskt och rättfärdigas i praktik.  I min empiriska studie 
föregår jag inte resultaten med normativa föreskrifter, jag tillvaratar vad som 
sker i den politiska ansvarspraktiken och hur det värderas där. Studien synliggör 
ansvarsprocesser, ger oss en inblick i den normering som sker i ansvaret i dess 
utmaningar och organisering  av verksamhet och lärande. Detta innebär att det 
skapas policy för ansvarets stabilisering eller förändring så som det värderas i 
kommunaldemokratiska revisionsprocesser.  
 Genom att beskriva och problematisera vad som sker där, kan vi få ökad 
gemensam kunskap, som synliggör politiskt ansvar så att vi lär ur praktiken av 
vad som är möjligt att stödja, främja och förbättra  med stöd av adekvata 
institutionella arrangemang som demokratin ger självstyrelseutrymme för.   
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Kapitel 7: Fältarbetets metoder och materialets hantering 
I kapitlet beskrivs de metoder som används i fältarbetet. Här finns också 
kriterierna för kommunurvalet, frågorna som använts i samtalsintervjuer med 
deltagarna, i fokusgrupper, parvisa och/eller enskilda intervjuer samt hur det 
empiriska materialet ställts samman för analys och används. Metoderna ska ge 
stöd  för att kunna förmedla rättfärdigade beskrivningar och analyser med 
utgångspunkt från vad de människor jag mött uttrycker, om vilka problem de 
möter, vilka utmaningar de väljer att ta sig an för att fullgöra sina åtaganden 
samt om, hur organiseringen sker i revisionsprocesser som bidrar till önskvärda 
problemlösningar och hur värderingar förklaras. Avhandlingens empiriska 
material kommer från olika kommuner med olika erfarenheter av ansvars 
granskning och prövning med stöd av information från kommunal revision. 
Urvalet ger en bredd och variation av erfarenheter i det empiriska materialet. 
Det avser ge exempel, vilka problem som uttrycks och prioriteras i de 
analyserade revisionsfallen och vilka aktörer som deltar i lösningen av de 
utmaningar som revisorerna prioriterar att ägna sig åt, i olika former i  lokala 
och regionala sammanhang. Med utgångspunkt från forskningsfrågornas 
innehåll tillvaratas och avgränsas det som sker i praktiken av de data som 
empirin ger.  

Del III: Empiriska resultat 
Avhandlingens tredje del inleds med en läsanvisning. Därefter följer fem kapitel 
med empiriska resultat från analyser av det samlade materialet. Avsikten är att 
finna policyskapande revisionsprocesser. Kapitelstrukturen följer avhandlingens 
metodik och analysram. Beskrivningarna data representerar följer av 
intervjufrågorna. Iinnehållsliga aspekter och dimensioner i ansvaret och dess 
sociala relationer står i fokus. I dessa kapitel återspeglas vilka utmaningar som 
möts i ansvaret, hur uppgifter fullgörs och problem möts när ansvaret 
organiseras liksom vad som värderas när problem i ansvaret hanterats på sätt 
som främjar att ansvaret (av)lärs och förbättras. 
 Samtliga fem kapitel med empiriska data behöver läsas för förståelse av 
huvudpunkter och variationer i ansvaret och revisionen av det. Analyserna sker 
för att öka förståelsen och förklaringar som stegvis utvecklar kunskapen om 
forskningsfrågorna. Beskrivningarna ger också utrymme för läsaren att göra 
egna reflektioner och tolkningar i förhållande till problembeskrivningen och det 
teoretiska stödet från avhandlingens inledande kapitel samt dess del II.  
 Det finns fler variationer i beskrivningarna än vad som kan återges här. Min 
avsikt är att göra återkommande beskrivningar som visar en del av denn bredd 
och djup i budskap om problem som uppfattats i de politiska 
ansvarsprocesserna i kommunerna och hur revisions organisering kan bidra till 
de önskvärda förändringar. De empiriska resultaten  i dessa fem kapitel 
vägleder sedan den samlade diskussionen och det teoretiska stöd som används 



Politiskt ansvar i svenska välfärdskommuner 

55 

för den sammanfattande reflektionen och slutsatserna som jag kommer till i 
avhandlingens sista del IV. 

Kapitel 8: Introducerande beskrivningar av den kommunala 
revisionen  
Kapitlet är det första resultatkapitlet. Det redovisar mer övergripande 
beskrivningar av genomgående förekommande punkter i det empiriska 
materialet om kommunrevisionens ansvar och organisering av revisionens 
uppgifter. Kapitlet innehåller inte underlag för att beskriva revisionens 
policyskapande processer. Det är med för att ge läsaren en första insyn i den 
kommunala revisionen. Det ger en inblick i de teoretiska utgångspunkter och 
sätten att organisera den kommunala revisionen, som förtroendevalda revisorer 
förmedlar i sina inledande budskap, framförallt vad de upplever skiljer 
revisionsuppdraget från andra politiska uppdrag i kommunerna samt vilka 
problem som generellt uppmärksammas i revisionsuppdraget. 

Kapitel 9-11: Empiriska fallbeskrivningar av 
ansvarsförbättrande revisionsprocesser  
I dessa kapitel redogörs i varje kapitel för ett fall av policyskapande 
revisionsprocesser och hur dess aktörer medverkar i organiseringen av 
problemlösningar. I respektive fall förenas kommunala revisionsaktörer från 
olika kommuner i revisionsprocesser som skapar policy, för att förbättra 
politiskt ansvar och ansvarsprocesser på önskvärda sätt i respektive kommun. 
För beskrivnig av vart och ett av de tre policyskapade fallen struktureras 
kapitlen på sätt som följer av metodiken i fält. Varje kapitel består av tre delar 
1) aktörernas utgångspunkter och beskrivningar av de problem som prioriterats 
att lösas i fallet, 2) angrepssätt och mobilisering av resurser samt 3)  argument 
och resultat som visar sig värderas i praktiken. I kapitlen framgår också vilka 
medverkande aktörer  i revisionsprocesserna som bidragit i de 
implementationsstrukturer som analyserats samt resultat som värderats lokalt av 
dem som medverkat i revisionsprocesserna. Resultaten i kapitel 9 förmedlar den 
osäkerhet i ansvaret och förståelse- och kunskapande revisionsprocesser som 
bidrar till att ansvaret i olika politiska  åtaganden kan förbättras. I kapitel 10 
visar resultat revisionens osäkerhet om ekonomiska resursers använding, för 
vad och hur de medel används som i beslut har fördelats för särskilda ändamål. 
Kapitel 11 redogör för problem i revisionens organisering och hur de hanteras 
för att kommunrevisionens uppgifter ska fullgöras bättre.  

Kapitel 12: Förtroendevalda revisorers lärande erfarenheter 
i revisionen 2003-2006 
I kapitlet är fokus på förtroendevalda kommunrevisorers budskap om lärande i 
revisionsprocesserna. Där finns deras reflektioner kring de viktigaste 
erfarenheterna och redogörelser om lärande i den kommunala revisionens 
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praktikergemenskap under mandatperioden 2003-2006.  Detta kapitel baserar 
sig på intervjuer och enkäter som besvarats av de förtroendevalda revisorerna 
under våren 2007, efter det att slutrevisionen för 2006 avklarats och 
planeringen för kommande års revisionsarbete påbörjats.  

Del IV: Sammanfattande reflektion kring resultat och nya 
antaganden 
Avhandlingens avslutande del består av fem kapitel (13-17). Där besvaras 
forskningsfrågorna i var sitt kapitel med sammanfattande reflektion av 
resultaten. Där redovisas resultat från analyserna av den studerade kommunala 
revisionspraktiken. Vad som bidragit med kunskap om vilket politiskt ansvar 
som prioriteras, utmaningar som möts av revisorerna, organiseringen som 
befrämjar ansvaret och om  förtroendevalda revisorers lärande i sin praktik. I 
inledningen  till respektive kapitel sammanfattas resultat av principiell betydelse 
om forskningsfrågorna. I reflektionerna kring de empiriska resultaten tas ibland 
stöd i ytterligare teori för de förhållanden som framträder  i den 
erfarenhtehetsbaserade praktiken 
 Kapitel 13 sammanfattar svar på frågan om vilka innehållsliga aspekter och 
sociala dimensioner i ansvaret som genomgående prioriteras i den kommunala 
revisionen, respektive som förbättrats i de speglade revisionprocesserna. 
Kapitel 14 besvarar frågan om utmaningar för revisionen. I kapitel 15 beskrivs 
organisering när ansvar förbättras och i kapitel 16 sammanfattas reflektioner 
kring lärandets innehåll och sociala samspelsrelationer i kommunal 
revisionspraktik. I kapitel 17 speglas den sociala relationsdimensionen i 
forskningsfrågorna om vilka aktörer som i tid och rum förmedlar och över tid 
förbättrar ansvaret.  
 I en förenklad bild synliggörs olika utgångspunkter och angreppssätt sett ur 
den kommunala revisionens uppgifter i det rättsligt reglerade 
kommunaldemokratiska sammanhanget. Med analys av de beskrivna 
implementationsprocesserna, de som framträder av revisionsaktörernas 
policyskapande interaktioner och handlingar, är det också möjligt att se den 
kommunala revisionens utveckling kopplad till resultaten om innehållet och 
aktörerna i de ansvarsfrämjande revisionsprocesserna. Därefter används 
fallstudiens resultat som helhet i en reflektion om innehållsliga och 
relationsvillkor i revision som befrämjar att ansvar som institutionaliseras i mer 
stabila respektive rörligare riktningar. Angrepssätt som gör att revisionen kan 
hantera en större komplexitet.  
 Slutligen förmedlas några slutsatser för studerade praktiker. Hur möta 
politiskt ansvar med stöd av ansvarets principer och kunskapsbaserat stöd? 
Några frågor ställs också för fortsatt forskning om de förhållanden vi fått ökad 
kunskap om.  Avslutningsvis riktas frågorna till den perspektivberoende 
analysen i avhandlingen och genomförandet av forskningsprocessen. För 
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lärande i revision behövs utomståendes stöd,  av forskare och praktiker som vill 
tillföra kunskaper om värdeskapande ansvarsprocesser i deltagarstyrda system 
och demokratisering i sociala gemenskaper.   
 





 

2  Revision av politiskt ansvar i 
kommunerna 

Syftet med detta kapitel är att ge en översiktlig teoretisk beskrivning med 
beaktande av den kommunala revisionens rättsliga reglering och normering. 
Här tas stöd i tidigare forskning som berör politiskt ansvar, kontrollmakt och 
ansvarsutkrävande i staten och kommunal revision. Här sammanfattas också en 
del i revisorernas uppdrag som särskiljer den kommunala revisionens uppdrag 
från revisionsuppdrag i företag, att granska ändamålsenligheten i verksamheten 
är en sådan väsentlig skillnad. Utrymmet i kapitlet ges främst åt teoretiska 
beskrivningarna ur kommunalrättsligt perspektiv. I ambitioner som uttrycks i 
förarbeten och rättssättningen i regelverk kan avsiktsförklaringar följas efter 
hand som välfärdsstatens utveckling sker i kommunerna. Här syns statlig 
rättssättning i  lag med överföring av verksamhet och kraftigt ökade uppgifter 
att utföras och skötas på lokal politisk nivå av kommuner och landsting.  I 
kapitlet beskrivs rättsligt reglerade institutioner för rättssäkerhet i den 
kommunala revisionens uppgift, att granska politiskt ansvariga styrelsers, 
nämnders och beredningars kollektiva revisionsansvar i skötseln av all den 
verksamhet som utförs av den kommunala organisationen och pröva 
ansvarstagandet för den.  
 Ett rättssamhälles institutioner och normering i samhällsutveckling, sker inte 
enbart i statlig lagstiftning, normering av rätt och orätt sker där människor möts 
socialt och förenas i praktiker där samspelet normeras. För goda seder och 
föredömlig normering infördes i kommunallagen 1991, att revision i kommuner 
och landsting ska utföras enligt god revisionssed. Den formas, normeras och 
utvecklas i kommunal revisionspraktik. Innebörden av god revisionssed i 
kommunerna är därför inte densamma som vid revision i företag. Sedan 1995 
och finns God revisionssed i kommunal verksamhet skriftligt dokumenterad, 
den uppgiften har Sveriges Kommuner och Landsting tagit på sig. 
Uppdateringen i skrift har de skött vart fjärde år i samrådsgrupper med 
kommunala revisorer, det vill säga förtroendevalda revisorer och deras 
sakkunniga biträden. Annan normering återspeglas också i lagstiftningen för 
kommunrevisorers åtagande. Den följer av uppmärksammade enskilda 
oegentligheter av främst ekonomisk och lagtrotsande karaktär som 
åstadkommit väsentliga förändringar i kommunallagen de senaste tio åren. Det 
har bland annat inneburit att revisionsansvaret numera också kan prövas 
individuellt.  I kapitlet ges därmed en teoretisk bild av olika slags 
institutionella villkor för revisionen som stöd för förståelse av institutionen som 
är ingången till den empiriska undersökningen om det politiska ansvarets 
innehåll och ansvarsrelationer. Den kommunala revisionen är en bland andra 
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reglerade institutioner vars uppgifter till omfattning och innehåll förändras i 
förhållande till vad som sker i kommunerna och dess omgivning. Här syns i 
förarbeten och lagtext olika korrigeringar, en del är paradoxala. Å ena sidan 
betonas förstärkt kommunalrättsligt reglerat stöd för de kommunala 
förtroendevalda revisorernas oberoende och självständiga ställning samt rätt till 
det sakkuniga stöd de själva väljer. Å andra sidan har tillkommit flera 
detaljreglerade föreskrifter som i lag reglerar uppgifter som den kommunala 
revisionen skall ägna sig åt i kommunerna. Det begränsar revisorerna 
handlingsutrymme att självständigt prioritera uppgifter med utgångspunkt från 
det politiska ansvaret att sköta verksamheten i lokala samhällsförhållanden med 
självstyrelsens kommunaldemokratiska villkor. För vem/vad granskar 
revisorerna och vilka är utgångspunkterna för den kommunala revisionen i 
praktiken? För vem/vad och hur de väljer att tolka regelverken för att granska 
och vilka utmaningar de möter i kommunala revisionspraktiker besvaras inte 
teoretiskt, det återspeglas med epiriskt stöd av de politisk ansvarigas 
beskrivningar i del II.  

2.1  Revision för insyn och skötsel av 
offentlig verksamhet  

Förekomsten av revision som kontrollmakt i demokratier är enligt Petersson 
(2007) ett uttryck för en realistisk syn för att säkerställa insyn i hur enskilda 
förtroendevalda och anställda använder sig av handlingsutrymmet i skötseln av 
medel och uppgifterna åt medborgarna i demokratins institutioner och 
organisationer. I den demokratiska ideologin är de direktvalda i 
riksdag/fullmäktigförsamling underordnade medborgarna och har samtidigt 
större inflytande i politiska beslutsprocesser och rättslig reglering av 
verksamheten än vad medborgare i allmänhat har. Ahlbäck (1999) visar på 
vikten av att rikta uppmärksamheten åt förvaltningens makt. De tre 
förutsättningar för ansvarsutkrävande Ahlbäck sammanfattar utifrån 
demokratiteoretiska grunder (Ahlbäck 1999:35) är att det går att urskilja vem 
som är ansvarig för vad och att det  finns kunskap om verksamheten bedrivits 
bra eller dåligt samt mekanismer för att faktiskt utkräva ansvar. Resultaten med 
dåvarande organisation för revision i staten visar att granskarnas 
tjänstemannaorganisation förhandlar om slutsatser med både huvudmän och 
granskningsobjekt. Undersökning ger inte något stöd för uppfattningen att en 
tjänstemannaorganisation bättre klarar av kravet på oberoende i 
granskningsarbetet. Tvärtom visar studien att den förtroendevalda revisionen 
genom Riksdagens revisorer håller oberoendet intakt och ”rakryggat vidhåller 
sin uppfattning”(Ahlbäck 1999:256). Det krävs kontrollmekanismer som ger 
kunskap om hur det är för att skapa reella förutsättningar för utkrävandet av 
politisk ansvarighet. Forskningen om den statliga revisionen i Sverige ger insikt 
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om att den institutionaliserade beroendeställning revisionsmyndigheten direkt 
och indirekt intar i förhållande till sin omvärld är avgörande för att motsvara 
krav på oberoende. Granskaren måste ha reell möjlighet att ge kritik och 
förmedla trovärdig och rättvisande revisionsinformation  utan  att för den skull 
behöva oroa sig för strypta resurstillgångar eller andra reprimander. Ahlbäcks 
forskning visar på begränsad insyn när revisorer görs till stabsmyndighet 
snarare än ett fritt kontrollorgan samt att rekryteringen av revisionens 
topptjänstemän och vilken anställningstrygghet de har hör till de väsentliga 
villkoren för en oberoende revisionsverksamhet. Till Ahlbäcks slutsatser hör att 
den parlamentariska demokratin i vår tid kräver den arbetsfördelning som 
politikernas delegering av offentlig beslutsmakt innebär. Av det följer ökat 
behov av extern granskning av förvaltningen. En ålderdomlig kunskapssyn som 
avspeglar sig i varningar om överlappande arbete håller inte. I det öppna 
samhällets idé – där den absoluta sanningen ses som ett ouppnåeligt men 
eftersträvansvärt ideal – behövs fler sanningssökare för öppen redovisning av 
argument, ett förhållningssätt som inte ger utrymme för någons 
kunskapsmonopol. Kontrollmakten syftar till att misstag ska kunna upptäckas, 
till att fel rättas till och till att lära av erfarenheterna (Petersson 2007:210ff).    

2.2  Revisionens kommunalrättsliga villkor 
De kommunala revisorerna är det enda rent kommunalrättsligt reglerade 
kontrollorganet inom den kommunala organisationen. Den kommunalrättsliga 
regleringen för revisorernas granskning av kommunens räkenskaper och 
verksamhet har funnits sedan kommunerna bildades 1862.9 I kommunallagens 
inledningskapitel framgår sedan 2002 att kommunernas verksamhet lokalt vilar 
på principen om demokrati. I följande avsnitt beskrivs vad som hänt däremellan 
i regleringen för revisionen, särskilt i förhållande till de reformer som påverkat 
det politiska ansvaret i den kommunala organisationens verksamhet till 
omfattning och innehåll.  
 Vad har då hänt med kommunrevisionen i den omfattande reformeringen 
av kommunerna sedan 1970-talet? Det visar sig att revisorernas betydelse 
uppmärksammades redan i förarbeten till 1953 års kommunallagstiftning, då 
lands- och stadskommuner fick samma lag. När den frivilliga övergången till 
införande av fullmäktige upphörde med 1953 års kommunallag,   lagstiftades 
om utökning från två till tre revisorer. Eftersom kommunerna var så olika,  fick 
de kommunala revisorernas regler stöd i en lagstiftningsteknik där rekvisiten  
har en karaktär av generell utformning som stöd för revisorerna. Revisorerna 
gavs rätt att närhelst under året granska räkenskaper och värdehandlingar 

                                                      
9 I Förordning om kommunalstyrelse på landet (SFS 1862:13,72§) framgår   att 
kommunalstämman utser revisorer att granska kommunalnämndens och andra styrelsers 
räkenskaper och förvaltning (Lundin 1999:21, 90f). 
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liksom  skötseln av de statliga medel som kommunen förfogade över. Reglerna 
om revisionsberättelsen var mer detaljerade. Det infördes att 
revisionsberättelsen skulle innehålla specifika uttalanden om anmärkningar och 
ansvarsfrihet. Den generella utformningen av lagtexten ger här revisorerna ett 
kommunalrättsligt utrymme för egen tillämpning och möjlighet att svara för 
anpassning av  aktiviteterna efter de lokala behoven och utvecklingen. Denna 
lagstiftningsteknik ger ett frihetsutrymme för revisorerna som senare kan 
kännas igen i vad som kallas för lagstiftning av ramlagskaraktär. 
 Vid den gemensamma kommunallagens införande 1977 fick revisorerna ett 
eget kapitel för att tydliggöra  oberoendet och den självständiga ställningen. 
Förtroendeuppdragets omfattning utökas och tydliggörs genom att lagstiftaren 
benämner, att förvaltningsrevision av verksamheten utförs när revisorerna ser 
det behövligt. Revisorernas uppdrag förlängs så att det följer mandatperioden 
för fullmäktige i kommunerna med effektivitetsargument som framgår i lagens 
förarbeten.  

Att granska all verksamhet med god revisionssed, oberoende och 
självständighet  
Den kommunala revisionen har därefter varit återkommande utredd de senaste 
femton åren. Flera offentliga utredningar har bidragit till stegvis förstärkt 
lagstiftning med väsentliga förändringar för att stärka den kommunala 
revisionens roll i granskning och prövning av det demokratiska ansvaret i 
kommuner och landsting. 
 Med 1991 års kommunallag följde omfattande förändringar som gav 
kommunerna ökade möjligheter att själva besluta om sin organisation. För de 
förtroendevalda revisorerna gällde, att de ska vara minst tre som var och en 
utför sitt uppdrag i en självständig ställning som egen juridisk person och de ska 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden 
enligt god revisionssed10. Begreppet god revisionssed är inte fastställt en gång 
för alla, det förändras över tid med hänsyn till den kommunala sektorns särart 
(Prop. 1998/99:66, s 65f.). God revisionssed för kommunal verksamhet följer 
allmänt vägledande revisionsprinciper anpassade för den kommunala 
verksamheten. Där finns vägledning av etiska principer, successivt utvecklade 
över tid (SOU 1998:71, s 37, God revisionssed i kommunal verksamhet 
2002:417 ff.). För dess referensgrupp och dokumentation svarar Sveriges 
Kommuner och Landsting. De har tagit på sig uppgiften att dokumentera seden 
och uppdaterat den 1995, 1999, 2002 och senast i november 2006 (SKYREV 
2007:34).  
 Lokaldemokratikommittén betonar de förtroendevalda revisorernas 
oberoende och självständighet, dels som kollektiv i förhållande till dem de ska 
                                                      
10 Passusen ´god revisionssed´ tillkom under riksdagsbehandlingen, efter konstitutionsutskottets 
förslag, KU 1990/91: 38.  
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granska och dels deras inbördes individuella och självständiga uppdrag som 
revisorer. I utrednigens betänkande inriktas reformeringen på att trygga de 
förtroendevalda revisorernas tillgång till expertis med hög kompetens med 
hänsyn till ökade krav på kvalitet och utökade uppgifter med 
laglighetsgranskning. De politiska partierna uppmanas att med större omsorg 
rekrytera erfarna förtroendevalda med god kännedom om den kommunala 
verksamheten. Kommittén förordar också att revisionens ekonomiska resurser 
prioriteras. Resurserna får inte utgöra ”en restriktion på revisorernas 
möjligheter att mera systematiskt och på djupet penetrera den kommunala 
verksamheten” (SOU 1993:90, s177, s 182f, citat 183).  
 Förnyelsekommittén betonar därefter att revisionen är en kontrollfunktion 
som ska bidra till medborgarnas tilltro, rättssäkerhet och demokrati. Revisionen ska 
bidra till att allmänheten garanteras en skattefinansierad verksamhet, som sker 
demokratiskt, effektivt, lagligt, offentligt och i övrigt i samklang med allmän 
moral och allmänt rättsmedvetande. De vill se utvecklingen av en kommunal 
revision som granskar i allmänhetens tjänst och som motverkar politisk 
maktkoncentration som leder till förluster i insyn och debatt (SOU 1996:169 s 130). 
Behovet av att förstärka skyddet mot oegentligheter påtalades i flera motioner 
(1996/97: K215, K526, K527) och av Justitiekanslern (Förstärkt skydd mot 
oegentligheter, rapport 1997). En parlamentarisk kommitté, 
Kommunrevisionsutredningen tillsattes våren 1997 för en översyn av 
lagstiftningen om den kommunala revisionen (Dir. 1997:56) och för att föreslå 
de lagändringar och andra åtgärder, som kan motiveras för att öka effektiviteten 
och kompetensen i revisionsarbetet samt för att stärka de förtroendevalda revisorernas 
självständiga ställning.  
 I förarbeten och ändringar i kommunallagen den 1 januari 2000 förtydligas 
revisorernas rättigheter och skyldigheter igen och mer omfattande lagtekniska 
justeringar görs för att säkerställa granskning av all verksamhet. Med krav på 
förstärkningen av revisionen (SOU 1998:71; Prop. 1998/99:66) infördes från år 
2000,  i kommunallagen (SFS 1999:621) garanterad rätt till sakkunniga biträden 
i den omfattning revisorerna själva bedömer sig behöva  för att fullgöra 
granskningen enligt god revisionssed. De sakkunniga ska ha den insikt och 
erfarenhet av kommunal verksamhet som erfordras. Omfattningen av 
granskningsuppdraget ökades samtidigt med krav på årlig granskning av alla 
styrelsers/nämnders verksamhet. I en särskild paragraf i lagen tydliggörs också 
varje revisors självständiga ställning. 

Statligt detaljreglerad granskning av ekonomi och rättsäkerhet i 
kommunal demokrati  
Som en följd av betänkandet från Ekonomiförvaltningsutredningen (SOU 
2001:76) och propositionen God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 



Internationella Handelshögskolan 

64 

(Prop. 2003/04:105) utökas kommunrevisorernas uppgifter ytterligare år 2005 
med kravet att även  bedöma delårsrapporter.  
 Idag omfattar de kommunala revisorernas granskning ärenden, som avser 
myndighetsutövning mot någon enskild i särskilt angivna fall, vilket anges i 
kommunallagen (1991:900). För att möjliggöra en effektiv kontroll av att de 
allmänna förvaltningsdomstolarnas avgöranden inte åsidosätts har 
myndighetsutövningen också uppmärksammats i proposition (Prop. 
2001/02:122, s. 15). De kommunala revisorerna har genom ändring i 
kommunallagen, sedan den 1 juli 2002, utökade möjligheter att granska ärenden 
som avser myndighetsutövning samt hur nämnderna verkställer avgöranden av 
allmänna förvaltningsdomstolar. Därefter har revisorerna motsvarande vidgade 
möjligheter att granska ärenden som avser myndighetsutövning. Det gäller dels 
sedan 1 juli 2006, när det gäller verkställighet av socialnämndernas egna 
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (Lag 2001:453), dels sedan 1 juli 2008, 
när det gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (Prop. 2007/08:43; 
Kommunallagen 1991:900, ändring införd SFS 2009:808). 
 I betänkande SOU 2004:107 Att granska och pröva ansvar betonas mer än 
tidigare kommunrevisionens betydelse sett ur aspekter för demokratisering och 
legitimiteten för folkstyret. Enligt förslag i betänkandet, med påföljande 
ändringar i kommunallagen från juli 2006,  lagstiftas att antalet revisorer utökas 
från tre till fem och revisorsersättarna tas bort. Fullmäktiges medverkan 
efterfrågas av lagstiftaren för att öppet ge uttryck för hur den som  enda 
direktvalda folkförsamling bedömer det ansvar som den överlåtit på 
revisionsansvariga beredningar, styrelser och nämnder åtminstone när det 
avviker från vad kommunrevisorerna värderar i sin prövning av deras ansvar. 
Fullmäktige måste själv motivera sitt beslut i ansvarsfrågan om det inte är 
uppenbart obehövligt. Återigen betonas vikten av sakkunnigt stöd också för 
lekmannarevisorer, betydelsen av samordnad revision för insyn i de alltfler 
förekommande samverkans- och associationsformerna samt att revisorernas 
valbarhet till andra politiska åtaganden begränsas ytterligare. I dessa förarbeten 
betonas också betydelsen av revisorernas kommunikation, självständiga 
ställning och förhållningssätt gentemot granskade partikamrater och andra 
politiska roller.   
 Remissvaren11 gav stöd för angreppssätt och förslag i betänkandet och det 
var stor enighet i riksdagsbeslutet om ovan nämnda förändringar för att 
förstärka den kommunala revisionens ställning och oberoende i maj 2006, men 
det rådde oenighet i om det är tillräckligt.  

                                                      
11 Konstaterandet görs efter genomläsning av de 87 inkomna remissvaren. Betänkandet Att 
granska och pröva ansvar (SOU 2004:107) sändes ut på remiss till 77 instanser 
(Regeringskansliets diarium, diarienummer: Fi2004/5094/KLBA/KL).   
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Revisionen som en integrerad del i demokratisystems ansvars- 
och uppgiftsfördelning 
Statskontoret fick därför i december 2006 uppdraget att utreda och analysera 
tänkbara åtgärder för att ytterligare stärka den kommunala revisionens 
oberoende inom nuvarande system med förtroendevalda revisorer och med 
beaktandet av rättssäkerhet, kostnadseffektivitet och påverkan på den 
kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin.  
 I Statskontorets rapport 2008:4 redovisas fem tänkbara åtgärder för detta; 
begränsad valbarhet och stärkt jäv för revisorerna, oberoende beredning av 
budgeten för revision och att redovisningsrevisionen bekräftas med 
revisorsintyg samt att begränsningar i granskning av myndighetsutövning tas 
bort.12 Därutöver redovisar Statskontoret i sin utredning tre modeller med 
externt organiserad yrkesrevision, som innebär ändrat huvudmannaskap, i 
privat, statlig eller kommunalförbunds regi. Statskontoret ser 
kommunrevisionen som en konsekvent integrerad del i systemet för ansvars- 
och uppgiftsfördelning som i stort finns mellan staten och de regionala och 
lokala självstyrelseorganen. I den svenska modellen ingår att det politiska 
ansvaret odelat ligger på de förtroendevalda samt ytterst på fullmäktige med 
villkor förankrade i kommunallagen. Sverige har konsekvent drivit linjen att 
självstyresleorganen, inom ramen för statlig reglering och tillgängliga 
ekonomiska resurser, har ett självständigt juridiskt, ekonomiskt och politiskt 
ansvar för den verksamheten de bedriver. Med en annan syn på organiseringen 
av samspelet mellan staten och kommunerna respektive den kommunala 
självstyrelsen och demokratin, så blir invändningarna mot alternativa modeller 
svagare. Statskontoret konstaterar också en hel del gjorts för att stärka den 
kommunala revisionens oberoende, varav vissa regelförändringar inte ens 
hunnit träda i kraft (Statskontoret 2008:4).  
I promemorian (Finansdepartementet, Ds2009:11) som presenterades med stöd 
av Statskontorets översyn, föreslås en förändring i kommunallagen, att gälla 
från och med 2011. Förslaget innebär att den som är ledamot eller ersättare i 
fullmäktige inte ska vara valbar som revisor i samma kommun. Enligt 
beräkningar som promemorian hänvisar hänvisas till, finns det totalt 2001 

                                                      
12 I Statskontorets rapport En mer oberoende kommunal revision – analys av tänkbara åtgärder 
(2008:4) framgår att (1)Valbarheten till revisorer begränsas så att en revisor inte samtidigt kan 
vara ledamot i fullmäktige då rollerna kan vara svårförenliga, dels eftersom det förutsätts att 
revisorer arbetar partipolitiskt obundet och fullmäktigearbetet innebär deltagande i det inre 
partiarbetet med personer som granskas, dels att fullmäktige är revisorernas uppdragsgivare. (2) 
Krav på granskningsintyg från sakkunniga revisorer om räkenskaperna är rättvisande bifogas 
revisionsberättelsen.(3) Revisorernas granskningsmandat utökas till att även omfatta 
myndighetsutövning mot enskild. (4) Revisorernas budget ska handläggas av en instans som själv 
inte är föremål för granskning. (5) Särskilda jävsregler införs för revisorer så att de inte hamnar i 
situationer där jävsfrågan blir svårbedömd.  
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förtroendevalda revisorer i kommuner och landsting, varav 360 i uppdrag som 
ledamot i fullmäktige. Det innebär att 360 förtroendevalda behöver rekryteras i 
kommuner och landsting inför den nya mandatperioden. Några andra 
förändringar föreslås inte i promemorian. Motivet till att inte ändra 
huvudmannaskapet är att bevara den starka kopplingen mellan revisionen och 
fullmäktige. Genom att revisionen även fortsatt är ett kommunalt ansvar 
säkerställs en stark politisk och medborgerlig förankring som säkrar revisionens 
ställning. I promemorian uttrycks att det är positivt med de diskussioner som 
pågår om förstärkt samverkan mellan de förtroendevalda revisorerna i 
kommuner och landsting samt om vikten av revisorernas oberoende och 
självständighet i utvecklingen av god revisionssed. Ökade kontakter och 
tydligare strukturer för samverkan och inflytande kan bidra till att den 
kommunala revisionen stärks och att det i samtliga kommuner och landsting 
finns tillräckliga resurser för revisionen. STAREV är drivande i den 
diskussionen. STAREV uttrycker, som organisation och samarbetsorgan för 
förtroendevalda revisorer i kommuner och landsting som har egna 
revisionskontor, i en skrivelse till Finansdepartementet (STAREV 2007-12-05), 
behovet av ett nationellt forum. Ett sådant forum skulle ha till uppgift att 
säkerställa uppbyggandet av en jämn och god kvalitet i den kommunala 
revisionen, fungera som en kontaktyta, arbeta för att öka kunskapen om den 
kommunala revisionen samt företräda den kommunala revisionen i frågor som 
har med dess uppgifter att göra. STAREV verkar därför för bildandet av ett 
sådant forum som kan ägna sig åt det, vid sidan av det arbetet som SKL  sedan 
länge bedriver för att stödja och utveckla revisionsarbetet samt normera god 
revisionssed i kommunerna.  

Revisionsinformations återspegling av politiska ansvarsprocesser i 
kommunen 
Kommunrevisionen har i kommunalrätten givits en särskild oberoende ställning 
med möjlighet till insyn och kritisk granskning och prövning av ansvaret i den 
kommunala verksamheten. Den rättsliga regleringen av förtroendevalda 
revisorers granskningsuppdrag skiljer sig från vad som gäller andra 
förtroendeuppdrag i kommunen (Riberdahl och Björkman 1997:117ff). 
Lagstiftaren har fortlöpande justerat lagtexten så att kommunrevisor kan få 
tillgång till den information de behöver för revisionen och prövningen av de 
revisionsansvarigas ansvarstagande. Revisionsinformationen ska ge underlag för 
beslut i frågor om ansvaret och fullmäktiges möjlighet att utkräva ansvar. 
 För sitt åtagande har kommunrevisorerna  särskilda rättsliga möjligheter till 
full insyn i de revisionsansvarigas skötsel av kommunala verksamheter, något 
som andra förtroendevalda och anställda saknar (Björkman och Riberdahl 1997: 
Lundin 1999). Förtroendevalda revisorer kan därmed i teoretisk bemärkelse ha 
insyn och informationsutbyte i de kommunalpolitiska arbetets ansvarsprocesser 
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som helhet. De kan som medlemmar i politiska partier ha tillgång till 
informationsutbyte i det idéellt baserade partipolitiska arbetet i kommunen och 
fullmäktiges öppna sammanträden. Genom åtagandet som förtroendevalda 
revisorer har de dessutom beretts insyn i rättsligt reglerade politiska 
beslutsprocesser i fullmäktiges beredningar, exekutiva styrelser och nämnder.  

Revision av verksamhetens ändamål och medel 
 Den kommunala revisionen har en tydlig koppling till fullmäktiges 
delegering till de revisionsansvariga i beredningar, styrelser och nämnder. 
Beträffande uppgiften att granska verksamheternas överensstämmelse med 
gällande regelverk och specialförfattningar sedda ur  laglighetsaspekter, så 
framgår i förarbeten, att detta är en icke obligatorisk uppgift för 
kommunrevisionen. Det är som för revisorernas uppgifter i övrigt en möjlighet 
och inte en skyldighet (SOU1993/109:78; SOU 1998/71:108; Björkman och 
Riberdahl 1997:118; Lundin 1999:195).  
 I kommunallagen framgår revisorernas övergripande revisionsuppgift (KL 
9:9). Uppgiften  är att granska och pröva om revisionsansvariga, styrelser, 
nämnder,  att enskilda förtroendevalda tar ansvar för genomförandet av en 
ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet, om räkenskaperna 
är rättvisande redovisade och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Detta 
ska göras enligt lagstiftningen och därutöver med stöd i God revisionssed i 
kommunal verksamhet. Seden dokumenterades första gången 1995 och den 
formas successivt genom de förändringar som sker i lagstiftning och av 
revisorerna själva i deras praktik. 
 Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit på sig uppgiften att 
dokumentera seden tillsammans med en samrådsgrupp med förtroendevalda 
revisorer och en referensgrupp för kommunala revisionsfrågor där sakkunniga 
biträden till de kommunala revisorerna deltar. Seden har uppdaterats år 1999, 
2002 och senast 2006 (SKL 2006; SKYREV 2006:37 ff.)  
 Dokumentationen i skriften utgörs av faktisk god sed i betydelsen, ”de 
föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt i revisionen som tillämpas 
i en kvalitativt representativ krets av revisorer” (Landstingsförbundet och 
Svenska Kommunförbundet 2002 i Normer i den offentliga sektorn 2003, FAR 
2003:414).  
 Utgångspunkter för revision i kommunerna tas i kommunerna, som politiskt 
styrda organisationer med ett demokratiskt beslutsfattande som genomför och 
ansvarar för en omfattande verksamhet. 

Verksamheten och des effekter är själva målet , med det innehåll, den kvalitet och 
den kvantitet som är beslutad. Skatter, avgifter oh bidrag är medel  som ger 
förutsättningar att genomföra verksamheten. Organisation och former för att 
genomföra verksmaehten varierar, vilket återverkar på såväl styrformer som 
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granskning.(Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet 2002 i Normer i 
den offentliga sektorn 2003, FAR 2003:415).13 

Skriften God revisionssed i kommunal verksamhet hänvisar till vad som står i 
kommunallagen (KL 9:9) om revisionsobjekt och inriktningar. I seden används  
uttrycket ’styrelse och nämnder’ som ett ”sammanfattande uttryck för de objekt 
som revisorerna granskar; styrelse, nämnd, fullmäktigeberedning, enskilda 
förtroendevalda i dessa organ, företagsstyrelse” (Landstingsförbundet och 
Svenska Kommunförbundet 2002 i FAR 2003:413; SKL 2006 i Skyrev 
2007:37).  
 I seden klargörs att revisorerna årligen, i den omfattning som följer enligt 
god revisionssed, ska granska all den verksamhet som bedrivs inom varje 
styrelses, nämnds och fullmäktigeberednings verksamhetsområde och för var 
och en av dessa ska revisorerna bedöma ändamålsenlighet, ekonomi, 
räkenskaper och intern kontroll. Granskning av myndighetsutövning kan ske, 
där uttrycks inte något ska-krav. Myndighetsutövning  kan granskas utifrån 
allmänna synpunkter,  om den vållat kommunen ekonomisk skada eller för att 
granska styrelsers och nämnders verkställande av avgöranden i 
förvaltningsdomstol. 
 I skriften God revisionssed i kommunal verksamhet (FAR 2003, SKL 2006, Skyrev 
2007) framgår inriktningen på revisorernas granskning och bedömning av vad 
som i kommunallagen föreskrivs vara centralt. I seden för mandatperioden 
2003-2006 respektive för mandatperioden 2007-2010 förklaras de centrala 
begreppens betydelser i ansvaret för verksamheten på följande sätt14: 
Ändamålsenlighet: om verksamheten efterlever och lever upp till fullmäktiges mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten – det 
handlar om god ekonomisk hushållning utifrån verksamhetens effektivitet och 
kvalitet.  

                                                      
13 Empiriskt material i denna avhandling kan vara kopplat till endera av två versioner av skriften 
God revisionssed i kommunal verksamhet. Under mandatperioden 2003-2006 gäller skriften som 
dokumenterats december 2002. En ny version dokumenterades november 2006 för 
mandatperioden 2007-2010. När forskningsmaterialets data analyserats, med kopplingar till God 
revisionssed i kommunal verksamhet, har jag använt mig av den sed som då varit aktuell för vad 
som uttrycks.  Vad gäller seden dokumenterad december 2002, är den utgåva jag använt mig av 
dokumenterad av Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, i Normer i den 
offentliga sektorn (2003), FAR FÖRLAG, Stockholm. Vad gäller seden dokumenterad november 
2006, att gälla för mandatperioden 2007-2010, har jag använt utgåvan av Sveriges kommuner och 
landsting, SKL (2006), som också innehåller bilder och illustrationer samt utgåvan publicerad av 
SKYREV 2007.  
14 Dessa, för granskningars inriktning centrala begrepp, förklaras i God revisionssed i kommunal 
verksamhet 2002, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet i Normer i den offentliga 
sektorn 2003, FAR FÖRLAG 2003:417 samt SKL 2006 i Skyrev 2007:55f. Vad gäller förklaringar 
av gransknings inriktning och bedömning av ändamålsenlighet respektive ekonomi är 
skrivningarna identiska i 2002 och 2006 års sed. För granskning och bedömning av räkenskaper 
respektive intern kontroll har justeringar gjorts och dessa justeringar beaktas vid kopplingar 
mellan empiriska och teoretiska beskrivningar i materialet. 
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Ekonomi: om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt15 
(tillfredsställande) förhållande till varandra  – det handlar om god ekonomisk 
hushållning utifrån verksamhetens produktivitet. 
Räkenskaper: om verksamhetens redovisning upprättats i enlighet med 
lagstiftning och god kommunal redovisningssed så att räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning. Vad gäller räkenskaperna, förtydligas i 
2006 års sed att revisorerna granskar ”om bokföringen och årsredovisningen, 
inklusive den sammanställda redovisningen, upprättas i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning samt god redovisningssed”. Där förtydligas också att 
revisorerna ”granskar om upplysningar finns om eventuella avvikelser, från 
lagstiftningen samt god redovisningssed, och att skälen till avvikelserna har 
kommenterats (SKL 2006 i Skyrev 2007:56).  
Intern kontroll: om den kontroll som görs inom styrelser och nämnder är 
tillräcklig, dvs. om ledning och styrning, uppföljning och kontroll är 
tillräckliga.”. 
 Skrivningarna kring intern kontroll, kompletteras i 2006 års sed med ett 
förtydligande, ”om att i granskningen av den interna kontrollen ingår för 
revisorerna att uppmärksamma styrelsers och nämnders kontroll av kommunala 
angelägenheter som uppdragits åt annan att utföra” (SKL 2006 i Skyrev 
2007:56).   

Karaktärsdrag för demokratiskt idéburen och rättsreglerad 
kommunal revision  
I uttolkningen av god revisionssed i praxis framgår i skriften, att 
utgångspunkterna för gransknings uppdrag och inriktning i  revisionsprocesser 
tas i det kommunala ansvarssystemet från kommuners förutsättningar och 
förhållanden.    

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med 
uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen och pröva 
ansvarstagandet. Med sin granskning bidrar revisorerna till att värna och utveckla 
demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den kommunala revisionen är oberoende och 
granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna” 
(Sveriges kommuner och landsting 2006:6). 

För revisionen ansvarar förtroendevalda revisorer som står under offentlig 
insyn. De har ett brett uppdrag att utifrån fullmäktiges mål och beslut granska 
och bedöma ändamålsenligheten i verksamheten. Det är ett särskilt förhållande 
som starkt påverkar innehåll och utveckling av god revisionssed (SKL 2006:10). 
Bland de centrala begreppen i god revisionssed återkommer  begrepp som 

                                                      
15 Här använder jag termen rimlig, i texten, i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet, 
används termen tillfredställande.  



Internationella Handelshögskolan 

70 

betonas i det statliga förvaltningspolitiska handlingsprogrammen från år 2000; 
demokrati, rättssäkerhet och effektivitet (Skr. 2000/01:151 s 4). 
 Av kommunallagen framgår att en rättsligt reglerad kommunal revision med 
demokratiska dimensioner efterfrågas (Lundin och Riberdahl 1999).  
Revisionens informationsåterföring innebär att medborgarna och fullmäktige 
kan få tillgång till en samlad information för bedömningar  av hur det politiskta 
ansvaret  i verksamheterna sköts. Det förutsätter att förtroendevalda  revisorer 
anpassar revisionens genomförande till den verksamhet de granskar samt att 
revisionsinformationen återförs på ett sätt som är begripligt för de berörda . 
 Lundin och Riberdahl jämför karaktärsdragen mellan företagsrevision, 
statsrevision och kommunrevision i Sverige (Lundin och Riberdahl 1999:225-
256). Jämförelsen visar att den kommunala revisionen är en blandning av dessa 
tre revisionstyper. Statlig och kommunal revision skiljer sig gemensamt från 
företagsrevisionen i tre avseenden: 
 
1. Verksamhetens förhållande till politiska beslut, för demokratisk legitimitet 
(ingår ej i företagsrevisionen). 
2. Ekonomisk effektivitet och ändamålsenlighet (ingår ej i företagsrevisionen) 
3. Framåtblickande och bakåtblickande (i företag endast bakåtblickande). 
 
Kommunrevisionens demokratiska syfte uttrycks i kommunallagen i betydelser 
av att 
i) tillvarata kommungemenskapens ekonomiska intressen 
ii) ge underlag för fullmäktiges bedömning av eventuellt ansvarsutkrävande 
ii) skänka demokratisk legitimitet åt verksamheten.  
 
Det sista syftet, att skänka demokratisk legitimitet, har  kommit att bli allt 
viktigare under senare decennier menar Lundin och Riberdahl.  
Kommunrevisionens demokratiska syfte gör att den kommunala revisionens 
uppgift är komplicerad och mer vittomspännande än statlig revision och 
företagsrevision. Enligt  Lundins och Riberdahls slutsats  är den kommunala 
revisionens demokratiska dimension är tydlig. De menar att 
kommunrevisionens uppdrag som fullmäktiges granskningsorgan är central och 
att kommunrevisionen är en viktig funktion i demokratiska systemet i 
genomdrivandet av folkets vilja.   

Revision som främjar ansvar i kommunal demokrati  
Hur tillvaratar kommunrevisorer den demokratiska dimensionen i 
revisionsprocesserna? Den  kommunala revisionen är den kommunal-
demokratiska institutionen för kritisk granskning åt fullmäktige och ytterst i 
kommunmedlemmarnas intresse. Kommunrevisionens framåtsyftande kritik 
ska kunna bidra till att rätta till  det ansvarstagande som brister (Björkman och 
Riberdahl 1997:117; Prop 1975/76:185). Revisionens återrapportering om 
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skötseln av verksamheten  ska vara rättvisande och trovärdig och kunna bidra 
med information om ansvaret som är av värde berörda , fullmäktige, 
kommunmedlemmarna och andra aktörer i samhället i övrigt. 
Kommunrevisionens politiskt demokratiska prägel beskrivs av Lundin och 
Riberdahl vara en styrka för politisk och demokratisk legitimitet samtidigt som 
den utgör en svaghet genom att revisionens oberoende och trovärdighet kan 
ifrågasättas. Den lokala demokratin skulle kunna vitaliseras genom att 
kommunrevisionen öppnade sig mot kommunmedlemmarna (Lundin & 
Riberdahl 1999:252 f).  
 Det är den demokratiska dimensionen som är särskiljande i kommunal 
revision. Kommunmedlemmarnas möjlighet till aktiv delaktighet i demokratiska 
ansvarsprocesser är i längden förutsättningen för demokrati och  
demokratisering i kommunen. Det finns förväntningar på att den 
kommunalrättsligt reglerade organisationen för revision i kommunerna ska vara 
en lokalt förankrad demokratisk institution som bidrar till insyn som främjar 
ansvar i den verksamhet kommunen svarar för.  
 Effekter av kommunrevisionens granskningsinsatser och ansvarsprövningar 
ska ge insyn i verksamhetens skötsel och erfarenheter i revisionsprocesser ska 
tillvaratas i lärande syfte för att främja och förbättra ansvaret. Då kan deltagarna 
i de kommunaldemokratiska ansvarsprocesserna, de som åtagit sig uppgifter i 
politik och förvaltning samt medborgarna medverka så att kommunala 
angelägenheter och verksamheter sköts på sätt som är förenliga med besluten 
och de kan bidra till mer demokratiska institutioner för medborgarna i 
kommunen. I lokaldemokratiska ansvarsprocesser ska såväl proceduriella som 
substantiella värden som åstadkoms vara önskvärda resultat för medborgare 
och allmänhet i kommunen. 

2.3  Revision för lärande i politiskt ansvar i 
demokratisering  

Revisionsinformation för lärande i politiskt ansvar i 
kommunaldemokratisk praktik 
Vilka ansvarsrelevanta aspekter ägnar kommunrevisionen sig åt i praktiken? 
Vilka aspekter kopplat till det politiska ansvaret förbättras i kommunala 
revisionsprocesser? De som medverkar i samhällets olika institutioner behöver 
information som kan skapa förståelse, utveckla kunskaper och färdigheter som 
behövs för att delta ansvarstagande. I ett samhälles demokratisering omfattas 
ytterst alla medborgare. Människors förmåga till lärande och ansvar i sociala 
samspelsprocesser är medel i och för demokrati. Det politiska ansvaret i ett 
demokratiskt system vilar dock i högre omfattning på dem som åtagit sig 
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förtroendeuppdrag än på medborgare i allmänhet. För  förtroendevalda 
representanter med politiskt ansvar följer  möjligheter, begränsningar, 
rättigheter och skyldigheter för att sköta  åtagandena.  
 Politiskt ansvarigas moraliska överväganden av handlingsalternativ, i hänsyn 
till egna och andras rättigheter och skyldigheter, ger i demokratiska institutioner 
möjligheter till politiskt ansvars utveckling och förbättringar (Dahl 1998: 145f; 
1989/2003:517ff.). Det är därför  angeläget att veta vilka sociala 
samspelsprocesser som förekommer i praktiken och vilken information som 
utgör kunskapsstöd för lärande i politiskt ansvar och ansvarsetiska 
överväganden i praktiken. Med de i demokratisk ordning rättssäkrade 
procedurerna ska den av kommunmedborgarna enda direktvalda politiska 
styrelsen i kommunen – fullmäktige – få den information som behövs för 
kunskap om och värdering av ansvaret i beredning och utförande i 
verksamheterna samt vilken information om ansvaret som kommunrevisionen 
ägnar sig åt. Vilken  kunskap de förtroendevalda baserar sina ställningstaganden 
på har att göra med vilka grundvalar som vägleder dem i ansvarsprocesserna.  

Lärande interaktiva kunskapsbärande revisionsrelationer för 
ansvarsutveckling 
Vilkas erfarenheter och kunskap som utgör grund för lärande i politiskt ansvar  
påverkar de policyskapande processerna. Vad som går att lära sig i dem i 
praktiken har att göra med hur en demokratis institutionella arrangemang 
tillvaratas, vilka aktörer som deltar i det sociala samspel där uppgifter ska klaras 
av, vad aktörerna  värderar i verksamheters skötsel och vilka 
förbättringsmöjligheter som vidtas av dem   (Beitz 1989; Scott 1998). Lärande 
ansvarsprocesser är förknippade med sociala samspelsprocesser, där 
informationsutbytet berörda människor emellan innebär medvetandegörande 
och kunskapande med varandra, inte något likformande kollektivt 
omyndiggörande (Illeris 2007:146ff). 
 Förmågan att ta ansvar vidareutvecklas när ansvar tas. I organisationer med 
olika offentliga åtaganden för medborgarna och i olika sociala sammanhang har 
det visat  sig att medvetenheten om att öppet kunna bli granskad, prövad och 
ansvarsutkrävd, kan bidra till ett mer avsiktligt anvarstagande och lärande för 
att fullgöra uppgifterna (Day och Klein 1988; Dixon 1999; Gerhard och 
Nicolini 2002). Ett öppet informationsutbyte kring vad förtroendevalda, 
anställda och uppdragstagare gör och inte gör  i verksamheterna och vilka 
resultat som gemensamt åstadkoms med det ansvaret, är en förutsättning för att 
det ansvar som eftersträvas lokalt ska kunna främjas.  
 Ansvar i politiska beslutsprocesser handlar om att ta ställning, också i osäkra 
förhållanden, när motstridig, mångfasetterad information finns eller när 
information saknas. I de politiska arbetsprocesserna förutsätts prioriteringar ske 
i olika situationer. Det kräver att frihetsutrymmet  för ansvaret tillvaratas, att  
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vad som är meningsfullt i sammanhanget klargörs, att  alternativa möjligheter 
övervägs, och att förmågan att förhålla sig till tillgänglig information  samt  att 
förtroendevalda representanterna öppet klargör sina ställningstaganden i 
relation till andra aktörer, så att det klargörs vad som värderas före annat och 
vad som kompromissas om inom demokratiska institutioner. I en demokratisk 
ordning ska ansvarigas villkor och ställningstaganden i politiska arbetsprocesser 
kommuniceras öppet. Då kan en kritisk granskning bidra med information och 
det är möjligt att förhindra oönskade förlopp eller  att  förbättra ansvaret.  
 Det är mänskligt att göra misstag och att göra fel. Oavsiktliga konsekvenser 
kan också skapas med goda avsikter. När mänsklig förmåga att lära socialt tas 
till vara för förståelse, kunskaper och kommunikation av vad som sker, kan vi 
rätta till det som är möjligt att förnya och som värderas i den kommunala 
gemenskapen. Som medborgare och som medansvariga för de värden vi vill 
förverkliga, finns ett frihetsutrymme förberett inom ramen för den kommunala 
demokratins institutioner. En empirisk fråga är vilka som i praktiken berörs av 
politiska beslutsprocesser och  vilka som medverkar i de policies  som skapas 
för politiskt ansvar i beredning, utförande och revision av verksamheterna. De 
som medverkar i detta organiserar ansvar i kommunaldemokratisk praktik. För 
att de som medverkar ska kunna lära av erfarenhetsbaserade kunskaper vad de 
som medaktörer tillsammans åstadkommer i ett mer helhetligt perspektiv, 
behöver de kliva utanför den etablerade ramen och kritiskt granska vad som 
pågår där i den kommunala gemenskapen. För att ta politiskt ansvar däri måste 
de dock kliva in igen och delta med stöd av egna och andras idéer, erfarenheter 
och kunskaper. 
 Samhällsordningen och dess olika insitutioner vilar i Sverige på idéer om 
politisk demokrati. De vilar på ett rättsstatligt säkrat frihetsutrymme för det 
ansvar som ska tas politiskt för såväl  medborgarna som för förtroendevalda 
representanter. I den kommunalrättsliga regleringen av kommunal demokrati 
säkerställs utrymme för förtroendevalda att ta politiskt ansvar. Den kommunala 
revisionen ges utrymmet att som kommundemokratiskt kontrollinstrument 
granska och pröva det politiska ansvaret i de beredningar, styrelser och 
nämnder som fullmäktigeförsamlingen väljer för organiseringen av 
verksamheterna  åt kommunmedborgarna. 
 Det förtroende som de folkvaldas fria mandat vilar på när de tar politiskt 
ansvar för demokratins idé och innehåll innebär en uppenbar osäkerhet. Det är 
på förhand känt att det ansvar, som ska tas politiskt tillsammans av de 
förtroendevalda, kan komma att missbrukas eller ge oförutsägbara, oönskade 
konsekvenser. Det finns osäkerhetsrisker, på förhand kända villkor som följer 
med det frihetsutrymmet som givits med förtroendet att medverka i politiskt 
ansvar. Det finns därför ett kommunalrättsligt rättssäkrat regelverk som 
möjliggör insyn, kritisk granskning för kontroll och korrigering. Med 
rättvisande och relevant information kan ansvaret främjas respektive utkrävas 
samt argumenten för vad som värderas eller inte i skötseln av de kommunala 
verksamheterna för medborgarna öppet klargöras .   
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 Det behövs kunskap om människors erfarenheter av hur ansvar som briser  
kan rättas till i kommunaldemokratisk praktik. Erfarenhetsbaserade kunskaper 
bidrar till ökad förståelse av praktiska situationer, ge förklaringar som vi, 
medansvariga, kan lära oss av för att bidra till förbättringar som är önskvärda i 
ett samhälles demokratisering (Dewey 1997:279; ). Kunskap om ansvar kommer 
till uttryck när människor representerar förtroende i kommunikation, sociala 
interaktioner och handling och bidrar till skillnader som är önskvärda i socialt 
samspel människor emellan, i demokratiskt styrda organisationer och samhällen 
(Luhmann 1995, 2005). Det är alltid möjligt att reformera det som brister. Detta 
fodrar insyn och granskning av rådande myter om förhållanden i 
kommunikation och villkor för kunskap, ansvar och förtroende inom  
demokratin. Att reformera brister för ansvarsutveckling i ett demokratiskt 
system innebär demokratisering. Informationen, som kommuniceras i 
kommunrevisionens granskning och prövning av de politiskt ansvarigas skötsel 
av verksamheterna, ska bidra till ansvariga arbetsprocesser, som ger 
önskvärdaresultat  och som kan förbättra de ansvarigas skötsel av kommunens 
verksamheter.  

Revisions betydelse för politiskt ansvarig organisering i 
kommunal verksamhets praktik 
Det finns komplementära institutioner och organisationer vars  
samverkansrelationer ska verka för ansvariga politiska beslut och för   effektiva 
och ändamålsenliga människonära tjänster för medborgare i kommunerna. I 
avhandlingen utgår vi ifrån det ansvar som kommunrevisorerna i mina 
fallstudier kan ha insyn i och vad de ägnar sig åt när revisionsprocesser har 
betydelse för dem som berörs i revisonsprocesser, när policy skapas som 
stärker och utvecklar det politiska ansvaret i kommunerna. I studierna 
analyseras och beskrivs ur kommunrevisionens perspektiv om,  för vad och hur 
revisionsprocesser som helhet kan ha betydelse för ansvars utveckling i den 
kommunala demokratin. 
 Frågan om vad/vilka revisionen ägnar sig åt och vilka sociala normer  som 
praktiseras kräver empirisk undersökning. Genom att ta del av de erfarenheter 
som förtroendevalda i olika politiska åtaganden har, kan vi få ökad förståelse 
för om och  för vilka aspekter av ansvar som den  kommunala revisionens 
granskningar kan ge insyn i och som har betydelse för förtroendevaldas 
ansvarighet i praktiken.  
 Med ingång via den förtroendevalda kommunala revisionen kan 
fallstudierna ge kunskap om vilka utmaningar och inriktningar i ansvaret som 
kommunrevisorer väljer att ta sig an när det värderas som meningsfullt för 
skötseln av det politiska ansvar som  förtroendevalda åtagit sig i de kommunala 
verksamheterna för kommunmedborgarna. 



Revision av politiskt ansvar i kommunerna 

75 

 I Figur 1 åskådliggörs kommunala revisionsprocessers kopplingar till det 
politiska ansvarets skötsel i den kommunala verksamheten. Termerna i figuren 
återfinns i kommunrevisionens rättsligt reglerade organisation, dess 
institutionella villkor och självständighet i granskning och prövning av 
förtroendevaldas ansvar i verksamheterna för medborgarna i den kommunala 
demokratin.  
 Pilarna i figuren visar på kommunala revisionsprocessers spänningsfält och 
ömsesidiga beroendeförhållanden för normering i praxis samt 
revisionsinformationens kopplingar till politiskt ansvarigas  arbete och 
ställningstaganden i kommunalpolitiska beslutprocesser. Kommunrevisorerna 
har i sin oberoende ställning rätten att självständigt välja vad som granskas, 
vilka angreppssätt som används i revisionsprocesserna samt att framföra sina 
bedömningar. (SKL 2006: SKYREV 2007:43). I figuren reduceras 
problemområdets komplexitet utan att föreskriva eller förringa utmaningar som 
aktörer kan möta när revisionen organiseras. 
 Revisorernas information och värderingar i bedömning av ansvaret ska vara 
relevant och trovärdig för att kommunala revisionsprocesser ska kunna bidra 
till lärande reflektioner i ansvaret för organiseringen av verksamhetsuppgifterna 
samt främja ansvar som värderas och kan förbättras. 
 
Figur 1. Kommunal revision och revisionsprocesser i kommunaldemokratiskt perspektiv (KR-figur)
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I figuren (KR-figur) komprimeras de kommunala revisionsprocesserna sett ur 
kommunaldemokratiska perspektiv och villkor för skötseln av verksamheter i 
kommunerna. I kommunallagen framgår revisorernas övergripande 
revisionsuppgift, att granska och pröva om revisionsansvariga, styrelser, 
nämnder, beredningar samt enskilda förtroendevalda tar ansvar för 
genomförandet av en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande 
verksamhet, om räkenskaperna är rättvisande redovisade och om det finns en 
tillräcklig intern kontroll. För kommunala revisionsprocesser i lokal praktik 
finns institutionellt stöd och normeringen i praxis uppdateras i revisionsseden 
för verksamheten. Revisorernas lagreglerade ställning för informationsutbyte 
om politiskt ansvarigas skötsel av verksamheten i kommunen är unik. 
Revisionen kan komplettera andra institutioner som finns för förtroendevaldas 
politiska ansvar, insyn och ställningstaganden i förändringar som berör politiska 
beslutsprocesser och verksamheterna i kommunen.  För vilket ansvar och hur 
revisionen i praktiken tillvaratar utrymme som dess rättsliga ställning ger för 
insyn och informationsutbyte i frågor, som har med det politiska ansvaret i 
kommunerna att göra och vad som kan utvecklas i revisionsprocesserna hör till 
de forskningsfrågor som undersöks empiriskt i avhandlingen.  
Därför är det angeläget att synliggöra för vem och för vad de politiskt ansvariga 
praktiserar politiskt ansvar och i vilka sociala relationer de ansvariga erhåller 
den kunskap som behövs för organiseringen av verksamheterna. Vilka är 
utgångspunkterna för det politiska ansvaret? Vad innehåller ansvaret, vad är 
dess medel och ändamål i teori och praktik? Vad är det för politiskt ansvar som 
i praktiken stärks och befrämjas i den kommunala revisionens granskning, i de 
kommunala revisionsproceserna?  

 



 

3  Problemförståelse i ett 
översiktligt perspektiv 

De teoretiska beskrivningarna och resonemangen i de föregående kapitlen om 
de politiska ansvarsprocesserna och revisionen av politiskt ansvar i 
kommunerna visar att det finns olika utgångspunkter och för vem/vad det 
politiska ansvaret praktiseras i kommunal självstyrelse och demokrati. I detta 
kapitel ges en översiktlig belysning och problembeskrivning av institutionella 
arrangemang för demokrati och kommunal självstyrelse. Här beskrivs i ett 
utifrånperspektiv välfärdsstatens utveckling och  välfärdsstatliga strävanden i 
den kommunala förvaltningen. Syftet med kapitlet är att ge en samlad och 
samtida bild i vars helhet det politiska ansvaret och den kommunala revisionen 
av verksamheterna i kommunerna ingår. Det politiska ansvaret i offentliga 
verksamheter präglas av ofta komplexa samspel mellan institutionella och 
mellanmänskliga relationer. De problembeskrivningar och teoretiska 
beskrivningar om ämnet för undersökningen som presenterats i dessa inlednde 
kapitel ger stöd för överväganden om teoretiska vägval i utformningen av den 
empiriska undersökningen som ska kunna återspegla konkreta förhållanden och 
förklaringar till politiskt ansvar som prioriteras, utmanas och värderas lokalt i 
det kommunaldemokratiska sammanhanget. Om de teoretiska övervägandena 
för den empiriska studien handlar nästa del i avhandlingen.   

3.1  Välfärdsstatens strävanden i 
kommunerna   

Effektiv servicedemokrati i rättsstatlig regi 
Det lokalpolitiska ansvarsområdet har med välfärdsstatens utveckling och 
medlemskapet i EU blivit allmer komplext. Efterkrigstidens kommunreformer, 
den för kommunerna första gemensamma kommunallagen 1977 (SFS 
1977:179) och centrala statliga direktiv betonar effektivitet, likformighet och 
servicedemokati för välfärdsstatens utveckling (Strandberg 1998; Dahlkvist och 
Strandberg 1999). Välfärdsstatens politiska styrelse har sedan 1960-talet i 
överföringen av uppgifter försökt förmå kommunerna att anpassa formella 
styrmedel samt mobilisera resurser för att möta ökade krav på effektivitet och 
flexibilitet samt motverka legitimitetsbrister (Montin 1989, 1993:5).  
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 När beslutet om den frivilliga sammanläggningen av kommuner fattades 
1962 fanns  i de 1006 kommunerna 125 000 förtroendevalda representanter. 
Med reformen följde en stor omfördelning av ansvarsområden från staten till 
kommuner och landsting och från landsting till kommuner. Med den 
omfattande ökningen av verksamheter för kommunala förvaltningar ökade 
antalet anställda samtidigt som antalet förtroendevalda i kommunerna minskade 
kraftigt. Då reformen fullföljdes med den nya enhetliga kommunallagen 1974 
fanns  50 000 förtroendevalda i 278 kommunerna. År  2007 finns  39 150 
förtroendevalda i 63 450 uppdrag  i landets 290 kommuner (SCB 
Demokratistatistik 2008:48). I början av 1970-talet svarade cirka 300 000 
anställda för utförandet av kommunala uppgifter, hälften i kommunerna och 
hälften i landstingen. För år 2006 uppges totalt 1 080 000 anställda i 
kommunerna, varav 829 500 är sysselsatta i ”Primärkommunal förvaltning” och 
248 900 i ”Landsting” (SCB Offentlig ekonomi 2008:129). Detta innebär att 
ungefär en fjärdedel av alla yrkesverksamma i landet är anställda i kommunerna, 
och deras produktion utgör ungefär en fjärdedel av bruttonationalprodukten 
(Wetterberg 2000:11,154). 
  I mitten av 1970-talet när kommunsammanslagningarna fullbordats och den 
nya gemensamma kommunallagen trätt i kraft, sammanfattar Montin (2002) 
problemen i kommunerna vara ”för lite demokrati och för svag politisk 
styrning” (Montin 2002:11). Ambitionerna för att motverka problemen märks i 
kommunallagen 1977 och i lagen om lokala organ där de förtroendevaldas 
kontroll över förvaltningen och effektivare politisk styrning av verksamheten 
ökar.  
 Under mitten av 1980-talet beskrivs problemet vara ”för lite effektivitet och 
för mycket politisk detaljstyrning”. Effektiviseringen skulle klaras av genom 
decentralisering och delegering från staten till kommunerna. Regering och 
riksdag hade i slutet av 1980-talet ett statligt budgetunderskott att klara av. 
Detta problem decentraliserades också till kommunerna och problemet 
sammanfattas vara ”för mycket politik och för mycket offentlig sektor” 
(Montin 2002:12). De finansiella villkoren för kommunerna försämras och 
verksamheterna utsätts för omvandlingstryck utifrån och inifrån. Förebilden för 
kommunernas förvaltningsekonomiska redovisning hämtas från privat 
vinstdrivande företagsverksamhet. Kommunernas föreskrifter för den externa 
redovisningen bygger på ett utvecklingsarbete i Mekanförbundets regi för 
företags interna redovisning under mitten av 1970-talet (Mekanförbundet 1982, 
1986; Cäker 2000). Sedan 1980-talet har  principerna i modellen för 
kommunernas externa redovisning inte förändrats av det faktum att området 
lagreglerades 1998 (Brorström, Haglund och Solli 1999:57). Den kommunala 
redovisningen behövde utvecklas för att ge relevant finansiell information för 
styrning och uppföljning inom de enskilda kommunerna samt för 
kommunikation om ekonomin i ett samlat samhällsekonominiskt perspektiv. 
Kraven på kostnadseffektivitet beto   samtidigt som det dröjer fem år  fram till 
1991, innan kommunal praxis för god redovisning tillvaratas konkret och införs 
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i kommunallagen (Artsberg 1992; Brorström 1997; Brorström, Haglund och 
Solli 1999). Oavsett de privata vinstdrivande och offentliga  verksamheternas 
skilda syften märks förebilder från privat företagsverksamhet i kommunala 
organisationsmodeller inspirerade av New Public management  och att de 
kommunala verksamheterna marknadsorienteras och avregleras.  
 Kommunallagen upplevdes omodern i förhållande till behovet av lokalt 
förnyelsearbete. För effektivisering efterfrågades förenklade 
delegationsbestämmelser, friare former för organisering och relevant finansiell 
information. I Förtroendevald på 90-talet (SOU 1989:108) eftersöks en ny 
politikerroll. Det framhålls att samspel mellan politik och förvaltning, 
ömsesidigt förtroende och systemförståelse har avgörande betydelse för 
utvecklingen av en ny politisk styrning. I den kommunala verksamhetens 
förändringsarbete framhålls att de förtroendevaldas arbete i ökad utsträckning 

”måste inriktas på att formulera tydliga mål för verksamheten och se till att målen 
omsätts i den praktiska verksamheten. Budgeten som styrmedel behöver kompletteras. 
De förtroendevalda lägger fast målen för verksamheten medan förvaltningen väljer 
metoder och arbetsformer för att nå de uppsatta målen” (SOU 1993:90 s 55). 

Med alltmer managementinspirerade modeller,  målstyrning och kvalitetssäkring 
involveras  kommunala verksamheter i konkurrens och samarbete med externa 
entreprenörer som utförare av verksamheterna (SOU 1996:169, Brorström, 
Haglund och Solli 1999: Montin 2002). I det som kallas servicedemokrati 
förväntas demokratisering ske i och genom kommunal förvaltning,  där 
kommunmedborgarna möts som konsumenter och där verksamheterna ska 
konsumentanpassas (Strandberg 1998:318f).  
 De kommunalpolitiska aktiviteterna uppmärksammas först i början av 90-
talet i offentliga utredningar som förklarar att politiska partiers bristande lokala 
förankring kan leda till allvarliga legitimitetsbrister (SOU 1993/90:245ff). De 
efterföljande kommunallagsändringarna ökar därför medborgarnas möjligheter 
till  direktdemokratiska kontakter med beslutsfattare och utförare i 
verksamheterna (Björkman och Riberdahl (1997). Det finns dock skilda  
meningar om minskad uppdragstäthet för förtroendevalda representanter 
innebär demokratiseringsförluster. De som hävdar detta för fram idén att lokal 
demokrati bärs upp av många aktiva medborgare. Den motsatta ståndpunkten 
gör distinktionen mellan uppdragens karaktär i kvantitet och kvalitet och 
hävdar att ”det är mindre viktiga uppdrag” som försvunnit och att ”det genom 
de organisatoriska förändringarna tillskapats fler meningsfulla uppdrag”. 
Tendenserna hävdas ta ut varandra enligt resonemang i slutbetänkandet av 
Lokaldemokratikommittén (SOU 1993:90 citat s 83).  
 Till följd av allt färre förtroendevalda representanter och allt fler anställda  
inom förvaltning finns också forskare som höjt varnande finger för tjänstemäns 
ökade inflytande över faktisk politik och ”tjänstemannavälde” (Montin 
2002:11). Den utmaningen har lagstiftaren mött med ambitioner att öka de 
förtroendevaldas kontroll över förvaltningen och möjlighet att förändra 
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organisationen.Kommunforskare som medverkat i kommunforsknings-
program under decennier, sammanfattar att de organisatoriska förändringarna 
sedan 1970-talet har syftat till att förbättra medborgarnas inflytande (Johansson, 
Nilsson och Strömberg 2001). Förändringarna  ska ses som ett försök att 
återställa effekterna av kommunsammanläggningarna,  ökade avstånd, mindre 
personkännedom och den allt större ”tjänstemannaskölden” mellan 
medborgare och politiker. Den ökade kommunala administrationen och de 
färre förtroendevalda har förväntats styra allt fler och mer välutbildade anställda 
(Johansson, Nilsson och Strömberg 2001:16). I utvärderingar som refereras till 
(bland andra Montin 1993 och  Jönsson et al 1997) visar resultaten dock inte 
några påtaliga demokrativinster mer än att vissa ekonomiska 
samordningsfördelar nåtts. 
 Med införandet av ytterligare statligt detaljreglerade rättighetslagar under 
1990-talet ökar pressen på de  förtroendevalda i kommunerna att representera 
regelefterlevnad i sitt politiska ansvar. Välfärdsstaten drar sig tillbaka, 
skyldigheter för människor i socialt utsatta grupper framträder och det 
förekommer att enskildas rätt i rättighetslagstiftning bortprioriteras på 
ekonomiska grunder i kommunerna. Tas medborgares efterlysningar av 
förtroende, demokrati och samverkan mellan utförarna tillvara i förnyelsearbete 
för demokratisering? Sedan tiotalet år tillbaka har allvarliga konsekvenser av  
bristande  politiska ansvar uppmärksammats. Tjänsterna inom demokratins 
politiska organisationer och instiutioner genomförs inte så att medborgarna 
uppfattar dem som legala, legitima och ekonomiska. Det är kända och väl 
dokumenterade brister som visar att demokratins institutioner bidrar till ojämlik 
rätt till välfärd, socialt utanförskap och bibehållen marginalisering av utsatta 
grupper  i samhället (SOU 1996:85; SCB 1997:611; Salonen 1998; Andersson 
2000; SOU 2000/1; Hjern 2001a, 2007; Hetzler 2004;  Hetzler, Melén och 
Bjerstedt 2005; Johansson 2006). Här visar sig brister i det ansvar som ska tas 
politiskt. Ojämlikheter och människors sociala utanförskap minskar inte. 
Politiska arbetsprocessers organisering medverkar inte till ökad jämlikhet och 
solidarisk välfärd för kommunmedborgarna. Välfärdstjänsterna är inte 
ändamålsenliga för medborgarna när de som bäst behöver dem. Institutioners 
traditionella, formella strukturer motsvarar inte mänskliga och sociala behov 
och därigenom sätts medborgarna systematiskt  utanför.  
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3.2  Stat och kommuner i samverkande 
politiskt ansvar  

Samordning av politiskt ansvar i demokratisering    
Med utgångspunkt från den lokala demokratins villkor efterfrågas att politiskt 
ansvariga ska integrera och samordna instabila demokratiseringsprocesser för 
rättssäkra, effektiva och ändamålsenliga tjänster åt medborgarna i kommunerna 
(Wallenberg 1996; Bogason 1999 i SOU 1999:40, 2001; Hjern 2001a, 2007). 
Revisionen i ett politiskt demokratiskt system ska ge trovärdig och relevant 
information om vad de granskar och återföra kunskapsmässigt trovärdig 
information  av ansvarsrelevant betydelse. Revisionsprocesser och revisions 
informationsåterföring ska med insyn i politiskt ansvar för medborgarna i 
verksamheters skötsel kunna bidra till förbättring av det som brister och  ge 
stöd för medborgarnas ansvarsutkrävande (Pennock 1960:3-27; Friedrich 
1960:189-202; Pitkin 1972; Etzioni 1975; Flint 1988; Dunn 2003).  
 Ansvarighet ger auktoritet att handla eller inte handla, ett utrymme att välja 
mellan alternativ, gamla som nya, förenliga med vad som erfordras i konkreta 
situationer (Friedrich 1960:189 ff.). Att vara ansvarig innebär att ha omdöme 
och möjlighet att ta ansvaret (Pennock 1960:4, 27). Ansvar utvecklas socialt och 
har som andra mänskliga förmågor den egenskapen att det kan läras och 
vidareutvecklas med erfarenheter och kunskaper när det praktiseras.    

Folkvalda representanter för kommuners självorganisering 
I den svenska folkstyrelsemodellen gäller representativ demokrati. Den 
offentliga makten utövas på demokratiska mandat och författningsmässigt 
reglerade lagar, som riksdagen antar, av folkvalda representanter i staten 
respektive i kommunerna (RF kapitel 1). Med de institutionella normer som 
utvecklas i sociala relationer mellan staten och medborgarna ska de politiskt 
ansvariga i kommunerna i författningsenlig demokratisk ordning svara för att 
kommunmedlemmarnas gemensamma verksamheter och medel bidrar till 
värden för kommunmedlemmarna. Dessa ska vara  förenliga med demokrati 
och samordnas för det som är av allmänt intresse  för kommungemenskapen. 
Någon klar definition av vad det kommunala självstyrelsebegreppet innebär  
uttrycks inte i svensk grundlagstiftning. Som enhetsstat med rättsreglering för 
en demokratisk ordning ska frågorna hanteras i samspel inom och mellan olika 
politiska beslutsnivåer. Det politiska ansvaret som ska tas lokalt i kommunen 
ska också representeras i sammanhang som i tid och rum sträcker sig utöver 
kommungränserna.  
 Sverige är en enhetsstat vilket betyder att kommuner och landsting formellt 
är en del av statsmakten. De lyder under Riksdagen och deras verksamheter är 
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lagreglerade. Därmed är kommunerna i formell bemärkelse inte underställda 
regeringen. I praktiken kan en riksdagsmajoritet dock bestämma hur utrymmet 
för självstyre ska tolkas oavsett invändningar från enskilda kommuner, juridisk 
doktrin och lagråd (Thorngren 2004:59).16 Vid kontroverser mellan stat och 
kommun till följd av regeringsformens otydligheter  hanteras den offentliga 
makten den politiska vägen genom förhandlingar (Thorngren 2004; SKL 2008). 
 Den svenska demokratin i stat och kommun vilar på rättsstatligt reglerade 
rättviseprinciper för människors ökade jämlikhet och demokrati. I den svenska 
rättsstaten finns en mer än ett sekel lång historia med i grundlag och 
kommunallag rättssäkrat skydd för lokalt självstyre i kommunerna. 
Självstyrelsetanken har varit ett uttryck för samhällets demokratisering i 
allmänhet. Kravet på vidgat lokalt självbestämmande följer av medborgarnas 
önskan att på lokal nivå få styra sig själva vilket skulle kunna gynna både 
individens och samhällets utveckling (Petersson 2006:11). Strukturen för 
självstyret och kommunerna ges i lagstiftning 1862 och kommunerna har sedan 
dess tilldelats kompetens av staten. Tanken på kommunerna som lokal 
gemenskap har därmed avvisats av lagstiftaren under lika lång tid (Strandberg 
1998:386; Gidlund 1986:40). Den kommunala självstyrelsen kan också 
karaktäriseras av avvägningar mellan offentlig makt och medborgerligt 
självstyre, där är förtroendet för demokratins politiska institutioner avgörande, 
särskilt dem med ansvar för genomförandet av offentliga uppgifter (Rothstein 
1991/2001:62, 1994/2002:286f.).  Institutionella förändringar i den kommunala 
förvaltningen har präglats av konfliktladdade spänningar mellan olika politiska 
partiers idéer om kommunernas institutionella funktion och om de politiska 
aktörernas inflytande i de politiska arbetsprocesserna utifrån mellan mer eller 
mindre direktdemokratiska och representativa demokratidoktriner.  (Strandberg 
1998; Dahlkvist och Strandberg 1999; Gustafsson 1999).17  
 Strandbergs belysning av den principiella idédebatten för kommunernas 
självstyre 1962-1994 visar att reformering av den kommunala självstyrelsen 
vägleds av ett tänkande för den socialdemokratiska välfärdsstaten, som vi 
känner den idag, och som var i sin organisatoriska linda omkring 1962. Det 
                                                      
16 Till bilden hör också att det i Sverige saknas författningsdomstol, vilket utesluter möjligheten 
till rättslig prövning med författningsbesvär i författningsdomstol. Thorngren (2004) visar att det 
är riksdagen som i politisk bedömning avgör om ett förslag strider mot den kommunala 
självstyrelsen. Det innebär att en tillfällig riksdagsmajoritet kan avgöra vilka ingrepp som kan 
tillåtas i självstyrelsen. Staten kan vara både förslagsställare och domare i beslut och tolkning av 
grundlagen. Riksdagen har därmed i princip fritt mandat att bestämma över kommunerna genom 
lagstiftning, vilket ger ett principiellt osäkert och ur medborgarperspektiv otillräckligt 
frihetsutrymme för ändamålsenlig lokal anpassning av åtaganden inför kommunmedlemmarna. 
17 Med 1862 års kommunalförordningar integrerades de lokala organen i statsorganismen som 
hade att utföra vad staten ålade dem (Lundin 1999:88). För att få kommuner med tillräckliga 
resurser för en godtagbar förvaltningsstandard slogs kommunerna samman vid 
indelningsreformen och 1953 års kommunallag. Då avskaffades kommunalstämman med sina 
delvis direkta och deltagardemokratiska inslag och kommunfullmäktige och den representativa 
demokratins princip blev obligatorisk i kommunerna (Lundin 1999; Gustafsson 1999; Petersson 
2006) 
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dominerande socialdemokratiska synsättet för kommunernas funktion visar sig 
vara att främst tillgodose servicevärden i den statliga förvaltningsapparaten. 
Kommunerna uppfattades då som en viktig del i välfärdsstaten för att tillgodose 
servicen som värderades i statlig förvaltning (Strandberg 1998:370). 

3.3  Förvaltningspolitiken  

Effektiv statlig reformpolitik i lokal förvaltning 
Den under årtionden rådande uppfattningen var, att social service och sociala 
rättigheter ska utföras likadant oavsett utförandets olika lokala och regionala 
villkor. För detta krävdes statsbundna kommuner som förvaltande 
organisationer med uppdrag att bedriva nationell reformpolitik för staten att 
verkställas lika i hela landet.  
 Den kommunala förvaltningen har gjort den svenska välfärdsstatens 
utveckling möjlig. Den har varit en politisk basorganisation för införandet och 
konsolideringen av folkstyrelsens idéer om demokrati (Strandberg 1999; 
Dahlkvist och Strandberg 1999). Strandberg (1998) visar med genomgången av 
de idéer och värdemönster som framträder i debatten om det kommunala 
självstyret 1962-1994, att det inte är någon politiskt neutral utan en ideologiskt 
färgad uppgift som det styrande partiet eller partierna på statlig nivå ger åt 
förtroendevalda och anställda att genomföra inom kommunal förvaltnings 
administration och verksamheter . Kommunerna inrättas och reformeras med 
partipolitiska motiv för att genomföra en viss sorts reformpolitik (Strandberg 
1998:371):  

”Institutionellt sett blir servicedemokratins kommun en organisation som genom själva 
sin uppbyggnad är knuten till en viss uppfattning om kommunens funktion i den 
politiska basorganisationen.” 

Strandbergs analys visar, att för socialdemokratins idé om välfärdsstatens 
förverkligande  är kommunerna en statlig resurs och de moderniseras som 
statliga lokala förvaltningssystem för att säkerställa servicen i kommunerna. 
Vilket inflytande har den folkvalda politiska styrelsen på lokal politisk nivå – 
fullmäktigeförsamlingen – när förvaltningen under hela välfärdsstatens 
utveckling sedan efterkrigstiden styrs från statlig nivå för förverkligandet av en 
servicedemokrati? Principstadgandet om kommunal självstyrelse  är inskrivet i 
regeringsformen (RF 1:1) sedan 1974 och den ska samtidigt utövas lagenligt 
enligt gällande rätt. Någon närmare uppgiftsfördelning mellan stat och 
kommun har inte låsts fast i grundlagen. Som huvudregel framgår att 
kommunernas befogenheter - vad de får men inte måste göra respektive de 
åligganden som innebär skyldigheter -  ska bestämmas  i lag (RF 8:5; Björkman 
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och Riberdahl 1997:22f). Detta berör förhållandet mellan staten och 
kommunerna.   

Förvaltnings effekter för demokrati, rättssäkerhet och effektivitet   
Den förvaltningspolitiska inriktningen betonar sedan slutet av 1990-talet kraven 
på den framtida statsförvaltningens mål i begreppen  demokrati, rättssäkerhet 
och effektivitet. Förvaltningarnas tillgänglighet och tillmötesgående ska vinna 
medborgarnas förtroende (prop. 1997/98:136, bet 1997/98:KU31, rskr. 
1997/98:294; Skr. 2000/01:151 s 4). Det ska vara en förvaltning i demokratins 
tjänst och kärnan i regeringens förvaltningspolitiska handlingprogram är att 
medborgarna sätts i centrum och att statsförvaltningarnas verksamheter utgår 
ifrån de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet 
(2000/01:151). I det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet definieras 
kraven på demokrati, rättssäkerhet och effektivitet:  

”De krav som demokratin ställer innebär att förvaltningen skall fullgöra sina 
uppgifter i enlighet med de beslut som riksdag och regering har fattat.  
Kraven på rättssäkerhet innebär att förvaltningen skall fatta materiellt riktiga beslut 
på grundval av gällande lagar och andra författningar samt att enskilda skall ha 
möjlighet att få sin sak prövad i domstol . 
Kravet på effektivitet innebär att förvaltningen skall åstadkomma avsedda resultat 
och uppnå de mål som fastställts av statsmakterna och att detta skall ske 
kostnadseffektivt.” (Skr. 2000/01:151 s 4) 

Efter regeringsskiftet 2006  framgår i propositionen för den statliga 
förvaltningen en motsvarande formulering. Svensk statsförvaltning ska vara 
rättssäker, effektiv och medborgarorienterad. Där betonas också en effektiv 
förvaltning som en allt viktigare faktor i konkurrensen om företagsetableringar i 
den globaliserade ekonomin vilket är av stor betydelse för tillväxt och 
sysselsättning (prop. 2006/2007:1, bil 1 s 7). 

Konsekvenser av politiskt ansvar i beslutsprocesser  
Offentliga välfärdstjänster är till för medborgarna. I relationer mellan berörda 
kommuninvånare och politiskt ansvariga i verksamheterna finns frågor om 
rättigheter och skyldigheter som ska skötas rättssäkert för medborgarna.  
 Kommunerna som organisationer och aktörer i demokratins institutionella 
arrangemang finns här i relationer mellan medborgarna och staten. 
Förhållanden mellan medborgarna och kommunerna omfattar också 
medborgerliga rättigheter vilket innebär att kommunerna också ska kunna möta 
medborgarna som rättssäker myndighet. Välfärdsstatens etos ska kunna 
förverkligasi praktiken  med rättvisa, jämlika möjligheter  för kommunernas 
befolkning (RF 1:2; Hetzler 1991). Detta har ställts på sin spets sedan flera 
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detaljreglerade rättighetslagar, som ger enskilda sociala rättigheter18, tillkommit. 
Det har förekommit att sådana sociala rättigheter för kommunmedlemmar har 
prioriteras bort av förtroendevalda politiker till förmån för annat. (Warling-
Nerep 1995:18–25, 96-104: Lundin 1999:322).  
 De ansvariga i kommunerna har valt att överträda legalitetsprincipen (RF 
1:1) med argument för ekonomin i balans och rimlighetsskäl ur det lokala 
perspektivet. Sunesson (1999) sammanfattar de kännetecken som följer av den 
svenska välfärdsstatens övergång från mer generellt inriktade till selektiva 
förmåner och service. Välfärdsstaten visar sig i att alltfler detaljerade 
föreskrifter och behovsprövade inslag på individnivå kommer att genomföras 
lika för olika individer i olika sociala situationer och sammanhang. 

Osäkert samspel mellan kommunala och statliga myndigheter 
Sett ur medborgares perspektiv är det en rimlig förväntan att utvidgade sociala 
rättigheter kan förverkligas av myndigheter med skyldighet att sköta dessa 
uppgifter. Är fördelningen av uppgifter, finansiering och ansvarighet inte 
klarlagd före reformers genomförande, kan det leda till stora problem i 
kommunerna. När prioriteringar inte tydliggörs och konsekvenser av prioriterad 
fördelning inte följs upp kan undanträngningseffekter skapas. Då kan de redan 
socialt utsatta medborgarna få det ännu sämre eller systematiskt hamna utanför 
i de politiska beslutsprocesserna.   
 Oenigheter mellan stat och kommun är ingenting nytt. Kommuners 
domstolstrots uppges ha ökat i takt med statens införande av detaljreglerade 
rättighetslagstiftningar i kommunerna sedan 1990-talet (Lagrådsremiss den 9 
februari 2006:9f). Hollander (2005) visar att det också finns exempel på det 
motsatta, att rättsreglering saknas som stöd för vilka befogenheter och villkor 
som kan överlåtas på entreprenad. Utan reglering av kommunala 
uppdragstagares förhållanden kan rätten till  insyn och revision inte garanteras. 
Ansvarsutrymme begränsas då av otillräcklig och enhetsstatlig styrning samt 
utebliven insyn och granskning.   
 Det saknas principiell rättsstatlig reglering av procedurerna för samspelet 
mellan kommunerna och staten. Staten ger andra intressen företräde framför 
den kommunala självstyrelsen och kommunerna ger företräde till annat framför 
rättighetslagstiftade, statligt detaljreglerade verksamheter. I praktiken visar sig 
konsekvenserna på lokal politisk nivå för de socialt utsatta 
kommunmedlemmarna, som drabbas av att de vare sig ges sina lagstiftade 
rättigheter eller några praktiska möjligeter att delta för lösningen av de problem, 
som åvilar de offentliga myndigheterna att sköta.  
 De mest centrala relationerna för folkstyrelsens förverkligande är mellan 
folket på lokal politisk nivå och de folkvalda. Demokratins institutioner ska 

                                                      
18 Till de rättighetslagar jag räknar in här hör Socialtjänstlagen (2001:453), Lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade och Skollagen (1985:1 100) 



Internationella Handelshögskolan 

86 

bidra till ökad jämlikhet mellan människorna i kommunerna och hanteras i 
samverkande interaktioner mellan medborgarna och de folkvalda i stat och 
kommun. När den relationen styrs från central politisk nivå med detaljerad 
reglering utan lyhördhet för lokala villkor, kan såväl staten som kommunerna 
bidra till att motverka rättssäkrad rättvisa och jämlikhet mellan medborgare.  

Organisering av kommunal verksamhet med grundval i 
demokratin 
För de svenska statsbundna kommunerna har den kommunala kompetensen 
och självstyret stadgats sedan 1862 års förordning om kommunstyrelse på 
landet. Där bekräftades också i efterhand rådande förhållande om 
beskattningsrätt för finansiering av den egna verksamheten (Lundin 1999:88f). 
Det dröjde dock mer än hundra år innan det i kommunallagen också reglerades 
att de kommunala angelägenheterna ska skötas på demokratins grund (Lag 
2002:249). 
 För demokratins fördjupning i praktiken argumenterad 
Demokratiutredningen för en representativ demokrati såväl byggd på rättvisa 
principer som för; en ”deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter” (SOU 
2000/1:23; Prop. 2002/02:80,s 27). I demokratipropositionen (prop. 
2001/02:80) lade regeringen fram förslag i syfte att stärka folkstyrelsen.  
Förslagen inriktades på kommunernas betydelse för medborgares ökande 
deltagande för fördjupad demokrati, i demokratiserings- processer på lokal 
politisk nivå. Det innebär för beslutsfattare i kommunal politik att göra 
deliberation och deltagande praktiskt möjligt för medborgare i kommunerna.  
Detta ger öppningar för synsätt där medborgare deltar mer aktivt i samtal och 
argumenterar i frågor de berörs av i kommunen. När deras överväganden blir 
kända kan dessa bidra till djupare förståelse av olika uppfattningar och vilka 
värden som finns i gemenskaper. Vilka värden det konkret kan innebära och 
vilka andra invanda arbetssätt och normer som utmanas i demokratiska, 
deliberativa processer är företeelser att uppmärksamma i empirisk forskning 
och policyanalys (Premfors och Roth 2004; Sanne 2004). 
  I demokratipropositionen återfinns samtidigt exempel på att staten styr 
inriktningen för hur detta arbete ska organiseras i kommunerna genom 
detaljreglering i lag, exempelvis kommuninnevånares förslagsrätt i 
fullmäktigeförsamlingen. Detta är ett något paradoxalt exempel på statlig 
reglering för ökad demokrati i kommunerna eftersom ansvarsutrymmet för 
självstyrelse i kommunerna minskar med sådan detaljreglerad lagstiftning, och 
samtidigt görs det i syftet att bidra till ett ökat och aktivt medborgarskap.
 För den svenska demokratins demokratisering förutsätts att institutionella 
arrangemang och demokratiteoretiska uppfattningar används och prövas i 
praktisk handling. Då kan medborgarnas deltagande öka och fleras erfarenheter 
tillvaratas i ett lärande som kan förnya och förbättra demokratin. Med mer 
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aktiva medborgare i demokratiseringsprocesser kan demokratin fördjupas. Det 
förutsätter att politiskt ansvariga förtroendevalda representanter i kommunerna 
har en demokratiteoretisk förståelse och främjar kommunmedborgarnas 
delaktighet i den lokaldemokratiska praktiken.  

Ansvariga representanter med stöd av delaktiga medborgare  
Den tidigare svenska modellen för folkstyret med representativ demokrati har 
kompletterats för att ge möjligheter till ökade inslag av medborgares 
medverkan, delaktighet i informationsutbyte och deliberativa samtal i 
lokalpolitiska beslutsprocesser.   
  Handlingsutrymmet som finns för medborgarnas politiska ansvar i olika 
roller och skötseln av politiska uppgifter är beroende av tjänliga principer, för 
politiska uppgifters fördelning och medborgarinflytande i politiska 
beslutsprocesser. Här visar det sig  råda oklarthet i på vilka premisser riksdagen 
har överlåtit ansvar till kommunerna. Riksdagen har vare sig överlåtit eller 
delegerat ansvaret för uppgifter som kommunerna ska sköta. Enligt vad som 
framgår i praktisk tillämpning av regeringsformens paragrafer, 
kommunalrättslig lagstiftning och sociala rättigheter för kommunmedlemmar 
löses oklarheter förhandlingsvägen mellan representanter för stat och 
kommuner (Björkman och Riberdahl 1997; Sunesson 2004; Torngren 2004).  
 Det råder också oenighet om rättsbegreppen samt kring vem som har rätten 
att definiera medborgares rätt i rättighetslagstiftning (Sunesson 1999; Panican 
och Sunesson 2004). Otydligheterna har med rättsliga, politiska och 
ekonomiska förhållanden att göra och som det  i en rättsstat åvilar  de politiskt 
ansvariga att hantera och när så inte sker är det ytterst medborgarna som 
drabbas. Det är bilder av ett ohälsosamt Sverige och ett samhälles 
avdemokratisering som framträder (Montin 1998; Sunesson 1999, Panican och 
Sunesson 2004; Hetzler et al  2005). Hållbara principer för överenskommelser 
om fördelningen av de offentliga uppgifterna och deras finansiering saknas. 
 I utrymmet för de svenska kommunernas självstyre, finns en rättsstatlig 
reglering, som ska skydda rättviseprinciper och procedurer och som stödjer de 
värden som är förenliga med demokrati. Sverige hör till de välfärdsstater som 
befinner sig i ett skede då det demokratiska styrelseskicket har konsoliderats. 
För fördjupad demokrati förutsätts handling för demokratisering i den lokala 
praktiken. Oavsett om det är en demokrati med en tradition av ett hundraårigt 
kommunalt självstyre har dess institutioner inte något annat värde än vad dess 
politiska aktörer i organiseringen av verksamheterna åstadkommer i praktiken 
för medborgarna.  
 Med insikten om att den politiska tradition där staten med sin position i 
praktiken fått styra den kommunala förvaltningen under tiden som 
välfärdsstaten utvecklats från efterkrigstiden och framåt, är det förståeligt om 
politiskt ansvariga på lokal politisk nivå i de kommuner som befinner sig i en 
mellanposition idag är otränade i politisk ansvarighet för demokratisering . Vad 
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de medverkande politiskt ansvariga på lokal och statlig nivå väljer att värdera 
och tillsammans med vilka de gör detta i den sociala praktiken för det 
kommunalrättsligt reglerade ansvaret i beredningen, verkställandet och 
kontrollen är en fråga som enbart kan besvaras empiriskt. 

3.4  Politiskt ansvars kommunalrättslighet  

Individuellt och kollektivt politiskt ansvar i uppgifters organisering  
I samspelet mellan kommuner, regioner och staten framträder väsentliga 
principer som har med ansvar i kommunala och regionala verksamheter att 
göra. Utrymmet som finns för politiskt ansvar i kommuners och regioners 
självstyrelse har konstitutionellt stöd i rättsstatlig reglering, kommunallagen och 
speciallagstiftningar. Där finnas också förhandlingsutrymmen som i praktiken 
och används vid problem i organiseringen av uppgifter som tidigare fördelats 
staten och kommunerna emellan, för överläggningar och samordning i 
gemensamma politiska uppgifter. 
  Med de konstitutionella villkoren för den kommunala politiska 
organisationen följer juridiskt, ekonomiskt och politiskt ansvar för 
verksamheter kommunerna har skyldigheter att bedriva. Motsvarande politiska 
ansvar gäller för de verksamheter kommunerna har möjlighet att bedriva, när 
fullmäktige så beslutar och verksamheten är av allmänt intresse, inom ramen för 
den kommunala kompetensen. Under hela välfärdsstatens utveckling och i 
fördelningen av uppgifter till kommunerna är det genomgående 
förtroendevalda som är ansvariga för all verksamhet i kommunerna.  
 I jämförelse med statsförvaltningen är den kommunala förvaltningens särart 
att den enligt kommunallagen är politikerstyrd, i formell och principiell 
betydelse (Paulsson, Riberdahl och Westerling 1997:154). I kommunallagen och 
dess förarbeten framträder grundprincipen att politiskt ansvar ska tas av 
politiskt ansvariga förtroendevalda. Det är genomgående så i de svenska 
kommunala verksamheterna att det är de förtroendevalda som politiskt 
ansvarar för beslutsfattande, verkställighet och granskning av verksamheterna. 
De förtroendevalda har kommunalrättsligt reglerade ansvaret för skötseln av 
gemensamma angelägenheter för kommunmedlemmarna och  inom ramen för 
den kommunala självstyrelsen.  
 I kommuner och regioner är fullmäktigeförsamlingen den enda direkt 
folkvalda politiska styrelsen med beslutsmakt att på lokal politisk nivå hanterar 
prinicpiella beslut och ansvarsförhållanden i politiska arbetsprocesser. I den 
svenska rättsstaten finns grundlagsskyddat utrymme för folkvalda 
representanter som är ansvariga för hur folkmakten utövas och de villkor som 
skapas för kommunernas självstyre.  
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 De förtroendevaldas politiska ansvar i kommunen hålls juridiskt isär från det 
frivilligt organiserade politiska arbetet i politiska partier och andra 
intresseorganisationer. Likaså hålls de förtroendevaldas politiska ansvar  
juridiskt isär  från anställdas yrkesmässiga och uppdragstagares 
ansvarsförhållanden i beredning, beslut, administration, förvaltning och 
genomförande samt kontroll av verksamheterna.  
 De förtroendevaldas kunskap om de lokala förhållandena för människors 
situationer i kommuner och landsting är ett argument för att det konsekvent är 
de förtroendevalda som är de politiskt ansvariga för hur verksamheten sköts i 
de svenska kommunerna (Björkman och Riberdahl 1997; Paulsson, Riberdahl 
och Westerling 1997; Hollander 2005; Lundin 1999; Lundqvist 1998; Hetzler 
1994, 1984; Riberdahl 2003). Lagstiftningen har genom vidgade 
delegeringsmöjligheter anpassats till utvecklingen av en professionell 
förvaltning (KL 1991). 
 Det under  närmare 30 år återkommande utredandet kring de 
förtroendevaldas roll kan tolkas som genuin osäkerhet om vilken roll  
förtroendevalda i kommunerna skall ha (Montin 2002: 87, Björkman och 
Riberdahl 1997:26). Rättsregleringen är en del av rättssystemets formella 
attribut i samhällets rättsliga utveckling. Den juridiska normeringen, liksom 
annan normering, utvecklas och förändras där människor möts och socialt 
normerar sättet att leva tillsammans: i familjer, föreningar, kommunala 
församlingar, professionella grupper och i det övriga civilsamhället (Hjern 
1999b:6). De förtroendevalda aktörerna i demokratiska institutioners politiska 
arbetsprocesser nomineras av de politiska partierna som väljer sin sina 
representanter till valberedningen i kommunen. De förtroendevalda rör sig 
mellan situationer där det politiska ansvaret är ett formellt lagbundet åtagande i 
de kommunalrättsligt institutionella sammanhangen respektive frivilligt i 
organiseringen av det ideella partipolitiska arbetet.  
 Fullmäktigeförsamlingen i kommunen har av kommunmedborgarna via 
partierna  fått förtroende att vara folkets direktvalda representanter. Fullmäktige 
utser i sin tur förtroendevalda med revisionsansvar för verksamheterna i 
kommunala styrelser, nämnder och beredningar.  De utser också 
förtroendevalda revisorer för att granska och pröva revisionsansvarigas skötsel 
av styrelsers, nämnders och beredningars verksamheter.  Dessa förtroendevalda  
är samtidigt  ansvariga för vad deras anställda och uppdragstagare gör i 
utförandet av verksamheterna.  
 De förtroendevalda med revisionsansvar är gemensamt och individuellt 
ansvariga för det som görs eller försummas i svenska kommunala styrelser, 
nämnder och beredningar. Efter  det att enskilda förtroendevalda missbrukat 
kommunala gemensamma medel och förtroende blev det tidigare kollektiva 
revisionsansvaret också ett individuellt revisionsansvar med 1991 års 
kommunallagsförändringar. Förändringsargumenten i förarbetena är att hela 
styrelser och nämnder tidigare vägrats ansvarsfrihet kollektivt när en enskild 
förtroendevald utan nämndens kännedom misskött sitt åtagande. Den 
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kollektiva ansvarslinjen är dock fortfarande huvudregeln. Med utgångspunkt i 
att alla förtroendevalda i beredningar, styrelser eller nämnder är ansvariga för 
hela verksamheten,  bär endera alla involverade individer ansvar för organisatio-
nens beslut eller också bär det samlade kollektivet ansvaret snarare än att 
enskilda individer gör det (Lundquist 2001a ).  
 De teoretiska beskrivningar som presenterats i dessa tre inledande kapitel 
ger stöd för utformningen av den empiriska undersökningen, valet av teoretiskt 
stöd för angrepssätt och metoder i fältarbetet presenteras i följande fyra kapitel. 
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4  Angreppsmetoder och 
begreppsbetydelser  

För undersökningen av frågorna behövs en teoretisk begreppsram som är 
ansvarsrelevant i social praktik. Med utgångspunkt från problemområdets 
karaktär och forskningsfrågorna som studeras i denna avhandling, tas ansatsen 
för undersökningen av frågorna sett ur ett brett samhällsperspektiv. Den 
teoretiska begreppsramen har som helhet utformats för att vara mottaglig för 
vad som uttrycks och sker i de sociala praktiker där politiskt ansvar organiseras, 
det är vardagslärandet i den sociala praktiken som studeras och analyseras. Det 
teoretiska stödet för förståelse, beskrivningar, förklaringar och reflektioner av 
vad som sker i revisionsprocesserna i praktiken utgörs av teori, i betydelsen 
teoretiska begrepp och begreppsstrukturer. 
 All forskning förutsätter vissa vetenskapsteoretiska grundantaganden som 
vägleder i metodval i forskningsprocessen. Vår syn på människan, verklighet,  
kunskap och förändring har en avgörande betydelse i forskningsprocessen. 
Synsätten påverkar de val som krävs för forskningens genomförande alltifrån 
val av forskningsfrågor, metoder19 i forskningsarbetet till bedömning av 
forskningsresultat. Frågorna i denna studie handlar om sociala fenomens 
beskaffenhet i social praktik relaterade till  människors förmågor till ansvar och 
lärande i sociala situationer,  organisering och institutionalisering i 
samspelsdimensioner av samhällelig karaktär samt sociala systemegenskaper.  
Det är egenskaper som relaterar till värden, meningsaspekter, innebörder av 
människors upplevelser och erfarenheter i kommunikationsutbyte i lokal 
praktik samt de förändringar de skapar i sin kontext. Begreppen skall ge 
teoretiskt stöd för vad som i praktiken utgör ett ansvarsrelevant 
informationsutbyte och för vad som lokalt uppfattas vara ansvarsbrister, 
utmaningar och  lärande i ansvarets praktiserande. De skall också förklara 
varför förändringar som sker i det politiska ansvarets organisering ibland 
värderas vara mer ansvarsrelevant innehåll och en mer adekvat organisering än 
tidigare.   
 Studien utformas  med vetenskapsteoretiskt stöd för att få tillgång till 
information som ger ökad förståelse och kunskap om sådana förmågor, sociala 
egenskaper och förändringar.  Mot bakgrund av vad som beskrivits i del I, kring 
studiens syfte, frågor, tidigare kunskaper och teorier om de institutionella 
arangemang som undersöks, har jag valt att empiriskt studera kommunala 

                                                      
19 Barbosa da Silva och Wahlberg (Barbosa da Silva och Wahlberg , kapitel 2 i Starrin och 
Svensson (redaktörer) 1994) definierar termen metod, synonymt med approach, perspektiv, 
ansats, strategi och metodologi, just därför att metod används på mångtydiga och vaga sätt i 
forskningsprocessen.  
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revisionsprocesser för att  analysera hur aktörer i olika åtaganden organiserar 
problemlösningar för att fullgöra sin del i politiska organisationers uppgifter 
med ansvar för medborgare i kommunerna. Den empiriska studien omfattar 
beskrivningar av de implementationsprocesser som värderas lokalt av de  
berörda, befrämjar ansvar  som upplevs meningsfullt och angeläget att förbättra 
i de samhällskontext där de studeras. Detta ger möjligheter att lära av vad som 
försiggår i genomförandet av uppgifter när   förändringar med önskvärda 
resultat åstadkoms (Lane 1983; Pressman och Wildavsky 1984; Illeris 2007). 
Det teoretiska stödet för studien bidrar till förståelsen av socialt samspel i 
ansvarsprocesser mellan människor och den samhälleliga omgivningen, i 
policyprocesser som värderas i det demokratiska system där de skapas för att de 
bidrar till förändringar som är önskvärda effekter där. 
 I denna avhandling synliggörs de politiska ansvaret betydelser och sociala 
meningsaspekter empiriskt. Ansvarets betydelse definieras och konkretiseras  i 
denna avhandling med stöd av de innehållsliga aspekter och sociala 
samspelsdimensioner som är observerbara där ansvaret tas och organiseras i 
kommunal politik och förvaltning. För att synliggöra ansvaret, få förståelse för 
dess innehåll, kognitiva och normativa dimensioner och kunskapsbaserat stöd 
för att göra det, används den kommunala revisionsinstitutionen som mitt 
policyfönster (Zahariadis 1998). Genom att få insyn i vad den kommunala 
revisionen ägnar sig åt i granskning av ansvaret får vi såväl ökad kunskap om 
ansvaret som den kommunala revisionen som granskar det.   
 I detta avsnitt redogör jag för några viktiga metodologiska utgångspunkter  
för valet av hur jag ser på och tar mig an frågorna i forskningsprocessen. 
Därefter kommer jag i nästkommande kapitel att närmare redogöra för det 
teoretiska stödet för designen och materialinsamlingen för att få tillgång till 
dessa  primärdata i praktiken.  
 

4.1  Angreppsmetoder i forskningsprocessen 

Att förstå social praktik med stöd av teoretiska begrepp  
Min forskningsansats utgår ifrån att det finns beskrivningar i den kommunala 
revisionspraktiken som kan bidra med förståelse och förklaringar för ökade 
kunskaper om politiskt ansvar och om revisionen av det. Det är kunskaper som 
synliggör mänsklig och social förmåga till individuellt och gemensamt ansvar. 
Här är fokus på politiskt ansvar som organiseras och förbättras i kommunala 
revisionsprocesser i verksamheter som utförs i kommuner, landsting, regioner. 
Det ansvar den kommunala revisionen prioriterar, granskar och befrämja där 
innebär lärande organisering i skötseln av uppgifterna som utförs i kommunal 
regi. Det innebär att ansvaret som prioriteras och befrämjas institutionaliseras 
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med de lokala och regionala villkor som tillvaratas för organisering och 
användningen av det politiska ansvaret. Att studera det kan ge ökad förståelse 
och nya kunskaper om aspekter av ansvar och lärande i organiseringen av 
politiskt ansvar samt om de utmaningar som politiskt ansvariga möter och 
hanterar när ansvaret för verksamheten granskas, värderas och förbättras i 
kommunala revisionsprocesser när den kommunala revisionen klarar av att 
organisera sina uppgifter.  
 Det behövs teoretiskt stöd för att ur det samhälleliga utblicksperspektivet 
och dess ansvarsrelevanta sociala och mellanmänsliga relationer,  systematiskt 
och forskningsetiskt undersöka de problem empiriskt som är i förgrunden för 
denna avhandling (Asplund 1970/2006, 1991/2004; Svenning 2003). Teorierna 
ska hålla för att utifrån ett kommunaldemokratiskt samhällsperspektiv, se 
närmare på de perspektivrelevanta (Himmelstrand 2003; Svenning 2003), 
politiska ansvarsaspekterna i skötseln av offentlig verksamhet i kommuner och 
regioner.  
 För att studera det ansvarsrelevanta innehållet och förändringar i 
revisionsprocesserna utifrån avhandlingens syfte tar jag min utgångspunkt i 
frågorna och kännedomen om den svenska enhetsstatens rättsstatliga 
institutioner för demokrati, där varje kommun samtidigt utgör ett folkstyrt, 
deltagarstyrt, socialt system med normativa inslag i värderingar av för vilka/vad 
och hur dess kontextuella villkor tillvaratas. En demokratis samhällsordning  
skapas och omskapas av människors ideér, politiska uppfattningar, teoretiska 
och erfarenhetsbaserade kunskaper, förmågor och färdigheter i sociala 
interaktioner och samspelsprocesser i organisationer och institutionella 
arrangemang i samhället. Vi vet på förhand att den kommunala revisionens 
revisionsprocesser kan beröra politiskt ansvarigas revisionsansvar och  
beslutsprocesser i skötsel av all den verksamhet som i praktiken bedrivs för 
medborgare i svenska kommuner med de villkor som finns tillgängliga. När 
kommunaldemokratiska revisonsprocessers genomförande analyseras i denna 
avhandling innebär det, att jag som forskare är medveten om att det finns 
normativa inslag, och med respekt för att revisionsprocessers innehåll och 
resultat kan vara av olika beskaffenhet och ha olika betydelser som värderas 
olika av de människor som konkret berörs av det politiska ansvar som 
uppmärksammas i olika sociala situationer i kommunerna.  
 För analysen av vad som pågår i revisionsprocesserna och särskilt av vad 
som bidrar till det ansvarsutvecklande som värderas av männsikorna behövs ett 
teoretiskt ramverk som bygger hållbara broar mellan teori och praktik i 
behandlingen av avhandlingens frågor. Till de kunskapsteoretiska 
förutsättningarna i denna avhandling hör att i den sociala praktiken är 
innebörder av ansvar och lärande socialt situerat. Ansvar, lärande och 
revisionsprocessens betydelse kan därmed uppfattas, beskrivas och värderas 
olika beroende på människors upplevelser och sociala situationer. Kvalitativa 
aspekter och kontextuella villkor  tillvaratas i det sammanhang där frågorna 
undersöks. Jag  tar  därför  stöd i vetenskapsteorier som omfattar sådana 
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mänskliga och sociala egenskaper, dimensioner, aspekter och grundvillkor i 
valet av forskningsmetoder (Starrin 1994, Barbosa da Silva och Wahlberg 1994; 
Starrin och Svensson 1994). Grundvalen vilar på utgångspunkten att kunskap 
om forskningsfrågorna kan förvärvas från olika teoretiska och 
erfarenhetsbaserade  kunskapsområden. När aktuella företeelser studeras i sin 
verkliga kontext ute på fältet i människors vardagliga miljö kan gränserna 
mellan de specifika företeelser som ska undersökas och dess kontext vara 
oklara. Här tar jag mig an studien actor-cum- struktor, för att möta deltagarna i 
systemet och med de kontextuella betingelser det innebär lokalt i 
undersökningen av frågorna. Där finns olika aktörer som kan berätta om sina 
olika och gemensamma verkligheter. Varje människas teorier baserade på  egen 
social verkligheten och värderingar i budskap kan beskriva väsentliga 
variationer av upplevelser i specifika situationer och händelseförlopp. Dessa  
kontextuella betingelser vill  jag  ta mig an för att uppnå syftet med 
undersökningen av de specifika frågorna.  
 Genom tillgång till olika källor erhålls olika data som undan för undan kan 
löpa samman, visa sig vara förenliga och bidra till att det som från början var 
oförutsägbart och därför utryckt i oprecisa antaganden kan klargöras. Frågor 
om hur det förhåller sig och varför kan därmed besvaras när empiriska fall 
studeras med beredskap för olika slutledningar. (Alvesson och Deetz 2000; 
Alvesson och Sköldberg 2000, 2008:52f.; Blom, Morén och Nygren 2006) Det 
innebär att jag i forskningsproccessen har en forskningsstrategi att likna vid en 
avsiktlig läroprocess, som efter hand kan kan bidra med ökade kunskaper, 
förmågor och färdigheter, i samspelet med de närmast berörda och för att sett 
ur olika perspektiv  lösa gemensamt angelägna samhällsproblem. 
  I fallstudien dras nytta av den föregående utvecklingen av teoretiska 
antaganden i insamling av data och analyser av dem. Tidigare teorier och 
forskning, den empiriska insamlingen och analyser av data kan sammantaget 
tillvaratas och ge empiriska belägg i den vetenskapliga undersökningen av 
problemområden och frågor i ett specifikt analytiskt syfte (Yin 2003:37, 
2006:31f). Närgången och noggrann insamling och validering av aspekter och 
processer i fallstudier ger tillgång till innebörder i budskap oc. handlingar som 
återspeglar uppfattningar, upplevelser och beslut. Så kan ökad förståelse och 
förklaringar ges  varför och hur människors kommunikation och handlingar  
bidrar till förändringar i förekommande sociala situationer och skeenden (Yin 
2006; Kvale 1997). För att säkerställa metoders kunskapsanspråk på validitet20 
                                                      
20 Här används definitionen av validitet i betydelsen att avgöra om metoder undersöker vad som 
var avsett att undersöka.  Inspirerad av Kvale, avfärdas här inte begreppets generaliserbarhet i 
betydelser med kopplingar till trovärdighet, signifikants, igenkännande, validitet och reliabilitet. 
Validitetsbegreppet återbrukas i former som är relevanta för intervjuforskning och andra 
praktikernära angreppsmetoder. Förståelsen av verifieringen börjar i människors livsvärld och 
vardagsspråk. Där är frågor om tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet i 
observationer, liksom generalisering från ett fall till ett annat, och frågor om giltiga argument en 
del i det vardagliga sociala samspelet. Att validera tolkningar är att teoretisera och till väsentlig del 
att skapa teori. I kommunikationen med berörda kan validiteten ses som en argumenterande 
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och datas signifikans kan validiteten och signifikansen prövas i kommunikation 
och dialog med dem som förmedlar sina budskap i ord,  text och handling. 
 Det metodologiska angreppssättet i denna studie väljs för ökad förståelse 
och förjupade insikter och förklaringar till problemområdets empiriska 
beskaffenheter och förändringar. För sådana spännande och angelägna 
upptäckter förutsätts tillgång till olika slags empiriska data från fall i förändring i 
sin sociala kontext. 
   Arbetet i forskningsprocessen förutsätter tillgång till konkreta exempel och 
empiriska data att studera för att få del av innebörder, insikter och upptäckter 
av sociala beskaffenheter och förhållanden i förändringsprocesser och dess 
kopplingar till sin omgivningen. Erfarenhetsbaserade kunskaper kan också 
generaliseras analytiskt när det finns tillräckligt med tillförlitliga belägg för 
generaliseringanspråk som stöd för nya teoretiska antaganden (Kvale 1997; Yin 
2006:28). Teoretiska abstraktioner och analytiska generaliseringarna ger också 
möjligheter att se helheter framträda ur delarna. Det förutsätter också 
medvetenhet och avvägningar i hanteringen av  empiriska data för att vare sig 
fastna i detaljrikedom eller abstraktioner som avviker från forskningens syfte 
och de villkor som avhandlingsarbetet är förenat med. Kan undersökningen ge 
tillräckliga och tillförlitliga differentierade beskrivningar och analyser av 
väsentliga relevanta aspekter av företeelserna som studeras empiriskt är det 
också möjligt att komplettera dessa data med tidigare teorier och att  reflektera 
kring det som syns och inte och varför det är som det visar sig vara. 
 För att få erfarenhetsbaserade kunskaper om frågorna behövs erfarenheter 
som finns hos deltagarna i den sociala praktik där revisionen organiseras i 
kommunen.  I forskningsarbetet väljer jag därför att ta mig an arbetet i 
undersökningen actor-cum-structor,  vilket  innebär att möta människor, 
aktörerna, som deltar i revisionsprocesser i sitt sociala sammanhang. I de 
berörda aktörernas erfarenheter, budskap, sätt att tänka och handla i olika 
situationer finns empiriska data som kan tillföra erfarenhetsbaserad kunskap 
som komplement till de teoretiska kunskaperna  och sammantaget kan ge ökad 
förståelse och ny kunskap om denna avhandlings forskningsfrågor. 
 I forskningsprocessen ger vetenskapsteorin vägledning för utformningen av 
de metoder som väljs. Metoderna ska vara tillräckliga för de frågor som 
undersöks. Empirisk forskning om kommunala revisionsprocessers 
ansvarsrelevanta betydelser är så  begränsad att jag väljer att gå varsamt fram i 
valet av teorier, dess räckvidd och generaliseringsanspråk (Merton 1968; Kvale 
1997; Gilje och Grimen 2003). Implementationsforskning förutsätter öppenhet 
för oförutsägbara resultat och en  medvetenhet om att det kan finnas outtalade  
förväntningar som tas för givna. Därför är det väsentligt att använda metoder 
som ger utrymme för att få, förstå och återspegla beskrivningar från primärdata. 
Sådana metoder kan bidra till förklaringar av såväl  variationer som mer 
generaliserbara förhållanden som är väsentliga för lärande i ansvar och som 
                                                                                                                             
disciplin för att närma sig den meningsfulla handlingen eller kan ses som en diskursiv stimulans 
(Kvale 1997:207–220).  
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kompletterar tidigare kunskaper att förbättra människors oönskade livsvillkor 
och sociala förhållanden i samhället. 
 Frågorna som analyseras är sociala och komplexa frågor. De berör  sociala 
ansvarsprocessers innehåll och relationer mellan människor i flera olika delar av 
det kommunaldemokratiska systemet. Det finns olika villkor i de institutionella 
arrangemangen och olika kunskaper som kan användas i organiseringen av 
uppgifterna som  prioriteras.  
 I studien ska det vara möjligt att kritiskt urskilja och tillvarata relevanta 
aspekter av vad som finns i människors medvetande, innebörder av aktörers 
värderingar i ord och handling i praktiken  och i samspel däremellan, även om 
detta till fullo aldrig kan förstås. Detta förutsätter öppenhet för olika 
kunskapsområden och sociala vetenskapsteorier med utgångspunkt i förståelsen 
av människors förmåga att med ansvar och inlärning i sociala interaktioner 
åstadkomma förändring i organisering för att  lösa angelägna samhällsproblem 
(Hjern och Porter 1983; Hjern 2001a; Pressman och Wildavsky 1984; Illeris 
2007). Det finns inte en teori eller ett på förhand sammansatt teoretiskt 
ramverk för att ta sig an avhandlingens frågor. Vad jag söker är teoretiskt stöd, 
som sammantaget bättre än annat kan bidra till att frågorna behandlas 
forskningsmässigt och att de empiriska studierna, som ger tillgång till 
primärdata, genomförs på ett vetenskapligt sätt . Erfarenhetsbaserade 
beskrivningar och förklaringar ska vila på grundvalar som rättfärdigar det som 
försiggår i praktiken. För att behandla frågorna i denna studie behövs därmed 
en bredd på det teoretiska stödet för att inte på förhand utesluta vad som pågår 
i den sociala praktik som undersöks (Outwight 1988; Hernes och Backen 2002; 
Hartman 2004).  

4.2  Begrepp för analyser av 
genomförandeprocesser 

Teoretiska och praktiska samt abstrakta och konkreta 
betydelser  
Det är inte möjligt att göra en trovärdig analys av genomförandeprocesser utan 
att säga någonting om vad det är som analyseras. I detta kapitel behandlas 
begreppsbestämmelser för förståelse av problemområdet och det 
vetenskapsteoretiska stöde som behövs för den empiriska undersökningen.  
(Holme & Solvang 1997; Hartman 2004). 
 Det finns olika uppfattningar om hur begrepps betydelser ska definieras i 
vetenskapliga studier. Utan känslighet för studiens nyckeltermer ökar risken för 
att det blir ett felaktigt angreppssätt och en bristfällig undersökning av frågan 
(Hodgson 2006).  Avgörande  är också  vilken forskning som bedrivs. I 
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forskning där hypoteser är exakt utmejslade kan betydelsen av noggranna 
definitioner inte underskattas (Hartman 2004:218). Min avsikt är att klargöra 
centrala nyckelbegrepp för studiens genomförande så  att det i analyser går att 
få rättvisande förståelse och trovärdiga förklaringar som verifierar av 
ansvarsrelevanta betydelser i situationer och förlopp med kopplingar till 
organisering och policyskapande processers genomförande. 
   I forskningsprocessen är det angeläget att återkoppla de beskrivningar som 
framträder i det insamlade materialet,  relevanta  i förhållande till de frågor och 
samhällsproblem  som undersöks. Vi kan uttrycka en idé för det som ska göras 
sett ur ett perspektiv, men det är inte säkert att det blir gjort, det kan förbli 
ogjort eller något annat  som påverkar genomförandet i praktiken görs (Argyris 
2004). Berättelser och förändringar ska kunna kännas igen, vara signifikanta och 
rättvisande beskrivningar av hur det förhåller sig i praktiken för att  utgöra 
grund för mina mer abstrakta analyser. 
 I samhällsvetenskapliga studier måste det metodologiskt gå att urskilja de 
distinktioner som är meningsfulla för aktörers informationsutbyte i olika sociala 
system, i sociala interaktioner, i organisationer och i samhället. Det som är 
meningsfullt för någon i ett socialt system kan vara  meningslöst för någon 
annan. Först när betydelserna i informationsutbyte och handlingar urskiljs kan 
dessas olika betydelser förstås, reflekteras och kommuniceras socialt och 
betydelsen kan analyseras för det sociala systemet som helhet. Då kan dess 
mening förstås och användas i förändring (transformera) ur olika perspektiv 
och aspekter  (Luhmann 1995:72f). Metodologin för sociala studier måste då 
vara sådan att gränserna mellan olika sociala systems distinktioner av meningar 
ska kunna förstås sedda ur respektive sociala systems uppgifter och villkor i 
förhållande till sin omgivning.   

Aspekter av ansvar i sociala situationer och sociala system 
Den teoretiska referensramen utvecklas genom teorier som kan ge vetenskapligt 
stöd för att förstå och analysera revisionsprocessers genomförande när de 
bidrar till att skapa revisionspolicy, som har betydelse för ansvarsutveckling 
som värderas där processerna pågår. Ocm kommunala revisionsprocesser kan 
organiseras så, hur går det då till  och vad är det  för resultat som skapas och 
värderas? Vilket ansvar tas när informationsutbytet i revisionsprocesser 
värderas i kommunen? Vilket ansvar förbättras när ansvar förbättras och hur 
går det till? För vem/vilka har det ansvaret betydelse?   
 För den empiriska undersökningen av frågorna förutsätts lyhördhet och 
känslighet för människors budskap och sociala interaktioner, som har att göra 
med organiseringen. Det hör till villkoren i forskningsprocessen för att få reda 
på aktörers föreställningar om sina åtaganden och för att förstå 
ansvarsrelevanta betydelser i sociala situationer och sammanhanget för 
avhandlingens övergripande frågor.  
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 Det politiska ansvar som studeras vilar på förtroendevalda som åtagit sig 
uppgifter i den politiska organisationen i kommunerna. Ansvaret är omfattande, 
föränderligt och komplext och  det varierar med lokala möjligheter och 
begränsningar som finns tillgängliga i kontexten och vad de ansvariga anser att 
de kan göra i en viss situation. Vilka aspekter i ansvaret som framträder och hur 
uppgifterna organiseras beror bland annat på de synsätt och  kunskaper 
politiskt ansvariga och andra aktörer har som utgångspunkt för sina åtaganden. 
Därför är deras budskap, om varför (för vad/ vilka) respektive hur de i 
handling tillvaratar institutionella villkor,  normer, värderingar som finns i 
omgivningen,  i organiseringen av uppgifterna. 
 Avhandlingens kunskapssociologiska angreppssätt innebär att människor 
som intervjuas får vara oförutsägbara och att deras uttryck och handlingar till 
fullo inte kan förstås. Vi har fri vilja att välja hur vår förmåga till ansvar används 
och hur andras budskap och uttryck tillvaratas. Vi deltar i skapandet av vår 
sociala verklighet samtidigt som vi inte kan  förutsäga eller urskilja alla 
dimensioner och aspekter vi främjar (MacIntyre 1981/2007:104; Luhmann 
1985:40, 60, 166, 1995; Rasch 2002).Vi försöker dock skapa meningsfullhet 
med de livsvillkor vi har i den sociala kontext vi befinner oss i. 
 Meningsskapande motiverar individer i strävanden och valmöjligheter att 
engagera sig för något (Frankl 1970:46; Antonovsky 2000). I denna avhandling 
är det den mening som finns i utbytet i människors sociala interaktioner och 
handlingar som undersöks. Undersökningen gäller vad människor 
kommunicerar och engagerar sig i för aktiviteter i sociala system.  I sociala 
system inbegrips sociala interaktioner, organisationer och samhällen. De 
meningskapande  betydelserna uttrycks och tillvaratas i kommunikation och 
handling för att det sociala systemet ska återskapa, förnya och självreproducera 
sig så att det kan fullgöra vad det skapats för och transformera sig så att det kan 
finnas kvar i samspel med sin omgivning.   
 I varje socialt sammangang ingår människors kommunikation och 
handlingar i mångfaldiga sociala relationer. Det innebär att det finns olika 
meningsskapanden (meningsbetydelser), osäkerheter och mångfaldiga 
tolkningsperspektiv att respektera för att nå förståelse av meningsbetydelser i 
människors livsvärld. I avhandlingen gäller det att förstå  vilka delar i det 
politiska ansvaret som kommunrevisorer i svenska kommuner säger sig värdera 
före annat. Det gäller samtidigt att se vad  de ägnar sig åt i praktiken för att få 
veta om de då också klarar av att organisera sina insatser för det de säger är det 
viktigaste ansvaret för revisionen att ägna sig åt. Det gäller därmed att 
undersöka om kommunrevisionen klarar av att organisera revisionen för de 
granskningsinsatser som de förtroendevalda revisorerna värderar som det 
viktigaste att göra i revisionsåtagandet, och hur det i så fall går t? Vad är det för 
villkor i de kommunaldemokratiska institutionella arrangemangen som gör 
självorganiseringen möjlig? Vad skulle förhindra kommunrevisorer att granska 
det som de säger är det viktigaste ansvaret för kommunal revision och vad 
skulle  det innebära?  
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Meningsskapande i sociala interaktioner och lärande situationer  
Att undra vad något betyder är en öppen reflektion. För att något ska ha 
betydelse innebär det att det kan förstås som någonting meningsfullt, att det 
skapar en skillnad i ett visst sammanhang.  
Att ge något betydelse handlar om att benämna en verklighet så att den lättare 
kan förstås  i sitt sammanhang. Freire (1970/2000;1998) tar upp betydelsen av 
vars och ens rättighet att få benämna sin värld för att socialt kunna medverka i 
och påverka den tillsammans med andra. Genom vars och ens rätt att uttrycka 
sin erfarenhet och benämna sin värld, kan andra också få förståelse för andras 
än sin egen sociala situation. I det utbytet kan vi lära oss och gemensamt få ny 
kunskap och bidra till att stärka mänskliga krafter för social gemenskap. Det 
förutsätter att vi ger varandra ömsesidigt utrymme när vi försöker förstå vilka 
företeelser vi avser  när vi benämner dem. 
 Att ange betydelser handlar om att göra något begripligt i sitt sammanhang. 
Det kan motivera till ett meningsfullt engagemang (Asplund 1970/2006:107; 
Antonovsky 2000:38ff). Mening är ett begrepp som frilägger en skillnad mellan 
detta och det (Luhmann 1995:59f). Att göra definition av meningen ger den 
inte rättvisa, eftersom det förutsätter att den som frågar efter meningen redan 
vet vad det hela rör sig om. Därför är det väsentligt att den mening som 
människor uttrycker i ord och handlingar förstås i relation till något. 
 Meningsskapande är en beståndsdel i social interaktion (Fielding 1988:2)21. I 
sociala interaktioner finns information från uttryckta  erfarenheter och den 
informationen kan tillvaratas socialt i individers individuella och gemensamma 
lärandeprocesser. Illeris (2001, 2007) inbegriper tre dimensioner att samtidigt ta 
hänsyn till för att uppnå en tillfredsställande förståelse eller analys av lärande. I 
läroprocesser ingår flera dimensioner och samspelsprocesser. Lärandet har att 
göra med  innehåll och drivkrafter i både individeulla  tillägnelseprocesser och 
sociala samspelsprocesser. I denna avhandling är det inte tillräckligt att förstå 
individers lärande,eftersom det här också handlar  om att se de lärosituationer 
eller läroförlopp som är av betydelse för ansvar som individer åtagit sig samt 
och hur de använder detta ansvar i olika sociala situationer och förlopp. Här 
behövs stöd i teori där också socialt lärande  i samspel med socialt ansvar och 
ansvarsprocesser i organsering av offentliga uppgifter kan begripas.  

Självorganisering i sociala system 
Förändring inriktad  på de värden som människor i ett socialt system har som 
gemensam utgångspunkt, skapas genom en blandning av kognitiva och 
normativa förväntningar, som  människorna uttrycker respektive tillvaratar i 

                                                      
21 Fielding (1988:2) refererar till Giddens (1976:118) som anser, att mening, makt och moral är 
beståndsdelar i social interaktion.   
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kommunikation med varandra och i kontakter med omgivningen (Luhmann 
1995:319 ff.).  
 Förväntningarna är kognitiva i betydelsen att medvetet lära sig använda 
förmågan att välja i dynamisk komplexitet för att tillvarata den information som 
i tid och rum åstadkommer förändringar som skapar meningsfull skillnad för 
systemet. När utmaningar klaras av med värdefulla resultat ökar också 
förmågan  att i framtiden åstadkomma avsedda förändringar.  
 Förväntningarna är normativa betydelsen att bibehålla stabilitet och 
bevarande av dominerade normer som försvarar de värden som systemet vill 
representera för att överleva i motsvarande dynamiska komplexitet. De 
normativa förväntningarna har att göra med vilka normer systemets 
representanter väljer att representera i kontakter med sin omgivning. Normer 
som dominerat i systemet  kan omprövas och, bytas ut eller vidareutvecklas i 
förhållande till sin omgivning när det möjliggör förändringar som värdera.  
 För sociala system är förändring en realitet och därför är just förmågan att 
agera i tid avgörande. Finns det beroendeförhållanden inom systemet som 
förhindrar möjligheterna att få till det reflexiva, självrefererande samspel som 
behövs med omgivningen, så måste först och främst de interna 
beroendeförhållandena inom systemet begränsas. I annat fall förhindras de 
självorganiserande reflexiva förmågor som behövs för att kunna förnya och 
återskapa den sociala ordning som värderas mest betydelsefull för systemet som 
helhet (Luhmann 1995:41ff).  
 Social ordning kan uppstå självmant utan yttre krav, det är så 
självorganisering börjar i praktiken (Knorr-Cetina et al 2001). Två eller flera 
människor uppfattar något som meningsfullt att engagera sig i och samordnar 
sina handlingar för det med de villkor av möjligheter och gränser som de 
kognitivt är medvetna om och har förmåga att tillvarata.   Kommunikation av 
information är otillräcklig för organisering. Organisering förutsätter att uttryckt 
information  också används i handling, i mellanmänskliga sociala interaktioner 
och samspel i aktiviteter för det som de vill förena sig gemensamt för. Därför 
behöver begrepp som har att göra med sociala handlingar analyseras i samband 
med sociala ordningsbegrepp. Där är organiseringbegreppet till hjälp för att 
begripa det som görs när människor i tid och rum tillvaratar information och 
sin förmågan att  kommunicera och samarbeta socialt med andra. 
   När människor inser att de inte kan hantera en meningsfull utmaning 
ensamma tar de hjälp och koordinerar sina aktiviteter socialt (Luhmann 1995). 
Genom att organisera sina aktiviteter försöker de med en rimlig arbetsinsats att 
nå ett önskvärt resultat i den riktning och för den sociala ordning som 
eftersträvas. I organisering koordinerar människor relevant informationoch 
tillvaratar  sina olika kontakter med de befintliga resurser som finns för att klara 
av vad de vill ordna gemensamt (Carlsson 1993:44f; Hjern 2001b:204f).  
 Organisering kan ske i sociala interaktioner såväl utan, i,  som mellan 
organisationer och utbytet av information och aktiviteter i organiseringen kan 
ha olika betydelser för dem som deltar även om de också har gemensamma 



Angreppsmetoder och begreppsbetydelser 

103 

avsikter (Hodgson 2006; Hjern och Hull 1984; Luhmann 1995:74f). Till skillnad 
från sociala interaktioner så är organisationer reglerade med föreskrifter om vad 
de är till för och vilka aktiviteter som är inriktade på att förverkliga 
detta(Luhmann 1995).   

Organisationer  
Organisering kan leda till att en namngiven organisation skapas med reglering 
av vad som ska förverkliga en viss ordning, men det är inte säkert att den gör 
det (Hjern 2001b:204; Weber 1983:34). Weber beskrev organisationen som en  
idealtyp av byråkrati och föresåg med empiriskt stöd hur slutna organisationer 
oemotståndligt och oundvikligen fastnade i sin egen järnbur (Weber 1987:15f, 
147-154; DiMaggio och Powell 1983; Clegg 1990:4). Organisationer etablerar 
gränser till sin omgivning, särskiljer medlemmar från icke-medlemmar och har 
principer för vem som har hand om vad i kommunikation och aktiviteter så att  
organisationen kan fullgöra sin uppgifterna   (Hodgson 2006:18). Där finns 
också personer som övervakar efterlevnaden av organisationens regler. 
Organisationers självständighetsgrad kan variera beroende på hur 
självstyrelseutrymmet för medlemmars deltagande regleras, om de själva eller 
utomstående instiftar organisationens ordning respektive utser dess ledning och 
förvaltningsstab. Organisationer, är som sociala system, ett gemensamt socialt 
medel ordnat för att skapa och sköta de särskilda uppgifter den är till för. 
Utbytet i samspel med sin omgivning är en överlevnadsfråga för sociala system, 
därför är de också öppna för att vidmakthålla eller öka sin ordning genom 
självreglering i förhållande till sina omgivningar så att de kan göra vad de bildats 
för. För dem som är ansvariga för uppgifter i och representerar organisation är 
självstyrelseutrymme för deltagande samt villkoren för deltagandet centrala 
kriterium. För en demokratisk ordning finns därför handlingsutrymme för att 
sköta politiska organisationers uppgifterna i åtaganden ansvarigt för 
medborgarna. Det är ett frihetsutrymme för att möjliggöra ansvar, och med 
stöd i demokratins i institutioner är det till för att politiskt ansvariga ska ha 
valmöjligheter att  handla så att möjligheter, maktbefogenheter, skyldigheter 
och rättigheter som följer med villkor i en demokratisk ordning, tillvaratas  i 
samspel med medborgarna i organisationernas omgivning (Petersson 1987:134; 
Held 1987/1997:361 ff).  
 Organisationens förmåga att ändamålseligt utföra vad den har skapats för är 
ett villkor för att den ska kunna leva vidare i ett samhälle i ständig förändring. 
Organiationens förändringsförmåga, att anpassa sig  och förnyas är beroende av 
att den kan tillvarata de villkor som finns i kommunikation med omgivningen 
där den verkar. I omgivningen finns information som är av betydelse för att 
organisationen ska kunna bibehålla eller förändra sina villkor, se möjligheter 
som finns i och utanför organisationen  för att fullgöra sina uppgifter i 
samhället (Luhmann 1995:351).  
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 Det förutsätter självorganiseringsförmåga. När organisationens 
representanter är förutseende, öppna för att söka i och utanför efter 
kunskaperna för att i tid förekomma den gemensamma handlingsförmågans 
otillräcklighet, uppgifterna koordineras så de kan utföras resurssnålt och på 
adekvat och verkningsfullt organiserat  sätt Organisationen blir ett ”problem” 
när de människor som organiserat sig i och ska representera organisationen,  
inte förmår komma överens om dess ävergripande mål, kommunicera och 
samarbeta för att lösa dem (Wolin 1960: 380f, 410f, 498  ref. Simon 1958).
 Med den beskrivning Simon (1957) ger är organisationerna för människorna 
i samhället, vad metoderna är för dess samhälles forskare 1957:xxiv-xxv). De 
vetenskapliga metoderna, angreppsättet och de teoretiska begreppens struktur 
avgör vad vi får del av i informationsutbytet med människor och i sociala 
relationer i, mellan och utanför organisationer, det är därmed viktigt för vår 
förståelse av policyprocesser (Bogason 2000; Hill 2007). Här söker jag också 
förklaringar till  värdeskapande informationsutbyte mellan aktörer när de 
organiserar lösningar på problem för att fullgöra politiska uppgifter i samhället. 
Analyserna av organiseringsprocesserna ska kunna ge svar på hur 
informationsutbytet går till när det skapar något av värde i ansvaret  att sköta 
uppgifterna.   

Institutionalisering och institutioner   
Ska ett samhälles organisationerna överleva och vidareutvecklas förutsätts att 
organisationerna utvecklar de reflexiva förmågorna att välja och lära vilka 
angrepssätt som är av värde att behålla eller förbättra för att uppgifterna för 
medborgarna i samhället ska kunna fullgöras. Efter hand institutionaliseras de 
sätt som vi antar är mest förenliga med vad vi vill representera eller som vi vet 
är förhållningssätt, rutiner och procedurer som kan  medverka till förändringar 
som eftersträvas.  
 För problem som vi organiserar oss för att lösa i samhället etableras sätt att 
tänka och handla. Institutionsbegreppet ger uttryck för  olika slags 
generaliserade etablerade vanor, abstrakt uppfattade förväntningar och 
vedertagna villkor.  Dessa restriktioner kan vara möjliggörande eller 
begränsande för problemlösningar beroende på från vilket/vems perspektiv de 
ses och beroende på hur och vilka utmaningar som uppfattas i omgivningen. I  
organisationer där regelverk , rutiner och normer sprids och anammas utan 
omprövning kan institutioner befästas och organisationerna bli otjänliga, fastna 
i byråkratiserande sätt att utöva och utreda uppgifter utan värdeskapande utbyte 
i kontakter med sin omgivning (Dodgeson 1993; Schein 1985). Weber förklarar 
problemet med slutna system och åskådliggör det med bilden av järnburen. 
Förståelsen av aspekter som koordineras i institutionaliserings processer mellan 
micro- och macronivåer, ger teoretist stöd för förklaringar av  processer som är 
kunskapande i sociala samspel mellan individer, organisationer och samhälle 
(Giddens 1997).  Institutionaliserade erkända villkor, principer, koder och 
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normer som etablerats i rutiner och procedurer, för att aktörerna  ska kunna 
koordinera problemlösningar som gör att de fullgöra uppgifterna de åtagit sig i 
en organisation giltliga i en social ordning där de varit konstruktiva och tjänliga 
kan vara destruktiva och otjänliga i en annan. Vad som är ändamålsenliga  
förhållningssätt, koder, normer och principer för att lösa vissa uppgifter 
effektivt i ett sammanhang måste omprövas i ett annat. Institutionerna 
vidmakthåller vanor och regelverk som strukturerar de sociala interaktionernas 
gränser snarare än reglerna som sådana (Hodgson 2006; Luhmann 1995; 
Dolfsma och Verburg 2008). Institutioners normer ger  vägledning i hantering 
av utmaningar och minskar osäkerheten i vardagen. I praktiken utgör dessa 
nyckeln för att förstå tanke- och handlingsmönster som skapas av vad som 
värderas i samhället. 
 Institutionella arrangemang tillvaratas och värderas olika i självorganisering. 
Aktörerna som deltar är mer eller mindre (o)känsliga för rådande normer. 
Socialt överförda regelverk och normativa styrande vanor kan göra att 
deltagarna i organisationer, som skapats för samma ansvarsområde, organiserar 
sig med olika känslighet för samspelet med andra som kan leda till att de klarar 
av detta mer eller mindre väl (Hodgson 2006; Giddens 1997; North 
1990/1993). 
 Institutioners förändringströgheter och stigberoende (spårbundenhet) hör 
till förklaringarna av varför organisationer för välfärd bibehåller ineffektivitet 
med stöd i de sociala normer som skapats av föreställningar från tidigare 
styrlogiker och som människor inom dem fortsätter att representera. En 
organisations inneboende tröghet och brist på dynamik och flexibilitet i 
förhållande till vad organisationen är skapad för att klara av kan också 
bibehållas, därför att  trögheten stöttas upp och bibehålls av andra utifrån 
kommande sociala interaktioner. I praktiken uppkommer många konflikter till 
följd av spänningar mellan vanors tröghet och reflexiv förnyelse. Detta 
eftersträvas för att utvidga organisationers relationer med det omgivande 
samhället för sin egen överlevnads skull och för att samtidigt förverkliga vad 
organisationerna  reglerats för   (Giddens 1997).  
 Till de strukturerade villkoren för organisationer som är rättsreglerade hör 
exempelvis lagstiftning, rättsreglerade normer och begränsad budget (Luhmann 
1985; Backen och Hernes 2002). Beroende på om och  hur institutioner 
anpassar sig för att motsvara förändringar i samhälleliga förhållanden kan de 
fullgöra vad de är skapade för.  
 Medan känslighet och flexibilitet är kännetecknande i spontana 
organiseringsprocesser, så är tröghet särskilt kännetecknande i pragmatiskt 
designade institutioner  med starka beroendeförhållanden till andra institutioner 
(Hodgson 2006).  Typexempel är statlig rättsreglering, som i lag kräver en viss 
utformning, som påverkar en organisations interna regelverk, normer och 
policyskapande.  
 I organisationer där aktörer alltför starkt betonar formalisering och reglerade 
ordningar kan det innebära att frihetsutrymmet i lagstiftade regelverk inte 
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tillvaratas i dynamiskt samspel med  omgivningen. De inarbetade vanorna kan 
då medföra  att de rättsreglerade normerande principerna förbises. Principerna 
ger utrymmet för organisering utifrån lokala förhållanden. Rättsliga regelverk är 
i sig ofullständiga och frihetsutrymmet finns för att tillvaras i organisationers 
organiseringen av den verksamhet de bedriver (North 1990/1993; 1993:16 ff; 
Hodgson 2006:12).  
 Institutioners tröghet kan samtidigt ur olika aspekter förhindra, bibehålla 
eller främja organiseringen av tjänster till medborgarna i samhället, vilket  visar 
sig särskilt med expansionen av övervakningsprocesser och kontrollsystem. 
Mest märks det genom intensifieringen av administrativa kontroller, eftersom 
de kan påverka alla aktiviteter i en organisationsamtidigt som kontrollsystems 
principer just är att skilja det främmande från det invanda (Giddens 1997:179f). 
Kontrollinstitutioner kan å ena sidan ingjuta hopp om insyn för förnyelser  
samtidigt som dess organiseringsmönster visat sig bidra till ökade sociala 
skillnader, utestängning och marginalisering.  
 I avhandlingen analyseras organisering i revisionsprocesser i organisationer 
som har normativa kommunaldemokratiska inslag och rättsligt stöd för att 
bedriva revisionsverksamhet. Därför är det väsentligt att beakta om det finns 
sociala interaktioner i revisionsprocesser som har särskilda, kännetecknande 
egenskaper  som  kan bidra till lärande i ansvar  och som värderas i sociala 
ansvarsprocesser för att de samspelar för önskvärda resultat.  

Lärande i ansvarsprocesser för önskvärt socialt samskapande 
Tidigare har läroteorier främst behandlat aspekter av individers lärande i olika 
situationer. Studierna visar hur reflekterande praktiker använder sina konkreta 
upplevelser och experimenterar med kombinationer för att hantera de olika 
situationerna. Här ingår begripande respektive transformerande (ombildande) 
dimensioner som väsentliga delar i den individuella läroprocessen (Schön 1983; 
Kolb 1984).  
 För frågorna i denna avhandling behövs också läroteorier som omfattar 
socialt lärande i avsiktligt kollaborativt socialt samspel i ansvarsprocesser som 
rör sig inom, mellan och utanför organisationer i samhället. I senare decenniers 
läroteorier uppmärksammas alltmer att individers lärande också har att göra 
med lärande som sker socialt i samspelsmässiga processer mellan människor där 
sociala och samhälleliga aspekter av lärande ingår. 
 Med socialt lärande avses här de kombinerade läro- och 
problemlösningsaktiviteterna, som äger rum inom deltagarförankrade system 
som organisationer, grupper, sociala nätverk, idéburna rörelser och kollektiv 
som finns i människors praktik. Detta är en definition av socialt lärande som 
inbegriper individers  individuella och sociala lärande i det verkliga livets 
gemensamma sammanhang och som därmed också aktualiserar frågor som rör 
socialt ansvar (Illeris 2007:140f; Wildemeerch 1999: 39).  
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 Med den gemensamma informationen kan gemensam förståelse skapas för 
det lärande som behövs för att organiserat hantera problem som ingen kan lösa 
ensam. Erfarenheter och uppfattningar som uttrycks hör till villkoren för 
lärande. Enskilda erfarenheter och uppfattningar behöver uttryckas så att de 
kan uppfattas av flera och   hantera motsättningar som är möjliga att lösa 
(Freire 1970/2000;1974/2007; Dixon 1999; Illeris. 2001; Döös et al i Backlund 
2001).  
 Genom synliggörande av vad som särskiljer respektive förenar det som 
kommuniceras,  kan människor involverade i dialog med varandra enas om vad 
det är som de upplever meningsfullt och inte liksom vad som kompromissas 
om. Den sammantagna verklighetsbeskrivningen blir mer fullständig. För att 
komma nära sociala interaktioner och förstå vad deltagarna kommunicerar i 
dem organiserar sig för, krävs att forskaren har ingångar på individnivå.   

4.3 Meningsfulla skillnader i organisering av 
revisionsuppgifter      

Att känna av och agera vid ansvarsrelevanta kontradiktioner 
Revisionsorganisationer ska klara av att upptäcka och kommunicera 
information av betydelse  inom och mellan organisationerna som bedriver den 
verksamhet de kontrollerar. Revisonsorganisationer har i lag rättsreglerade 
uppgifter att rekursivt framåtsyftande upprätthålla och förnya kontakter i 
organisationen och med dess omgivning. Kontrollsystem är en del av ett större 
system och har immunsystems kännetecken. Deras särskilda kännetecken är att 
i tid kunna urskilja information av betydelse för systemet som helhet, oönskade 
skiljaktigheter, motsättningar, förändrade villkors möjligheter, etc. När detta 
klarats av kan systemet antingen diskriminera dessa skillnader eller tillvarata 
dem (Luhmann 1995:.69f). Revisionssystem ska vara särskilt bra på att känna av 
kontradiktioner och reagera på dem som är meningsfulla för att stabilisera eller 
förnya det politiska ansvar som ska klaras av i en kommun.  
 Revisionen ska säkerställa de meningsfulla sammanlänkningar, som behövs 
därför att de annars förbises och därmed försvagar organisationers förmåga att 
upprätthålla normer, lagar och legitimitet, som krävs för att organisationen ska 
fullgöra sina uppgifter i samhället (Luhmann 1985: 367ff) Detta sker när 
revisionen är ett så självständigt system  att det trots och tack vare avstånd är 
ett kontrollsystem som bidrar till vad organisationen är ordnad för (Luhmann 
1985:425, White 2008:242). För detta är revisionen beroende av institutioners 
normer, koder, om vad som är legalt och legitimt, för att kunna kommunicera 
och hantera de motsättningar de ska uppmärksamma.Samtidigt skapar 
revisionensinstitutionens kontrollnormer förändringar i organisationen som 
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medel för verksamhet. Vad revisionen uppmärksammar för slag av 
ansvarsrelevanta kontradiktioner, vilka av dessa utmaningar som möts och hur 
de möts, ger information, signaler om vad som är legitimt och inte. Regelverken 
kan ändras över en natt, medan vanorna som kontrollen själv representerar och 
tillåter är en normering som sker gradvis. Undan för undan legitimerar den vilka 
kontradiktioner som är legitima och hur revisionsinstitutionen gör har en för 
ansvarets organisering institutionaliserande påverkan. Kontrollinstitutionens 
koder, vilka institutionella formella eller informella regler revisionen praktiserar 
och i tid och rum binder i normer för utgångspunkter i kommunikation och 
organisering i revisionsinstitutionens uppgifter, innebär gradvis långsamt 
förändrande stabilisering av formella institutioner och uppfattningar som 
revisionens aktörer representerar. Normeringen med stöd av lag etablerar 
villkor för att skapa långsiktiga förändringar, lagen kan ändras över en natt men 
för lärande förutsätts att det stabila utmanas i dynamiskt samspel med 
utgångspunkt från förhållanden i samhället och med stöd av det demokratiska 
systemets lag. Goda exempel möjliggör lärande i organiseringen där de 
osäkerheter som ska haneras i samhället är utgångspunkten som finns i 
organisationens omgivning och de ska hanteras i samspel med stöd av det 
gemensamma demokratiska systemets lag (Luhmann 1985, 2002 North 1993). 
Dåliga isolerade fall, av oförutsägbara risker och osäkerhets hantering, skapar 
dålig lag och isolerade osäkerheter ger  ingen möjlighet till lärande organisering 
för önskvärd förändring i samhället eftersom organisationen reproducerar sig 
själv med de resultat den själv åstadkommit (Durkheim 1993, Luhmann 
2002:196f).  
 Det är tillfälliga interaktioner i processerna för välfungerande samspel i 
kommunikation mellan organisationens strukturerande villkor såsom lagar och 
budgetrestriktioner och aktörerna i dess omgivning, som hör till de viktigaste 
aspekterna att förstå ur revisionsperspektiv.22  I dessa interaktioner  ska 
kommunikationen i revisionsprocessen bidra med information av rekursivt, 
tillbakasyftande värde  som gör att organisationen är av och fortsatt kan 
åstadkomma verksamhet av värde för aktörer i dess omgivning, som förväntar 
sig det. Känsligheten för budskap i tillfällen av utmaningar och att samtidigt  
kunna tillvarta dem är en avgörande egenskap. Eftersträvad kontinuitet i 
verksamhetens processer  kan i ett tillfälle vändas till diskontinuitet, medan  
förtroende  i ett annat tillfälle kan vändas till  misstroende och vice versa 
(Backen och Hernes 2002: 69). Därför är också förmågan att växla perspektiv 
och se olika (ansvars)aspekter av betydelse. Då går det att kommunicera och 

                                                      
22 För att ta revisionsprocessen som exempel så är ”processen för tillfället vad 
kontinuitet är för avbrott” (citatet egen översättning från Luhmann 2000:46 
refereras i Backen och Hernes 2002:69).  
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skapa handlingsmönster som expanderar i kontakter med omgivningen för att 
bidra till att (åter)skapa de värden (skillnader) som önskas förverkligas.  
 Aktörerna i de meningsskapande interaktionerna i revisionsorganisationer 
ska vara  särskilt bra på att fånga upp sådan  information som har med olika 
slags kontradiktioner att göra - avvikelser, motsättningar, möjligheter - så att de 
kan omprövas medvetet och om de är av betydelse, kan tillvarats så att de 
säkerställer den transformation, som behövs i det system som revisionen är till 
för. Förmågan att i tid tillvarata motsättningar, innan de blir ömsesidigt  
negativt nedbrytande, är avgörande för komplexa sociala systems återskapande 
(Luhmann 1985:105,389). Det krävs en känslighet och öppenhet för att de 
institutionella arrangemangen ska klara av detta, eftersom det inte behöver råda 
någon värdegemenskap från början. Däremot kan den skapas när det finns en 
institutionell känslighet för det.  

Skillnader som kan (åter)skapa sociala förhållanden av värde 
Revisionen är ett korrigerings- och revideringssystem som måste klara av att 
vara kompatibelt för självreproduktion under förändrade sociala förhållanden. 
Systemet måste klara av att urskilja, tillvarata och acceptera förändringar för 
interaktioner. Klaras det av bidrar interaktionerna mellan korrigeringssystemet 
och det större systemet till bibehållande av det större systemets egen identitet 
och till organisering för lärande, för förnyelse eller för sanktion. Beroende på 
var och hur dessa revisionssystem verkar, självrefererar och reproducerar de sig 
olika för att klara av de uppgifter de väljer som sina uppgifter i sitt 
(strukturerande) villkorade sammanhang.  
 En generell definition av revisionssystems betydelse är dess förmåga att 
bidra till  

 ”att minska oönskade effekter och bibehålla eller öka önskad variation”  
(egen översättning från Bunge 1999:335f). 

Den information, som revisionen kommunicerar ska vara av betydelse för den 
organiseringen som revisionen är till för att kontrollera, i avsikt att förbättra 
och korrigera det som behövs för att de avsedda effekterna med verksamheten  
ska uppnås. I interaktioner med revisionssystemet kan aktörerna de samverkar 
med välja att använda informationen eller inte och de kan göra det för att skapa 
olika skillnader av betydelse . 
 Empiriska forskningsresultat har också visat att själva vetskapen om att 
kontrolleras i en ansvarig position stärker människors känsla av mening. Att 
kunna bli öppet granskad kan motivera till ökad ansvarighet i offentlig och 
privat verksamhet (Dixon 1999; Gerhardi och Nicolini 2002).  
 Revisionssystems handlingsinriktade information kan generellt 
sammanfattas vara till för att bibehålla och/eller förbättra aspekter och 
samspelsdimensioner som värderas socialt i ansvaret. Informationen kan bidra 
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till lärande i ansvar och  förändringar för förbättring kan initieras och åtgärdas  
med  dem som berörs av revisionens information. Informationen kan också 
bidra till  att beslut fattas om olika typer av sanktionsåtgärder.  
 För att få reda på om de institutionella arrangemangen, som 
kommunrevisorer i praktiken använder sig av, bidrar till en önskvärd 
kommunrevision behövs teoretiskt stöd för att studera aktörers kommunikation 
och gemensamma handlande i den sociala praktikens kontext. Det teoretiska 
stödet ska kunna bidra med förklaringar till om det som skapas, när revisionen 
genomförs, är policy med betydelse för ansvaret, som granskas och prövas i 
den kommunaldemokratiska praktiken. 
 
 



 

5 Teoretiskt stöd för designen 

I detta kapitel redovisas teoretiskt det vetenskapsteoretiska och 
kunskapssociologiska stöd som tillvaratas för utformningen av de 
förståelsebaserade fallstudierna, undersökta i aktuell praktik. Frågeställningarna 
i sin kontext är de som är avgörande för angreppssätt och val av metoder 
(Hellevik 1977/1996; Svenning 2003:73; Alvesson och Sköldberg 2005, 2008). 
Vetenskapsteoretiskt innebär avhandlingens arbetssätt, att förstå och tolka 
andras livsvärldar samt analysera deras sociala interaktioner avseende 
ansvarsaspekter som innebär lärande organisering i institutionella 
samspelsprocesser, som värderas av dem i lokal praktik. Genom ett 
hermeneutiskt fenomenologiskt angreppssätt kan människors budskap i ord 
och handling förstås socialt och vetenskapligt rättfärdigas (Hartman 2004; 
Holme & Solvang 1997). I det förståelsebaserade sättet att arbeta i den praktika 
forskningen finns i frågan om slutledningar olika sätt att generalisera vad som 
analyseras i praktiken. I utformningen av denna avhandling beaktas det. Här vill 
jag ta vara på de observerbara ansvarsförhållandena och finna det som gör dem 
begripliga och som kan förklara det innehållsliga utbytet i ansvars 
interaktionerna. Därför arbetar jag med växelvis teoretisk förstelse och 
konkreta empiriska företeelser, för att förstå varför det är som det är med 
ansvaret där det studeras. Det är också så som det analyserade 
fallstudiematerialet återspeglas i empiriska beskrivningar i del III. Innan dess 
ägnas detta kapitel åt att redogöra för det teoretiska stödet i utformningen av de  
förståelsebaserade empiriska fallstudierna.    
 Med fallstudier kan ansvarsrelevanta aspekter analyseras med kopplingar till 
revisionens uppgifter i kommunen och beskrivningar kan ges av hur revisorerna 
organiserar sig för att klara sina uppgifter samt vad som värderas i genomförda 
revisionsprocesser och hur  effekterna förklaras (Yin 2006:33).   Det ska vara 
rättfärdiga beskrivningar som återspeglas och reflekteras. Resultatet av helheten 
representeras utifrån relevanta och rättvisande beskrivningar från berörda i 
olika delar (Lundahl och Öqvist 2002:138; Hartman 2004).  
 Detta förutsätter teoretiskt stöd i begrepp som bygger broar mellan 
individer och de sociala förändringar som kan observeras i samhället. Det var 
länge ett olöst problem i den socialvetenskapliga forskningen vilket innebar 
teoretiska begränsningar i analyser för förståelse av förändringar inom och 
mellan mikro- och makroenheter, deras samspel med sin omgivning och deras 
effekter. De teoretiska begreppen har utvecklats och  nu finns teorier på hög 
abstraktionsnivå för att observera och analysera innehållsliga aspekter och 
dimensioner av förändringar med begrepp länkade till sociala systems förmågor 
att observera sig själva genom fortlöpande överväganden av sin 
icke/användbarhet i självrefererande kommunikationsutbyte och 
meningsskapande så länge de är levande sociala enheter. Tidigare begrepp som 
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”självorganisering” har utvecklats till ”autopoiesis” med stöd i teoriutveckling 
som förklarar sociala systems autopoietiska förmåga. Det innebär att de är 
självrefererande och autonoma i kommunikationsutbyte som är av värde för 
systemens självkonstruerande i sin självdefinierade struktur, så länge de har 
förmåga till sådana självproducerande processer (Luhmann 1995, 2002:156; 
Mingers 2002:294).  Meningsutbyte i förändringsprocesser kan därmed 
observeras och analyseras med stöd i sociala systemteorier som förklarar att 
sociala system kan vara både öppna och slutna. Meningsutbyten kan ske i och 
mellan psykiska och sociala system samt i deras kontakter med sin omgivning. 
Därmed kan kommunikationer mellan mikro-, meta- och makroenheter 
observeras och analyseras (Knorr-Cetina 1981; Fielding 1988; Backen och 
Hernes 2002; Luhmann Rasch 2002; Moeller 2006).  
 Med metodologisk individualism i fenomenologiska studier kan det som 
förenar människors livsvärldar förstås och de meningsbetydelser som integreras 
i sociala system analyseras. Så får vi tillgång till vad som kommuniceras av 
betydelse i genomförandet av gemensamma aktivieter. Nedan redogörs först 
för det teoretiska stödet för det förståelsebaserade angreppssättet med 
startpunkt hos de individer vars sociala interaktioner ska observeras och 
analyseras. Därefter går jag närmare in på det teoretiska stödet för de abstrakta 
systemanalyserna och  för de policyskapande processer som ska kunna urskiljas 
i de empiriska fallstudierna samt i materialinsamlingen.  

5.1  Hermeneutiska varianter av 
fenomenologisk tolkning  

Skillnaden i hermeneutik och fenomenologi samt hur de kompletterar varandra 
för studien tydliggörs  i kombinationen av följande  exempel:  
i) det är möjligt att förstå förtroendevaldas politiska ansvar i demokratiska 
åtaganden inför fullmäktige och befolkningen utan att själv vara förtroendevald 
med politiskt ansvar 
ii) det är inte möjligt att förstå förtroendevaldas politiska ansvar i demokratiska 
åtaganden inför fullmäktige och befolkningen  utan att själv vara förtroendevald 
med politiskt ansvar (Barbosa da Silva och Wahlberg 2007:58 referens 
Kierkegaard 1941). 
 Fenomenologins grundprincip är att gå till det som studeras och anpassa de 
vetenskapliga metoderna till  det som undersöks i praktiken. Enskilda, 
individuella och socialt gemensamma budskap kan tolkas, förstås och tillvaratas 
olika i de sociala interaktionerna. För att inte gå vilse eller vilseledas i alla 
tänkbara spår måste avgränsningar och urskiljningsförmåga vara följsamma till 
att det som sker har påverkan som är av betydelse för det som undersöks 
(Hjern & Porter 1983). De teoretiska antaganden om hur det förhåller sig, som 
efterhand framträder i forskningsprocessen, har förklaringskraft om de kan 
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verifieras empiriskt i den fortsatta bearbetningen av materialet då delar pusslas 
ihop och skapar gemensamma domäner och handlingsmönster.  

Att uppfatta, förstå och tolka människor budskap  
I denna avhandling handlar det om att kunna uppfatta och tillvarata budskap 
för förståelsen av vilket politiskt ansvar som aktörer i kommunala 
revisionsprocesser ägnar sig åt idag, samt att uppfatta innebörden av att vara 
politiskt ansvarig och medansvarig i organseringen av verksamheter med de 
begränsningar och möjligheter som finns. Teori  behövs också  för 
förändringarna i själva revisionsprocessen, som skapas med det som uttrycks 
eller uppfattas vara något meningsfullt och som kan visa sig utveckla förståelse 
och lärande i sociala samspel för ansvarighet i olika åtaganden. De  angrepssätt 
jag tillvaratar är  hermeneutiska, vetenskapsteoretiska  där olika hermeneutiska 
varianter utgör stöd (Starrin 1994; Hartman 2004:193f).  
 Inom hermeneutiken söks mänskliga budskap (Lindgren i Starrin 1994:74ff). 
Inom hermeneutiken finns olika teoretiska perspektiv av betydelse för att 
kunna förstå de meningsbetydelser som människor intentionellt, med sin fria 
vilja, uttrycker i uppfattningar och handlingar. Dessa  påverkar hur 
undersökningar utformas för att forskningens frågor ska kunna behandlas. I 
denna avhandling förstås och tolkas människors erfarenheter och 
meningsskapande innebörder i den kommunikation och de handlingar som de 
deltar i. De kunskapssociologiska hermeneutiska angreppssätten  ger 
beskrivningar och förklaringar som kan bidra till ökad förståelse av människors 
livsvärld i sammanhanget för de frågor som undersöks. De ger metodologisk 
grund för att förstå vad det är för meningar som uttrycks och varför de har 
betydelse för vad som görs eller inte i de situationer där de är lokaliserade. 
Därutöver är en människas förmågor, kommunikation av tankar, ord och 
handlingar mer än vad vi förmår urskilja, uttolka, analysera, förstå eller 
förmedla i kommunikation och meningsskapande via språk - kroppens, röstens, 
det talade ordet eller texten.23 Förståelsen i hermeneutiken faller tillbaka på att 

                                                      
23 Se vidare Myrdals’ (1968) distinktioner vad gäller människors uppfattningar om världen, i dess 
rena form som han kallar människors ”antaganden” och ”värderingar” som båda är sociala fakta. 
Kort sagt håller han analytiskt isär uppfattningarna eftersom de är logiskt olika. Antaganden är 
intellektuella och kognitiva, de ger uttryck för våra idéer om hur verkligheten är eller var, de gör 
anspråk på att vara kunskap; värderingar är emotionella och viljemässiga, de ger uttryck för våra 
idéer om hur världen är eller borde ha varit. ”Det finns inga solida ”attityder” och beteendet blir 
normalt en moralisk kompromiss”. Under beteendet finns inget homogent system av värderingar, 
”utan en brokig blandning av stridande böjelser, intressen och ideal-” medvetna eller undertryckta 
men i funktion att betinga beteendet i sin riktning (Myrdal 1968:21). Se också Boholm och 
Ferreira (2002) och deras klargörande för de analytiska dimensioner som teoretiskt behövs då den 
empiriska materia, som i det aktuella fallet riskforskare hanterar, ofta är intimt sammanvävda i 
teknisk/naturvetenskaplig dimension, aktörsdimension och kulturell, moralisk, symbolisk 
dimension, eftersom språk och tanke inte fungerar efter samma principer. ”Språket förmår 
emellertid inte fullt ut att synliggöra våra tankar.” (Boholm och Ferreira 2002: 51). 
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budskap som kommuniceras från en del måste relateras till en helhet och dess 
innebörd är rimlig och relevant relaterad till de perspektiv som är viktiga för 
förståelse och tolkning av de företeelser, aspekter och processer som ska 
identifieras och beskrivas i den aktuella empiriska undersökningen (Larsson i 
Starrin och Svensson 1994; Svensson i Svensson och Starrin 1996; Kvale 1997; 
Myrdal 1968).  

Enskilda uttryck representerar mening i sociala system  
När vi i samhällsvetenskapen observerar sociala fenomen empiriskt med hjälp 
av olika metoder  återger vi och reflekterar över det som redan hänt i samhället. 
Vi tolkar, analyserar och rekonstruerar i efterhand ”det omedelbara livet” 
(Schütz 1981:79). Schütz menar att människors handlingar (termen handling 
omfattar då sociala och mentala aktiviteter) medan de pågår är pre-fenomenella 
då de genomlevs mentalt i individen eller uttrycks i samhället. Först därefter, 
när de reflekteras för att förstås,  är de fenomenella och möjliga att tolkas för 
att vidare kunna förstås och därmed klargöra aktuella problem i sitt 
sammanhang.24 Också Weber (1922) insåg logikens otillräcklighet för 
´Verstehen´, det vill säga att klargörande återge och förstå meningen med 
människors uttryck och handlingar i sitt fulla sammanhang.25 Meningen kan 
bara uttryckas ofullständigt därför att allt det situationsspecifika inte kan fångas 
in (Sica 1988:130). Sica fortsätter  

”He [Weber ]initiates his comment to the term by pointing out that using it we 
‘become aware of the characteristic meaning of single, concrete cultural elements together 
with their concrete causes and effects, all of which is intelligible from point of view of 
our ´inner experience´” (Sica 1988:131).   

I anslutning till Husserl vidareutvecklade Schütz, Webers budskap att det är 
förståelsesociologins uppgift att tolka den socialt handlande människans egen 
subjektiva mening (Schütz 1999; Rasch 2002:57f). Schütz tog däremot inte 
ställning i fråga om samhällsteorins förhållande till den transcendentala 
fenomenologin, vilket  krävs för att inte dra in samhällsteorin i det 
medvetandeteoretiska referenssystemet. I kunskapsteoretisk bemärkelse är det i 
denna avhandling väsentligt att människors livsvärldar kan förstås och 
synliggöras socialt. Observerbara uttryck tas emot och återges, de är  

                                                      
24 Schütz, som var lärjunge till Husserl (1859-1938), knöt också an till Weber (1894-1920) och 
hans vidareutveckling av Dilthey’s (1833-1911) hermeneutiska tradition inom 
samhällsvetenskapen. Dilthey menade att det unika, inte det lagpåstående, utgör det specifika 
studieobjektet inom Moral Science (Liedman 2003:273) 
25 För det logiska ändamålet konstruerade i stället Weber metod för teoretisk abstraktion i 
idealtyperna, för att representera mänskliga karaktärsegenskaper i olika situationer. När Knorr-
Cetina tar sin startpunkt i deltagar-representant-perspektiv gör hon det med stöd av Schütz 
analysmetod för förståelse av ”common-sense” och som är en vidareutveckling av Webers 
idealtyper Knorr-Cetina (1988:39 ff.).  
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tillbakasyftande rekursiva i kommunikation för särskilda meningsaspekter och 
perspektiv (Luhmann 1985; Rasch 2002; Backen och Hernes 2002:67). Det är 
länken mellan micro och makro i analys av sociala självrefererande system. Det 
är likaledes en förutsättning för representativitetsteorierna. Mening som  
uttrycks från enskilda människors livsvärldar ger information, som 
representerar sig själv när den kommuniceras socialt. Det handlar inte om 
oändlig regress utan om att den opererar autopoietiskt, självrefererande och 
självåterskapande när den uppfattas ha betydelse i social interaktion.  
 Därmed går inte att förneka att en enskilt uttryckt mening som observeras 
(första-linjens-observation), återges och vidareförmedlas, representerar sig själv 
och blir en gemensam, social tillgång (andra-linjens-ordning), som ånyo kan 
beskrivas  med de villkor som då råder, analyseras och visa på något nytt (Rasch 
2002:60f).   Denna mening kan för observatören framstå som en betydelse och 
för andra aktörer ha olika innebörder och vitt åtskilda betydelser. Om dessa 
sociala representativitetsaspekter förbises metodologiskt förminskas dels 
individer till subjekt, dels möjligheten att synliggöra vad olika delar samverkar 
till i sociala situationer (Knorr-Cetina (1988:25, 2001). I social interaktion är det 
innehållet i växelverkan mellan meningsenheter som ges betydelser för hand-
ling. Meningsenheten är den minsta enheten för analys och den har en 
betydelse som skapar skillnad i sociala interaktioner och för analys av olika 
handlingsmönster. 26 Människors livsvärldar är olika och  som sociala varelser är 
vi relationella. I sociala relationer kan vi uppfatta och tillvarata andras uttryck 
och ge dem en egen tillbakasyftande (rekursiv) meningsbetydelse som  
avsändaren inte kan förutsäga (Luhmann 1984; Hernes och Backen 2002; Rasch 
2002).   

5.2  Olika delar bidrar till en helhetlighet  

Livsvärldars samspel i samordning för social problemlösning   
Med metodologiskt individualistisk startpunkt kan interaktioner mellan enheter 
följas för att få tillgång till det som skapas i social interaktion (Knorr-Cetina 
1988. Knorr-Cetina et al 2001; Knorr-Cetina och Urs 2002; Rasch 2002). 
Människors meningsuttryck sprids socialt (muntligt, i texte handlingar och 
observationer). Vart olika budskap tar vägen i kommunikationens obegränsade 

                                                      
26 Knorr-Cetina behandlar sociala representationer och söker förklaringar på (miss)uppfattningar 
som vidmakthåller att individers uttryck inte kan representeras socialt och refererar till Schütz 
(1967) och Miller (1978) som menar att tolkningen är från: ”Weberian definition of sociology as 
the explanation of human conduct in terms of the subjective meanings that agents attach to their 
actions. Subjective meanings are subject’s reasons for acting as they do (Miller 1978:392). But 
what are subjective reasons? Can they be defined and treated as causally efficacious independent 
of other agents and the situation?” (Knorr-Cetina 1988:25). 
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spridning eller av vem och var de plockas upp och hur de då tolkas såväl 
förklarar som ger oförutsägbara möjligheter (Luhmann 1984/1995; 2002; 
Hernes och Backen 2002; Stehr och Bechmann 2002).  
 Det hermeneutiskt fenomenologiska angrepssättet i denna avhandling 
innebär att begripa och analysera vilka budskap som är särskilt väsentliga i 
interaktioner mellan människors livsvärldar. Det innebär också att uppfatta och 
analysera  det särskilda  i olika sociala situationer och förlopp som visar sig 
kunna begränsa respektive möjliggöra  insatser som  förenat organiseras  för  att 
uppnås med önskvärda resultat, hur  de utmaningar som människor möter 
hanteras för att klara dem på sätt som är förenliga med de resultat som värderas 
i deras situationer och sammanhang.  
 Fallstudiemetodiken ger möjligheter till att betrakta de olika aspekter av ett 
problem som en organiskt interrelaterad helhet. Olika delar analyseras och 
representerar gemensamma och särskiljande betydelser som kan visa på 
variationer i relation till den framväxande helheten (Starrin 1994:24; Yin 
200627). Av distinktionerna so kan vi lära oss  hur de svagheter, institutionella 
trögheter, som bidrar till att skapa  motsättningarna i de sociala processerna i 
samhället, hanteras vid lösning av problem.  
 För abstrakta analyser av hur aktörer i sina olika sociala interaktioner 
tillvaratar omgivande strukturerande villkor och vad det skapar för olika 
betydelser i kommunikations- och handlingsmönster tillvaratas i teorier om 
sociala system och policyvetenskap. För  analys av människors sociala 
interaktioner och de sociala system där de kan skapa skillnader av 
ansvarsrelevanta betydelser i den sociala kontext där de studeras, tas 
systemteoretiskt stöd som på abstrakt nivå kritiskt beaktar i praktiken 
förekommande mellanmänskliga och sociala förhållanden.. I följande avsnitt 
börjar jag med att redogöra för de synsätt och tidigare teorier som bidragit till 
utvecklingen av begrepp och abstrakt analys av sociala system. Därefter 
kommer jag att närma mig synsätt av social policy  i vetenskaplig analys  och 
synen på metoder och vägval i analyser av policyskapande 
implementationsprocesser.  

                                                      
27 Yin (Yin 2006:33) beskriver fallstudiers plats i utvärderingsforskning och implementering och 
sammanfattar fem olika tillämpningsområden, att förklara förmodade kopplingar i reella komplexa 
interventioner,  att beskriva interventioner och den kontext där den sattes in, att deskriptivt illustrera 
vissa teman i en utvärdering, att utforska situationer då den insats som ska utvärderas inte leder till 
några tydliga resultat samt att utgöra en meta-utvärdering i betydelsen ett studium av en utvärdering.   
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5.3  Abstrakt analys av sociala system  
För den abstrakta analysen tas stöd i sociala systemteorier. De ger stöd för att 
urskilja förändringar skapade  av meningsbetydelser  som  uttrycks i 
kommunikation inom och mellan olika system och  som därmed hjälper  till att 
systematiskt lägga pusselbitar på plats i abstrakta analyser.  

Sociala systemteorier 

”Grunden för allt förtroende är presentationen av det egna självet som en social 
identitet, som byggs upp genom interaktion och korresponderar med omvärlden.” 

(Luhmann 1968, 2000:110) 

”Den som vill erhålla förtroende måste ta del i det sociala livet och vara i stånd att 
bygga in andras förväntningar i den egna självrepresentationen.”  

(Luhmann 1968/2000:111) 
 
Människors  uttryck i kommunikation med varandra i ett socialt system kan 
komma att få en eller flera andra meningsfulla betydelser och skapa andra 
skillnader i ett helt annat socialt sammanhang än vad som avsågs där de 
ursprungligen uttrycktes. För abstrakta observationer och analyser av sociala 
system finns teori som är utvecklad för att ge mer generell begreppslig 
referensram, med sådan bredd att det kan inrymma stöd för analyser av socialt 
meningsskapande i flerfaldiga sociala relationer och komplexa sociala system 
(Luhmann 1995; Knorr-Cetina 2001; Rasch 2002; Moeller 2006).  
 Sociala system är en abstrakt samlingsterm för interaktioner, organisationer 
och samhällen. Till analysreglerna hör att sociala systems interaktioner, 
organisationer och samhällen kan jämföras därför att de hör till samma 
systemnivå (Luhmann 1995: i-3). Det som urskiljs för analys och jämförelse  är 
särskiljande erfarenheter i villkor för att få tag i och processa information av 
mening. I Luhmans systemteorier så karaktäriseras psykiska och sociala system 
av att de använder sig av mening. Människors meningsuttryck är större än vad 
som kan förstås. Perspektiven för mening i sociala system är flerfaldiga. 
Meningsbetydelser reduceras definitivt om endast det som kommuniceras i text 
som uttrycksmedel används för förståelse.   
 Det som håller sociala system vid liv och förnyar dem är meningsutbyte och 
kommunikation där distinktioner av betydelse tillvaratas för att bibehålla eller 
förnya systemet. Det mest väsentliga informationsinnehållet i systemets samspel 
med sin omgivning  analyseras för förståelse av vad som i olika system 
bibehåller eller förnyar det respektive är nedbrytande och avlivande.  Enheter 
från olika system  kan förenas i domäner kring något som är gemensamt 
värdeskapande för dem. De sociala systemen strukturerar sig själva genom att 
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tillvarata de meningsskapande interaktionerna i sin omgivning och som skapar 
de nätverk eller implementationsstrukturer som systemen behöver för att 
fullgöra sina tidigare uppgifter eller den förnyelse som krävs för att de ska 
överleva (Mingers 2002:293, Maturana 1987).  
 Information förmedlad i kommunikation kan sprida sig på oförutsägbara 
sätt och bidra till oförutsägbara resultat, det hör till de systemteoretiska 
grundvalen. Systemteorierna ger stöd för att urskilja vad som är menings- och 
värdeskapande skillnader som bidrar till att bibehålla eller förnya sociala 
interaktioner, organisationer och samhällssystem.  
 I social systemteori finns terminologi som är användbar för abstrakta 
analyser – av innehållet i interaktionerna av meningsfullhet inom och mellan 
olika system och deras betydelse för helheter som analyseras. Luhmann 
uttrycker sig ibland på en så hög teoretisk abstraktionsnivå att texterna 
uppfattas otillgängliga och generaliseringanspråken ogreppbara.28 Detta trots att 
Luhmann utvecklade teorin om sociala system just för att  förklara skillnader 
mellan sociala levande livsbejakande, salutogena, system där människor 
överlever till skillnad från andra system där det inte är möjligt. För Luhmann är 
utgångspunkten att mänsklig mening är för komplex och omfattande för att alls 
kunna förstås till fullo. Luhmann vidareutvecklar den fenomenologiska 
traditionen från Husserls fenomenologi bland annat för att betona att 
meningsfull kommunikation sker i uttryck mellan människor mer än i texter. 
Samtidigt reducerar teorin om sociala system komplexitet. Genom att reducera 
komplexitet, genom att välja det mest meningsfulla, väsentliga och 
värdeskapande för systemet, öppnas möjligheter för det att kommunicera med 
fler andra system och omfatta annan produktion av information, som förstärker 
och kompletterar det som  är av värde. Så kan informationsutbyte i 
interaktioner och handlingar  följas och mönstren som förbinder dem som 
helhet avgränsas och analyseras (Bateson 1972:453; 1998). Det är den i empirin 
för problemlösning meningsskapande processens strukturering som skapar 
implementationsstrukturen (Hjern 1978; Giddens 1984).  
 Utan meningsskapande uttryck från den startpunkt som Knorr-Cetina 
argumenterar för – aktörsnivån –   skapas inte några interaktioner som gör 
uttrycken från den minsta meningsenheten socialt tillgängliga. Vilken startpunkt 
som väljs för analyser är avgörande för att veta vilka meningsskapande 
strukturerande mönster av tillvaratagen kommunikation och interaktioner som 
socialt strukturerar hela enheter att analysera. 

                                                      
28 Luhmanns omfattande samhällsvetenskapliga arbeten behandlar också annat än abstrakta 
analyser av sociala system. För arbetet med denna avhandling har jag också tagit del av de arbeten 
som behandlar bland annat makt- och politiksystem, lag- och rättsystem, kunskaps- och 
utbildningssystem och förtroende. För att bli säkrare och mer konsekvent i min egen tolkning av 
vad Luhmann förmedlar i sina texter har jag dels läst en del av dem i originalspråk, dels i 
översättningar och forskningslitteratur där Luhmanns texter behandlas och tolkas i 
samhällsvetenskapliga arbeten. I referensförteckningen hänvisas till litteraturen som används för 
denna avhandling.  
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 Till de systemteoretiska  utgångspunkterna hör också att sociala 
systemenheter, som deltar i kommunikation av identitetsskapande mening, kan 
vara öppna och slutna. Det är en förutsättning för autopoiesis, det vill säga 
självrefererande och återskapande av sig själv. Öppenheten tillvaratas i 
kommunikationsutbyte i interaktioner där uttryck och skillnader tillvaratas för 
meningsskapande när systemet  i samspel med sin omgivning är öppet och 
lyhört. Den meningsfulla skillnaden tas med in i systemet då det beslutar sig för 
det. Då sluter det sig för reflektion, överväger  den nya informationens 
betydelse och om den har en mening som kräver reorientering och 
transformering i olika omfattning för att systemet ska behålla sin identitet. 
Systemet skapar därmed sina egna systemgränser och det som uppfattas som 
meningsfullt i samspel med omgivningen tillvaratas när den gör en för 
systemets överlevnad betydelsefull skillnad. Då kan systemet överleva och även 
förnyas salutogent med möjligheter till alltmer livgivande kontakter med andra 
system i omgivningen. Systemen vidareutvecklar sin förmåga att överleva och 
förnyas genom ökad kommunikation och interaktion och med förmågan till 
meningsutbyte ökar förmågan att kommunicera och tillvarata information som 
finns i systemets alltmer komplexa omgivning. Systemets förmåga att hantera 
komplexitet beror på omfattningen av meningsfulla interaktioner med andra 
system. Struktureringen kan röra sig mellan mindre enheter och  subsystem, 
som skapar gemensamma domäner, som kan utvecklas till nya sociala system på 
en ´högre´ nivå och  dessa systemdelar skapar sedan samhällssystem. 

”Structure as the medium and outcome of the conduct it recursively organizes; the 
structural properties of social systems do not exist outside action but are chronically 
implicated in its production and reproduction” (Giddens 1984: 374) 

Teorin förklarar varför och hur social strukturering sker genom människors 
uttryck i värdeskapande meningsutbyten i kommunikation, sociala interaktioner 
och med varandra samskapande handlingar samt  den sociala struktureringens 
meningsbetydelser, innebörder och resultat i och för de enheter som  
analyseras. Den minsta meningsenhetens uttryck valideras och verifieras av 
uttryck i social kommunikation och interaktion med andra. Länken till andra 
system är kommunikationsutbytet och meningen i kommunikationen är det 
som skapar en skillnad av värde. Det utbytet behöver inte vara symmetriskt 
eller skapa samma skillnad för de olika aktörernas särskiljande perspektiv.  
 Den systemteoretiska analysen behöver jag för att kunna ta mig an analyser 
av organiseringsprocesser som kan röra sig inom, mellan och utanför olika sy-
stem och systemnivåer, sett ur de olika aspekter och dimensioner som kan 
framträda ur det empiriska materialet. Problemet som studeras är 
revisionsprocesser som kan röra sig inom och mellan olika organisationer som 
befinner sig i ett komplext socialt sammanhang i samhället. Startpunkten tas i 
det system som den kommunala revisionsorganisationen och dess kommunika-
tions- och meningsskapande interaktionerna kan ske i, utanför och mellan 
organisationer,. Revisionsprocessernas kommunikationsutbyte kan röra sig i ett 
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eller flera olika system samtidigt med varierande meningsskapande betydelser 
eller utan någon mening alls.  
 Den förtroendevalda kommunala revisionen utgör  ett bland flera andra 
delsystem i kommunsystemet. Andra delsystem utgörs av dem som revisorerna  
samarbetar med för att utföra sina revisionsuppgifter, såsom kommunalt 
anställda yrkesrevisorer, upphandlade revisorer med andra arbetsgivare, 
fullmäktige(revisorernas formella uppdragsgivare) och de 
styrelser/nämnder/beredningar som  granskas. Vilka samarbetsaktörer 
revisorerna har i praktiken och vad de förenar sig kring för något av gemensamt 
värde för dem får visa sig i empirin.  
 Den systemteoretiska ansatsen är stödjande för analyserna av vilka 
ansvarsaspekter och dimensioner som omfattas i revisionsprocesser,  för 
analyserna av ansvarsrelevanta, värdeskapande kommunikationsutbyten och var 
de sker. Det ansvarsrelevanta, värdeskapande utbytet kan innebära bibehållande 
respektive framåtsyftande eller nedbrytande förändringar av de meningsenheter 
och sociala system i samhället som berörs av att interaktionerna i 
revisionsprocesser är som de är och de gemensamma domäner som finns . I 
implementationsprocesserna, som innebär att policy skapas i kommunikation 
och meningsutbyte och  som berör ansvarsrelevanta aspekter av värde, kan 
ansvar bibehållas och lärande i ansvar förbättras (livgivande och framåtsyftande 
förnyelse). De sociala systemteorierna är ett abstrakt analysstöd för att säker-
ställa de olika aktörernas ansvarsrelevanta aspekter  sett ur deras olika 
systemidentiteter i interaktioner i systemen och deras kommunikation och 
meningsskapande. Det kan särskilja varför, vad, med vilka, hur, när och för 
vilka effekter av värde som kan skapas i den sociala kontext där frågorna 
undersöks. 
 Politiskt demokratiskt ansvar och ansvarsprocesser i kommunala 
verksamheter är i sig komplext och sammansatt. Jjag kan inte förutsäga vilket av 
den kommunala revisionens olika ansvarsrelevanta informationsutbyte som är 
det mest väsentliga eller vilka aktiviteter i revisionsprocesser  som bidrar till 
ansvarsutveckling som värderas eller vad det innebär av förbättringa i ansvaret.  
Teoretiskt stöd behövs därför för att förstå, avgränsa och analysera vad som 
uttrycks vara av ansvarsrelevanta och väsentliga betydelser  i kommunikationen 
och för organiseringen av politiska uppgifter när revisionsprocesser bidrar till 
den ansvarsutveckling som är önskvärd i olika kommunsystems relationer i dess 
verkliga kontext. Analyserna förutsätter lyhördhet, systematik och varsamhet i 
generaliseringsanspråk. I forskningsarbetet går inte i förväg att entydigt 
fastställa vilket ansvar eller vad i revisionsprocesser som är av betydelse i 
kommunerna där revisionen  genomförs. Det är  dessa betydelser som ska 
göras begripliga med stöd av fallstudierna i den empiriska undersökningen.  
 De systemteoretiska analyserna ska kunna bidra med systemavgränsningar i 
implementationsstrukturen för policy, förståelse för vad det är för information 
och samskapande aktörerna som bidrar med eller behöver för att förstå vad 
som är meningsfullt och av betydelse för människors förmåga att lära i ansvar 
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för att sköta uppgifter i olika system och vad det samlat bidra till som värderas 
och förbättras  samt dess sociala effekter andra. 

Ansatsen vid analyser av implementationsprocesser   
Mot bakgrund av det teoretiska stöd som tidigare presenterats för angreppssätt 
i fallstudierna samt om policyproblem och policyskapande revisionsprocesser , 
sammanfattas här det teoretiska stödet för ansatsen i analyserna av de 
policyskapande implementationsprocesserna.   
 I en empirisk studie kan den strukturering som skapas av 
informationsutbyte och kommunikation inte föregås. Först efteråt kan de 
värdeskapande strukturerna, som  skapats genom interaktioner av 
meningsbetydelser mellan aktörer i systems olika subsystem beskrivas. 
Implementationstrukturen är en analysenhet för detta (Hjern och Porter 1983). 
När det går att se vad aktörerna i de policyskapande (revisions)processerna 
ägnar sig åt och varför samt vilka andra aktörer,  institutioner och  
samspelsprocesser de tillvaratar i teori och praktik går de att se vilka 
förändringar och sociala resultat som värderas och vad det är för  policies som 
skapats. Då kan alla pusselbitar falla på plats för att i efterhand  beskriva vad 
aktörerna berättat att de ägnat sig åt samt analyseras vilka effekterna de 
policyskapande processerna har bidragit till.   
 Likt institutionaliseringsprocessers (o)vanor och normbildning i praxis ger 
det teoretiska stödet för policyskapande revisionsprocesser förklaringar till att 
policyskaparnas valmöjligheter i sina olika uppgfter innebär kompromissande. 
Ansvarsrelevanta aspekter och lojaliteter som visar sig i policyprocesser är inte 
beständiga. Vad aktörerna väljer att representerai annan kommunikation, 
erfarenhetsutbyte och praxis utvecklas kollektivt beroende på vilka övertygelser, 
begrepp och kunskaper  de väljer att representera socialt i utbytes och 
interaktionsprocesserna  i samspelet mellan individer och samhällsinstitutioner i 
social kontext (Chaib och Orfali 1995; Hill 2007:187). Från den minsta enheten 
följs  interaktionsutbyten som är relevanta för det ansvar eller de utmaningar de 
organiserar sig kring. Det ansvarsrelevanta meningsutbytet  kan då undan för 
undan följas i de värdeskapande kontakter som kommunikationsutbytet skapar. 
Därur följs det väsentliga som kommuniceras kring ansvars innehållsliga 
aspekter och dimensionerna i de sociala samspelsprocesserna beroende på vilka 
utmaningar aktörerna möter och med institutionella villkor som finns skapar 
effekter som kan värderats lokalt i den policy som framträder i handling.  Det 
kan innebära att jag får följa deras viktigaste utmaningar och resultat i baklänges 
kartläggningar och analyser (Elmore 1979; Hill 2007). Det kan också innebära 
att jag får följa med dem framåt  i  pågående revisionsprocesser  beroende på 
vilka problem, institutioner, resultat och ansatser de upplever som mest 
väsentliga att att ägna sig åt och vad som där finns närvarande eller frånvarande 
i deras praxis.  
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 Den omfattande institutionella lagstiftningsmaterian är på förhand känd och 
omfattas i det teoretiska stödet för analyserna ( i kapitel 1,2,3,4 och 5). Var den 
lagstiftningsmaterian är närvarande eller frånvarande i revisionsprocesserna i 
praktiken anser jag däremot inte är rättfärdigt eller trovärdigt att låsa sig vid 
redan i ansatsen för analysen (Hjern och Porter 1983; Hjern och Hull 1984; 
Sabatier 1999/2007:3-17, 2007:321-336; Hill 2007). 
 I Hjern & Hull (1983) låter författarna Webers metodologiska individualism 
konfrontera Durkheims metodologiska kollektivism och strukturalism när de 
reder ut interaktionerna mellan ansvariga aktörers meningsskapande för att 
klara av analys av empiriska policyproblem. Luhmann (1985) beskriver 
detsamma för den abstrakta analysen av de olika systemens interaktioner. Att i 
analysen av det empiriska materialet kunna följa meningsbetydelserna från 
interaktioner mellan olika enheter till organisationers organisering är viktigt för 
att se vad som skapas och för vem det har betydelse. I sociala system 
medverkar vi själva till att skapa det vi eftersträvar med de villkor som finns när 
vi har skyldigheter eller möjligheter att delta. När vi är öppna för 
informationsutbyte i samverkande relationer för att klara av det som uppfattas 
meningsfullt,  överskrider organiseringen de gränser som annars uppfattas 
hindrande (Hjern 1982; Hjern och Porter 1983; Hjern och Hull 1984).  
 I denna avhandling är ansatsen för analyserna att likna vid empiriskt 
baserade konstruktioner av de samspelsprocesser, värdeskapande nätverks- och 
handlingsmönster inom vilka de studerade beslutsfattande aktörerna ute på 
fältet genomför sina uppgifter. Ansatsen innebär att jag nerifrån följer med 
revisionsaktörernas organisering för att se hur de fullgör uppgifter/utmaningar 
de själva väljer (Hjern och Porter 1983; Hjern och Hull 1984; Hill 2007:191). 
 För analys av policy tar jag stöd i policy science implementationsforskning 
där självorganiseringsbegreppet är centralt i analysen av det empiriska 
policymaterialet. De olika ansvarsrelationer i den lokala demokratin som jag 
studerar, har jag valt att följa med hjälp av de teorier som tidigare redogjorts för 
samt med hjälp av teori för olika slag av policy- och organiseringsanalyser som 
vidareutvecklats främst med stöd av Hjern (Hjern 1992, 1991a;2001a). 
 Policyanalyserna måste utformas så att de klarar av att ta emot beskrivningar 
och förklara hur det går till just i de sociala situationer och förlopp, då 
revisionens interaktioner i praktiken bevarar och/eller skapar en skillnad som är 
meningsfull för ansvarighet. De måste också kunna förklara  vad informationen 
som utbyts i revisionsprocesserna har för betydelse i respektive fall för lärandet 
som gör att ansvar som brister kan förbättras. I det ansvaret finns normativa 
inslag, ansvaret ska tas politiskt för medborgares rätt till rättvist bedömda, 
ändamålsenliga och effektiva välfärdstjänster med de kommungemensamma 
medel och de villkor som följer av demokratins institutionella arrangemang i 
det kommunaldemokratiska lokala sammanhanget. Detta är vad Wildavsky 
(1979) kallar för adekvat policy.  
 När Norén Bretzer (2005) förklarar varför det politiska förtroendet varierar 
bland medborgarna i Sverige, visar hon att det är relevant att diskutera politiskt 
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förtroende med olika abstraktionsnivåer. Norén Bretzers studie visar att det 
framför allt är på mikronivån, aktörsnivån, som tilliten till demokratins aktörer 
tillmäts ett lägre förtroende av medborgarna (2005:197). Dessutom bekräftar 
Norén Bretzers jämförande och teoriprövande studier vad som tidigare 
framkommit i undersökningar och  som visar att institutionell teori har 
förklaringskraft för politiskt förtroende på  aktörs- och samhällsnivå (Norén 
Bretzer 2005:211f referens till Mishler & Rose 2001:31) medan kulturteorier har 
förklaringskraft på aktörsnivå (mikro).  
 På aktörsnivån möter jag revisionsaktörerna i deras sociala praktik och där 
tillvaratas läroteoretiskt stöd för vad som sker i lärande som är av önskvärda 
betydelser för ansvaret och ansvarsprocesserna i den sociala praktiken för den 
kommunala gemenskapen där kommunrevisionen utförs.  Sammantaget 
uppstår då det politiska förtroendet som är ett resultat av av vad de politiska 
institutionerna levererar i insatser, ur ett substantiellt och proceduriellt 
(rättssäkert) perspektiv genom de kunskaper, färdigheter och förmågor som 
aktörerna i demokratins institutioner har att skapa tillit till genom ett etiskt, 
rättsmedvetet, rättssäkert och likabehandlande arbete med medborgarna. Detta 
har betydelse för valet av den teoretiska referenslitteratur, som behandlats ovan 
samt för den fortsatta analysen av det empiriska materialet.  
 Nedan går jag vidare för att se närmare på synsätt som kan komplettera  det 
vetenskapsteoretiska stödet för metoderna som gör det möjligt att i fält se vad 
som sker i implementeringsprocessernas enheter och avgränsningar  av 
analyserna, med stöd i teorier för samhällsvetenskaplig analys av 
policyskapande.  
 





 

6  Teori för analys av policy  

I detta kapitel presenteras det teoretiska stödet för policyanalys. Avhandlingen 
tar stöd av teorier och empirisk implementationsforskning som klargör att 
vetenskapliga studier av politik inte är värdeneutrala. Policyproblem undersöks 
för att ge ökad förståelse och kunskap om deras beskaffenheter i lokal praktik.
 Den policyskapande organiseringen i revisionsprocessen kan utvecklas i 
samspelet mellan aktörer vars kommunikationsutbyte sker med villkor som 
finns i det kommunaldemokratiska systemet och som ger information av 
betydelse för lärande i ansvaret och förbättringar som värderas av de berörda 
politiskt ansvariga representanterna i kommunen. Den strukturering som i 
praktiken skapas av meningfullt informationsutbyte i kommunikation och 
sociala interaktioner kan inte förespås. Först efter beskrivning kan 
policyskapande implementationsstrukturer, de som i praktiken skapar värde och 
främjar önskvärt ansvar pusslas ihop och analyseras. Den empiriska fallstudien 
förutsätter relevant teoretiskt stöd för fältstudierna, val av metoder anpassade 
till studiens frågor, insamling av material samt fastställande av de enheter vars 
policyskapande organiseringsprocesser ska kunna avgränsas och analyseras. 

6.1  Några utmärkande drag för 
policyvetenskap 

I policyanalys har själva problemet samma status som lösningen. Det är basen 
för en kreativ analys och en förutsättning för att få del i förklaringar av vad som 
avses klaras av och konsekvenserna av det (Wildavsky 1987:387ff). Det betyder 
att vi måste vara noga med att försöka förstå och analysera vad det är för slags 
aspekter och dimensioner i ansvaret som utmanas och värderas i 
revisionsprocesserna. Problemen  är inte vilka som helst utan ska vara kopplade 
till det politiska ansvaret för verksamheterna och till dem som medverkar i 
organiseringen av uppgifterna. Analyserna ska bidra till ökad förståelse och 
förklaringar till vilka, varför och hur aktörer tar sig an utmaningar som har med 
det politiska ansvaret att göra samt att förbättringar beskrivs och värderas i 
revisionsprocesserna. Problemet behandlas i sitt komplexa sociala sammanhang 
där människor åtagit sig uppgifter med olika rollbundna förväntningar i de 
politiskt styrda organisationerna i kommunen. Vilka/s kunskaper, förmågor, 
färdigheter och institutionella vanor och villkor som politiskt ansvariga 
använder i sitt ledarskap som förtroendevalda representanter för de politiska 
organisationerna  kan utgöra del i både lösningen och/eller i problemen.  
 Laswell (1971) formulerar tre utmärkande drag för Policy Science. För det 
första ska det i sammanhanget studerade problemets beslutsprocesser sättas in i 
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kontexten för de aktuella sociala processerna i samhället. Policy science-analys 
ska dessutom vara problemorienterad och studierna representeras av en mångfald av 
metoder utvecklade för att möjliggöra studien i dess kontext. Inledningsvis 
refererar Laswell till Dewey vars pragmatism och progressiva utbildningsfilosofi 
inspirerat honom att råda forskaren att också åstadkomma förändring genom 
inslag av utbildning som bidrar till demokratisering. Diskussion och 
överläggningar i återföringsprocessen ska öka kunskapen om politiska mål och 
gällande lagstiftning. Laswell poängterar det problembaserade arbetssättet, dock 
i uttryck av checklistor med mer inslag av slutna frågor och teknologisk 
approach än den förståelsebaserade kritiska analys och reflektion som är aktuell 
för studierna i denna avhandling. Laswell betonar den normativt 
problemorienterade politiska studien. Samtidigt uttrycker han något okritiskt, 
att policy science främsta fokus ska vara i överensstämmelse med den 
demokratiska normen och jurisdiktionens självskrivna auktoritet. 
 McGovern & Yacobucci (1999) är skeptiska till aktuella policyanalyser av 
institutionerna. De saknar en gemensam approach som kan förena Policy 
Science studier och  i avsaknad av en sådan fylls tomrummet med varierande 
angreppssätt. Kritiken riktar de främst mot Laswell och den marknadskaraktär 
han ursprungligen applicerade på den demokratiska individen och 
policyaktörernas strävanden enligt maximization postulate (Laswell 1971:16 f.). 
Detta har också utvecklats så att medborgare och aktörerna oavsett situation 
och sammanhang representeras av homo economicus. Det innebär att som individ 
beskrivas i ekonomiska, monetära termer och i konkurrerande utbytesrelationer 
av betalningsförmågor, en enskild individ räcker inte för något slag av 
gemensamt hushållningsällskap. Var tillvaratas andra mer väsentliga mänskliga 
förmågor för salutogena och ömsesidigt främjande av hälsa, kunskap och 
ansvarsutvecklande samspelsrelationer och demokratisering?  
 Denhardt (1989) förmedlar att kunskapen finns men att viljan saknas för att 
konstruera en praktisk filosofi för det moderna livet där komplexa 
organisationer dominerar i våra liv och i samhället. Det är människor, som 
arbetar med  organisering av uppgifter och betydelser av mening, handling och 
sammanhang, som behöver omfattas av institutionella perspektiv. Det finns 
kunskap om organisationer som är av värde för individerna i den och Denhardt 
kritiserar att de mänskliga aspekterna utesluts i stället för att tillvaratas. Något 
utrymme för mentala meningsskapande processer som intuition, gott omdöme, 
inspiration och medkänsla ges inte i den traditionella byråkratiska 
organisationen. Individens behov av autonomi för att ta ställning saknas 
fortfarande när instrumentellt beslutsfattande sker i hierarkiskt över- och 
underordnade positioner, övervakas, instrueras och kontrolleras i teknologiskt 
formella och legala termer för organisationen som om detta vore värdeneutralt. 
När utrymmet för individens egna initiativ minimeras, i avsikt att säkra 
organisationens krav av på förhand kontrollerbara beteendemönster, skapas 
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inte det frihetsutrymme som behövs för ansvarstagande. Detta är en av de 
paradoxer som fortsatt behöver utforskas  enligt bland andra Barret (2004).29  
 Vetenskaplig analys av samhällspolitiska problem sker inte i förutsägbara 
sociala sammanhang eller i ett kontrollerbart vakuum. Ska policy science 
förmedla kunskap för ökad förståelse av värde för människors salutogena 
förmågor, som samtidigt medverkar till utveckling av hälsa, kunskap och ansvar 
och demokratisering gäller det att policyforskningens design utvecklas 
fortlöpande för att klara av att analysera olika policyinnehåll i olika slags 
interaktioner där olika individer karaktäriseras i det aktuella samhällets sociala 
system.  
 I Illegitimate Democracy (Hjern 1992) uppmärksammas bland annat att 
policyanalysen måste klara av att kritiskt analysera vad som kommuniceras i de 
politiska arbetsprocesserna. Det handlar om att kunna att urskilja vad som finns 
och inte finns och att se/förstå konsekvenserna av vad som inkluderas 
respektive exkluderas i dynamiska spänningsfält. I artikeln gäller det ´gott 
management´ respektive ´god politisk styrning´, legalitet respektive legitimitet. 
Detta är en artikel av betydelse och relevans för den kritiska analysen av 
datamaterialet. Det gäller att träna upp förmågan att urskilja vad som förmedlas 
av värde och att  vara lyhörd inåt för djupet och utåt för sammanhanget, 
mentalt och socialt, för vad som förmedlas, tillvaratas och transformeras, för att 
som forskare inte fastna vare sig i egna eller andras järnburar. Det kan förhindra 
önskvärd och livgivande förnyelse för människor i samhället när angelägna 
samhällsproblem och polisyskapande analyseras. 

6.2  Policyanalys relevant för studiens frågor  
Inom Policy Science har  sedan 1950-talet utvecklats olika analytiska infallsvinklar 
för att empiriskt studera politiska beslutsprocessers innehåll och konsekvenser i 
praktiken. Det finns  forskare som ägnar sig mer åt teoretiska analyser av 
problem för ökad förståelse om samband mellan politikens innehåll och 
processer, medan andra ser mer på själva förvaltningsorganisationen.  Under 
1990-talet har flera också ägnat sig åt ’new public management’ och 
administrativa kontroll- och förändringsprocesser.30  

                                                      
29 Så länge de med kunskapsövertag kan välja hur de hanterar sin makt kan den användas för att 
förändra eller behålla status quo.  Barrett har Giddens struktureringsteori som förebild för 
policyforskarens metodologi. Då ses makt och förhandling som dialektisk dynamik mellan 
aktören och strukturen och det som sker i praktiken som omfattningen av begränsningar till 
handling (genom till exempel regler och roller) samt hur det utrymmet används och vilka värden 
och intressen som motiverar det som sker (Barret 2004: 256 ff. och Månsson 2004: 426). 
30 Barret 2004, referens till Aucoin 1990; Dawson och Dargie 1999. Analysen av politikens 
innehåll och implementationsprocessen ersätts då av analyser av change management och performance 
targets genom förändrade planerings- och reformstrategier av offentliga tjänster och idéer som har 
sitt ursprung främst i företagsekonomiska teorier. 
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 I denna studie hämtas stöd i teoretisk och empirisk forskning som betonar 
policyanalysens empiriska,  kritiska och sociala interaktiva aspekter och 
dimensioner i ett samhälles demokratiseringsperspektiv. Hklargörs 
policyanalysen som en vetenskaplig studie, som en del av kunskapsbasen för att 
komma till rätta med angelägna problem i samhället, en inriktning i 
överensstämmelse med Lasswells utgångspunkt att vetenskapliga studier av 
politik inte är värdeneutrala. Interaktionen, där teoretiska och 
erfarenhetsbaserade kunskaper kommunicerar i en kritisk studie för ömsesidigt 
stärkande utveckling, betraktar jag som en konsekvens av forskningens 
utveckling sedan 1950-talet och  som en del i samhällsutvecklingen och den 
samhällsvetenskapliga kunskapsutvecklingen. Även bland forskare som förenas 
i att vetenskapliga studier inte är värdeneutrala finns skillnader i metodologiska 
utgångspunkter, som exempelvis kan visa sig i syfte och startpunkt för analyser.
 Distinktionen mellan en studie av den politiska verkligheten och en politisk 
studie av den sociala verkligheten är viktig.31 Forskaren som undersöker sociala 
fenomen och politiskt praktiska samhälleliga problem  är också deltagare i det 
politiskt demokratiska samhälle som undersöks. I mångfalden av angreppssätt 
och utgångspunkter är det inledningsvis viktigast att veta mest om forskarens 
argument för analysen och varför den genomförs något som  jag  medvetet gett 
stort utrymme åt  i avhandlingens inledande kapitel. 
 I denna studies analys följs aktörernas erfarenheter av kommunikation och 
handling, som resulterat i att de har klarat av att lösa sina problem. Det betyder 
inte att de varit fria från dilemman eller svårigheter. Planerade aktiviteter och 
förändringar kan skapa motsättningar och förmågan att hantera dessa påverkar 
möjligheterna att fullgöra uppgifter i åtagandet. Min analys följer det 
förståelsebaserade angrepssättet, att gå till den minsta enheten och startar hos 
den aktör som är politiskt ansvarig för genomförandet av revisionsuppgifterna, 
vilket   innebär ett ’nerifrån-upp-perspektiv’. Den ansvariga individens 
kontakter med andra skapar implementationsstrukturen när uppgifter 
genomförs. Med den startpunkten kan de samverkande interaktionerna i 
organiseringen följas och efter hand systematiskt pusslas ihop  i en baklänges 
kartläggning (Elmore 1979). Baklängesresonemanget utgår från de individuella 
och kollektiva val som aktörer gör i organiseringsprocesser med de villkor som 
finns och som de väljer att tillvarata för att lösa uppgiften och därifrån till hur 
policy klaras av att förverkligas. Vilka aktörer som medverkar och samlat 
samverkar och hanterar  utmaningar på sätt som ger önskvärda resultat får 
empirin utvisa.  
 Det går inte att förekomma analysen, som om vi redan skulle veta vilka 
frågor, teoretiska utgångspunkter, angreppssätt och resurser aktörerna har när 

                                                      
31 Se vidare Gorman, R. A., Phenomenology, Social Science, and Radicalism: The View from Existence. Inte 
minst hans kritiska analys och utveckling av problemet med fenomenologisk objektivitet och 
vetenskaplig verifierbarhet; ”Social knowledge is scientifically verified, [referens till Vierkandt, 
Strasser, Natanson] by correlating empirical fact to absolute transcendental knowledge.” 
(Gorman 1976, Citat n. 17 s 501).  
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de organisera och löser uppgifter med resultat som de värderar . Det uppmanar 
till att ta reda på de institutionella arrangemang som bidrar till att den 
kommunala revisionen klarar av att fullgöra sina uppgifter. Vad vi vet från 
början är vilka, som åtagit sig och har det politiska ansvaret för revisionen, det 
vill säga de förtroendevalda revisorerna. För övrigt gäller att vara öppen i datas 
insamling och analys för förståelse av vad det är som uttrycks, kommuniceras, 
och tillvaratas i revisionsprocessen och med vilka de förtroendevalda har utbyte  
för att klara av revisionsåtagandet. Det ska ge förklaringar till hur det går till, för 
vad och för vem det som görs värderas i kommunrevisionens 
implementationsprocesser  (Browne och Wildavsky 1983; Starrin och Svensson 
1994; Alvesson & Sköldberg 2008).  

6.3  Teoretiska och praktiska kunskapstypers 
betydelser i analyser 

Att samhällsforskare som sociala aktörer måste uppmärksamma samspel, 
förhålla sig till och i abstrakta analyser tolka det som av andra sociala aktörer 
redan tolkats benämner Giddens för ’dubbel hermeneutik’. I kritik mot den 
objektivistisk-subjektivistiska samhällsteoretiska dualismen och den 
konceptualisering som många samhällsteoretiker gör utvecklar Giddens en 
struktureringsteori. Teorin tillvaratar, kritiserar, rekonstruerar och utvecklar 
både Webers hermeneutik och Schütz fenomenologi med det dubbelsidiga 
perspektivet. I Giddens struktureringsteori finns det ingen absolut skiljelinje 
mellan olika språk och kunskapstyper, å ena sidan vardagsspråket och 
vardagskunskapen och å andra sidan ”produktionen” av vetenskaplig kunskap 
(Månsson 2004:420). Struktureringsteorin ger stöd för 
implementationsstrukturen som en analysenhet. I Giddens teori har dock 
kunskapstyperna ingen betydelse för själva struktureringen, men för att kunna 
förstå de uttryck och det som sker i den praktik som jag studerar anser jag att 
det kan vara väsentligt att vara lyhörd för olika  typer av kunskap som uttrycks. 
Kunskapstyperna kan  ha betydelse för vilka som inkluderas respektive 
exkluderas i kommunikationen och vilka det är som är deltagare kan ha 
betydelse för förståelse av vilka institutionella villkor som tillvaratas i ansvaret 
och revisionsprocesserna jag analyserar. 
 Analysdesignen ska hålla för att reflektera systemens autopoiesis i abstrakt 
och konkret betydelse. Den teoretiska analytiska abstraktionen ska kunna 
reflektera distinktionerna, de observerbara skillnaderna, baserade på empiriska 
data från fallen som är studerade i sin sociala praktik. Analyserna  i denna 
forskningsprocess syftar till ökad förståelse och förklaringar av företeelser  
studerade i sin aktuella sociala kontext. Därför anser jag, att det är väsentligt att 
beakta distinktionen mellan förutsättningarna för det logiskt abstrakta 
respektive konkret skapade kunskaper.  
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 För de opersonliga logiska kunskaperna är techne förutsättningen medan 
förmågan som förutsätts för människors skapande i praktiken är mëtis. 32 Det vi 
har förmåga att urskilja kan tillvaratas och i studierna är det väsentligt att  
beakta båda kunskapstyperna såväl i fältarbetet som analyserna av det empiriska 
materialet. Såväl de teknologiska som de praktiska kunskapstyperna är 
strukturerande förutsättning och distinktionen har relevans i analyserna för att 
bättre förstå, respektera och reflektera kring implementationsprocessernas 
strukturerande villkor.  
 Dimensionerna i den särskilda praktiska erfarenhetskunskapen kännetecknas 
av att de är unika skillnader som kan märkas i förhållande till de logiska, 
teknologiska generaliserbara kunskapsvillkoren. Buntas den personliga 
förmågans socialt skapande förutsättningar i den särskilda situationen ihop med 
kunskapstyper för logikens förutsättningar , menar jag att vi redan har bestämt 
innehållet i den minsta meningsenheten (att det ska vara något logiskt) och 
samtidigt startar  analysen på en abstrakt nivå ovanför den sociala praktikens 
villkor.  

6.4  Startpunkten för analysen 
Teorierna för det förståelsebaserade angreppssättet ger stöd för grundprincipen 
att i fältarbetet gå till dem och det som studeras och anpassa de vetenskapliga 
undersökningsmetoderna så att problemet kan belysas. Det som studeras här är 
i flera avseenden en tidigare obelyst del av den sociala verkligheten. Då är det 
väsentligt att använda angreppssätt och metoder som inte från början avgränsar 
möjligheterna att få information om de frågor som ska undersökas.  
 Problemområdet där revisionspolicy ska skapas har berörts ovan. Nu 
handlar det om att klargöra principerna för fastställandet av enheten som ska 
analyseras, för att kunna säga något om vilken betydelse revisionen har för  i 
och för ansvaret den granskar och prövar åt fullmäktige och 
kommunmedborgarna. Startpunkten är hos dem som är politiskt demokratiskt 
ansvariga för genomförandet av revisionen, de förtroendevalda revisorerna. Det 
är  som ovan nämnts ett självständigt uppdrag enligt kommunallagen (KL 9:7) 
och revisorerna kan var och en betraktas som självständig myndighet i sitt 
åtagande i tryckfrihetsförordningens mening (Björkman & Riberdahl 1997:120; 
Lundin 1999). Juridiken är inte det avgörande här. Här gäller det att 
metodologiskt ta sig an undersökningen med en relevant startpunkt, för att 

                                                      
32 Termen mëtis härstammar från antikens Grekland. ”Broadly understood, mëtis represents a 
wide array of practical skills and acquired intelligence in responding to a constantly changing 
natural and human environment. … The emphasis is both on Odysseus’s ability to adapt 
successfully to a constantly shifting situation and on his capacity to understand, and hence outwit, 
his human and divine adversaries.” (Scott 1998:313). Se vidare i Scott, främst kap 9, för förståelse 
av den praktiska kunskapen och konsten att agera i det specifika lokala sammanhanget för 
politiska nivåer. 
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rättvisande begripa hur revisorerna granskar ansvarstagandet och för att kunna 
förstå vad revisorerna ägnar sig åt när de genomför det som de bedömer vara 
viktigast och  för att i fallstudierna få information av betydelse om ansvaret i 
skötseln av verksamheten. Det hela pågår i kollektivt organiserade system och 
uppgiften att granska andras ansvar i deras politiska uppgifter förutsätter 
interorganisatoriska relationer för de gemensamma angelägenheternas skull och 
för vetskapen om hur ansvaret klaras av (Bogason 2000).  

”There may be circumstances where it is unnecessary within the context of some specific 
problem that may be unraveled at an organizational or interorganizational level of 
analysis. But such a mode of inquiry may not reveal the source of the problem or offer 
a sufficient explanation. In that case we are required to use methodological 
individualism to unravel the nexus of relationships. “(Ostrom 1986:8 i Bogason 
2000:56)  

Om individer inte kan ses som ansvariga då de har möjlighet att handla 
självständigt även om det berör en situation med en kollektiv valmöjlighet, så 
kan det inte betraktas som självstyrande. Det individuella utrymmet för 
ansvarigt handlande är då otillräckligt för att sköta sina ärenden. När det inte 
kan säkerställas att det finns handlande individer, behöver någon form av lokal 
gemensam förvaltning skapas. Denna princip för ansvarstagande beskriver 
Bogason (Bogason 2000:55) som en av de starkaste normativa ansatserna för 
metodologiska individualister.  
 För att starta undersökningen av mina frågor så vet jag på förhand att det 
finns förtroendevalda revisorer som åtagit sig politiskt ansvar för att sköta 
kommunrevisionens uppgifter. Det framgår av lagen och dess förarbeten och 
det framgår i mediadebatten. Att den förtroendevalda revisionen är 
återkommande utredd de senaste femton åren kan tolkas som att lagstiftaren är 
osäker på om kommunrevisorerna ägnar sig åt det som lagstiftaren förväntar sig 
av dem och att det råder osäkerhet om deras legitimitet. Genom att starta den 
empiriska undersökningen hos revisorerna och få information och kunskap om 
vad de ägnar sig åt i kommunikation och handling kan vi få del av deras sociala 
interaktioner med andra. Vi kan få veta vad de gör och hur de tar sig an sitt 
åtagande. Då kan vi både få svar på vad, hur och vilka de samverkar med och 
vad det har för betydelser av värde i det lokala sammanhanget.  
 Angreppssättet i de empiriska studierna innebär metodologisk individualism 
i den bemärkelsen att jag startar hos de individer, som är ansvariga för 
kommunrevisionens utförande i det kommunaldemokatiska systemet. Hade jag 
i stället gjort studien inom ett privaträttsligt reglerat företag, hade startpunkten 
varit en ansvarig revisor i det systemet. Oavsett vilka revisorer som ansvarar 
och vad de ska utföra för uppgifter för att sköta revisionsåtagandet, ska 
revisionen genomföras av enskilda individer med människans alla förmågor och 
brister (Johansson, Häckner och Wallerstedt 2005:135).  
 Studien genomförs med vetenskapsteori som stödjer 
implementationsforskning för analys av ansvar i kollektivt handlande när 
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politiska ansvarsprocesser granskas av kommunrevisionen. Det gör det möjligt 
att gå till startpunkten, de förtroendevalda revisorerna, för att få del av hur de 
tar sig an vad de vill uppnå och vilka de har kontakt med för att klara av det. 
Detta ger underlag för förståelsen av hur kommunnikationsutbytet i 
revisorernas sociala interaktioner och responsmönster kan bidra till att starta  
ömsesidigt lärande i ansvar som ska tas politiskt i de sociala relationerna i 
kommunen (Gouldner 1960; Kooiman 1993). Med en abduktiv förståelse- och 
förklaringanssats och systemteoretisk fenomenologisk tolkning utformas 
studien för att forskningsfrågorna ska kunna besvaras empiriskt med förståelse 
och analys av de förtroendevalda revisorernas uttryck och handlande i sina 
sociala sammanhang och för att  beskriva vad som där sker och bidrar i 
revisionsprocessernas genomförande  sett i ett framåtsyftande och 
problemlösningsinriktat perspektiv.  
 Den kommunala revisionen får vara ingången till de ansvarsrelevanta 
dimensionerna som kan synliggöras och  framträda i revisionsprocesser i 
kommunal praktik. På så sätt får vi tillgång till kommunikation om ansvarighet 
från aktörerna, som inkluderas i granskning av det ansvar som ska tas politiskt i 
kommunerna. På aktörsnivå svarar de förtroendevalda revisorerna för 
kommunrevisionens åtagande, vilka andra aktörer som medverkar i 
revisionsprocesser vet vi inte på förhand. Det vet vi först efter att revisorerna 
berättar och i handling visar vilka som är viktigast för dem att kommunicera 
med. 

6.5  Analysenheten  
Innan det går att välja metoder för datainsamling i praktiken behöver 
analysenheten fastställas. Det gäller att veta vad det är som analyseras och vilka 
avgränsningar det innebär i de studerade fallen. Yin (2006) beskriver 
forskningsdesign vid fallstudier och ger som generellt rättesnöre för 
fastställande av analysenhet, att det beror på hur forskningsfrågorna initialt har 
definierats. Om  frågorna inte  ger stöd för valet av analysenhet, är frågorna 
troligtvis för många eller för vaga (Yin 2006:42f).  
 I mina fall handlar det om informationsutbyte i sociala interaktioner och 
handlingar i revisionsprocessers implementationsstrukturer. Det innebär att 
avgränsa analysen för att få veta vad av betydelse  som uttrycks av aktörerna i 
revisionsprocesser, hur det går till när den informationen används i utmaningar 
som kommunrevisorer väljer att hantera för att fullgöra sina åtaganden och 
vilket resultat som värderas av dem som berörs av de  revisionsprocesser som 
genomförs. 
 Forskningsfrågans karaktär är sådan att de empiriska fallstudierna utgörs av 
handlingar och resultat genom flera individers samskapande. Det  handlar om 
sociala revisionsrelationer där revisorer har ett särskilt ansvar att granska andras 
skötsel av verksamheter i kommunerna åt fullmäktige och 
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kommunmedlemmarna. De av fullmäktigeförsamlingen lokalt valda 
förtroendevalda revisorerna är min startpunkt. De är de enda som på förhand 
kan antas ha något med revisionens genomförande att göra. De utgör en 
relevant startpunkt för att få en ingång till den meningsskapande strukturering 
som ska analyseras. 
  Hjern & Porter (1983) avgränsar enheten för analysen till dem och det som 
görs i faktiska implementationsstrukturer. I mina fall kan analysenheter därmed  
vara utmaningar som politiskt ansvariga möter i organiseringen av uppgifter för 
att fullgöra sina politiska åtaganden och som aktörerna i revisionsprocesser 
bidrar till att lösa och med resultat som värderas för att de ger relevanta och 
meningsfulla effekter i det politiska ansvaret i den lokala kontexten. 
Policyskapande  är därmed, när policyproblem som aktörerna väljer att 
organisera resurser för organiseras med resultat som värderas som önskvärd 
problemlösning i de aktuella fallens praktik. Implementation kan då generellt 
betyda att klara av att lösa politiska problem (Carlsson 1993:67f).  
Med startpunkt hos de förtroendevalda och deras redogörelser för vad de ägnar 
sig åt och med vilka används snöbolls-metoden för att gå vidare till intervjuer 
med dem (Hjern och Hull 1987:52). De aktörer som är involverade i lösningen 
av det aktuella policyproblemet får då benämna varandra och för att samla in 
data där anpassas metoder utifrån aktörernas situation. Innehållet i 
revisionsprocesserna och kontaktmönstret kartläggs och de problemlösande 
ansvarsrelevanta analysenheterna blir  möjliga att pussla ihop under hand och 
rekonstruera i efterhand. Eftersom det inte enbart handlar om vad som sker vid 
ett enstaka revisionstillfälle utan i revisionsprocesser, behöver jag också 
överväga vad som är tillförlitliga tidsaspekter i  genomförandet av studierna 
 och jag återkommer till det nedan i kapitel 7 om metoder och  material. 
  Det är budskapen från aktörerna i revisionsprocesserna med startpunkt hos 
de politiskt ansvariga förtroendevalda revisorerna som ska förstås och förklaras. 
I denna studie undersöks de övergripande forskningsfrågorna empiriskt för att 
studiens syfte ska uppnås. Från analysens startpunkt är det budskap och 
aktiviteter i de studerade fallen som vägleder insamling och analyser av det 
empiriska materialet. De empiriska beskrivningarna utvisar vad det är för ansvar  
och utmaningar som förekommer i revisionsprocesser, vilka institutionella 
villkor, normer, handlingsmönster och förändringar som i praktiken framträder 
och värderas. Av de empiriska resultaten blir det på motsvarande sätt 
synliggjort om det teoretiska stödet för den empiriska undersökningen är 
tillräcklig eller vilket ytterligare teoretiskt stöd jag behöver för bearbetning, 
beskrivning, sammanfattande analyser och reflektioner kring resultaten. 
 Med det teoretiska stödet för de frågor som är aktuella i fallstudierna, som 
presenterats i detta kapitel, kan nu analysenheten fastställas. Analysenheterna 
utgörs av det som kommunrevisorerna väljer att göra i situationer och 
utvecklingsförlopp när de tar sig an och bidrar till att problematiska utmaningar 
hanteras med resultat som värderas önskvärda enligt de deltagande aktörerna. 
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Utifrån detta kan olika resultat visa sig i analysenheterna beroende på vad som 
väljs att göras och vilka som deltar i det.  
 Det ska gå att analysera den revisionspolicy som framträder ur det lokala 
empiriska datamaterialet. Där kan flera variationer av problem, angreppssätt 
och implementationsstrukturer visa sig. Revisionen här gäller kommunrevision i 
politiskt demokratiskt styrd verksamhet. För revisionen i sociala system för 
demokrati gäller, som för andra institutioner, att revisionens värde består i vad 
dess  genomförande har för ansvarsrelevant värde och vad det är kan jag inte 
föreskriva på förhand. Det gäller att vara försiktig här, då forskningfrågorna har 
normativa inslag och undersöks empiriskt med utgångspunkt från 
revisionsprocessers genomförande i kommunaldemokratiska kontext. Vad för 
ansvar som uppmärksammas, utmaningar som möts, hur de hanteras och vad  
som är önskvärda resultat i respektive lokal praktik hör till det som ska 
analyseras och beskrivas. 

Analys av revisionsprocesser  
Att gå andra människor till mötes i den sociala praktiken innebär att försöka 
förstå vad de sociala villkoren innebär för människorna i deras livsvärld. Finns 
det svagheter i det politiska ansvaret i den  kommunala demokratins 
institutionella arrangemang som kan förbättras, ska det samspelet mellan 
institutionerna, de kommunala politiska organisationerna och medborgarna ska 
samhällsvetenskapliga policyanalyser kunna förmedla empiriska beskrivningar 
av hur ansvarsfrämjande samspel kan se ut. Det tillhör villkoren i politiskt 
demokratiska system och dess olika institutioner och organisationer att 
gemensamt hjälpas åt att se problem i samhället, mobilisera resurser att möta 
och hantera utmaningarna så att verksamheterna i den kommunala demokratin 
utför verksamhet av värde för dem som berörs i lokalsamhället. Den lösningen 
är inte ansvarsrelevant ändamålsenlig innan vi återvänt och sett att den har en 
meningsfull betydelse för den svagaste länken i den lokala praktiken och sett att 
verksamheten åstadkommer mer önskvärda sociala effekter med de 
förbättringar som genomförts. 
 För analyserna av revisionsprocesser i kommunrevisionens genomförande 
av sina uppgifter och deras betydelse för individuellt och kollektivt ansvar finns 
stöd i teori från implementationsforskning. Revisionens uppgifter utförs i 
kommunernas verksamheter och politiskt ansvarigas beslutsprocesser i 
beredningar, styrelser och nämnder och dessa  ska kunna bidra till de värden 
som avses med verksamheten för medborgarna i kommunen. 
 De som själva är mest berörda, de förtroendevalda revisorerna som åtagit 
sig ansvar i systemet för kommunal revision är min startpunkt. I sin 
kommunikation med andra organiserar de sig för att klara av de utmaningar de 
själva väljer att ta sig an utifrån de villkor som råder  i kommunen. Det finns på 
så sätt inte någon på förhand definierbar organisation eller struktur att 
undersöka eftersom  den skapas av dem som deltar. Det är i den betydelsen jag 
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analyserar vad de har för utgångspunkter för vad de kommunicerar av an-
svarsrelevant betydelse, med vilka och vad de avser att klara av för 
organiseringen av sina uppgifter. Så kan vi få insyn i vad de studerade fallen av 
revisonsprocesser har för värde i ansvaret att sköta de verksamheter som är 
gemensamt angelägna för kommunmedlemmar i allmänhet och som i politiska 
beslut prioriterats för svaga och socialt utsatta kommuninvånares behov i 
synnerhet.  

Analysens normativa aspekter 
Under det senaste decenniet har kritik uttryckts för att problembilder och 
utgångspunkter inte klargörs i samhällsvetenskaplig forskning, som analyserar 
policyprocesser med normativa inslag. Det för med sig att politiskt och 
ekonomiskt effektiva och teknologiska lösningar på policyproblem levereras 
utan beskrivning av de problem som dessa lösningar ska motsvara samt att 
såväl problem som problemlösning frikopplas från sina sammanhang. Då kan 
lösningar som är fördelaktiga för enskilda aktörer presentras. Deras makt och 
förmåga att agera med institutionella normer som främjar särintressen utan 
respekt för ansvar som följer av beslut och beslutsprocesser blir förenliga med 
en demokratisk ordning i kommunerna. Samhället är inte längre monocentriskt. 
Här finns flerfaldiga politiska styrnivåer, ansvarsaspekter och perspektiv att 
beakta (Rhodes 1997:3 Luhmann 1982: xv, 253-ff, 1995:190). Politiska, 
ekonomiska och sociala förhållanden omfattas i det politiska ansvaret för en 
demokratisk ordning. Samhällsvetenskapliga forskare ska kunna undersöka 
angelägna samhällsproblem, organisering för att lösa dem och dess resultat 
öppet och kritiskt oberoende från politiska maktinnehavares egna särintressen 
(Hajer och Laws 2006).  
 I det svenska systemet finns statliga och kommunala institutioner och 
organisationer för att medborgarnas gemensamma medel ska tillvaratas och 
kunskaper  om människors behov i kommunen kommuniceras. Det 
ansvarsrelevanta innehållet liksom implementationsstrukturerna i kommunala 
revisionsprocesser kan se olika ut. De ska ändå gemensamt motsvara kraven för 
de uppgifter som vilar på den kommunala revisionen att genomföra i 
verksamheter där demokratins villkor och aktuella samhällsförhållanden hör till 
möjligheterna och begränsningarna. Revisionens informationsåterföring ska 
vara trovärdig och  ge relevanta och rättvisande beskrivningar om det ansvar 
som revisionsansvariga faktiskt tar för verksamheten. Vad de kommunala 
revisorerna har för utgångspunkt och vilka villkor och normer i 
institutionaliseringsprocesser mellan medborgare och demokratins institutioner  
de förmår att tillvarata i genomförandet av revisionen är  empiriska frågor. 

”Om organiseringen av decentralicerad samverkan mellan olika statliga och 
kommunala huvudmän inte prioriteras och belönas, kommer den etablerade 
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välfärdsstaten att förlora sin historiska och etiska grundval, den som bygger på att 
föra offentliga resurser från dem som har till dem som inte har.” (Hjern 2007:34) 

 Samarbete och samverkan mellan olika specialister och 
verksamhetsområden är medel för att politiskt, administrativt och 
verksamhetsmässigt utföra de uppgifter som politiskt ansvariga har erhållit 
förtroende och beslutsmakt för att sköta. Det handlar om samspelsprocesser 
som kräver politisk samordning i demokratisk ordning för att välfärdsstaten ska 
leva upp till  sina historiska, etiska och demokratiska anspråk (Hjern 2007). 
Detta handlar om  staten och det handlar vad som sker i kommunerna som 
politiska, ekonomiska och sociala enheter. Förtroende och ansvar ska skötas så 
att samspelet mellan demokratins institutioner och kommunmedlemmarna 
innebär legalitet och legitimitet i skötseln av offentliga verksamheter. Då skapas 
praxis där beslutsmakt och ansvar används för att människor i utsatta 
situationer och livsvillor med rätt till rättvis bedömning får det som  genom 
myndigheters insatser och professionella tjänster är effektiva och 
ändamålsenliga verksamheter för dem. 

Beredskap för olika policyanalyser  
Det finns inte ett rätt sätt att genomföra åtaganden och inte ett sätt att analysera 
hur de sköts när  önskvärda resultat åstadkoms.  Hjern (1992, 2001a, 2007) 
Hjern illustrerar tre olika renodlade typer och inriktningar av policyanalys. 
Dessa analystyper är utvecklade allteftersom specialicering av kunskaper och 
uppsplittring av verksamheter ökat samt beroende av vilket frihetsutrymmet är 
för genomförandet av uppgifterna.  
 De olika policyanalyserna kan kombineras för analyser av vad som i olika 
sammanhang visar sig vara den organisering som krävs för att utföra de 
uppgifter organisationen har tillskapats för samt vilka institutionella 
arrangemang som då tillvaratas.  
 Att studera och analysera organisering betyder att undersöka de sociala 
interaktionerna som sker när personer försöker organisera sig för att samordna 
och koordinera sina aktiviteter så att dessa ger vettiga resultat till rimliga 
ansträngningar. Figur 2 nedan förklarar tre olika typer av policyanalyser, typ A, 
B och C, skapade med utgångspunkt från Hjern (Hjern 1992,199a, 2001a:77, 
2007:46). Med en enkel tankefigur åskådliggörs hur olika organisationer 
behöver varandras kunskap för att fullfölja den organisering som deras 
samhällsåtagande kräver i dagens tjänstesamhälle.  
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Figur 2. Tre typer av policy med olika utgångspunkter  
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medborgarna mellan organisationer förutsätter att aktörer möts för att lösa 
uppgifter för medborgarnas skull. Därför är industrisamhällets styrteori otjänlig 
eftersom den är baserad på principer för reglering av normer inom enskilda 
organisationer. Genom att aktörerna samarbetar i informationsutbyte och tar 
del av varandras kunskaper kan det ändå klaras av. När verksamheter fungerar 
organiseras professionella tjänster ofta mellan de specialiserade 
organisationerna i förhållande till ’för vem’ eller ’för vad’ frågor ska lösas.  Då 
kan de organisera sig samverkande för de ’sammansatta behov’ de gemensamt 
ska åtgärda. Detta förutsätter att medlemmar i olika organisationer 
uppmärksammar de egna kunskapsbristerna, att de själva och deras egen 
organisation inte ensamma kan ge medborgarna det tjänsteinnehåll som krävs 
för att sköta sina uppgifter. Då kommunicerar de med varandra och utbyter 
kunskaper de behöver och för att i tid genomföra sina uppgifter.  
 I offentliga verksamheter förekommer det att de som organiserar sig och 
samarbetar professionellt hamnar i dilemman till följd av olika viljor och 
styrprinciper som upplevs oförenliga. Organiserar de sig produktivt i 
förhållande till ’för vem-frågan’ stör de den etablerade systematiken i sin 
organisations budgetredovisning och fortfarande råder modeller som utgår från 
Mekanoförbundets normalkontoplan. Struntar anställda och politiker i ’för 
vem-frågan’ sviker de patienten eller klienten. Samverkansstudier visar också att 
anställda i offentliga verksamheter inte belönas av sina chefer och arbetsgivare 
när de organiserar sig effektivt och så att tjänsterna av medborgarna de är till 
för upplevs vara ändamålsenligt utförda (Hjern 2001a). 
  I just mina revisionsfall kan det vara så att det finns revisorer som hamnar i 
tvärdrag, att de inte uppskattas för den information de har laglig rätt att 
inhämta och uttrycka för genomförandet av revisionsåtagandet. Där kan finnas 
olika viljor och uppfattningar om vem som äger rätten till de mest relevanta 
styrprinciperna, vems/vilkas verklighetsbeskrivning som tillvaratas i 
revisionsprocessen. Revisorer som fullgör sitt åtagande kan antagligen också 
hamna i situationer som kräver ansvarsetiska ställningstaganden, när de 
uppmärksammar väsentliga problem i kommunen. Om någon kan eller vill lära 
sig något av den information revisorerna förmedlar är också en empirisk fråga 
som kan analyseras. Detta kan göras genom att ta reda på vilken betydelse 
information i och av revisionsprocesser har och hur informationen visar sig 
tillvaratas för något som har att göra med det ansvar som ska tas politiskt i 
kommunen.  
 Med kartläggning av den policy som skapas i den aktuella praktiken är det 
möjligt att vetenskapligt belysa  de politiskt ansvariga revisorernas angreppssätt 
att politiskt ta sig an de osäkerheter som de ofrånkomligt har att hantera i 
revisorsrollen och vad de där väljer att lära sig samt vilka effekter det får. Detta 
är metoder som tidigare använts och dokumenterats i forskning för analys av 
innehållet i policyskapandet respektive vilka som deltar i de policyskapande 
implementationsprocesserna av bland andra Elmore (1979), Hjern och Porter 
(1983), Hood, Rothstein, Baldwin, (2001/2004),  Hood, James, Peters, Scott 
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(2004), Hill ( 2007:21 ). Någon motsvarande empirisk forskningsansats för 
lokala och regionala kommunala revisionspraktikers ansvarsgranskning har inte 
gjorts.  Det är en öppen fråga för vad revisorerna organiserar sig, vilket 
anvarsrelevant innehåll det är i revisionsprocesserna och  vilka samspelsaktörer 
och policyfigurer som framträder av de policyskapande revisionsprocesserna.  
För insyn i detta krävs att komma så nära att själva policyskapandet kan förstås 
och begripas i sitt sammanhang.  
 När data pusslas ihop från intervjuer med dem som deltagit och deras  
beskrivningar av vad som vägleder deras handlingar visar sig också innehållet i 
interaktionerna för olika policyskapande revisionsprocesser i praktiken. Det ger 
nära unika och konkreta exempel som kan belysa och beskriva de 
policyskapande revisionsprocesser som analyseras och vars analysresultat 
beskrivs med stöd av kunskapsbaserade förståelse-  och förklaringsansatser  i 
denna avhandling. Policyskapande revisionsprocesser definieras här som 
policyprocesser som med utgångspunkt i vad kommunrevisorer väljer att ägna 
sig åt organiseras så att dess resultat bidrar till resultat som värderas i och för 
förbättring som har att göra med politiskt ansvar och ansvarsprocesser utifrån 
de villkor som finns i kommunen.  
 För fältarbetet väljs arbetsmetoder som kan ge tillgång till empiriska data. 
De ska ge förståelse och förklaringar till vilka teoretiska utgångspunkter som 
vägleder kommunrevisioner när de tar sig an de utmaningar de prioriterar att 
ägna sig åt   i praktiken , hur det går till i revisionsprocesserna när märkbara 
förändringarna åstadkoms och varför dessa skillnaderna värderas som 
önskvärda resultat. Det är exemplifierande flerfallsstudier som genomförts och i 
nästa kapitel presenteras fältarbetets metoder och hur det empiriska materialet 
samlas in, analyseras och i övrigt  hanteras. De empiriska resultaten presenteras 
därefter i de fem kapitel som ingår i del III.   





 

7  Fältarbetets metoder och 
material   

I föregående kapitel redogjordes för valtet av angreppssätt i analyserna för att 
kunna fastställa och avgränsa analysenheterna. I detta kapitel redogörs för 
fältarbetet, insamling och hantering av materialet som analyserats. Här beskrivs 
stödet för valet av de huvudsakliga metoderna för att med utgångspunkt från 
forskningsfrågorn få del av erfarenheter från dem som vet vad det innebär att 
medverka i ansvarsprocesser i kommunerna liksom hur materialet hanteras. De 
väsentligaste primärkällorna i materialet utgörs av information från 
samtalsintervjuer och återföringar. I detta kapitel beskrivs också kriterierna för 
kommunurvalet samt frågorna som använts i samtalsintervjuer med deltagarna, 
i fokusgrupper, parvisa och/eller enskilda intervjuer samt hur det insamlade 
empiriska materialet hanterats i forskningsprocessen.  

7.1  Metoder  

Flera metoder för datainsamling och gemensam analysmatris  
I studierna som ligger till grund för denna avhandling samlas data in med flera 
fältnära metoder. De väsentligaste källorna utgörs av samtal i intervjuformer 
som empirisk metod och kvalitativ förståelseform, för kunskapsutveckling samt 
för mänsklig interaktion och kritisk aktivitetsbaserad reflektion i sociala 
beroendeförhållanden och relationer i världen (Freire 1974/2007, 1998; Kvale 
1997; Johnson & Johnson 1997; Dixon 1999). Källorna utgörs också av 
dialoger i återföringsmöten, observationer, enkäter och arkivmaterial. Dessa 
görs i och med utgångspunkt från de miljöer och människors livsvärldar som 
möts kring studiens frågor om aspekter i ansvaret , utmaningarna och samspelet  
i organiseringen av uppgifter och beslutsprocesser (Starrin och Svensson 1994; 
Svensson och Starrin 1996; Kvale 1997). I avhandling väljer jag därmed att 
fokusera analyserna på innehållsliga och socialt relationella aspekter och 
dimensioner av väsentlig värde så  som personerna uttrycker kring temat när jag 
möter dem i deras situationer och sociala kontext.  Det innebär samtidigt att det 
inte är personerna eller deras åsikter i största allmänhet som analyseras.   
 Samtalsintervjuerna är de viktigaste källorna för att få tillgång till 
information direkt från berörda. Därför ges också  nedan mest utrymme  till 
beskrivningar av systematiken i samtalsintervjuerna. Därutöver utgör 
textanalyser av dokumenterade primärdata, dokument och arkivmaterial - 
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däribland kommunrevisionens granskningar, årliga redogörelser och 
bedömningar i revisionsberättelser för verksamhetsåren 2003-2006 samt direkta 
och deltagande observationer komplementära källor.  
 Vid återföringar med de informanterna, där jag beskriver väsentlig resultat 
och reflektioner från intervjun/intervjuerna tillvaratar jag reaktionerna på den 
återkopplade informationen. Dessa återkopplingar gör det möjligt för oss att 
föra en dialog och vidareutveckla kunskapen kring olika synsätt och aspekter i 
resultaten och ömsesidigt tillvarata dem under hand i forskningsprocessen. I 
dialogen kan deltagarnas information komplettera tidigare subtila uttryck, datas 
trovärdighet och signifikans kan säkerställas och bli ömsesidigt tillgänglig för 
kritiskt tänkande och fortsatt kommunikationsutbyte i ord och handling 
(Myrdal 1968; Kvale 1997. I hela forskningsprocessen har såväl deltagare som 
forskare varit ömsesidigt tillgängliga för frågor, klargöranden och 
kompletteringar som efterfrågats från endera hållet. 

Operationaliseringen för analys och integrering av olika fall 
Samma matrismall används för analyserna, oavsett om det är muntligt eller 
skriftligt datamaterial som samalts in.  
 Fyra frågeområden för analyser av organiseringsuppgifter (FO) från 
innehållet i arbetsprocessen bildar typmönstret för de data som skrivs in i 
matrisen och analyseras:   
 
0. Bakgrundsbeskrivning, avgörande utgångspunkter för berättelsen  
1. Ansvar i uppdrag/uppgift (ADA), definition av dess betydelse/behov för 
vad/vem (FO1)  
2. Uttryckt prioriterad aktivitet/utmaning/uppgift och lösningsalternativ (FO2)  
3. Handling och hantering av resursers mobilisering, alternativ i utförandet, 
metodval i praktiken (FO3).  
4. Resultats värdering, vad som värderats, argument kring konsekvenser,  
värderingar av vad som erfarits och hur det utförts (FO4 – FO6)33.  
 
Analyserna av de olika muntliga och dokumenterade källorna utgör delresultat 
vars information är komplementära delar som utvidgar kunskapen efterhand 

                                                      
33 Hanteringen av utmaningen slutar inte alltid vid fråga 4 (FO4). Organiseringsprocessen kan 
fortsätta vid senare tillfälle, eller med annan aktör inblandad, exempelvis därför att aktörerna 
värderar resultatet som otillfredställande. Det visade sig snart att samma problem/frågan 
återkom, exempelvis genom revisorernas uppföljning av en tidigare granskning eller genom att 
andra aktörer reagerar och tar vid i revisionsprocessen med eller utan revisorerna med stöd av 
information i  revisionsprocessen. Då dokumenteras det som en förlängning på den ursprungliga 
(FO4) därav (FO4-FO6) i analysmatrisen då det är resultat som verifierierats relaterat till samma 
utmaning.   
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som de interrelaterade berättelserna kring frågorna framträder. Beskrivningarna 
som framträder genom analyserna byggs upp med stöd i framträdande 
ansvarsrelevanta aspekter och förekommande variationer i praktiken. Efterhand 
i forskningprocessen kan alltmer fullständiga och underbyggda beskrivningar 
ges samt beaktas olika aspekter och dimensioner i relationerna som samverkar 
för helheterna (Mishler 1986; Starrin 1994; Kvale 1997). Innehåll i muntliga och 
skriftliga data är av olika karaktär och analysarbetet skiljer sig åt. Den 
gemensamma nämnaren finns i syftet, frågorna och den teoretiska analysramen. 
De  är utgångspunkt  för såväl  dialoger och samtal förda ansiket mot ansikte 
mellan människor vilka  utifrån sina olika perspektiv deltagit och samtidigt 
befunnit sig  i rummet som vid textanalyserna av  de dokumenterade källorna.   
 I samtalen finns liv i rummet som möjliggör direkt utbyte i tid för 
ömsesidigt utvidgade och förändrade kunskaper. Frågor och  förgivettagna 
uppfattningar ersättas med konkreta unika meningar vars betydelse kan 
tillvaratas dynamiskt i relationerna och berättelser kompletteras och förstås i sitt 
sammanhang. Dokumentationen i text och textanalyserna innebär möjligheter 
att återvända till resultaten och se meningsstruktureringen kring såväl de 
innehållsliga aspekterna i ansvar som berättelsers strukturering i tidsföljder, 
sociala samspel mellan olika aktörer samt dess händelsemönster (Kvale 
1997:181; Bergström och Boréus 2000). När intervjumaterialet analyserats ger 
dess berättelser underlaget för en narrativ analys av det som sagts och gjorts. 
Det är forskarens uppgift att sedan fortsätta dialogen med texten som skapats 
tillsammans med intervjupersonerna i en narrativ analys för att 
forskningsmässigt återspegla berättelser med stöd i det samlade materialet.  
 I arbetet med analyserna är frågorna och analysramen den röda tråden för 
att inte fastna i enskilda meningar. Intervjuns meningsaspekter och dimensioner 
tar sin utgångspunkt i forskningsfrågorna och det ska vara möjligt att följa 
aspekter från olika aktörers perspektiv och dimensioner i relationerna i faktiskt 
förekommande organiseringsprocesser  med relevans för frågorna.  Jag 
använder intervjun/intervjuerna för att öka kunskapen om de sociala frågor 
som är ämnet för min undersökning. Frågorna är utgångspunkten och 
intervjuerna med människor som åtagit sig ansvar inför andra, förbundna med 
relationer i sociala beroendeförhållanden för att fullgöra uppgifterna de åtagit 
sig, är till för lärande och uppbyggnad  av kunskap kring dem. Baserat på 
människornas förståelse, antaganden, erfarenheter av handling i tid och rum för 
social praktik förs dialogen i samtalsintervjuerna och människornas berättelser 
utvidgar och förjupar förståelsen och kunskapen om det politiska ansvaret och 
vad som sker i de kommunala revisionsprocessernas händelsemönster i den 
aktuella praktiken. Analyserna pusslas ihop för att se de ansvarsrelevanta 
framträdande aspekterna  och om det blir hela anaslysenheter kan de beskriva  
 
1) Vilka behov eller problem de intervjuade definierar  
2) Vad de prioriterar att göra i praktiken 
3) Vilka angrepssätt och resurser de  i praktiken mobiliserar  
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4) A) Vad som utförts och som skapat skillnader  
    B) Vilka konsekvenser genomförandet fått 
    C) Hur man värderat resultatet  
5) Vilka aktörer (f) som medverkat i  i revisionsprocessen.  
 
I analyserna är det de meningsskapande skillnaderna, som är huvudpunkterna i 
informationsutbytet och den strukturerande organiseringen, för vad och hur 
aktörerna ägnar sig åt i revisionsprocessen, som särskilt analyseras 

Samtalsintervjuer med förståelsebaserad systemisk metodik 
Angreppssättet gör att resultat inte kan bli vare sig mer eller mindre än vad 
berördas uttryck och handlingsmönster i praktiken medger. Detta kan förklaras 
av att  materialet bygger på det som uttryckts som väsentligast för de 
medverkande i de studerade organiseringsprocesserna  och som påverkar  
utveckling och effekter kopplade till forskningsfrågorna om  det ansvar som 
syns, synas och förbättras i revisionsproceserna. Icke relevanta uttryck eller 
isolerade budskap  faller bort när de saknar koppling till andras budskap eller 
händelser i utbytesrelationer eller då det saknas beskrivningar av specifika 
konkreta situationer förankrade i praktiken.  Skulle en informant använda 
uttryck och förmedla information, endast för att ge  intervjuaren det han/hon 
tror att forskaren vill ha, stannar det därmed kvar i det obearbetade materialet 
som obekräftade, alltför abstrakt hållna eller allmänna åsikter.  
 Samtalsintervjuerna sker i fokusgrupper, enskilt och parvis med 
halvstrukturerade och öppna frågeställningar. När transkriptionen av intervjun 
är renskriven  analyseras materialet med stöd av analysmatrisen.34 Intervjuer 
som skett enskilt och parvis har också spelats in på band och transkripterats. 
Intervjuerna förbereds, genomförs, dokumenteras, följs upp/återkopplas och 
analyseras systematiskt med stöd i en analysram, upprättattad med stöd i det 
teoretiska ramverk som redogjorts för (Starrin och Svensson 1994; Svensson 
och Starrin 1996; Kvale 1997). 
 Samtalsmetodiken är systemisk  och cirkulär och i samtalen används därför 
deskriptiva och reflexiva frågor som är av problemorienterade och 
interaktionsutredande i försök att deskriptivt förstå det system som undersöks 
och underlätta de förändringar (kognitiva och normativa) som är önskvärda i 
dess sammanhang och samspel med sin omgivning.   
 I det konkreta samtalet  innebär det att i samtalsform pratas vid kring frågor  
om i) problem/behov, dess betydelser och förklaringar samt  ii) vilka resurser 
                                                      
34 När det före  intervjuerna visat sig att bandspelaren inte fungerat optimalt i rummet (problem 
med akustik, därför att deltagarna är så många eller bordet så avlångt att det blir för stora avstånd 
för att verkligen höras på bandet, krånglat med batteriet)  har jag i stället valt att själv anteckna 
noggrant  och skriva rent materialet på bärbar dator direkt efter intervjun/samma dag.  
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och viktiga medaktörer som finns, hur de tillvaratas och vad kunskapsutbytet i 
relationer dem emellan innebär.  
  I abstrakta analytiska termer hjälper cirkulära frågor till att upptäcka 
meningsfulla skillnader i innehåll och relationella ömsesidiga, reflexiva 
kopplingar i informationen samt vilka kontextuella vilkor den grundar sig på . 
Då är det också möjligt att ägna sig åt de använda begreppens innebörd och 
vad/vem de relateras till för att urskilja den relevanta kontexten och dess 
komplementära kvalitet. Intervjupersonernas mest väsentliga budskap kring 
frågorna kan följas i kommunikationsprocesser och relationer som 
representerar förändringar i tid och rum. 
 Den systemiska intervjumetodiken innebär samtidigt ett betraktelse-  och 
förhållningssätt i mötet med andra. Det är en beprövad samtalsmetodik som  
dokumenterats och efterhand vidareutvecklats  sedan 1970-talet med stöd av 
Batesons systemteori och förklaringa om att allt vi har kunskap om vilar på 
distinktioner och interpunktioner. Epistemologiskt innebär det att det är 
distinktionerna som är våra grundstenar för hur vi skaffar oss kunskap, erfar, lär 
oss, tänker, beslutar och praktiserar och där praktik och teori är oskiljaktliga 
processer för kunskapande. Distinktionerna är våra aktiva konstruktioner av 
verkligheten och  av dem skapar vi mönster som ger oss gränser för vad som 
finns  innanför och  utanför  (Bateson 1972/1998; Tomm 2003). Den 
systemiska intervjumetodiken vilar därmed också på systemteoriernas 
förklaringar av systems autopoiesis och  dess delar relaterar till varandra på ett 
sätt som gör att systemet förnyas och kan överleva (Maturana och Varelas 
1980). Samtidigt är systemens förmåga till observationer och att observera sig 
självt  avgörande (Luhmann 1984/1995) för att hålla det vid liv.  
 Metodiken innebär att jag anpassar frågorna till samtalets syften  och att jag i 
samtalet hela tiden tillvaratar  och lyfter fram vad som uttrycks i det budskap 
(första ordningens observation) som intervjudeltagarna uttrycker  (Tomm 
1989/2003:16). Med fokus på frågorna vi möts kring och genom att dialogen i 
samtalet förs deskriptivt och i berättande samtalsform kring konkreta 
uppfattningar och erfarenheter kan vi med stöd av frågorna och samtalsformen 
hjälpas åt att lämna individperspektivet. När forskaren kan ställa frågorna och 
medverka i samtalet i den bemärkelse som en observatör kan göra genom att 
vara den som befinner sig utanför systemenheten,  kan också alternativa 
perspektiv kommuniceras (andra ordningens observation), benämnas och 
reflektera samspelet i systemet och om hur möjliggörande kopplingar till 
omgivningen tillvaratas (Luhmann 1984/1995; Rasch 2002; Luhmann 2002; 
Tomm 2003). Observatören (frågeställaren) tillvaratar reflexivt rekursivt det 
som kommuniceras i rummet. Med följsamhet till innehållet och de tidsaspekter  
som budskapen innehåller kan perspektiven och aspekterna växla. Att få mötas 
i grupp och pratas vid med ömsesidig respekt och att tillvarata varandras olika 
erfarenheter och perspektiv kring gemensamt angelägna frågor möjliggör en 
ömsisidigt lärandeprocess och ett samskapande i uppbyggnaden av ny relevant 
kunskap omberörda  förhållanden. Det ansvar som undersöks och synliggörs i 
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revisionsprocesserna är socialt. För att kunna lära mer om ansvaret och 
revisionsprocesserna tillsammans med dem som berörs och samtidigt tillvarata 
fleras erfarenhetsbaserade kunskaper och de möjligheter som 
gruppinteraktioner ger, valde jag att pröva och vidareutveckla samtalsmetodiken 
i fokusgrupper för att kunna använda en sådan undersöksmetod när det var 
relevant och etiskt möjligt (Kvale 1997).    

Fokuserad gruppintervju som undersökningsmetod 
Fokusgruppsmetoden är en intervjubaserad undersökningsmetod. Den ger 
kvalitativa data med beskrivningar från människor med  egna erfarenheter av 
det fenomen som studeras.  
 I en svensk översättning efter Morgan (1996:130) formuleras definitionen: 
”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom 
gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren.”35 Fokusgruppen är 
en planerad och strukturerad gruppintervju sammansatt i syfte att under be-
gränsad tid utifrån sina egna erfarenheter och uppfattningar tillsammans med 
varandra uttrycka sig kring frågorna för studien. Informationen om studien och 
frågorna har de som nämnts fått redan tidigare. Jag initierar samtalet med 
utgångspunkt från det definierade problemet och dess formulerade frågeställ-
ningar och introducerar nya aspekter eller frågor (så kallat stimulusmaterial) i 
ämnet i den mån det behövs för säkerställandet av det som ska besvaras. 
Metoden kan användas för att studera såväl innehållet i det som sägs av 
deltagarna som för att studera formen för det sociala samspelet och själva 
interaktionen. De data som framkommer visar hur gruppdeltagarna tillsammans 
tänker och pratar om ett visst fenomen. Vad som undersöks är deras uttryck för 
idéer, tankar, åsikter, värderingar och attitydersamt  innebörder av hur de gör 
utifrån sina  egna erfarenheter och meningssammanhang i den aktuella gruppen. 
Resultaten är inte generaliserbara till andra grupper (Wibeck 2000; Esaiasson et 
al 2003: kapitel 18; Edvardsson och Westlund 1998). 
 Fokusgruppsmetoden beskrivs i referenslitteraturen som lämplig att använda 
när olika sätt att tänka och handla i olika situationer ska kunna förstås. Metoden 

                                                      
35 Då jag använt mig av fokusgruppsmetoden i denna studie har jag huvudsakligen utgått från 
tillvägagångssättet som framgår i Wibeck (2000). Därutöver finns stöd i den grundstomme som 
först dokumenterades genom Robert Merton och Paul Lazarsfeld, se R. Merton, Kendall and 
Fiske (1956) The focused interview. Därutöver har jag också inspirerats av R. Kreuger (2a 
upplagan 1994), Focus groups. A Practical Guide for Applied Research, och D Morgan (1988) 
Focus Groups as Qualitative Research, samt P Westlund och B Edvardsson (1998) 
Tjänsteutveckling och kvalitet i äldreomsorg. Sammantaget har det teoretiska stödet bidragit till 
den vidareutveckling av metoden som krävts för anpassning till de här aktuella frågorna och den 
systemiskt inriktade intervjumetodik som används i studierna för denna avhandling.  
Paul Lazarsfeld och Robert Merton brukar anges som metodens upphovsmän. Upptakten till 
arbetet med fokusgrupper var då de två forskarna samarbetade i en gruppintervju. Merton 
reagerade då på att intervjuaren ställde ledande frågor och han föreslog därför att deltagarna 
skulle få tala mer själva under intervjun (Wibeck 2000:17). 
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är också lämplig att användas i kombination med andra forskningsmetoder. När 
fokusgruppsmetoden används tidigt i forskningsprocessen kan den  ge uppslag 
till frågeformuleringar och principer för urval i ett senare skede. Då 
fokusgruppen används sent i forskningsarbetet kan den å andra sidan bidra med 
idéer till tolkningen av materialet (Esaiasson et al 2003:347, Wibeck 2000:37 ff.)
 I de första intervjuerna i möten med de olika kommunernas revisorer deltog 
tre till åtta förtroendevalda revisorer i fokusgrupperna. Metodmässigt testade 
jag först metoden i en av de större kommunerna enligt fokusgruppsmetodikens 
purpose samples Wibeck 2000:54 f). Det innebär att gruppen väljs ut strategiskt 
med urvalsprinciper som relateras till studiens syfte i betydelsen att få 
beskrivningar som ger ökad insikt och förståelse genom att på djupet studera 
vad ett mindre antal människor har att säga i en viss empirisk fråga. Därefter 
har metoden vidareutvecklats så att jag kunnat möta samtliga revisorer, styrelse- 
eller nämndledamöter, partirepresentanter i fullmäktigeförsamlingen eller andra 
informanter av vikt i de aktuella kommunerna. I fokusgrupperna har det 
därmed varit tre till elva deltagare. 
 I detta arbete testades fokusgruppsmetoden initialt (maj 2003) i en grupp 
revisorer och metoden uppfattades ömsesidigt som relevant och meningsfull. 
Tillförlitlig information av betydelse såväl för revisionen som för forskningens 
ändamål  utbyttes i gruppen. Metoden  har blivit väl beprövad initialt vid de 
första intervjutillfällena med de olika aktörsgrupperna.   
 Inledningsvis har  i fokusgrupperna respektive grupp av aktörer med samma 
slags uppgifter i den politiska organisationen mötts (exempelvis förtroendevalda 
revisorer för sig och  yrkesrevisorer för sig) i en grupp för intervju och första 
återföring. Därefter har grupperna i fallstudierna också varit blandade med olika 
revisionsaktörer  och andra aktörer med kopplingar till frågorna i praktiken 
beroende på vilka möjligheter till kunskapsutbyte som efterfrågats lokalt eller i 
andra samverkanskonstellationer för   arbetsseminarier där återkopplingar av 
analyserade delresultat har skett.  Denna kommunikation har varit av stort 
värde och har sammantaget bidragit till att materialet kunnat signifikanstestas 
och att verifieringen och reflektionen kring delresultat sett ur olika 
gemensamma domäner och kritiska perspektiv kunnat göras. 
 Dokumentationen av den första intervjun med respektive aktörsgrupp i 
fokusgrupperna har skett med bandinspelning och transkription samtidigt som 
jag själv under mötet alltid fört egna anteckningar i stödprotokoll. Vid 
återföringar, intervjuer och deltagande observationer har jag fört egna 
anteckningar i kombination med  att blädderblock och oh-anteckningar använts 
för att återkoppla och säkerställa vad jag uppfattat. Det har gjort att våra olika 
och/eller gemensamma sätt att se och tolka vad som uttryckts har kunnat 
diskuteras öppet med deltagarna i rummet.    
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Samtalsintervjuerna och deltagarna  
Inför den första intervjun, ringer jag först  upp den jag önskar intervjua direkt 
eller den som på kommunens hemsida eller i telefonväxeln uppges vara 
ansvarig kontaktperson för revisionen i kommunen. Efter att deltagarna svarat 
att de vill deltaga, har en skriftlig  information sänts ut till dem enligt vad som 
överenskommits, via e-post eller post, minst en vecka före  intervjun  (se 
BILAGA 1). Av informationen framgår studiens syfte, upplägg, materialets 
insamling och konfidentiella och forskningsmässiga hantering. Där framgår var 
och hur intervjun ska genomföras och vilka frågor som kommer att vara  
utgångspunkten för samtalet. 
 Samtalsintervjuerna har alltid genomförts i de medverkandes kommuner i  
lokaler där vi kunnat vara ostörda under två timmar. Tid har givits  för intevjun 
liksom  utrymme för reflektioner och återkopplingar därefter. Samtliga 
deltagare som tillfrågats om medverkan har tackat ja och godkänt att intervjun 
spelas in på band. När det krånglat med bandspelaren ( som någon gång inte 
kunde användas i rummet av tekniska skäl,   har jag själv fört en noggrann 
dokumentation under tiden för intervjuen och i direkt anslutning  har jag 
därefter renskrivit.   
 Samtalet inleds med en presentation av deltagarna i rummet, av forskningen 
och frågorna, materialets hantering samt om återkoppling av resultatet av 
intervjuen och studiens delresultat. Det ges utrymme för eventuella frågor och 
vi går igenom hur guidningen av samtalet  i rummet kommer att ske. 
 Efter presentation och introduktion av frågorna i gruppen betonas att 
deltagarna, var och en och tillsammans, får lyfta fram och pratas vid om det 
som de tycker är viktigt att förmedla för att ge sina beskrivningar och konkreta 
erfarenheter av uppdraget som förtroendevalda revisorer och revisorskollegium 
i kommunen.  
 Samtalsintervjuerna har genomförts i fokusgrupper med startpunkt hos 
gruppen av kommunrevisorer i respektive kommun som ingår i urvalet. 
Samtalsintervjuer har utöver i de genomförda fokusgrupperna också 
förekommit enskilt eller parvis när intervjupersoner inte kunnat delta den tid 
fokusgruppen genomförts och när intervjupersonen inte tillhör någon grupp 
som benämnts av revisorerna. I intervjuförteckningen framgår också hur 
intervjun genomförts (se Förteckning av intervjuer, Bilaga 2).  

Intervjun och frågorna  
Efter att respektive deltagare först fått presentera sig, sitt åtagande och 
revisionserfarenheter förs dialogen i samtalsintervjuerna med utgångspunkt i de 
halvstrukturerade öppna frågorna. Därför skiljer sig samtalens innehåll 
beroende på vad deltagarna uttrycker kring frågorna och den kommunikation 
som sätts igång i rummet.  
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Frågorna är i grunden de samma till samtliga intervjupersoner i första 
intervjuvändan. Utifrån förförståelsen för dem jag möter i den aktuella 
situationen och vad de har för åtagande i relation till kommunrevisionen  
anpassas samtalet och mötet för dem. Frågorna är huvudsakligen cirkulära och 
reflexiva. Däremellan ställs beroende på budskaps innehåll och relationer i 
mötet också strategiska och linjära frågor (Kvale 1997; Tomm 2003). Var och 
en i gruppen får svara för sig och särskilt när utmaningar kommuniceras mellan 
dem som berörs i rummet ställs frågorna triadiskt (Tomm 2003:55). I 
samtalsintervjuerna används öppna frågeställningar för att var och en ska ges 
utrymme att förmedla sina viktigaste upplevelser av vilka frågor   revisionen 
ägnat sig åt  i respektive verksamhet, hur arbetet har genomförts och vilken 
betydelse det har. 
 Nedan ges exempel på frågor till förtroendevalda revisorer36. Frågorna är 
desamma för samtliga i den första intervjun. Intervjun  har genomförts i 
fokusgrupper i samtliga elva kommuner som ingår i den längre studien 2003-
2006. Inledningsvis klargörs för deltagarna att de med utgångspunkt från 
frågorna får  dela med sig av de verklighetsbeskrivningar som de tycker är 
viktigast och som de vill uttrycka som sin del av ansvaret i arbetsprocesserna 
och som berör det politiska ansvaret för verksamhetern i kommunerna samt  
vad och hur de gör för att ta detta ansvar  och uppfattningar om hur det borde 
vara.  
 Frågorna som är utgångspunkt för samtalsintervjun med förtroendevalda 
revisorer är: 
 
1) Vad är ert/ditt (förtroende)uppdrag/åtagande37?  
2) Vilket ansvar följer av det? 
3) Vad gör ni/du för  för att ta det /ansvaret? 
4) Hur gör ni/du för att ta det? 
5) Vilka ”andra” är viktiga för att ni/du ska kunna ta ert/ditt  ansvar som 
revisorer och vad har ni/du informationsutbytet med dem till? 
6) Vilka problem och dilemman har ni/du mött i ert/ditt  uppdrag som 
revisorer och hur har ni/du löst det? När är det svårt att ta ansvar?  
7) Av vilka och hur utkrävs ansvar av er/dig?”  
 
Utifrån dessa frågor fördjupas och konkretiseras samtalet utifrån vad som 
förmedlas av deltagarna och  för att nyanserna i samtalet ska begripas och så att 

                                                      
36 Dessa öppna halvstrukturerade frågorna ställs till samtliga deltagare vid den första intervjun. I 
respektive intervju ersätts ´förtroendevald revisor´ (fråga 3, 5 och 6,) med den benämning som 
informanten presenterat sig med.  I fråga 5 efterfrågas intervjupersonens erfarenheter av 
kontakter i revisionsprocessen.  
37 Se not 15 ovan. Jag läser eller hör mig för också före mötet och/eller lyssnar då jag bokar 
möten, på hur den/de jag möter presenterar sig och använder sedan den/de benämningarna i 
kommunikation och dokumentation.   
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jag uppfattar vad de sagt och uttryckt som särskilt viktigt för dem i deras roll 
som en av aktörerna i de kommunala ansvarsprocesserna. 
 Hela tiden i samtalet tas  vara på den reflektion och handling som skapar  
framåtsyftande reaktioner samt de kopplingar som görs i intervjuerna till andra 
aktörer som de har relationer med för att fullgöra sina åtaganden i kommunen. 
Särskilt vid oklarheter och subtila resonemang  krävs lyhördhet för att uppfatta 
de lokala betydelserna och förstå meningarna med dem där. Det är viktigt att i 
intervjun få klargjort vad det är som är viktigast för de intervjuade  att klara av, 
hur de tar sig an det och med vem/vilka andra de  faktiskt har/har haft ett 
aktivt informationsutbyte för att hantera de utmaningar de nämner som de 
viktigast för att fullgöra det eftersträvade. Det är dessa kopplingar, 
interaktionerna, som jag tillvaratar för att förstå hur de organiserar arbetet. Jag 
går även vidare och intervjuar dem som informanterna omnämner sig  ha en 
aktiv revisionsrelation med, en så kallad snöbollseffekt, givet att detta inte 
uppfattas störa pågående relation eller är olämpligt eller oönskat av andra skäl. 
Då respekterar jag det och sätter stopp för snöbollsmetoden.  

Med vem – frågornas betydelse 
Som framgått ovan gäller det att i samtalsintervjuerna få del av vilka andra som 
är viktigast för att informanterna ska lyckas med sitt  åtagande och för att se om 
det finns implementationsstrukturer för policy att analysera för de olika 
revisionsfallen. Därför är "med vem och vilka"-frågorna viktiga för att få fram 
vilka viktiga kopplingar till andra aktörer som informanten nämner att de  har 
relationer med i kommunikation eller sociala interaktioner. Analysmönstret kan 
genom ”för vem”-frågorna visa vilka väsentliga sociala interaktioner som 
förekommer och vad dessa relationer innebär och innehåller. Med hjälp av 
dessa förs undersökningen vidare. De personer (aktörer) som nämns av de 
intervjuade kommer att ingå i den fortsatta utvärderingen om det inte stör eller 
är olämpligt. Jag går till exempel inte vidare när det inte är uppskattat eller när 
det uttrycks och visar sig att relationen inte är eller har varit aktuell i praktiken 
för vad de gör och inte. 
 "Med vem"-frågorna fyller fler funktioner i studien. Med frågornas stöd går 
det att inom och mellan de olika delsystemen få en beskrivning och reflektion 
kring huruvida det finns någon vettig eller systematisk organisering mellan 
relevanta aktörer för det som behöver göras och/eller det som kräver 
samverkan inom eller mellan systemenheter. Jag samlar på mig av de faktiska 
eller övervägda relationerna på distans eller på nära håll och är lyhörd för hur 
de har kommit till och dess relation till de idéer och avsikter som de 
förtroendevalda framför. "Med vem" -frågorna leder således fram till ytterligare 
aktörsintervjuer. De väljs ut ur den grupp av aktörer som de intervjuade 
omnämner. De aktörer som jag träffar ska på ett eller annat sätt ha spelat en 
väsentlig roll i revisionens olika organiseringsfaser (F1-F3). Samtalen med dem 
följer på motsvarande sätt. Efterhand blir jag själv också klokare på vad som 
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pågår och förstår mer av helheten som jag får förmånen att röra mig inom. 
Därför är inte heller det ena mötet likt något  annat. Det som berörs blir alltmer 
berikat och kunskapen ökar av den information som framkommit ur tidigare 
samtal. Det gäller att vara lyhörd för vilka olika situationer jag får tillträde till 
och vad som är mest väsentligt för människorna att uttrycka kring frågorna i 
respektive lokalt sammanhang med respekt för varandra samt de olika villkor 
som finns där vi möts. Min avsikt har varit att vara varsam och lyhörd för 
förekommande problemvariationer och dess lokala sammanhang, att inte gå för 
fort fram eller ta något för givet så att vare sig enskilda aktörer,  
revisionsprocesser eller forskningsprocessen påverkas  negativt. 
 De jag möter  kan också delta i olika roller i sammanhanget. De är kanske 
aktörer i olika roller för revisionsarbetets organisering, utveckling eller i andra 
fora för politiska arbetsprocesser. En del intervjuade möter jag därför flera 
gånger för att de av andra intervjuade nämns  som viktiga eller för att de har 
flera åtaganden som omfattas av revisionsprocessen i olika politiska roller. 

Återkopplingar av delresultat 
Återföringar av resultaten har anpassats i tid och rum till de intervjuades 
önskemål. Det finns intervjuade som inte önskat något eget särskilt möte för 
återföringen och  eftersom intervjun bandas och dokumenteras noga säkras att 
erfarenheterna i  informationen omfattas i materialet. Då har jag i stället direkt 
efter intervjuen återkopplat det jag noterat som deras viktigaste budskap och 
fått respons på det. Det finns intervjuade som deltagit i flera 
resultatåterföringar, därför att de dels önskat återföringar i anslutning till egna 
arbetsmöten kring revisionsprocessen på hemmaplan och dels  deltagit i öppna 
seminarier kring delresultat i forskningsarbetet.  
 Dessa återföringar och arbetsanalyser bidrar till att i samtal med de berörda 
såväl komma närmare som djupare i tolkning av olika aspekter. Med 
förhållningssättet i återföringen gäller det att kunna lyfta fram och frigöra de 
utmaningar som intervjudeltagarna beskrivit och som framträder i 
revisionsprocessen som reflekteras. 
 Det gäller då  som samtalsintervjuare och återförare att vara klar över sitt 
eget förhållningssätt för att äkta och kreativit förmedla resultatet. Utmaningarna 
i revisionsprocesser för politisk ansvarighet ska kunna lyftas upp över mängden 
av detaljerade data och personliga relationer och särskiljas i det sociala 
sammanhanget. Det förutsätter  genuin respekt, integritet och autonomi för 
den/de person/er som skapar det. Då kan utmaningarna synliggöras och det 
går att öppet värdera i samtalet vad som är viktigare än annat att ägna sig åt. 
 Efter återföringen hanteras behovet av eventuellta ytterligare intervjuer och 
datainsamling respektive avgränsningar. 
 De återföringar och presentationer av delresultat som skett vid öppna 
seminarier, nätverksträffar och motsvarande har också tillfört empiriskt djup 
och perspektiv på sammanhang från flera andra praktiker i urvalskommunerna, 
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revisionsföretag, intresseorganisationer och nätverk. Det har varit en 
fortlöpande spontan återkoppling  från seminariedeltagare samt från andra 
aktörer som inte deltagit men som haft  kommunikationsutbyte med dem i 
kommuner/angränsande kommuner och företag. De har hört av sig efter 
möten, ibland direkt, ibland efter veckor och månader, och har  gett respons 
och berättat om händelseutvecklingen som varit i deras praktik.  
 Efterfrågan på presentationer av delresultat och angreppssätt i 
forskningsprocessen har varit stor. Därför har också resultats generaliserbarhet 
och vad som uppfattas som särskilt väsentligt i mina beskrivningar kunnat 
prövas och analyser återkopplats med fler än dem som  intervjuats i 
kommunerna (Myrdal 1968). 38 

7.2  Materialet  

Konfidentialitet, koder och klargöranden i beskrivingar av fallen 
Det insamlade materialet från studiens primärkällor hanteras konfidentiellt  i 
hela forskningsprocessen (Yin 2006:185 f.). I de empiriska resultatkapitlen 
används kodnycklar för identifiering av primärkällorna. Kodnycklarna är olika 
och ändras oregelbundet i fallbeskrivningarna för att möjliggöra 
konfidientialitet i materialet som helhet.  
 De olika delarna, de enskilda fallen, integreras med andra som tar sig an 
liknande innehåll, i aspekter i ansvaret eller utmaningar i revisionen och  förenar 
respektive särskiljer de olika enskilda fallen. De gemensamma budskapen i 
materialet ger beskrivningar av revisionsprocesserna i dessa kommuner och de 
särkilda beskrivningarna ger djupare insyn i vad  revisionsprocesserna  innebär.  
 Det revisorerna tar sig an av problem och möjligheter för att klara av 
kommunrevisionens ansvar i revisionsprocessen kallar jag för utmaningar och  
det är vad som är viktigt och prioriteras av dessa kommunrevisorer  i 
revisionsuppdraget. Utmaningarna som hanteras visar variationer av vad dessa 
kommunrevisioner ägnar sig åt. Hur dessa utmaningar klaras av att lösas kan 
förstås och förklaras i den organisering som återspeglas med stöd av det 
analyserade empiriska materialet och exempel på förekommande variationer av 

                                                      
38 Presentationer av materialets teoretiska och empiriska utgångspunkter och  delresultat utifrån 
olika roller och ansvarsperspektiv har också efterfrågats och presenterats under 
forskningsprocessens gång vid nätverksträffar, seminarier och utvecklingsaktiviteter runtomkring 
i Sverige samt i internationella arbetsseminarier. Eftersom studien gäller svenska förhållanden har 
förfrågningar från de kommuner som ingår i urvalet tillmötesgåtts och prioriterats, därefter har 
andra förfrågningar från organisationer och institutioner inom Sverige prioriterats, vilket 
inneburit att internationella förfrågningar har fått stå tillbaka.  
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implementationsstrukturerna för revisionsprocesser av ansvarsrelevanta 
betydelser.  
 Av variationer som framträder ur enskilda förhållanden i en kommun, som 
ingår i det samlade materialet skapas fallen efterhand i forskningsprocessen av 
det som förenar dem med andra. I det avseendet använder jag deras budskap i 
beskrivningarna och följer med dem i deras varierande/gemensamma sätt att 
beskriva aspekter respektive hantera utmaningar och situationer i 
revisionsprocesserna. Vad de uttrycker och gör som är det mest väsentliga för 
dem att berätta eller ägna sig åt  kan därmed särskilja dem från andra. Detta kan 
ses som ett konkret exempel på hur enskilda uttryck förenas och blir ett fall 
som kan urskiljas i helheten. 
 Vid de inledande intervjuerna med revisorerna och deras återkoppling 
förmedlar några revisorer budskap som är väsentliga för dem därför att de 
reflekterar och lär sig med varandra kring olika aspeker och frågor som har med 
deras egna lärande  och kunskapsutvecklande processer i praxis i deras 
kommuner och andra värdeskapande nätverk att göra. Detta lärande i 
revisorspraktiken framträdde ibland med nyanserade subtila beskrivningar om 
att ett mer aktivt lärande var något önskvärt men ännu undertryckt behov i 
samspelet mellan de förtroendevalda revisorerna i kommunen. I andra 
kommuner uttryckte exempelvis revisorerna sina erfarenheter i termer av 
lärandet med varandra i revisorsgruppen som en väsentlig aspekt i 
organiseringen av revisionen och de saknade motsvarande utbyte med fler 
aktörer i revisionsprocesserna. Lärandetemat var gemensamt och  
läroaspekterna kopplades till ansvaret i rollen som revisorer och utmaningar 
kopplade till att kunna granska andras ansvar och ansvarsprocesser så att det i 
praktiken bidrar till lärande läroprocesser  i ansvaret för verksamheternas 
skötsel. Lärande som en väsentlig aspekt i ansvar och  utmaningar kopplade till 
det, uttrycktes särskilt och bekräftades vid återföring  i tio av de totalt tolv 
kommunerna som omfattas i studierna för denna avhandling.  Dessa revisorer 
skiljer sig därmed vid jämförelser av materialet som helhet genom att de 
spontant reflekterat över och tillvaratagit sina erfarenheter ur lärandeperspektiv 
under tiden för forskningsprocessen. Dessa blir då tillsammans ett fall , vars 
reflektioner och aktiviteter kring revisionens lärandeprocesser tillvartas i 
avhandlingens beskrivningar baserade på de empiriska resultaten.  
 I studien  är  kommunrevisorernas revisionsrelationer min ingång för att få 
tillgång till de förtroendevalda revisorernas viktigaste relationer och dess 
ansvarsrelevanta innehåll. Genom att ta reda på  vilka de förtroendevalda 
revisorernas viktigaste relationer är för att de ska klara av vad de anser vara 
viktigast i sitt åtagande idag  får vi veta vilka sociala interaktioner de har. Vi får 
veta med vilka andra de samarbetar för att klara av det som är viktigt för dem 
och vi får exempel på vad dessa revisorer och deras medaktörer i relationerna 
med varandra bidrar till i förhållande till det ansvar de åtagit sig. Sammantaget 
växer mönster av policyfigurers huvudaktiviteter och deltagare fram och  dessa 
kommunrevisioners implementationsstrukturer ser olika ut beroende på vilka 
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innehållsliga aspekter i ansvaret de berör och angreppssättet i 
revisonsprocesserna när  genomförandet analyseras. I fallbeskrivningarna 
återspeglas de analyserade fallen  med stöd av redogörelser  från dem som 
medverkar där revisionsprocesserna har betydelse för ansvarighet och 
ansvarsprocesser.  
 I analysmatriserna (se ovan om operationaliseringen och analyser avsnitt 7.1) 
för transkriptioner, protokoll och texter tar jag vara på vad de intervjuade lyfter 
fram för problem, när det förekommer, vilka och hur resurser och relationer till 
andra aktörer tillvaratas och vad deras samverkande interaktioner bidrar till i 
problemlösningshantering.  
 När analyserna av  problem (FO1)  och vad som prioriterats att ägna 
revisionsprocessen åt (FO2) samt hur det tillgår och vilka resurser som 
tillvaratas i situationer och förlopp i genomförandet (FO3) har pusslats ihop, 
blir berättelserna också verierade i tid och rum, Vilka  effekter som politiskt 
ansvariga och medaktörer i revisionsprocesserna värderar varierar också 
beroende på vilka  ansvarsrelevanta utmaningar som revisorerna valt att ägna 
sig åt och hur samspelet för förbättringar organiseras   (FO4). Ur dessa analyser 
visar sig kort sagt, vilka problem som väljs att hanteras  i revisionsprocesser, 
hur och vilka som berörs och för vad/vilka  resultatet har en ansvarsrelevant 
betydelse.   
 Demokratins aktörer i demokratins institutioner är inte till för sin egen del. 
Där finns, som tidigare berörts, normativa inslag som utan moraliserande ska 
förstås  och möjligtvis förklaras. Därför räcker det inte  att en aktör uttrycker 
sina uppfattningar. I analysen måste det gå att urskilja vilka  erfarenheter oxsom 
uttrycks och vilka angreppssätt och resurser som tillvaratas för förnyelse, 
reorientering och transformation i praktiken, så att problem hanteras och att 
ansvaret främjas så att det bidrar till önskvärda förändringar. Det som uttrycks 
som viktigt måste också märkas i handling i den sociala praktiken för det 
demokratiska ansvaret. Att något  uttrycks som meningsfullt i ord för en aktörs 
ansvar räcker inte. Först när aktören kan kommunicera så att det bidrar till 
ansvarsprocessens utveckling av åtagandet i systemet har det värde i analysen. 
Då är ansatsen empirisk och induktiv och vi kan lägga pusselbitarna på plats i 
rekonstruktion av processens tid och rum för att få svar på, vilka problem som 
revisionsaktörerna ägnar sig åt för att bibehålla eller lära sig förbättra ansvaret 
för de kommunala verksamheterna i avsiktlig riktning. Detta är då en del av den 
narrativa berättelsen och analysens konstruktiva ansats för att svara på vad 
kommunala revisionsprocesser som helhet kan bidra till att skapa för 
revisions(policy) och vad det är som då främjas i det politiska ansvaret.    

Urvalets kriterier och omfattning 
För denna avhandlings frågor och angreppssätt har strategiska överväganden 
styrt det urval som eftersträvats för att få del av variationen av erfarenheter 
kring frågorna om det politiska ansvaret för människonära tjänster från fall av 
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revisionsprocesser i olika kommunala/regionala, politiskt styrda organisationer 
(Starrin & Svensson 1994:122; Esaiasson et al 2003:186). 
 Kommunurvalet har skett med utgångspunkten  att kunna få ökade 
kunskaper om forskningsfrågorna med stöd i erfarenhetsbaserade kunskaper 
och med stöd i beskrivningar som ger unika exempel från lokal praktik (Bilaga 
3).  
 Kriterierna för olikheterna i urvalet är strategiskt och baseras på data för 
åren 1995-2002. Kommunerna som ingår i urvalet har under dessa år varierande 
erfarenheter  av ansvarsprövningsprocesser:  
 

- inga anmärkningar har  riktats 
- anmärkningar som riktats har haft  olika styrka 
- ansvar har utkrävts av fullmäktige  
- ansvarfrihet har beviljats av fullmäktige  

Materialet i denna avhandling omfattar tolv olika stora och geografiskt spridda 
kommuner, varav tio primärkommuner, en landstingskommun och en region. I 
urvalet finns olika  kommunkategorier, nyetablerade och äldre kommuner. 
 Med facit i hand visar sig att i den empiriska studiens insamlade och 
dokumenterade material ingår elva olika aktörstyper som revisorerna uppgivit 
som särskilt viktiga för att de ska kunna fullgöra revisionen (sammanställning 
Bilaga 4). Det är de förtroendevalda revisorernas svar på mina ´medvem- 
frågor´ som avgör vilka som intervjuats. Det är aktörerna som i praktiken 
uttryckts vara de viktigaste (interaktionerna) i revisionen för hanteringen av de 
konkreta utmaningar som framgår i materialet. Den viktigaste källan är 
samtalsintervjuer med förtroendevalda med politiskt ansvar i olika politiska 
uppgifter inom den kommunala organisationen, tjänstemän som är anställda i 
förvaltning och verksamheter, yrkesrevisorer eller motsvarande i kommuner 
med egna revisionsenheter samt professionella yrkesrevisorer vars 
sakkunnigstöd upphandlats. De förmedlar sina upplevelser genom sina 
beskrivningar av vad som konkret erfarits i sina olika åtaganden som revisorer, 
som granskade och/eller som fullmäktigerepresentanter. Fullmäktige har vid 
intervjutillfällena representerats av representant/ordförande för samtliga partier 
i respektive fullmäktige samt av fullmäktiges presidium.  
 Materialet som presenteras i avhandlingen omfattar sammantaget 
samtalsintervjuer, observationer och textanalyser från tolv de kommunerna 
Aneby, Bollebygd, Borås, Jämtlands läns landsting, Lysekil, Motala, 
Norrköping, Stenungsund, Strömstad, Tidaholm, Västra Götalandsregionen 
samt Åstorp.  
 De förtroendevalda revisorerna är startpunkten för analysen och ”med-vem-
frågorna” har lett till intervjuer med förtroendevalda i fullmäktige, styrelser, 
nämnder, beredningar, yrkesrevisorer anställda i kommunala revisionskontor, 
yrkesrevisorer anställda i revisionsföretag, chefstjänstemän inom kommunal 
förvaltnings administration och verksamheter, styrelsen och flera representanter 
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i SKYREV (organisationen Sveriges kommunala yrkesrevisorer) och styrelse 
och flera reperesentanter i STAREV (samarbetsorgan för förtroendevalda 
revisorer i kommuner och landsting med egna revisionskontor) samt andra 
revisionsaktörer, utbildningsordnare och nätverk där förtroendevalda som 
representerar samma eller olika uppdrag möts tillsammans med eller utan 
aktörer med professionella uppdrag och åtaganden med kopplingar till 
revisionsprocesser. 
 Det empiriska intervjumaterialet består främst av 379 personers 
beskrivningar av sina egna och gemensamma erfarenhetsbaserade kunskaper av 
att vara förtroendevald med politiskt ansvar i ett demokratiskt åtagande eller av 
att vara anställd i professionell tjänst och därigenom också ha erfarenhet av den 
kommunala revisionen i kommunen. Dessa 379 personerna har jag fått kontakt 
med genom snöbollsmetoden som används för att få svar på vilka de centrala 
aktörerna är i analysenheternas implementationsstrukturer.  
  Personerna som intervjuats (ip) medverkar  vid intervjutillfället i uppgifter 
med åtaganden inom de kommunala politiska organisationen enligt följande: 
förtroendevalda revisorer (76 ip), yrkesrevisorer (36 ip), fullmäktige (105 ip), 
styrelser, nämnder och beredningar (123 ip) samt förvaltningschefer och 
verksamhetsansvariga (49 ip). 
 Samtliga tillfrågade kommuner har sagt ja till deltagande i undersökningarna 
och samtliga tillfrågade personer har sagt ja till att medverka i samtalsintervjuer 
vid ett eller flera tillfällen under tiden för fallstudiernas genomförande. 

Flera datainsamlingar under en tidsperiod 2003-2008 
Den samlade muntliga och skriftliga datan för denna avhandling omfattar 
revisionsprocesser och situationer som pågår och sker i genomförandeförlopp  
under de förtroendevalda revisorernas mandatperiod under  åren 2003-2006.  
 Inför analysen av det empiriska materialet för 2003  studerades och 
analyserades också dokumentation och arkivmaterial för 2002 
(revisionsberättelser, revisions promemorier och fullmäktigeprotokoll) för att få 
bakgrundsinformation och förståelse för vad som pågick inom revisionen då 
samt inför år 2003.  
 Av kommunallagens bestämmelser framgår att revisionens mandatperiod 
följer verksamhetens budgetår. Det påbörjas i januari månad första året av 
mandatperioden och avslutas efter att revisionsberättelsen redovisats och 
fullmäktige fattat beslut i frågan om anmärkning och ansvarsfrihet vilket ska ske 
före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser.  
 För att få del av revisorernas erfarenheter har intervjuer genomförts under 
tidsperioden 2003 – 2007 och återkopplingar av analyserat material och 
delresultat avslutades i september 2008.  
 Inom  tidsperioden 2003-2008 för det samlade empiriska materialet har jag 
också sammanställt arbetsrapporter för återföring till berörda kommuner när 
det särskilt efterfrågats av dem för deras interna förnyelsearbete.  
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 I arbetet för denna avhandlingen ingår också en särskild rapport om 
fullmäktiges syn på revisionen. I den studien är det ansvarsprocessens 
sammanhang och innehåll som återspeglas i materialet, sett ur fullmäktiges 
perspektiv såsom revisionens formella uppdragsgivare genom att det är 
fullmäktiges relation till revisionen som utgör avgränsningen i den. Studien 
genomfördes med stöd av data från tolv olika kommuner (Aneby, Borgholm, 
Borås, Falun, Jämtlands läns landsting, Krokom, Motala, Stenungsund, 
Strömstad, Tidaholm, Västerbottens läns landsting ochVästra 
Götalandsregionen). Studien genomfördes med fokusgrupper kompletterat med 
parvis och enskilda samtalsintervjuer under våren och sommaren 2004. Där 
medverkar 87 förtroendevalda fullmäktigeledamöter som representanter för de 
partier som ingår i respektive kommunfullmäktige. Arbetsrapporten Den 
kommunala revisionen – med ansvar för det som räknas på lokal nivå - Om fullmäktiges 
och den kommunala revisionens ansvarsprövningsprocess i lokala demokrati  publicerades 
som fristående forskarbilaga till betänkandet från Utredningen om den kommunala 
revisionen  SOU 2004:107, tillsatt av regeringen oktober 2003 (Dir 2003:97, 
Karlsson 2004). Den presenterades vid fem seminarier (Umeå, Stockholm, 
Växjö, Göteborg och Frostavallen) i ett samarbete mellan Svenska 
Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Regeringskansliet och 
Finansdepartementet under november 2004. Därefter har fortsatta 
´snöbollseffekter´ tillvaratagits. En av de frågor som då omfattades, Vad är 
fullmäktiges bedömningsgrund för ansvarighet av revisionsansvariga i kommunerna?, blev 
lagstiftning med ikraftträdande 2007. 
 Ett viktigt stöd för resultatredovisningens avgränsning är också en  
´tvärstudie´ som genomfördes avseende verksamhetsåret 2006. Det tidigare 
empiriska materialet i den longitudinella studien 2003-2007 var redan då 
omfattande till djup och bredd. I tvärstudien används samma metodologiska 
angreppssätt och metoder som presenterats i denna avhandling. Med 
kompletterande urvalskriterier genomfördes den studien avgränsad till 
dokumentation och arkivmaterial i källor baserat på verksamheten år 2006 samt 
samtalsintervjuer och återföringar under begränsad tid,  första halvåret 2007. I 
ny kommunkontext  framträdde variationerna av tidigare såväl subtila som 
uppenbara meningsbetydelser i organiseringen av revisionen. De sammantaget 
viktigaste resultaten för att besvara studiens frågor bekräftades med liknande 
och nya aspekter av värde för en rättfärdig belysning av komplexitetet och 
variationsrikedomen av utmaningar som aktörer möter i de revisionsprocesser  
de organiserar sig för att lösa.  
I det strategiska urvalet av storleksmässigt jämförbara kommuner där 
kommunrevisorerna valt olika sätt för organiseringen av sitt basstöd av 
sakkunniga yrkesrevisorer ingår fem större storstadskommuner (Borås, 
Helsingborg, Jönköping, Linköping och Norrköping). Där intervjuades 51 
förtroendevalda och tjänstemän, revisorer, granskade och uppdragsgivare i sju 
olika aktörsroller. 
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 I nästa del III,  presenteras i fem kapitel de empiriska resultaten för denna 
avhandling. Från det samlade material integreras studiens olika delar i fall som 
förenar sig i policyskapande processer med betydelse för det politiska ansvaret. 
 



 

 

Del III  
Empiriska resultat  

 





 

Läsanvisning 
I följande fem kapitel redovisas resultaten från analyserna av det samlade materialet, först om 
revisorernas mer generella utgångspunkter för sina åtaganden och organisering av den 
kommunala revisionens uppgifter. Och därefter för fallen av policyskapande revisionsprocesser. 
Här beskrivs intervjuades ,  problembilder, vilka utmaningar som hanteras i praktiken, 
vilka resurser som tillvaratas och organiserar lösningarna samt vilka märkbara 
ansvarsrelevanta skillnader revisionsprocesser bidrar med. I kapitlen utgör valda citat 
väsentliga delar i fallbeskrivningarna och  de återges för att läsaren också ska få del av 
budskap i redogörelsens primärkällor. Citaten återspeglar ibland huvudpunkterna i ett 
problemområde medan de  ibland visar  på lokala variationer  Jag vill också påminna om att 
det inte är de intervjuade personerna utan det ansvarsrelevanta innehållet och samspelet i 
organiseringen av problemlösningar som värderats lokalt av de medverkande som  kopplat till 
forskningsfrågorna analyserats.   
 Revisionsfallen i kapitlen förenas genom vad och hur revisionspolicy skapas i praktiken i 
de olika kommunerna beroende på de utmaningar som de möter och organiserar sig för. Vi 
får också del av de begrepp som används och de tidigare teoretiska termerna kan därmed 
utvecklas med konkreta betydelser i praktiken när de används.  
 För att få del av de intervjuades egna erfarenheter, berättade med deras egna ord  används 
i samtalsintervjuerna halvstrukturerade frågor med de argument för det förståelsebaserade 
angreppssättet och metodvalen för analysen som framgår i kapitlen ovan  rörande  studiens 
angreppssätt och metoder. Vad gäller de förtroendevalda revisorerna så är de var och en, i 
juridisk kommunalrättslig bemärkelse, en självständig enhet, då  revisionen inte är någon 
styrelse eller nämnd i kommunalrättslig bemärkelse. Detta har jag försökt vara lyhörd för 
genom att låta varje revisors redogörelse återspeglas. Det sker inte alltid enskilt men så att 
redogörelserna  ska inrymmas i spektrat av aspekter som uttrycks och som visar sig mer eller 
mindre av de samlade erfarenheterna i revisionsprocessen.  
 Frågorna har inte några på förhand givna svarsalternativ för jag söker här empiriska 
beskrivningar som ger exempel på vad det politiska ansvaret idag innebär  för dem som 
praktiserar det. Alla frågor har berörts av alla. Frågorna har dock  besvarats med olika 
detaljeringsgrad, ägnats olika uppmärksamhet och fått olika utrymme beroende på vilka 
utmaningar och erfarenheter som revisorerna själva bedömt vara de viktigaste att förmedla i 
samtalsintervjuerna för att ge sina erfarenheter av revisionen en rättvisande beskrivning.  
 Användningen av öppna och halvstrukturerade frågor medför  att innehållet i ett svar 
kan förmedla information som berör förhållanden som har att göra med flera forskningsfrågor  
och olika delar av dess sociala sammanhang  samtidigt. En del av resultaten ger därför 
information om fler förhållanden än det som behandlas under just den rubrik där de står. 
Därför finns det anledning att läsa igenom hela resultatdelen för att få del av den samlade 
bilden och variationerna som finns i fallen och som studierna visar på. 
 Fet kursiv text i ett citat betyder att uttalandet görs med kraftig betoning på ordet eller 
stavelsen. Egennamn eller benämningar som uttalas har ersatts med klammer om [ett ord 
som beskriver betydelsen anonymt] för att enskilda personer inte ska kunna identifieras 
eftersom forskningsetisk konfidentiell hantering gäller för materialet.  
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 Tack vare de intervjuades öppenhet och generositet att dela med sig i forskningsprocessen 
kan vi få ökad insyn i och förståelse för vad som pågår i dessa kommunala revisionsprocesser 
med utmaningar och meningar kopplade till politiskt ansvar i deras lokala situationer och 
kommunaldemokratiska sammanhang. Dessa personer bidrar till ett unikt empiriskt 
material som ger ökad kunskap om vilka och hur institutionella villkor kan tillvaratas och 
ge önskvärda förbättringar i ansvaret. Samtidigt vill jag återigen klargöra för läsaren att det 
innehåll jag förmedlar i dess beskrivningar inte omfattar alla förekommande variationer, 
uttryck och dimensioner för återspeglingen av dessa människors sociala samspel i helfigur.  



 

8  Kommunal revisions ansvar 
och organisering i praktiken 

I detta första resultat kapitlet introduceras de empiriska resultaten genom att 
sammanfattningsvis återge vad som framträder när förtroendevalda revisorer i  
de ingående  kommunerna ger sina inledande beskrivningar av 
kommunrevisionens ansvar och utgångspunkter.  
 Syftet med kapitlet är att skapa förståelse för allmänt förekommande teman 
som framträder inledningsvis i intervjuerna med de förtroendevalda 
revisorerna. Här får vi också de förtroendevalda revisorernas teoretiska 
utgångspunkter för vad revisionens ansvar är i den kommunala verksamheten 
och vilka problem revsorerna  ser som viktigast att ta sig an och organisera 
revisionen för i praktiken. Samtidigt ger kapitlets beskrivningar en inblick i vilka 
som är de centrala aktörerna i revisionsprocesserna samt vilka  idéer om 
revision och ansvarigheten som granskas i revisionsprocessen  dessa  uttrycker . 
Det blir tydligt att kommunrevisorernas uppdrag skiljer sig från  andra politiska 
uppdrag och från revision i privat verksamhet. Det gäller att beakta vad det är 
för  verksamhet som bedrivs och som ska granskas i kommunerna  utifrån 
verksamheters  olika situationer. Först när de förtroendevalda klivit in i 
uppdraget kommer insikterna om att de måste lära om och se på sitt ansvar i 
revisionsprocessen på ett nytt sätt. Då uttrycker de intervjuade jämförelser med 
sina tidigare vanligtvis många och långvariga erfarenheter från tidigare politiska 
uppdrag och revisorsuppdrag. Tidigare har de tränat att representera partipolitik 
och andra än de erfarenhetsbaserade uppfattningarna om  den kommunala 
revisionens roll.   

8.1 Verksamhetsgranskning av 
medborgarföreträdare 

Granskning åt fullmäktige för medborgarnas förtroende  

” vi [revisorer] ska granska de beslut som fullmäktige tar, att de genomförs så att 
befolkningens behov tillfredställs ute i verksamheterna och att bevaka att 
verksamheten utvecklas så det klaras av.(A10) 

Revisorerna beskriver sin utgångspunkt för revisorsuppdraget ur 
medborgarperspektivet. De är representanter för medborgarna i uppdraget åt 
fullmäktige med ansvarighet inför kommunfullmäktiges ledamöter. Det finns 
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samsyn i att uppdraget är för medborgarna och åt fullmäktige. De intervjuade 
revisorerna beskriver att de i kollegiet/revisorsgruppen pratar med varandra om 
att deras arbete bygger på förtroende och trovärdighet och att det är genom 
självständighet som de kan genomföra granskningsuppdraget.  
 De förtroendevalda revisorernas ansvar omfattar och uppfattas generellt av 
de intervjuade som att vara medborgarnas, allmänhetens och 
kommunfullmäktiges granskare. I rollen som förtroendevalda representanter är  
de förtroendevalda revisorerna medborgar-/befolkningföreträdare. Det finns 
också förtroendevalda revisorer som betonar att de själva representerar 
medborgare i allmänhet. De ser sig som vanliga medborgare som fått uppdraget 
att se in i kommunen/förvaltningen för att få information om hur det 
egentligen är i verksamheterna, i klassrummen, i äldreboendet, på VA-verket, 
med budgeten och  med effektiviteten.   

”Det är ett hedersuppdrag från fullmäktige” att kontrollera verksamheten, att det 
blir utfört som fullmäktige säger i samband med att de tar budgeten” (A8040127). 

Av dem som varit revisorer åtminstone ett par år  blir berättelsen mer konkret. 
Det är tydligt att det tar tid att komma in i revisorsrollen och de upptäcker snart 
att det inte är så som de tidigare trodde att det var.  Det är vanligt 
förekommande berättelser.  För en  nyvald revisor  finns det också en viss 
skepsis till hur det egentligen är ställt med verksamheten i kommunen även om 
de själva inte visste så mycket om uppdraget från början.  
 Som grupp betraktat har revisorer över lag ett mycket gott stöd av varandra 
i arbetet. De hjälps åt att förstå sin roll utan att tala om för någon annan revisor 
hur de ska uppfatta sin roll. Deras självständiga ställning är ett viktigt stöd och 
varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt med stöd i kommunallagen.  Det 
hjälper dem att tillsammans reflektera över vad som är ett ansvarigt sätt att 
sköta sig. Detta förpliktigar också och det är en utmanande möjlighet för att 
undvika något obekvämt. Det förpliktigar därför att det krävs aktivitet och 
självständighet vilket skiljer det från andra förtroendeuppdrag. Det är 
utmanande därför att om man då initierar något, så kräver det dessutom  att det 
är något väsentligt och att man kan stå för sina uppfattningar. Det är en 
möjlighet eftersom ingen revisor kan hindra någon annan från att fullfölja sin 
fråga till dess det blivit klarhet i den. För detta finns i några kommunrevisioner, 
bland dem som har resurser till mer än granskning av räkenskaper och bokslut, 
också resurser  avsatta för att var och en av de förtroendevlada revisorerna ska 
kunna fullfölja sina revisionsfrågor. Detta innebär att även om någon fråga som 
en revisor vill få klarhet i inte finns med i den gemensamma granskningsplan 
som utformas, mer eller mindre noggrant dokumenterad, så kan den ingå i  den 
bakomliggande risk- och väsentlighetsanalysen. Med det utrymme som då finns 
avsatt för var och en av revisorerna kan den som vill ändå granska det som inte 
framgår av den gemensamma planeringen.     
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”Revisorernas kunskap och utgångspunkter tas i samhället för medborgarna och 
avgränsas genom fullmäktiges beslut, osäkerheter och behov kring effektivitet och 
produktivitet för tillfället inom politiken och organisationen i kommunens 
förvaltningar” 

”Vi arbetar för ett större förtroende för politiken”.(ADAA3) 

De förtroendevalda kommunala revisorerna presenterar sig i sitt uppdrag från 
fullmäktige mest som att de har ett mycket omfattande förtroendeuppdrag. 
Uppdraget beskrivs i ordalag som ”omfattande, utsatt och personligt krävande” 
(A1). 
 Några uttrycker att de har ”fått  ett hedersuppdrag av 
fullmäktigeförsamlingen i kommunen”. Det är ett omfattande åtagande med 
många dimensioner och de kan vara känslomässigt berörda av det stora 
förtroendet som visas dem och av förväntningarna som följer av det.  
 Revisorerna känner generellt ett stort ansvar inför att det som görs i 
kommunens  verksamheter är för medborgarna och att det ska skötas så att det 
blir rätt. I kommunens verksamhet får inte förekomma att det slarvas med 
skattepengarna. Medborgarna får ej bemötas illa eller nekas  att komma intill 
inom rimlig tid när de behöver   en bedömning av sociala insatser eller meicinsk 
vård. Det finns ett starkt rättspatos som formar många revisorer i deras roll. 
 I åtagandet ser revisorerna sig som medborgarföreträdare och det uttrycks 
också på olika sätt att de som förtroendevalda just är medborgarrepresentanter 
för  ” att se med medborgarnas ögon”. De vill kunna se ”med medborgarnas 
ögon in i kommunen” och det är med  ”andras pengar” som verksamheten ska 
skötas.  Därför agerar revisorerna  ”för att få insyn i hur det är” och som ett 
redskap för fullmäktige att hjälpa till att kolla effektivitet och att verksamheter 
sköts, fungerar för kommunbornas skull” (ID8S. A1-5).   

Revisorer utifrån ett medborgarperspektiv 
De förtroendevalda revisorerna ser sig mest som medborgarföreträdare i de 
åtaganden som de fått och tagit emot av fullmäktige.   
Det pratas mycket om att se revisionen ur medborgarperspektivet, att vara i 
befolkningsföreträdarrollen och att medborgarna är utgångspunkten för 
revisionen. 

”Medborgarna går före fullmäktige” (A15.2-A1.1) 

Aspekter som lyfts fram är att det är medborgarnas rättigheter att få veta vad 
som sker. Vi måste kunna lita på att de förtroendevalda kan hantera 
samhällsansvaret och inte bara nu utan också för kommande generationer sett 
ur alla medborgarnas och ur hela kommunens perspektiv.  
 Vilka handlingar uttrycker revisorerna spontant att de ägnar sig åt när de 
kallar sig för medborgarföreträdare? Det beskrivs i handlingar som innebär att 



Internationella Handelshögskolan 

166 

lyssna aktivt på vad folk säger och pratar om runtomkring en. Det uttrycks som 
att vara allorstädes närvarande och lyhörd för det som sägs omkring en, på jobbet, i 
föreningslivet, på partigruppsmöten, i kassakön i affären, på fikapausen och  
när tidningen har anlänt till fikarummet på jobbet. Detta är exempel på de rum 
där spontan information plockas upp.  
 Några revisorer beskriver sin syn på kommunrevisorers perspektiv i bilder, 
exempelvis som sittandes på den vanliga medborgarens  skuldra för att se hur 
människor möts då de behöver hjälp genom offentliga tjänster. De  tänker sig 
att de ser på verksamheten över skuldran på den vanlige medborgaren för att 
försöka förstå hur  människor blir bemötta i verksamheten:  

 Alla har rätt att bli väl bemötta som människor i verksamheten men så är det 
fortfarande inte, det görs fortfarande skillnad på folk och folk. Som revisorer kan vi 
göra något åt detta eftersom vi kan följa upp vad som sker i verksamheterna och som 
revisorer har vi insynsmöjligheter. Vi kan besöka verksamheterna och se det mer 
kritiskt utifrån vad medborgare själva har erfarit i verksamheter där det från olika 
håll framkommer information, som gör att man undrar hur det egentligen går till. Vi 
har tillfälle att ta reda på om det är enstaka händelser eller om det är vanligt” 
(IDA1.4.1-5) 

Granskning av  kommunens verksamheter som helhet 
Den övervägande bilden som presenteras är att revisionens uppdrag är att vara 
den granskande makten åt fullmäktige som kollektiv samt att ur 
medborgarperspektivet se till kommunen som helhet. Det särskiljande från 
andra förtroendeuppdrag är att ”man lägger den partipolitiska hänsynen åt 
sidan”, ”vi jobbar faktiskt åt hela fullmäktige”. Detta uttrycks i  samtliga fall av 
kommunrevision i undersökningen. Vad det kan innebära i praktiken är 
följande redogörelse exempel på: 

”Det ska bli bra för kommunen [kommunnamn] som helhet.”   

”Som ansvariga åt medborgarna inför fullmäktige gäller det då att det handlas 
konsekvent enligt de fattade besluten i fullmäktige. Att de ansvariga står bakom 
besluten så de följs i styrelsen och nämnderna. Så är det inte alltid. (A5.2). ” 

Citatet ovan är talande för vad många revisorer ställs inför i praktiken. När 
revisorer presenterar vad som ingår i deras uppdrag är en viktig del att följa upp 
fullmäktigebesluten för att se vad som utförs av revisionsansvariga styrelser och 
nämnder som ska omsätta beslut i praktiken. Samtidigt blir det snart tydligt att 
detta inte är något okomplicerat och olika överväganden görs innan ställning tas 
för vad som kan vara väsentliga granskningar och vettiga ansatser i 
revisionsprocesserna. Det är en stor mängd av beslut som fattas för och i alla 
verksamheter. Besluten ska granskas och revisorerna väljer självständigt sina 
granskningsobjekt utifrån olika slag av risk- och väsentlighetsanalyser. 
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Inriktningsbesluten i fullmäktige kan vara så otydliga att revisorerna får invänta 
ytterligare definiering för att inte revisionen ska vara den som måste göra det. 
Ett beslut kan vara fattat av fullmäktige men styrelser/nämnder kan ta flera år 
på sig innan de i praktiken följer beslutet . Exempelvis är det redan vid 
budgetbeslutet känt att det saknas medel för verksamheten som ska bedrivas. 
Det förekommer att samma styrelser/nämnder har fått överskrida budgeten i 
flera år innan fullmäktige reagerar på revisorernas anmärkningar eller 
tillmötesgår initiativ till utbildningsinsatser för att få förståelse för vad politisk 
ansvarighet i olika politiska roller kan innebära enligt lagstiftning och i lokal 
praktik. 
 I styrelser/nämnder finns många gånger oklarheter kring revisionsansvaret. 
Ett återkommande exempel är att de revisionsansvariga inte har klart för sig vad 
de politiskt ansvarar för. Ett konkret återkommande exempel är 
internkontrollsansvaret, som följer av lag, där revisionsansvariga har svårt att 
förstå eller sköta sitt ansvar. Revisorer berättar i flera fall om hur de i princip 
skulle kunna vara fullt sysselsatta med att granska den interna kontrollen och 
med att följa upp den igen när styrelsen/nämnden inte tar tag i det den borde 
göra för att förbättra kontrollen.39 Det finns också kombinationer av ovan 
nämnda oklarheter som revisionen medvetet inväntar ska utredas genom 
aktiviteter i revisionsansvariga styrelser/nämnder. 
  Hur och vilka frågor revisorerna tar upp med de revisionsansvariga beror på 
vad revisorerna ser som mest väsentligt att göra i det aktuella läget. Allas 
önskemål är att väsentliga revisionsfrågor ska tas upp sakligt och utan några 
mästrande påhopp och pekpinnar. Så är det inte alltid och dialogerna mellan 
aktörerna i revisionsprocessen upplevs i det stora hela som allt bättre. För 
revisorerna är det angeläget att oklarheter som finns kring revisionen roll och 
arbetssätt reds ut. Förväntningarna på kommunrevisorerna har ökat i takt med 
att kommunrevisionens ställning uppmärksammats med stärkt stöd i 
kommunallagen. Detta har också gjort att de själva omprövar sina egna 
uppfattningar om kommunrevisionen och vad som är viktigast för att faktiskt 
kunna motsvara sitt kommunalrättsliga ansvar.  

8.2  Stöd i kommunallag och god 
revisionssed  

Överlag uttrycker de förtroendevalda revisorerna att de har kommunallagen 
och god revisionssed i kommunal verksamhet som ett viktig stöd i 
revisionsuppdraget: 

”Det viktigaste är att granska och pröva de revisionsansvariga genom att följa vad 
kommunallagens kapitel nio säger om revisionen.”  

                                                      
39 Kodnyckel 8S 8/12. 
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Det ges ofta praktiska exempel som knyts an till formuleringar  i 
kommunallagen, god revisionssed, revisionsutredningar och reglementet från 
fullmäktige. Dessa bidrar till tolkningen av vad som ingår i ansvaret för 
revisorer. De senaste årens utredningar har gett kommunrevisionen  ett starkare 
stöd alltsedan utredningen om den kommunala revisionen (SOU 1998:71).  
 Bland erfarna revisorer finns en viss oro för att statliga instanser och 
lagstiftaren nu har så bråttom att i kommunerna inte hinns  med att genomföra 
en förändring innan nästa statliga revisionsutredning är på gång. Bland 
farhågorna uttrycks också brist på kunskap och lyhördhet från central politisk 
nivå för vad som sker i den kommunala praktiken i samarbete med och mellan 
revisorer.     

Revisionsnormer och god sed  vägleder revisionen  
God revisionssed i kommunal verksamhet ska följas och seden tas ofta som 
utgångspunkt när revisorsuppdraget presenteras av kommunrevisorer och sägs 
vara ett väsentligt stöd i uppdraget. Det finns därutöver såväl samstämmiga 
som skilda uppfattningar omkring seden. Samstämmigt är det att för 
förtroendevalda revisorer är God revisionssed i kommunal verksamhet ett väsentligt 
referensobjekt inte minst i diskussioner med andra förtroendevalda eller 
yrkesrevisorer med skilda uppfattningar om för vad och hur  seden bäst 
används.  I de kommunala förvaltningarna finns också andra förtroendevalda 
och högre chefstjänstemän  som vill ha tolkningsföreträde i vad som är 
viktigare än annat för kommunrevisionen att ägna sig åt och hur det ska gå till.40 
 Standardiseringen för räkenskapsgranskning liksom bedömningsgrunderna 
för ansvarsprövning i god revisionssed har formuleringar som främst för de 
förtroendevalda revisorerna kan kännas för teoretiska eller begränsande. Bland 
dessa revisorer finns flera som har erfarenheter av att de använt sig av de 
möjligheter som lagstiftning och sed ger för att kritisera, anmärka och/eller 
föreslå ej beviljad ansvarsfrihet och som  vill att mer utrymme ges för att  
ändamålsenligheten ska granskas och bedömas. Resonemangen sammanfaller i 
att de i skriften, God revisionssed i kommunal verksamhet, vill ge plats för fler 
beskrivningar och variationer som ger bättre principiellt stöd för vad 
kommunala revisorer ska göra och tänka på. Dessa revisorer menar att 
tolkningar måste kunna ske utifrån den mångfald  av lokala varianter och 
situationer som finns. Enskilda kommuners olika villkor och politiska 
beslutsprocesser kan göra att ansvarigheten bedöms brista i ett   
kommunaldemokratiskt perspektiv som granskas i en kommun, men inte i en 
annan. Konkreta exempel ges där den goda seden upplevts motstridig och 
otillräcklig som stöd för insyn, exempelvis om medel används så att de ger 
önskvärda effekter enligt målbeskrivningar eller hur andra (än kommunala) 
utförare använder medlen.  Revisorer som vill koppla ihop redovisningen med 

                                                      
40 Kodnyckel S 8 (IDA1-15). 



Kommunal revisions ansvar och organisering i praktiken 

169 

verksamhetsgranskningar har stött på hinder för att göra detta, som exempelvis 
när revisionen av  räkenskaper visar att ekonomiska medel redovisas enligt 
redovisningslag och redovisningssed men  utan koppling till kontroller av om 
rätt redovisade medel ger de önskvärda effekterna i kommunen.41  
Det framförs också att den kommunala revisionsseden måste vara tillräckligt 
dynamisk. Den borde kanske omfatta ännu flera exempel eller skrivas på annat 
sätt så att de variationer som finns lokalt och som måste få finnas för att 
kommunrevisionen granskar i en kommunal demokrati. Revisionsprocesserna 
ska vara följsamma till kommunernas komplexitet med olika förutsättningar 
och  utvecklingsprocesser.42  

Den kronologiska revisionsprocessen följer av lagstiftning 
Det finns en kronologisk årligen återkommande arbetsprocess för granskningen 
och prövningen av ansvarsskyldigheten. Där hänvisas till kommunallagen och 
fraser ur god sed citeras allt som oftast i intervjuerna och det är ett omfattande 
och komplext åtagande som representeras. Texter från styrdokumenten citeras 
titt och tätt i intervjuerna och jag samlar dem i följande beskrivning;  

Revisionens ansvarsprövningsprocess berör granskningen av revisionsansvarigas alla 
olika och omfattande verksamheter, hur de sköts,  om de revisionsansvariga själva har 
en god intern kontroll för uppföljning av utförandet, att förbrukade medel 
återredovisas rättvisande i räkenskapsredovisningen enligt lagen, att verksamheternas 
tjänster klaras av på ett ändamålsenligt sätt för dem som behöver dem - relaterat till 
fullmäktiges beslut om verksamheternas avsikter, inriktning och medel.  

Det förekommer noggranna tidsangivelser för när revisorerna gör vad för att 
vara klara med sin granskning och ansvarsprövning för överlämnande av 
revisionens sammanfattande bedömningar av ansvarstagandet till fullmäktige.  
 Vid sidan om den revisionsberättelse som överlämnas  har det efterhand i 
alltfler av kommunerna utvecklats mer tillgänglig, komprimerad och lättläst 
dokumentation där revisorernas argument görs begripliga med stöd i konkreta 
områden för kritik och där mer allmänna förbättringsområden klargörs.  
 Revisorernas arbetsplan på våren är tidspressad för att fullmäktige i sin tur 
ska hinna få in sina underlag för beslut i ansvarsfrågan årligen före juni månads 
utgång. Det är den kronologiska tiden. Om den berättas en del och det hänvisas 
i förbigående till regelverk (kommunallagen och stödet i god revisionssed) som 
korrigerats senast 2006. Revisorerna arbetar generellt på att ge en allt bättre 
samlad återrapportering till fullmäktige från revisionen av de verksamheter som 
bedrivs, i kommunal regi och i alltfler olika former av samarbete med olika 
ägarskapsförhållanden. Dessa planer för tidsmässiga och verksamhetsmässiga 
koordinationer i ansvarsprövningsprocessen återger jag inte här. Via 
                                                      
41 Kodnyckel 8 S 
42 Kodnyckel 8 S.  
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kommunernas hemsidor går det  att få allt bättre tillgång till allt från den mest 
elementära informationen och kontaktuppgifterna till  översiktliga 
beskrivningar och presentationer av kommunrevisorernas arbete och av deras 
allmänna dokumentation av granskningar och revisionsberättelser. 

Vikten av ändamålsenlig verksamhet  
Att utöver räkenskaper och skattemedels hantering också granska ansvaret för 
att sköta verksamheten ändamålsenligt förklaras vara det som verkligen skiljer 
revisionen i kommunerna från den i privat företagsverksamhet. Det talas en hel 
del om hur viktigt det är att verksamheten finansieras av medborgarnas 
skattemedel och är till för medborgarnas behov och  inte sker i  vinstsyfte. Här 
används varianter av uttrycket att kommunrevisionen representerar 
kommunmedlemmarna och som förtroendevalda revisorer och lekmän ska de  
”se med kommunmedborgarnas ögon in i den kommunala organisationen ” (IDKA1 
7A.1.1.). Där ska de själva och med professionella biträden granska att 
kommuninvånarnas prioriterade behov åtgärdas ändamålsenligt med de 
skattemedel som fullmäktige ställer till förfogande. Att granska 
ändamålsenligheten är egentligen bland det viktigaste i kommunrevisionen: 

”Det är oerhört viktig att granska ändamålsenligheten och ett krav att också 
titta på verksamheten, inte bara på budgetuppföljning.” 

 ”Det gör vi genom att granska att de förtroendevalda i styrelsen bedriver en 
ändamålsenlig verksamhet och i enlighet med de beslut som fullmäktige beslutat och 
att vi på motsvarade sätt kontrollerar bolagen. Och sedan att det är lagenligt förstås.” 

Här granskas ändamålsenlighet och verksamhet och där har jag sett väldig skillnad 
jämfört med vad som kan göras i revisionen i en liten kommun där blir det mest att 
granska siffror, här har vi mer ett krav att också titta på verksamheten, inte bara en 
budgetuppföljning. Här följer vi med och informerar oss så vi vet att det är OK i olika 
verksamheter.”  (A4041004) 

 Det talas också om hur svårt det är och om vad ändamålsenlighet egentligen 
betyder, nämligen att det handlar om att verksamheten ska vara både effektiv 
och ändamålsenlig för medborgarna.  Budskapen resulterar i att detta begrepp 
är så viktigt just i kommunal och landstingskommunal verksamhet som 
ansvarar för att utföra merparten av de offentliga verksamheterna - skola, vård 
och omsorg - i nära samspel med människorna de bedrivs för. Att granska och 
bedöma ändamålenlighet är därför något som är viktigt för kommunrevisionen 
och samtidigt är det problematiskt att göra det. Kommunrevisorer vill bli bättre 
på det och undrar hur de kommer åt ändamålsenligheten, ”utan omständliga 
metoder”.43  

                                                      
43 Kodnyckel 8S. 
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 Det finns yrkesrevisorer som menar att det är så stora oklarheter 
runtomkring begreppets operationalisering i revisionen att det är bättre att 
undvika begreppet. Det finns också revisorer i kommuner och landsting som 
tar tag i ändamålsenligheten genom att ta reda på om verksamheten tjänar de 
medborgare som behöver dess tjänster:  

”Vi synar verksamheterna sett ur det allmännas håll och främst då sett ur vad det 
blir av det,från de mest utsattas håll. Då är uppdraget ”att ta reda på hur det är i 
praktiken för de äldre i kommunen för de är mest utsatta här  (A9031112-
B90803). 

Det är lite av ett mantra som återkommande uttrycks att det inte handlar  om 
att skapa vinst för något företag här. Det handlar om att skattemedlen är ett 
medel att använda till verksamheterna så som fullmäktige beslutat och att 
verksamheterna måste vara ändamålsenliga för medborgarna och samhället. Det 
räcker inte att veta att pengarna inte försvinner till fel saker utan också att det 
kontrolleras att de bidrar till målen som fullmäktige fastställer med budgeten. 
Här har revisorerna pedagogiska utmaningar att ägna sig åt eftersom de 
återkommande möter missuppfattningar kring vems ansvaret för den interna 
kontrollen är. 

Årliga och återkommande granskningar 
Till revisorernas återkommande uppgifter hör att till styrelser och nämnder  
förmedla  att de är ansvariga för internkontrollen i sin verksamhet. Här 
förekommer också att revisionen har genomfört eller planerar att genomföra 
utbildningar. Det finns fortfarande okunskap om att den interna kontrollen, 
som förtydligades i kommunallagen år 2000, är ett ansvar för 
styrelser/nämnder/beredningar. Sedan översynen av god ekonomisk 
hushållning år 2005 har kravet på internkontroll skärpts ytterligare. Under tiden 
för detta avhandlingarbete  har problemet med internkontrollen varit ett 
ständigt återkommande tema. Argumenten från revisorernas sida är att styrelser 
och nämnder ska se till att sköta hela ansvaret där mål och medel hänger ihop 
och därför måste styrelser och nämnder bli bättre på att följa upp och 
kontrollera sina verksamheter ur ekonomiska och verksamhetsmässiga aspekter.  
Utgångspunkterna för revisorernas argumentationen kan däremot variera. De 
tas ömsom i kommunallagen och ömsom i respektive kommunfullmäktiges 
högst prioriterade inriktningsmål i kommunen. Medels användning beslutar 
fullmäktige om och där fullmäktiges beslut är att nämnders och styrelsens 
ansvar för budgetdisciplin ska förbättras är det också ett prioriterat område för 
revisionen. 
 Internkontrollen är ett kommunalrättsligt redskap som ska säkra att 
kontroller sker systematiskt och kontinuerligt i arbetsprocesserna som följer av 
fullmäktiges beslut men så är det ännu inte. Kontrollerna av ekonomiska medel 
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och budgetdisciplin är den startpunkt som förefaller vara den mest begripliga 
och den viktigaste att klara av för att komma vidare till kontrollen av aktiviteter 
i verksamheter som utförs;  

”Internkontroll är väldigt viktigt att den fungerar! Men vi måste hitta former att 
kolla det och det går genom budgetuppföljning.” (IDA.A 6.1-5) 

”Budgetdisciplinen går före allt annat.” (IDA.A10;11.1-2)  

Ansvaret för ekonomin och verksamheterna hänger ihop. Att ha kontroll på att 
förbrukade medel hålls inom den budget som fullmäktige fastställt räcker inte. 
Internkontrollen ska också säkerställa utförandet av verksamheterna. 
Kommunrevisorerna tar sig an granskning av internkontroll i olika omfattning. 
Gemensamt är att de söker eller har kommit på en systematik för att klara av 
granskningen av ansvaret för såväl ekonomi som verksamheten som utförs med 
de medel som förbrukas.44 

En viktig del i internkontrollen , att man har en rutin så att revisionsansvariga i de 
politiska organen kan se då när det fallerar. 

”Det är viktigt med insyn och gäller att ta reda på hur det är. Vi får inte backa för 
rådande kulturer.” (A4041004) 

I några fall ifrågasätts revisorernas återkommande frågor om internkontrollen. 
Frågorna som revisorerna ställt till styrelser och nämnder om internkontrollen 
kan förbli obesvarade under ett eller flera års tid45 men revisorerna återkommer. 
I det samlade materialet  visar resultaten samstämmigt att oklarheter som inte 
retts ut i en granskning  släpper inte revisorerna taget om. När revisorerna inte 
får tillförlitligt svar  ger de sig inte. Uppföljningarna av gamla revisionsrapporter 
sker alltmer  systematiskt.  
 När det gäller brister i styrelsers och nämnders internkontroll är det ett 
granskningsområde som återkommer. Det är inget som det går att släppa en 
gång för alla utan det handlar mer om att enträget hålla fast . Internkontrollen 
granskas trots irritation och insinuationer från de granskade  (IDDE 7.10.11).46 
Det finns olika lokalt utvecklade sätt att granska internkontrollen. De metoder 
som yrkesrevisorer refererar till  tar stöd i COSO-modellen47 och varianter 
därav för att systematiskt och årligen gå igenom kontrollmiljön, 
riskbedömningar, kontrollaktiviteter, information och tillsyn inom styrelser och 
nämnder. Det finns förtroendevalda revisorer som upplever att de skulle kunna 
kan vara fullt sysselsatta med internkontrollsbristerna och med att påminna 
                                                      
44 Kodnyckel S 8, 8/12. 
45 Kodnyckel S 8, 4/12.  
46 Kodnyckel S 8. 
47 COSO, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadeway Commission, är ett 
etablerat ramverk för systematiskt arbete med analyser av den interna kontrollen i sitt 
organisatoriska och institutionella sammanhang. Ursprungsmodellen av COSO är framtagen i 
samarbete mellan revisionsföretag i USA. 



Kommunal revisions ansvar och organisering i praktiken 

173 

styrelse och nämnd om att de är ansvariga för den interna kontrollen av sina 
verksamheter. Syftet med internkontrollen är att säkra en effektiv förvaltning 
och att undvika allvarliga fel samt att bidra till att stärka verksamhetens 
ändamålsenlighet med medborgarnas bästa för ögonen (SOU 1998:71, Prop. 
1998/1999: 66). Internkontrollen lagstadgades år 2000 i kommunallagen. I flera 
fall informerade då revisorerna om detta och anordnade utbildning i samarbete 
med kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorer har också mött tjänstemän i 
kommunförvaltningen som alltjämt efterfrågat kommunstyrelsen politiska 
riktlinjer då mycket av det politiska delegeras utan politisk samordning. Här 
finns exempel på att det dröjer mer än fyra år innan revisionsansvariga gjort 
något åt revisorernas påstötningar, problem med styrning, uppföljning och 
kontroll som har med internkontrollsansvaret att göra. 48 
 Styrelser och nämnder vet att revisorerna ägnar sig åt internkontrollen och 
den vägen får de revisorernas uppfattningar om vad som ska förbättras. Med 
den interna kontrollen är det så att ju sämre den sköts av revisionsansvariga 
desto mer krävs det av revisorerna att de kontrollerar den och detta tär på 
revisionsbudgeten i kommuner där revisionsresurserna redan är begränsade.  

Ekonomisk redovisning och budgetdiciplin granskas  
De förtroendevalda revisorerna talar mest om medborgarna och 
ändamålsenligheten och minst om räkenskapskontroller men vad görs i 
revisionen?  Förtroendevalda kommunrevisorer vill helst inte förknippas med 
att endast ägna sig åt siffergranskning, kostnadskontroll och ekonomi. Här 
finns dock enstaka undantag. Oavsett vilket så är det insynen som är väsentlig, 
att det inte är något fiffel med skattemedel och att det allmännas pengar sköts.  
 Där det finns kvar misstroende från tidigare misskötsel måste förtroende  
byggas upp  och det ankommer på revisorerna att se till att det sköts bättre nu 
med ordentliga rutiner för uppföljning såväl av fullmäktige som av ansvariga för 
förvaltningarna.  

”Kostnadskontroll i all ära men det är inte helt enkelt, vi ska också ha perspektivet 
att de pengarna ska brukas ur demokratins kärna, sett ur medborgarnas nytta.” 
(ADA10)  

”Det finns numera uppdrag från fullmäktige till nämnderna och förvaltningana att 
man inte bara skickar ut pengarna [så som gjorts förut] utan också talar om vad de 
ska användas till.” (ADA 5) 

Redovisningsrevisionen måste bara genomföras. Räkenskapsredovisningen och 
kontrollen av internkontrollen beskrivs vara själva grunden för att 
ändamålsenligheten och verksamhetsrevisionen ska kunna bedrivas främjande  
och utvecklingsinriktat för kommunen. Genomgående prioriterar de 

                                                      
48 Kodnyckel S 8, 3/12. 
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förtroendevalda revisorerna att köpa in yrkesrevisorer för delar av eller hela 
redovisningsrevisionen för att säkerställa sina uttalanden om att den 
ekonomiska redovisningen är rättvisande enligt lagstiftning och antagen 
standard för kommunal redovisning. Det praktiska arbetet överlåts i princip 
helt och hållet åt yrkesrevisorer i samarbete med upphandlade 
godkända/auktoriserade revisorer. Räkenskapernas redovisning är i praktiken 
vad som är högst prioriterat att granska.  
 Det förekommer att revisionsbudgeten i princip inte räcker till annat än 
redovisningsrevisionen och den löpande årliga granskningen. Skulle något 
inträffa, som revisorerna bedömer kräver en fördjupad granskning,  begär 
revisorerna ytterligare medel för det då. 
 När revisorerna prioriterar granskningar inriktade på kontroller i skötseln av 
den kommunala ekonomin, kostnader och budgetdisciplin, vilar deras argument 
för det på att det är fullmäktiges högsta prioritet och ett övergripande mål i 
kommunen. Därför är det också vad revisorerna prioriterar högst att granska. 
Därtill ser revisorerna att det behövs eftersom de inte märker av någon 
ytterligare ledning från fullmäktiges sida för att styrelser och nämnder ska hålla 
sin budget. Dessa revisorer tycker att de ofrivilligt hamnar i rollen som 
kostnadskontrollanter. Det är också så som dessa revisorer mest beskrivs av 
granskade, styrelser, nämnder och chefstjänstemän samt av 
fullmäktigeledamöter när de inte ses i några andra granskningssammanhang.  
 De finns också förtroendevalda revisorer som känner krav på sig att 
revisorerna ska vara effektiva och att granskningar ska bidra till ökad effektivitet 
i organisationen.49 Att granska ekonomin och räkenskapers redovisning uttrycks 
då inte som problem för revisorerna. Genomförandet av själva 
redovisningsrevisionen som sådan finns inte med bland de utmaningar som 
framträder bland problemområdena. Det måste vara ordning på ekonomin och 
den granskas efter normbildning och regelverket i kommunal redovisningslag 
samt på bokföringsmässiga grunder. Det förekommer ändå att granskade och 
fullmäktigeledamöter uppfattar yrkesrevisorer som alltför intresserade av 
redovisningstekniska detaljer. Då upplevs kostnaderna för upphandlade 
revisorer inte stå i proportion till revisionsinsatsens betydelse och revisionen 
som mindre betydelsefull för kommunen.  
 Yrkesrevisorerna sköter det mesta av redovisningsrevisionen själva. De 
förtroendevalda revisorerna deltar oftast i samtalen med yrkesrevisorerna vid 
eventuella principiella frågor om den ekonomiska hushållningen eller annat som 
har med uttalanden i revisionsberättelsen att göra. Det kan exempelvis handla 
om att beslut om att tillfälligt göra en ökad avsättning av medel till kommunens 
pensionsskuld förbereds eller beslutats i kommunen under ett år när ekonomin 
är god. Det innebär avsteg från den blandmodell som egentligen ska gälla i 
kommunerna. Exempel på andra mer förekommande diskussioner uppstår när 
chefstjänstemän, styrelser eller nämnder vill behålla överskott i verksamheten 

                                                      
49 Kodnyckel 8S. 
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utan att det finns beslut för det. De förtroendevalda revisorernas medverkan 
kan också handla om att delta i möten som reaktioner på att de granskade 
upplever att yrkesrevisorer petar i oväsentliga detaljer särskilt vad gäller 
delårsbokslut. För revisionen av redovisning  finns det principer för rättvisande 
redovisning som följs och budget för att täcka kostnader för inköp av biträden. 
Problemen som relateras till redovisningen uppstår först när fullmäktige inte 
tillvaratar revisorernas information om ekonomin och bedömning av 
revisionsansvarigas skötsel. Än mer problematiskt kan det bli när de 
förtroendevalda revisorerna inte bara vill veta att redovisnings principer följs 
utan också vill få svar på vad pengarna används till för verksamheter i 
praktiken. Där kan de få lägga ner mer tid och behöva andra kunskapsresurser 
än vad som inryms i medel för redovisningsrevisionen. 

Revisorernas uthållighet i att följa upp frågor över längre tid 
En gemensam bild från fullmäktige, granskade och revisorerna själva är att 
kommunrevisorer kännetecknas av att vara enträgna, uthålliga eller envisa. De 
släpper inte  taget om en ouppklarad fråga. Revisorer vill fullfölja vad de 
påbörjat tills deras frågor har besvarats och för att följa upp tidigare påtalade 
brister.  
 Det finns också förtroendevalda revisorer som uttryckligen stöttar sina egna 
biträden i samma avseende:   

”släpp inte en viktig fråga som vi tagit upp utan fullfölj så att vi får klarhet i hur det 
förhåller sig”.(IDA7-D7) 

Detta är också uppskattat av fullmäktigeledamöter som själva ser sig chanslösa 
att göra det utan revisorernas hjälp: 

”vår revision då är väldigt väldig aktiv, ...den rullar lite grann i det tysta men den 
håller på ständigt, ständigt… och granskar och kontrollerar ...och tyvärr är det de 
där skitsakerna som kommer upp i media ..det är aldrig det här att ´nu har faktiskt 
den här verksamheten skötts väldigt väldigt bra´ men det kan man också utläsa i 
revisionsrapporterna, att här gör man ett jättefint jobb! (IDA7.1-20 

Fullmäktige ser i allmänhet det underhandsarbete revisorerna gör som viktigt. För 
tio  år sedan uppfattades revisionens arbete mera vara något som utfördes i 
efterhand medan den idag förväntas arbeta nära verksamheterna under hand 
som de utförs. Det är den utvecklingen som betonas och som flera kommuners 
fullmäktigerepresentanter vill se ännu mer av.50 Under året  vet de intervjuade i 
rollen som fullmäktigeledamöter inte särskilt mycket om vad revisionen ägnar 
sig åt utom i de kommuner/landsting som särskilt ägnat sig åt att återupprätta 

                                                      
50 Kodnyckel 8S 11/12.  
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fullmäktiges ställning som det enda direkt folkvalda och högsta beslutande 
organet.  

8.3  Revisionens organisering  

Revisionen organiseras på olika sätt för den årliga granskningen 
I samtliga fall uppger de förtroendevalda revisorerna att de är helt och hållet 
beroende av bra biträden för den i lag styrda revisionen av årsredovisningen 
och delårsrapporterna kring den ekonomiska redovisningen. Därutöver varierar 
det hur revisorerna väljer att organisera sig och vilket stöd som tas av 
sakkunniga/yrkesrevisorer.  
 Det mest förekommande  sättet är att kommunrevisorerna organiserar 
revisionen utan egna revisionskontor och att de i stället upphandlar stödet av 
revisionsbiträde för både redovisningsrevisionen och fördjupade granskningar. 
Där sköter de förtroendevalda revisorerna själva det mesta av vad de inbegriper 
i den löpande årliga granskningen. Det finns många varianter på temat ´den 
årliga granskningen´ samt hur dess grundläggande delar klaras av. Här ges inte 
utrymme för detaljerna i alla variationer. Tydligt är att förtroendevalda revisorer 
utan egna revisionskontor själva ägnar mycket tid åt att följa 
styrelsers/nämnders löpande arbete. De läser protokoll och tillhörande 
handlingar från fullmäktige, styrelser och nämnder och informerar sig genom 
spontana och planerade  kontakter  främst med presidierna i revisionsansvariga 
styrelser/nämnder och i mindre omfattning med revisionsansvariga i 
fullmäktiges beredningar.  
 Oavsett om kommunrevisorerna har något eget revisionskontor eller inte, så 
fördelar de förtroendevalda revisorerna arbetsuppgifter sig emellan för att också 
kunna fördjupa sig i olika delar av verksamheternas skötsel. 
 Under mandatperioden 2003-2006 märks också att kommunrevisionen 
aktivt eftersträvat att få till stånd någon form av revisionsdialog med presidier 
och/eller samtliga revisionansvariga i styrelser/nämnder/beredningar. 
Revisionsdialoger sker  vid minst ett tillfälle per år. Planeringsinsatserna för att 
få till stånd en dialog ökar med antalet beredningar, styrelser, nämnder och 
revisorer. Revisionsdialogerna ska koordineras tidsmässigt och innehållsmässigt 
så att  revisorerna vid verksamhetsårets slut har aktuell och samlad information 
för sin bedömning om skötseln av all verksamhet i kommunen. Under 2005-
2006 är det mer allmänt förekommande än tidigare att kommunrevisionen har 
kontakter med samtliga eller de ur revisionssynpunkt viktigaste 
styrelserna/nämnderna/beredningarna och deras chefstjänstemän. Det har 
också blivit alltmer vanligt att representanter för revisionen och fullmäktige 
möts någon gång under året utöver mötet för fullmäktiges behandling av 
revisionsberättelsen.  
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 För de större kommunerna med ett eget revisionskontor  beskrivs det som 
en nödvändig resurs för samordning, administration  och aktualitet i vad som 
pågår som helhet inom revisionsuppdraget. Samtidigt finns erfarenheter bland 
de större kommunernas/landstingens revisorer av att de anställda på 
revisionskontoren tillsammans med revisorernas presidium får styra för mycket 
i revisionsarbetet. Den erfarenheten delas med revisorer i mindre kommuner 
utan egna revisionskontor som låtit sig styras av externa revisionsaktörer tills de 
förtroendevalda revisorerna själva gör något aktivt för att motverka detta.  
 Med egna revisionskontor avlastas de förtroendevalda revisorerna 
administrativa uppgifter och koordinering i revisionsprocessen,  upphandlingar, 
ekonomiadministration och förvaltningsuppgifter. De får löpande stöd för 
utåtriktad information och kommunikation via internet och med media och kan 
också hjälpa till att ´tajma´ revisionsprojekten så att de inte stör utan stärker 
önskade förändringar i kommunen. De  anställda yrkesrevisorerna är ett slags 
garant för kontinuitet och aktualitet i revisionsarbetet som ger de 
förtroendevalda revisorerna tillgång till aktuell information inifrån förvaltningen 
och verksamheterna. De förtroendevalda förväntar sig initierade professionella 
biträden som vet vad som pågår i kommunen och som klarar av att granska  i 
närhet till arbetsprocesserna i organisationen och kan agera proaktivt och nära i 
tid. Det ställer krav på de förtroendevalda att möta och komplettera dessa 
yrkesrevisorer utan att hamna i underordnad ställning. Också med egna 
revisionskontor efterfrågar förtroendevalda utveckling av revisionsmetoder som 
är mer proaktiva och som ger information om verksamhetens 
ändamålsenlighet. 

Fördjupade granskningar avgörs i lokala situationer  
I urvalet i denna studie genomför revisionen årligen som minst ingen och som 
mest fler än  30  fördjupade granskningar dokumenterade i särskilda 
granskningsrapporter. Med fördjupade granskningar menas här alla 
granskningar som djupare analyserar verksamheterna och som sker utöver den 
fortlöpande granskningen. Lokalt förekommer olika benämningar av 
granskningar som sker utöver dem som kallas årliga. Valet av fördjupade 
granskningar beskrivs i praktiken så som det framgår av God revisionssed 
(2007). Revisorerna beskriver att de väljer att fördjupa sig i särskilt viktiga 
revisionsfrågor, i den utsträckning det anses motiverat av resursskäl och utifrån 
revisionens samlade bedömning, efter information i sina lokala kontakter kring 
de årliga granskningarna och/eller med stöd av särskilda risk – och 
väsentlighetsanalyser.  
 Vilka kontakter revisorerna har och vad informationsutbytet innebär ligger 
till grund för valet av fördjupade granskningar.  

Det är inte vad för godtyckligt och omdömeslöst snack som helst utan argument från 
och frågor kring hur det förhåller sig  i praktiken i kommunen (ADAF1.1-15). 
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Någon form av risk- och väsentlighetsanalys genomförs alltid med 
utgångspunkt från God revisionssed. I praktiken  finns här stora lokala 
variationer. Olika modeller prövas och vidareutvecklas  och svårigheterna att få 
till ett systematiskt arbetssätt är påtagligt. Analysen sker vanligtvis på våren efter 
slutrevisionen (det finns också de som gör det tidigare och senare) och ligger till 
grund för den övergripande revisionsplanen.  
 Någon form av revisionsplan upprättas vanligtvis i samarbetet mellan 
förtroendevalda och deras anställda eller upphandlade yrkesrevisorer. Hur 
revisionsplanen disponeras är beroende på respektive kommunrevisions 
angreppssätt. Angrepssätten varierar från revisorer som betonar betydelsen av 
flexibilitet med öppenhet för anpassning till den lokala 
verksamhetsutvecklingen, till betydligt mer detaljerade revisionsplaner med 
formaliserade angrepssätt och ringa utrymme för oplanerade händelser under 
året. Oavsett ansats i revisionsprocessen finns en kontinuitet i revisionsarbetet 
där revisorerna följer ansvarstagandet för ekonomi och verksamhet inom 
kommunen över flera års tid.  Revisorernas planer påverkas också av deras 
erfarenheter från föregående arbetsår, bedömningar i slutrevisionen samt vilken 
revisionsbudget revisorerna har tillgång till. De mer fördjupade granskningarna 
av hur styrelser/nämnder sköter sitt ansvar för den interna kontrollen sker i 
mån av revisionsresurser samt beroende på om revisorerna uppmärksammar 
några väsentliga och sannolika risker i verksamheten.  
 Yrkesrevisorerna håller oftast i pennan vad gäller de skriftliga 
rapporteringarna men i några fall tas hjälp av journalister, språkgranskare eller 
andra professionellas kunskaper för ökad läsbarhet.  
 Det förekommer alltmer att granskningsrapporter skrivs i olika versioner för 
att motsvara ambitionen att ge begriplig och sakligt korrekt information till 
olika grupper - de granskades, pressens, allmänhetens och fullmäktiges 
perspektiv. Rapporterna  ska bygga på sakliga ställningstaganden, formulerade i 
ett framåtsyftande perspektiv avsedda att påverka genom att beskriva sak-
förhållanden och för att företräda öppenhet och en saklig kritisk belysning av 
de förhållanden som uppmärksammats av granskarna.  

Informationsutbyte i och utanför de lokala revisionsprocesserna  
Förtroendevalda i olika politiska uppdrag upplever sig själva som alltmer 
medvetna om kommunrevisionens betydelse som ett demokratiskt 
kontrollinstrument. Med de senaste årens utredningar har kommunrevisionens 
roll fått en annan ställning och de lokala förväntningarna på revisorerna ökar. I 
intervjuerna förmedlas också att de enskilda kommunernas olika villkor ska 
beaktas mer i revisionen och de förtroendevaldas lokala kunskap börjar 
tillvaratas. Lokal information från medborgare, förtroendevalda och anställda i 
kommunens verksamheter efterfrågas också som komplement i granskningar 
som tidigare gjorts mer självständigt av inköpta experter.  
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 Kommunrevisorer känner av de ökade förväntningarna och förändringar i 
revisionsarbetet sker efter hand för att motsvara dem utifrån de villkor som 
råder i kommunen.   I övervägande delen av kommunerna uttrycker 
förtroendevalda revisorer och yrkesrevisorer att det är svårt att på enkelt sätt få 
tillgång till information om verksamheterna som inkluderar ändamålsenligheten 
för patienter/brukare. Med samarbetande tjänstemän i förvaltningen och 
medverkande sakkunniga yrkesrevisorer  kan det gå men det beskrivs som 
krångligt och  omständligt  och det tar för lång tid. 
 Medan det främst är sakkunniga yrkesrevisorer som representerar 
ingångarna för att få information från aktörerna i verksamheterna så är det de 
förtroendevalda revisorerna som har ingångarna till de politiska aktörerna.  
 När det finns respekt mellan verksamheternas tjänstemän  och 
yrkesrevisorer respektive förtroende i politiken för revisionen i kommunen,  
händer det att såväl förtroendevalda som verksamhetsansvariga hör av sig 
spontant till revisionen om oklarheter de känner till. De flesta i 
kommunförvaltningen är medvetna om att de inte kan styra vad revisorer gör 
men de vill tala om vad som oroar dem för att förhindra beskaffenheter som 
inte borde få förekomma. Här är den lokala förankringen och legitimiteten för 
revisionen helt avgörande. Såväl förtroendevalda revisorer som yrkesrevisorer 
har av fullmäktige och de granskade i verksamheterna förväntningar på sig att 
sköta sina uppgifter med integritet och professionalitet och det förtroendet 
brister snart när revisorerna inte motsvarar förväntningarna.  
 Revisorernas kontakter under verksamhetsåret är planerade aktiviteter för 
att få information i möten med anställda i administration och verksamheter. 
Därutöver förekommer också att revisorer återkommande möter 
föreningar/grupper av kommunmedborgare i olika kommundelar, på olika 
politiska informationsmöten samt vid besök på arbetsplatser i kommunala 
verksamheter och bolag.  
 I samtalsintjervjuerna framkommer vilka kontakter  de intervjuade har och  
med vilka de informerar sig för att kunna sköta sina respektive åtaganden. Av 
det mönster som växer fram av de förtroendevalda revisorernas 
informationsutbyte, visar sig att de generellt har färre kontakter i än utanför 
kommunförvaltningen. Det finns för övrigt många variationer på hur 
kontaktmönstret utanför förvaltningen ser ut. Det finns bland urvalets största 
kommuner enstaka revisorer som inte nämnt någon särskild kontakt utanför 
kommunorganisationen. De ser sig själva som representant för medborgarna 
med möjlighet till insyn i förvaltningen. Det finns andra kommuner där 
revisorer gemensamt och enskilt har alltmer informationsutbyte och med alltfler  
kontaker utanför själva kommunorganisationen.  Informationsutbytet sker  i 
partigrupperna, med representanter för kommuninvånare, i ideella föreningar 
och med företagare  om vad som pågår och hur det som har med den 
kommunala förvaltningen och verksamheterna uppfattas. Sett över tid visar sig 
revisorernas kontakter inom och utanför kommunförvaltningen variera 
beroende på hur aktivt förtroendevalda revisorer deltar för att påverka 
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organiseringen av revisionen i samarbete med sina biträden. De förtroendevalda 
revisorer, som arbetat för och upplever sig ha fått ökade möjligheter att aktivt 
påverka och medverka i utförandet av revisionen, har därmed också fått ett 
större och mer dynamiskt kontaktmönster för informationsutbyte än tidigare i 
förvaltningens verksamheter samt med medborgare och aktörer där utanför.      
 Utöver de mer vardagliga lokala kontakterna finns också andra särskilt 
viktiga situationer eller aktörer som är informationskällor för revisorer. Det 
berättas generellt från de förtroendevalda revisorerna att de försöker delta i de 
nya nätverk som finns för såväl förtroendevalda som yrkesrevisorer. Det är 
möten som visar sig ha en central lärande betydelse  för utvecklingen av  
revisionens angreppssätt och genomförande. Dessa nämns inte alltid vid första 
intervjun utan vid ett senare tillfälle, när de berättar om hur de kommit till rätta 
med problem i revisionsarbetet. Det handlar om information som gett dem 
insikter eller där särskilt viktiga uppgörelser inneburit klargöranden och ´aha-
upplevelser´ som i backspegeln när pusselbitarna fallit på plats och detta har 
varit en viktig vändpunkt för hur uppdraget sköts idag. 
 Revisorer använder sig av fler informationskontaker utöver de som direkt 
deltar i revisionsprocesserna. Det finns därför en annan och vidare 
informationsstruktur  än handlingsmönstret för implementationsstrukturen 
som skapas av dem som löser problemen lokalt.  

8.4  Lärandet i kommunrevisionen  

Den förtroendevalda revisionens särskilda ansvar i kommunen 
De förtroendevalda revisorerna utses för att de lokalt är kända som trovärdiga 
personer med gott omdöme och hög integritet. De får aldrig huka för 
partipolitisk makt. De beskriver sig själva och beskrivs av andra aktörer i 
revisionsprocessen – fullmäktige och granskade – ha ett självständigt uppdrag 
som vilar på förtroende från fullmäktige. Bland fullmäktigeledamöter, som har 
satt sig in i och har en uppfattning om vad och hur kommunrevisionens 
uppdrag bör skötas, finns förväntningar på att revisorerna tillvaratar sin 
uppmärksammade och stärkta ställning enligt kommunallagen och organiserar 
sig för att granska väsentligheter och att förekomma oegentligheter i 
kommunen. 
När de förtroendevalda revisorerna börjar få erfarenhet av vad 
kommunrevisionens åtagande innebär blir de alltmer ödmjuka inför det 
kommunala revisionsuppdraget. Det skiljer sig märkbart från tidigare 
erfarenheter i förtroendeuppdrag och från vad de vet om revisionen i banker 
och företag. 
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Avlärande från partipolitiska till kommunalpolitiska hänsyn  
Det är viktigt för de förtroendevalda revisorerna att kunna ta sig an sitt uppdrag 
självständigt i sin revisorsroll. Det förklarar revisorer från alla kommuner som 
något högst väsentligt och svårt och det är svårt för den del. Problem och 
problemlösning som berör representationen i revisorsidentiteten och 
självständigheten i rollen går också som en röd tråd genom materialet.  
 Kommunrevisorer ägnar sig åt att försöka förstå det politiska ansvaret som 
ska granskas, de inbegriper i sina resonemangen lokala samhällsförhållanden 
som har att göra med kommunmedborgarnas livsvillkor och den politiska, 
ekonomiska och sociala situationen i kommunen. Att därifrån  gå till handling 
och granska är en annan process att tackla. Många revisorer har lång erfarenhet 
av politiska uppdrag och detta hjälper dem när de börjar förstå och i sina 
beskrivningar av revisorsåtagandet uppmärksammar de stora skillnaderna. Det 
berättas generellt om att det är en stor omställning att börja tänka som en 
kommunal revisor. Revisorer ska representera i det demokratiska politiska 
systemet i kommunen som helhet förklaras det. Att inte ta partipolitiska hänsyn 
i politiska arbetsprocesser beskrivs vara den största skillnaden mellan 
revisorsuppdraget och andra politiska förtroendeuppdrag i kommunen. 

”Det ansvaret som är tydligast är att man håller isär de partipolitiska bitarna här [i 
revisionen],  man får inte politisera på det sättet utan man måste uppfatta sig som 
partipolitiskt neutral.” (IDA1.8.1-3) 

För erfarna revisorerna  tas stöd av demokratiargument för att undvika 
partipolitiska diskussioner. Kommunrevisionen är till för systemet som helhet, 
vi har ”demokratibasen att stå på” , vi ser  i ”kommuninvånarnas perspektiv”.  
 Exempel på beskrivningar är också, ”ett allmänt ansvar” där revisorerna 
säger att de på ett effektivt sätt måste granska ur ett lokalt samhällsperspektiv. 
Den partipolitiska hänsynen läggs åt sidan, för att kunna granska det politiska 
ansvaret åt allmänheten, samhällets medborgare och skattebetalare, i 
förhållande till fullmäktigebeslutens intentioner. Med erfarenheten av 
kommunrevisionens arbete inbegrips osäkerheter som följer av förståelsen av 
dynamiken som finns i revisionsansvariga beredningar/styrelsers/nämnders 
ansvarsprocesser och i förhållande till det som sker utanför den kommunala 
organisationen. 
 Revisorerna beskriver en lång startsträcka innan revisorsrollen kan förstås 
och det tar tid att komma in i revisionens aktiviteter som de vill ska bidra till 
legitimitet för verksamheten i kommunerna. Revisorsrollen skiljer sig markant 
från de intervjuades många gånger omfattande erfarenheter av 
förtroendeuppdrag i styrelser, nämnder och fullmäktige. Revisorernas 
uppfattning är också att såväl valberedningen som kommunborna i allmänhet 
har dålig kunskap om vad kommunrevisionen egentligen sysslar med.
 Innan revisorerna själva förstod vad kommunrevisionen ska göra i praktiken  
uppfattade de genomgående vad de tror att folk i allmänhet tror, nämligen att 
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den kommunala revisionen ägnar sig väl åt ekonomi, siffergranskning, 
ekonomiska kontroller och pengar. Så har många av revisorerna  trott att det är 
tills de själva tagit emot uppdraget och satt sig in i vad det innebär.51 
 Någon introduktion om förtroendeuppdragets innebörd har det i allmänhet 
inte varit tal om inför nomineringen. Valberedningen har varskott om att det 
handlar väl om att gå på några möten om året och som mest inför att 
fullmäktige ska ta årsredovisningen. Introduktion och utbildning har därefter 
förekommit i början av respektive mandatperiod vanligtvis planerad av 
revisorerna själva i samarbete med upphandlade yrkesrevisorerer, 
revisionskontor och/eller Sveriges Kommuner och Landsting.  
 Efteråt berättas  att den viktigaste introduktionen är i möten med andra 
förtroendevalda revisorer. Därutöver omfattar introduktionen vanligtvis 
utbildning kring kommunallagstiftningen och normer för god revisionssed i 
kommunal verksamhet, som de mer erfarna yrkesrevisorerna och deras  
sakkunniga biträden och/eller kommunförbundets revisionsexperter svarar för.  
 Det berättas att uppdraget kan vara svårt att förstå. Åtminstone behövs ett 
par år, ibland  en mandatperiod, innan revisionsprocessens betydelse i 
kommunen kan förstås. Det är en startsträcka som behövs för att avlära och 
lära om så att revisionens roll och aktiviteter kan börja begripas. 

”När man som förtroendevald revisor efter något år förstått vad det är för uppdrag 
inser man vad det är som är kommunal revision”. (AID7.4)  

Ett par numera erfarna revisorer från olika kommuner, båda till professionen 
välutbildade ekonomer med mångåriga erfarenheter från företag och banker, 
berättar på liknande sätt hur de efter ett tag förstod skillnaden mellan 
revisionens roll i privat och politiskt styrd ekonomi:  

 ”trodde att vi jobbar mer med kronor och ören, det är ju ingenting som vi jobbar med 
utan det är ju verksamhetsrevision, uteslutande” (A9.1-4,A7). 

Det ärgenom verksamhetsrevisionen som revisorerna får insyn i hur 
verksamheterna fungerar och hur anslagna medel tillvaratas.  
 Det är en förändring och en utveckling som beskrivs av yrkesrevisorer och 
förtroendevalda kommunrevisorer med lång erfarenhet. De vill lämna de gamla 
stereotypa bilderna av siffergranskare. Revisionen skiljer sig åt mellan 
kommunerna beroende på den kommunala organisationens utformning och 
verksamheters organisering. I den nya bilden finns förtroendevalda revisorer 
som väljer  att ta  sakkunnigt stöd av yrkesrevisorer med varierande 
kunskapsområden för att följa ansvaret och agera stödjande i granskning av all 
verksamhet så att de förtroendevalda och anställda i verksamheterna tar sitt 
ansvar enligt fullmäktiges uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 
Förebilderna skapas nu alltmer tillsammans i revisorsgruppen, i resonemang 

                                                      
51 Kodnyckel 8S 
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med andra kommunrevisorer och med stöd i de kommunalrättsliga källorna för 
att praktiseras lokalt i revisionsarbetet. 

Att lära sig att be om rätt resurser för kommunrevisionen  
Vad kommunrevisorerna ska göra uppfattar de själva generellt framgår ganska 
väl i kommunal lagstiftning och god sed. Utmaningen är där för de 
förtroendevalda revisorerna att prioritera det mest väsentliga bland 
revisionsfrågorna samt att få tillgång till sakkunnigt stöd att granska och 
bedöma det. Hur-frågor som har att göra med revisionens arbetsmetoder 
förekommer  i väsentligt högre grad. Där visar resultaten att det finns problem 
och mer varierande uppfattningar om revisionens arbetssätt bland 
kommunrevisorerna, fullmäktige och granskade. Hur  revisionen bäst 
genomförs och hur dialogen ska föras med dem som är berörda av revisionens 
arbete är ett genomgående tema.  
 Det beskrivs att det är viktigt att som revisor  ha ett förhållningssätt , egen-
skaper att lyssna, att lära sig ställa frågor, att kunna ringa in revisionsfrågorna i 
problem för styrelser/nämnder/beredningar och att få det tydligt bekräftat att 
de träffat rätt, att fokusera på väsentliga osäkerheter och att se problemet från 
olika håll för att få förklaringar och att försöka förstå hur det är. Det handlar 
om att lägga revisionsresurserna på granskningar som är väsentliga ur ett 
revisionsperspektiv, att inte dubblera vad andra redan undersöker och att inte 
granska bara för att det har granskats i andra kommuner och finns modeller för 
det. 
 Revisionsbudgeten är för det mesta men inte alltid beskriven som högst 
begränsad men ändå tillräcklig. Begränsad revisionsbudget kan å ena sidan 
förhindra det flyt som kan behövas i granskningsarbeten som har kopplingar till 
varandra. Å andra sidan visar sig att den begränsade revisionsbudgeten bidrar 
till kreativitet och samarbete i revisionsverksamhet mellan kommuner och 
mellan kommuner och landsting/region. Kommunrevisorer är över lag noga 
med att inte uppfattas som en onödig kostnad, de vill kunna föregå som gott 
exempel och visa varsamhet i hanteringen av andras pengar. Kommunens 
gemensamma medel ska användas väl och det är för revisorernas del att granska 
det nödvändigaste med relevanta arbetssätt. Det innebär också att beakta den 
dynamik som finns för att hantera andras pengar, huvudmannaskapsgränser 
och behov av verksamheter som ska skötas och bidra till önskvärda effekter 
enligt vad fullmäktige beslutat. Sammanfattningsvis är den revisionsbudget 
tillräcklig för kommunrevisorerna, som gör att de kan följa god revisionssed i 
kommunal verksamhet och granska vad de som förtroendevalda och 
yrkesrevisorer gemensamt bedömer behövs i kommunen, i den situation som 
de lokalt befinner sig i.  
 Förtroendevalda revisorer känner stöd av yrkesrevisorer som efterfrågar och 
respekterar deras lokala revisionsperspektiv och har  förmåga att beakta de 
sammanvävda relationerna. De förtroendevalda revisorerna har fått nog av 
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yrkesrevisorer som åker runt och återupprepar sina insatser i likadana  
granskningar på flera ställen som om det vore självklart att samma metoder, 
avgränsningar och standardiserade mätstickor kan flyttas runt mellan 
kommunerna utan hänsyn till deras särskilda förhållanden. Här finns också 
förtreondevalda revisorer som hänvisar till att de har fått stöd att säga ifrån till 
okänsliga revisionsbiträden med hjälp av  lagen om offentlig upphandling 
(LOU). 
 De förtroendevalda revisorernas önskemål om ett respektfullt samspel med 
yrkesrevisorer är en möjlighet som de håller på att lära sig tillvarata. Ömsom 
berättas om problem ömsom om möjligheter i denna relationsförknippade 
utmaning som sägs vara avgörande för att sköta kommunrevisionens uppdrag 
på önskvärt sätt. Citatet nedan är ett talande exempel från en yrkesrevisor som 
enligt sin  uppdragsgivare bekräftar  sig ha förstått, vad kommunrevision kan 
omfatta för problematik.   

”revisorerna hanterar också andras pengar i sin verksamhet, för att bedriva sin 
verksamhet, och då ska det göras så effektivt som möjligt… och vi ska vara 
varsamma med det som biträden. … Jag ringde [namn på ordföranden i 
kommunrevision] och ifrågasatte om jag verkligen skulle fortsätta lägga resurser på 
granskningen jag höll på med, eftersom jag fann att [namn på personer och 
organisationer] rätt så nyligen hade varit inne och granskat ungefär samma område. 
Så jag sa att det kanske räckte nu, att jag kunde tänka mig att skicka över den [ 
samlade information som nu sammantaget fanns tillgång till]. [Revisionens 
ordförande]han blev jätteglad! [Han] förstod precis…” (IDA. B7.1) 

När det fungerar väl, berättar förtroendevalda och yrkesrevisorer, kan de på 
vars och ens håll och tillsammans tänka och prata med varandra om vad de 
behöver respektive har tillgång till för information. Sett ur kommunrevisionellt 
perspektiv kan de då göra samlade analyser av vad som framkommit i 
revisionens granskningar och återföringar samt i aktuella tillförlitliga 
granskningar och uppföljningsrapporter från andra håll.  
 Det efterfrågas varsamma och professionella yrkesrevisoer som med sitt 
synsätt och i arbetssättet ger kunskapsmässigt stöd i ställningstaganden i 
kommunernas revisionsprocesser samt respekterar de begränsade ekonomiska 
revisionsresurserna. Ifrågasättanden och samtal  hjälper de förtroendevalda 
revisorerna att tydliggöra det revisionella perspektivet och frågorna om skötseln 
i ansvarsprocesserna i politik och förvaltning, något som de vill få svar på 
genom granskning. 
 Genomgående berättar kommunrevisorer – förtroendevalda revisorer och 
yrkesrevisorer –  att de fortlöpande lär sig och också stannar upp för att kunna 
lära sig i praktiken om revisionen och hantera revisionsprocesser så bra som 
möjligt i kommunen där de verkar. Det finns såväl djup som bredd i  
revisorernas reflektioner kring vad de sett och erfarit i revisionsprocesserna, 
med granskade,  uppdragsgivare, sakkunniga och med andra aktörer i samhället.  
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Att lära sig samtala med berörda i viktiga och svåra 
revisionsfrågor  
Hur hanterar kommunrevisorerna då frågorna som de själva beskriver vara 
svåra, känsliga eller som dilemman att hantera? Jo, det förekommer en hel del 
aktiviteter kring revisionsfrågor som revisorerna försöker ta upp i rätt tid, innan 
det går för långt. Dessa revisionsfrågor är narrativa, de berättas och bekräftas så 
av dem som är närmast berörda utöver vad som är möjligt att läsa sig till i 
granskningsrapporter, pm eller revisionsberättelser. Det är främst de 
förtroendevalda revisorerna som berättar om hur de med stöd i varandra 
fullföljer ”svåra samtal” med andra förtroendevalda, revisionsansvariga som inte 
vill ta sitt politiska ansvar för att verkställa ”obekväma beslut” 52. Det förekommer 
också att de tar hjälp av yrkesrevisorer eller andra utomstående för att 
genomföra samtalen.53 Det är tillfällen då revisionen är uppskattad för sin 
närvaro i kommunen och för att snabbt få till möten med berörda.  
 Här beskrivs revisorerna av förtroendevalda i fullmäktige, styrelser och 
nämnder samt chefstjänstemän som en behövlig ”hygienfaktor” i politik och 
förvaltning. När revisorerna inte undviker svårigheter där enskilda 
revisionsansvariga agerar i partipolitiska eller egna intressen är de uppsakttade.54 
Det handlar också om möten med styrelser och nämnder som återkommande 
väljer att avvika från fullmäktiges beslutoch  att undvika prioritering inom de 
ekonomiska ramarna, därför att de utlovats att göra det av någon enskild 
politiker utanför protokollet i korridoren55   
 Dessa förtroendevalda revisorer accepterar inte att det finns  olika agendor  i 
och utanför sammanträdesprotokollet. De väljer att representera revisorernas 
roll även om det kan vara påfrestande. Argumentet är att de gör det för 
kommunbornas skull. De accepterar inte att enstaka politiker negligerar 
fullmäktiges beslut om krav på verkställande av prioriteringar som ankommer 
på styrelse och nämnd att fullfölja. Det handlar om förändringar i 
organisationen för att skattemedlen ska  täcka de viktigaste behovsgrupperna  
inom styrelse och nämnders verksamhetsområden respektive 
organisationsbeslut som fattas utan att beakta utsatta kommuninvånares 
perspektiv. 
 Även när aktörer i revisionsprocessen, här främst fullmäktige, 
revisionsansvariga och revisorerna, upplever svårigheter att samtala med 
varandra om kritiska frågor i eller om revisionen, så är budskapet att det 
uppskattas när det väl påbörjas. De kritiska samtalen behövs för att revisionen 
                                                      
52 Kodnyckel S 8 5/12. 
53 Kodnyckel S 8 11/12. 
54 Exempel som bekräftas berör enskilda förtroendevalda, ordföranden i styrelse och nämnd som 
medvetet bortser från att ta upp vad fullmäktige beslutat på mötesagendan. I ett annat fall, under 
en deltagande observation, kontaktas revisionens administrativa biträde av en förvaltningschef 
som bedömer att enstaka tjänstemän börjar visa vanor som han själv tolkar som tveksamma och 
kontakter revisionen för att förekomma oegentligheter. Kodnyckel S 8 4/12. 
55 Kodnyckel 8 S 6/12 
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ska ägnas åt något som är meningsfullt i kommunen. Det som aktörer i 
revisionsprocessen allmänt kallar för svårare samtal, är det vanligt att 
revisorerna är initiativtagare till men det förekommer också att fullmäktiges 
presidium eller revisionsansvariga tar initiativ för att ta upp något som är 
angeläget för dem att ta tag i. För dessa samtal förutsätts att aktörerna är 
lyhörda för vad som pågår i organisationen i den aktuella kommunen.  
 Bland de frågor som kallas för svåra ingår också problem som handlar om 
revisionen. Det finns fullmäktigeledamöter, granskade och förtroendevalda 
revisorer som reagerar på yrkesrevisorers arbetssätt, när det upplevs förhindra 
den roll som kommunrevisionen förväntas representera i kommunen. 
 När fullmäktigeledamöter, granskade och revisorer ger sina exempel på 
dessa ”svåra”, ”känsliga”, frågor finns det i intervjuerna eller berättas det 
eftertänksamt om den spänning som finns i luften, innan själva problemet 
kunnat beskrivas. När de därefter väl börjat att ta sig an det, är det dessa 
erfarenheter som återkommer som exempel på revisionens värde i kommunen. 
Även om det varit känsligt och svårt just när problemhanteringen pågått, är det 
dessa utmaningar, som synats och hanterats och som bidragit till förtroende 
och bekräftelse på att berörda i revisionsprocessen gör vad de kan med ansvaret 
för att sköta verksamheten som fullmäktige beslutat om.  

Sammanfattning 
I kapitel 8 beskrivs de intervjuade revisorernas utgångspunkter och mer allmänt 
förekommande budskap från aktörerna i revisionsprocesser om hur 
kommunrevisionens ansvar uppfattas och vilka teoretiska utgångspunkter som 
tas för organiseringen av revisionen. Revisorerna förmedlar att de i teori och 
praktik känner av sin stärkta ställning. I åtagandet ser de sig mest som 
medborgarföreträdare och tar teoretiskt stöd i kommunalrätt och god 
revisionssed. Av de konkreta relationerna i praktiken är det främst relationen 
mellan revisionen och fullmäktige som samstämmigt och ömsesidigt uttrycks 
vara den viktigaste. I dessa relationer visar sig hur revisionsprocesserna 
uppfattas i kommunen och om kommunikationen i revisionsproceserna 
tillvarats för ökad politisk ansvarighet i kommunen som helhet. 
 I det samlade materialet är det tydligt att revisorerna själva tycker att det 
viktigaste är att granska de ekonomiska räkenskaperna och till det tas utan några 
större problem stöd av yrkesrevisorer. Andra mer genomgående budskap i 
materialet och från olika aktörers perspektiv är att det också är viktigt att 
kommunrevisionen ägnar sig mer åt att granska vad som sker efter fullmäktiges 
beslut samt att komma åt ändamålsenligheten bättre. Att granska och bedöma 
verksamheters insatser och resultat ur medborgarperspektiv och komma 
närmare ändamålsenligheten sägs höra till det viktigaste att granska just i 
kommunal verksamhet.  
 Verksamheten bedrivs inte för ekonomisk vinnings skull.  Att  återredovisa 
räkenskaper som säger något om vad utförandet av verksamheten innebär för 
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medborgarna är inte lika enkelt som att granska den ekonomiska redovisningen.
 Det råder samstämmighet i materialet om att kommunrevisionen behöver 
göra mer för att klargöra vad de menar med ändamålsenlighet samt för att 
också granska och bedöma verksamheters ändamålsenlighet. Revisorerna säger 
generellt att de granskar enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Vad 
gäller ändamålsenlighet, är det dock oklart vad som avses med begreppet i 
praxisseden och i praktiken. Några kommunrevisorer berättar att de är på rätt 
väg för att också granska ändamålsenligheten och att det varit mödan värt att 
komma dithän. Det handlar om att uppmärksamma situationer och att följa 
förlopp i verksamheters arbetsprocesser som är avgörande för människors 
välfärd och rättssäkerhet i kommunerna som sjukvård, äldrevård, skola, 
socialtjänst och omvårdnad. Också i andra kommuner där det sägs att 
ändamålsenligheten hör till det viktigaste berättas att termen ändamålenlighet 
undviks. Där beskrivs betydelsen av att granska att särskilt utsatta grupper får 
det stöd som de behöver i enlighet med  inriktning som uttrycks i 
välfärdspolitiska nationella mål, i lagstiftnings portalparagrafer och i politiska 
beslut i kommunen. Det har med verksamhetens ändamålsenlighet för 
medborgarna att göra men begreppet tolkas på så olika sätt.För att slippa 
diskussion om det undviker en del kommunrevisorer helt att nämna begreppet.  
Berättelserna hamnar i revisionsmetoder och det är något som de 
förtroendevalda revisorerna undviker att prata om, eller så vill de ”inte hamna 
i” eller ”inte prata om revisionsmetodik” , medan andra kommunrevisorer 
sammanfattar att de vill kunna granska ändamålsenligheten, ”utan några 
omständiga metoder” (Kodnyckel 8 S). 
 När det finns ömsesidig lyhördhet för problem, som berör såväl 
fullmäktiges som revisorernas arbetssätt och ställning i kommunen,  hör 
fullmäktigeförsamlingens respektive revisionens ordförande till de centrala 
lösningsaktörerna. Det visar sig att det finns otjänliga vanor och arbetsrutiner 
som förhindrar förnyelse. I några kommuner har problem  i beredningen av 
revisionsbudget,  i att revisionens informationen inte tillvaratas eller upplevs 
som oväsentlig för ökad politisk ansvarighet   hanterats målmedvetet. Där 
visade sig att när fullmäktige blev bättre på att representera sin ställning som 
folkvald församling åt medborgarna i kommunen ökade samspelet med 
revisorer. Sammantaget beskrivs då från olika aktörer hur samspelet bidragit till 
att väsentliga problem uppmärksammats. Där beskrivs att ansvaret ökat genom 
att förtroendevalda blivit bättre på att representera medborgarperspektivet  i 
verksamheternas politiska arbetsprocesser. 
 De intervjuade uttrycker att den rättsligt reglerade kommunaldemokratiska 
ordningen som framgår av kommunallagstiftning, god revisionssed i kommunal 
revision och reglemente för kommunrevisionen ska följas. De utgör ett 
väsentligt principiellt stöd för granskningens utförande. I revisionens 
organisering tas dessa som formellt och teoretiskt stöd för det som görs i 
praktiken. Därutöver gäller det för revisorerna att deras attityder och arbetssätt 
är i överensstämmelse med vad som lokalt värderas. I revisionsprocesser kan 



Internationella Handelshögskolan 

188 

skötseln av verksamheterna synas. De lokala kommunaldemokratiska villkoren 
skiljer sig åt och vilka revisionsresurser och angreppssätt som finns för att 
granska om rådande förhållanden är önskvärda varierar också kraftigt i 
kommunerna. 
 Av resultaten i kapitlet kan också förstås att kommunrevisorer befinner sig i 
ett utsatt och omfattande åtagande. Förväntningarna och viljan att representera 
revisionen i den stärkta ställning som kommunallagen ger utryck för finns där. 
Det kan ta tid för nyvalda revisorer att avlära sig förhållningssätt som varit 
rådande i tidigare partipolitiska uppdrag. Det partipolitiska oberoendet är också 
ett villkor för att förstå och bedöma politiskt ansvar i det 
kommunaldemokratiska revisionsperspektivetet. 
 Revisionen vill genomgående se på uppdraget från medborgarnas synvinkel. 
Den tar stöd i regelverk och fullmäktigebeslut när den granskar om 
verksamheternas ekonomi och räkenskaperna är rättvisande redovisade och att 
interna kontroller görs i tillräcklig omfattning inom nämnderna. Dessa 
revisionsaktiviteter sker också för att kunna pröva om verksamheten sköts 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande.  
 Revisorer som granskat ett par verksamhetsår säger i princip att vad de har 
rätt att göra är egentligen inga konstigheter. Det står väl föreskrivet i rättslig 
reglering och normerna i revisionssed vägleder. Hur det ska gå till, att få tag i 
och återkoppla information om ansvaret och  att sköta verksamheten 
ändamålenligt och ekonomiskt i praktiken  är svårare.  
 Det berättas om viktiga vändpunkter (9/12) som inneburit att ett nytt 
förhållningssätt bidragit till en förnyelse i önskvärd inriktning i de politiska 
arbetsprocesserna med insikten om att något måste göras. Det är utmaningar 
som har hanterats på flera olika sätt för att lokalt skapa nya vanor och reda ut 
oklarheter som begränsat ansvaret.  
 Det framkommer i detta kapitel 8 att det kan vara svårt  för nya 
förtroendevalda revisorer att direkt förstå kommunrevisionens uppdrag. Det 
krävs en viss omställningstid för att avlära tidigare partipolitiska vanor och för 
att träna in ett nytt förhållningssätt baserat på politiskt demokratiska villkor i 
kommunen. I intervjuerna med nyvalda revisorer framkommer  också tydligt att 
de nyvalda vill ha ett verksamhetsår på sig   innan de själva klarar ut vilka de 
representerar i revisionsåtagandet. 
 Kommunrevisorer möter också andras oförståelse om vad som är rimliga 
tolkningar av revisionsansvarigas åtagande för att få till förnuftiga samspel, som 
skapar innehåll och resultat, som eftersträvas med verksamheten i kommunens 
politik och förvaltning. I sådana möten får de mer erfarna revisorerna svara för 
revisionsfrågorna och argumentationen med granskade. Med ovannämnda 
resultat stärks inför nästkommande kapitel antagandet att det är flera än de 
förtroendevalda revisorerna som har svårt att förstå meningen med sitt 
åtagande i  kommunalpolitikens gemensamma ansvarsprocesser för 
medborgarna. I nästkommande kapitel förmedlas det första resultatet som 
visade sig i den fyraåriga studien. I kapitlet beskrivs det första fallet där 
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revisionsprocesserna bidragit till policy med betydelse för ansvar och 
ansvarsprocesser när problem hanterats på sätt som bidragit till lärande med 
resultat som värderas i kommunen.  
 





 

9  Ökad förståelse i ansvaret 
som förtroendevald i 
kommunen  

Ansvars(o)förståelse i förtroendeuppdraget och det kollektiva politiska ansvaret 
förekommer som en återkommande viktig utmaning i revisionsprocesserna.56 
Det finns förväntningar från och på förtroendevalda i styrelser/nämnder och 
fullmäktige, att de ska delta aktivt i sina förtroendeuppdrag.  Detta är svårt att 
göra när det inte ges utrymme för att förstå och ta sig an uppdraget.  Som  
folkvalda representanter i fackförvaltningar eller fullmäktige  kan de känna sig 
både osäkra och onyttiga.  
 De förtroendevalda i olika politiska uppdrag brottas med motstridiga villkor 
i verksamheterna och flertalet har otillräcklig kunskap om de kommunalrättsliga 
rättigheter och skyldigheter som finns för att ta ansvar  för frågorna på 
agendan. Detta skapar osäkerheter kring vad de som förtroendevalda 
representanter egentligen kan bidra med. Det stora fleratalets osäkerhet och 
inaktivitet bidrar samtidigt till att ge utrymme åt fåtalets (o)vanor och det 
kollektiva revisionsansvaret, som beredningar, styrelser och nämnder har inför 
fullmäktige, överskuggas av vad några få aktiva ledamöter ägnar sig åt eller inte. 
 Det förekommer också svårigheter för de förtroendevalda revisorerna att få 
tillgång till den information de behöver om styrelsers och nämnders skötsel av 
ekonomi och verksamhet. Exemplen handlar  om att de revisionsansvarigas 
tjänstemän ifrågasätter förtroendevalda revisorers rätt att få del av de 
revisionsansvarigas uppfattningar,  insyn i hanteringen av konkreta 
administrativa uppgifter och att få information om för vad och hur budget 
används i en verksamhet där det råder osäkerhet om hur väl den sköts.  
 Nedan tillvaratas informationen från kommuner (10/12) där revisorernas 
informationsåterföring under den tid de beforskats har uttryckts av värde för 
ökad förståelse i åtagandet som förtroendevald med politiskt ansvar i den 
politiska organisationen för verksamhet i kommunen. Informationsutbytet 
kring revisionens frågor beskrivs skapa det   ”förändringstryck”, som varit 
behövligt och en bidragande orsak till nya gemensamma arbetsmöten, De har 
satt sig ner tillsammans kring frågor, som tidigare inte berörts så, för en mer 
önskvärd ansvarighet och användning av medel  för  skötsel av  verksamheter i 

                                                      
56 I detta fall utmanas förtroendevaldas svårigheter att förstå och praktisera det politiska ansvar 
de åtagit sig i den politiska organisationen för verksamhet i kommunen. Denna utmaning 
uttryckts vara ett väsentligt problem att möta i kommunrevisionen i 10 av 12 (10/12) kommuner 
och hanteras i revisionsprocesser som förbättrat berördas ansvar i respektive kommun.   
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demokratisk ordning.57 Inte alla revisorer  anser att det hör till 
kommunrevisionens uppgift att ta sig tid med sådana hänsyn som att 
revisionsansvariga inte själva förstår att sätta sig in i  de uppgifter  de åtagit sig 
ansvar för. Dessa revisorer anser därmed att de granskades problem att begripa 
sitt revisionsansvar uppfattas då ligga utanför revisionens objekt och tillförlitliga 
standards för granskning av styrelser och nämnder. Problemet betraktas också 
som ett ansvarsetiskt problem för enskilda förtroendevalda, partier och 
valberedningar att reda ut.  
 I det empiriska materialet för detta kapitel förenas kommuner/ 
landsting/region i kommunurvalet som ägnar sig åt att möta 
ansvars(o)förståelsen i revisionsprocesser med resultat som uppfattas 
meningsfulla och förbättrar ansvaret i åtagandet som förtroendevalda granskas 
och utgör tillsammans (Af-fallet). 

9.1  Utmaningar som hanteras  

Svårigheter för revisionsansvariga att praktisera sitt ansvar   
Hur aktiv ska kommunrevisionen vara i frågor som beror på  att de 
revisionsansvariga i beredningar, styrelser och nämnder är så oförstående och 
passiva i sina åtaganden att den förnyelse av det politiska ansvaret uteblir, som 
krävs för att fullmäktigebeslutens inriktning i kommunen ska bli verklighet? 
Bland aktörerna i revisionsprocesserna finns olika uppfattningar om detta. 
Sådana revisionsprocesser tar kraft och kräver enskildas engagemang.   I det här 
kapitlet följer vi dem som använt konfrontationer för att möta utmaningarna 
och som gör att de som berörts i revisionsprocessen under hand, eller efter 
något år, förstår såväl det egna som den egna styrelsens/nämndens ansvar på 
ett helt annat sätt än tidigare gjort. Med stöd i det empiriska intervjumaterialet 
beskrivs nedan vad aktörerna som möts i kommunala revisionsprocesser 
förmedlar som sina viktigaste erfarenheter kring osäkerheter och oklarheter 
som finns i och omkring det ansvar som granskas och prövas i skötseln av 
verksamheterna.  
 De flesta förenas i det önskvärda, att var och en som tackar ja till ett 
förtroendeuppdrag också förstår så mycket vad det handlar om att åtagandet 
kan representeras ansvarigt. Fullt så enkelt är det inte i praktiken. Det är ett 
förenklat sätt att se  och förstå de revisionsansvarigas del i politiskt ansvars 
förändring och ansvarsprocessers komplexitet. Därför möter och deltar också 
kommunrevisionen i hanteringen av problem som ingår  för att öka förståelsen 

                                                      
57 Kodnyckel S AF, förändringstrycks egenskaper uttrycks av 10/12 i kommunurvalet. (idA1-
xE1-x,1,2,3,4,5,7,8,9,11,15,6,13) 
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och den politiska  ansvarigheten i förekommande och oförutsägbara situationer 
i kommunen.  
 När kommunrevisionen  granskar och prövar revisionsansvarigas skötsel av 
ekonomi och verksamheter  ger det kommunrevisorerna en inblick i olika 
ansvarsprocesser i verksamheterna. Det ger också kommunrevisorerna en 
möjlighet till överblick av vad som samlat pågår i kommunens verksamhet  
något som är få andra förunnat att kunna få. Information och beskrivningar 
som framkommer i revisionsprocesserna är något som ska komma till nytta, 
bidra till insyn och öka kunskapen för att de förtroendevaldas villkor i 
kommunen ska förstås och de institutionella förutsättningarna tillvaratas bättre 
och  användas gemensamt med ansvarighet  i kommunen.  
 I de fall som förenar sig i detta kapitel, har problemen främst handlat om att 
verksamhet inte utförs enligt beslut, att utförandet av verksamheten överskrider 
ekonomiska och rättsreglerade ramar, att bristande rutiner gör att misstag 
återupprepas och att medel förefaller förbrukas okontrollerat.  
 Aktörerna förenas här i revisionsprocesser där de förr eller senare prioriterar 
att ta sig an problemen som har med ansvarsoförståelsen att göra. Problemen 
har inledningsvis synliggjorts i revisorernas frågor och i revisionsberättelser om 
svårigheter att motsvara revisionsansvaret i styrelser och nämnder.  

Svårigheter förstå varför revisorerna lägger sig i andras uppgifter  
Det finns också granskade, revisionsansvariga i styrelser och nämnder, som 
beskriver de första kontakterna med revisorer som problematiska eller som 
riktigt konfliktfyllda. De undrar exempelvis varför revisorerna lägger sig i vad 
och hur styrelsen/nämnden gör och inte, om revisorerna har rätt att uttrycka 
några förväntningar på dem som de möter i styrelsen/nämndens presidium och  
vad de gör som revisionsansvariga för att följa fullmäktiges beslut om deras 
verksamhet. Detta har dessa revisionsansvariga trots lång erfarenhet aldrig 
tidigare varit med om. Nu känner de sig påhoppade från ett oväntat håll 
eftersom de förut har kunnat engagera sig i frågorna och fatta besluten efter 
vad som förberetts i politiken så som den egna partiledningen fört fram dem. 
Andra irriterade revisionsansvariga menar att de har aldrig upplysts om att deras 
engagemang ska omfatta fler frågor än dem som ligger deras hjärta närmast, 
eller som ligger närmare den egna bygdens boende än den stora kommunen 
som helhet. Här förmedlas utan skröpler att revisionen tränger sig på, ställer 
kritiska frågor som gör mötet i slutrevisionen otrevligt.58  
 Revisorerna kan vid ett eller flera tillfällen ha ställt frågor i granskning av 
vad revisionsansvariga gör för att fullmäktigebesluten för deras verksamheter 
ska omsättas i praktisk handling inom ramen för de resurser som finns för det 
och återfört information om vad de bedömer vara brister i ansvaret. Det är ett 
problemområde som de flesta kommunrevisorer ägnar sig åt och fullföljer med 

                                                      
58 Referensen till uttryck om påhopp. Kodnyckel S9. 
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olika angreppssätt och olika värderingar för vilka resultat som är mest väsentliga 
att uppnå i den lokala situationen. 
 Till problemen som redogörs för hör också att revisionen själv väljer vad, 
hur och när de granskar. Revisorerna betonar genomgående  att de själva väljer 
vad och hur de granskar. Detta är eller blir  granskade i revisionsprocessen 
också mycket medvetna om att de gör när de konfronterar varandras omdöme 
och underlag för ansvars bedömning. Granskningens resultat kan vara känsligt 
och svårbedömt därför att de förtroendevalda exempelvis är oense om vad som 
är viktigast att sköta i styrelsen/nämnden när verksamhetsvillkoren är 
motstridiga. Det förekommer flera exempel där verksamhetsansvaret är mer 
omfattande och kvalitetskraven för tjänsterna högre än vad budgeten medger 
och personalen förmår att utföra. Andra motstridiga exempel handlar om att 
revisionsansvariga gör en annan tolkning av sitt ansvar i styrelse och nämnd än 
vad revisorerna gör eller att revisionsansvariga  undviker att verkställa beslut 
som fullmäktige fattat.  
 För förståelsen av ansvaret, som ska tas politiskt i de verksamheter som 
revisorerna granskar, beskriver informanterna ofta dess motsatser. Det är till 
exempel det som inte görs och som borde göras som de berättar om. Det är de 
oönskade avvikelserna, oförståelsen, passiviteten och  okunskapen som beskrivs 
mer än förhållanden som eftersträvas eller fungerar väl. Så växer också bilderna 
fram av vad som kan förstås vara ett mer gemensamt ansvar att sköta i de olika 
sammanhangsom återspeglas i de politiska arbetsprocesserna.På så sätt kan  de 
olika politiska åtagandena också börja ses mer komplementära för att sköta 
medel och verksamheter på de sätt, som är förenliga med den inriktning som 
följer av beslut och regelverk och som tillkommit i demokratisk ordning.  

Svårbegripligt att förtroendevalda kan påverka specialistkunskap 
I övervägande delen av dessa Af-fall  berörs frågor om vad de förtroendevalda 
egentligen kan göra något åt och vad som förväntas av dem som ansvariga. De 
har professionella som tolkar förvaltningstekniska bestämmelser, reglerade och 
verksamhetsspecifika frågor som kräver omfattande specialistkompetens. De 
förtroendevalda undrar då kort sagt, vad som återstår för dem mer än att 
försöka hålla budgeten så långt det går.  
 Styrelse-/nämndledamöter, som också deltar i fullmäktigearbetet, försöker 
förklara för mig att också glöden hos ”den ivrigaste miljökämpe”, ”rebellen på 
barrikaden”  och ”de starkaste rösterna i arbetarkommunen” till slut kan falna. 
De sätter sig in i byråkratiska regelverk och teknokratiska krav och känner att 
de blir så tråkiga i sina långa utläggningar och förklaringar inför grannarna att 
de till slut undviker varandra vid brevlådan och i kassakön för de kan ändå inte 
svara kort eller uppmuntrande på ”varför inget händer”.  
 På partimötena kommer inte så många längre, berättar de med lång 
erfarenhet i samma parti.  Där förs inte längre de rejäla diskussionerna som  när 
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medlemmarna kunde känna igen sig i frågorna och komma med bränsle för 
debatten.  
 Dessa revisionsansvariga och tillika fullmäktigeledamöter är hur aktiva som 
helst och skäms ändå över att de inte alls har den makt att påverka som folk 
tror. Det blir grått, krångligt och ogenomträngligt med alla detaljerade 
riktlinjeroch det är obegripligt att förklara  om det bidrar till det som ska bli 
bättre  

”Inte för att jag är part i målet utan jag påstår, att det är bland det svåraste eller 
absolut svåraste ansvarsmässigt att ta hand om pengar och mycket pengar som man 
tvångsmässigt taxerat ute bland människor och … ändå få en sans eller balans för 
beslutsprocessen och att människor känner att de har någon aning om vad vi gör eller 
att de då till slut får någon aning om det.” ( IDA/C10-11.1–17) 

”det är så stort, det jag beslutar där. Det skall kunna vara lika rättvist i vilken 
kommundel som man än bor i… och [kommunen] är ju så stor. Jag jobbar ju också 
bredvid och har familj och uppdraget tar mer och mer tid. Det blir många sömnlösa 
nätter då man kanske läser protokoll och handlingar för att hänga med så gott som 
man kan då och där har man ju då som litet parti svårare att hänga med.” 
(IDA/C10-11.1–17) 

”Jag tycker ansvarsmässigt att det är oerhört tungt” (IDA/C10-11.1–17) 

Så berättar de som tycker det är svårt. Folk tror att de har makten och tar 
ansvaret och de har sällan eller aldrig pratat med varandra om detta problem 
förut. I många intervjuer tar deltagarna intervjutillfällen i akt för att i gruppen 
dryfta en del funderingar, som de burit på själva eller bollat med någon i enrum 
tidigare. Någon är mer ivrig och vill verkligen ”passa på att höra” hur de andra 
gör i konkreta exempel av paradoxala dilemman. Ett sådant återkommande 
exempel handlar om att de som förtroendevalda får så mycket information från 
olika tjänstemannahåll. De jämför med hur andra har det, väljare, grannar, 
partikamrater, upprörda intressebevakare och media som inte alls får den 
mängden av information. Det ger å ena sidan en bra förutsättning att sätta sig in 
i olika frågor. Samtidigt med den ökade medvetenheten om hur mångsidigt det 
gäller att göra sin bedömning före ett avgörande ställningstagande, så blir de av 
sina bekanta uppfattade som alltmer ”gråa”:  

”det jag tycker är tråkigast med att vara politiker över huvud taget, det är att allting 
blir så grått… när folk i allmänhet diskuterar politik hemma vid köksbordet eller 
var man nu diskuterar det, så är allting väldigt svart och vitt. Man vet hur saker och 
ting är och man vet hur saker och ting borde vara eller skulle vara om man bara 
gjorde si eller så … och det kan man stöta på även i mitt eget parti, folk som ännu 
inte har fått reda på så mycket, har inte kunskapen ännu och då är det fortfarande 
ganska svart och vitt, och ju mer man får reda på, ju mer fakta man har desto gråare 
blir det… det blir ganska tråkigt att bli grå...” 
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Då känner de avståndet öka. Den de tidigare pratat med säger att ´nu börjar ju 
du också prata på som politiker gör´ – gråa politiker. Detta gör det svårt att föra 
samtal med grannar och väljare som pratar, ´som om det finns ett sätt att lösa 
frågorna på´. Så trodde de själva tidigare också men nu är det inte så enkelt, inte 
så svart eller vitt och ”man blir så himla grå” och det vill man inte uppfattas 
som.  
 De har svårt att som fritidspolitiker hinna läsa in högvis med handlingar, 
beslutsdokument, regelverk och expertutlåtanden. Själva kan de inte ens få raka 
och begripliga svar från sina egna kommunalråd59, som ändå har tid och kan 
fördjupa sig i en fråga. De undrar hur de ska kunna ge vettiga förklaringar till 
folk i allmänhet som tror att de vet och kan påverka i den demokratiska 
procesen.   

9.2  Organisering som främjar ansvarighet  

Deltagare som tillvaratar situationer i institutioner för förnyelse  
Vilka institutionella arrangemang är det som tillvaratas för förändringar i 
önskvärd riktning och hur går det till i praktiken när revisionsprocesser gör att 
förtroendevlada får ökad förståelse av vad som brister i det egna ansvaret? 
Aktörer i revisionsprocessen berättar i 10 av12 kommuner situationer de mötte 
och som gav dem tillfälle att medverka för förbättring i en ny och högt 
värderad riktning  och  som för dem kommit att innebära ett mer meningsfullt 
samarbetande, samverkande och samordnande i gemensamma 
ansvarsprocesser.60  
 Förändringen berör inte bara revisorernas ändrade inriktning eller sätt att 
agera i revisionsprocessen. Den har inte bara med revisionens självorganisering 
att göra. Det förekommer berättelser om att ”det är bättre nu” med revisionen, 
med ansvarigheten i styrelse och nämnd och att samverkande mellan olika 
förtroendevlada och professionella  tas till vara bättre ”än förut”.  
 Det är fler än revisorerna i kommunerna som ser behov av mer ömsesidigt 
utbyte i samspelet mellan aktörer i de politiska ansvarsprocesserna  och som 
tillvaratar revisionsinformation för att skapa arbetsrutiner och värderingar som 
är förenliga med de kommunala organisationernas uppdrag.  
 Genomgående refereras till någon form av händelse, en vändpunkt som 
generellt handlar om något speciellt vid informationsutbyte i revisionen och 
som ger berörda ny förståelse eller bekräftelse av  att det går att sköta det egna 
uppdraget på ett bättre sätt och mer förenligt med  den förnyelse som 
inriktningen för det kommungemensamma åtagandet i kommunen  innebär .  
                                                      
59 På motsvarande sätt som termen ´kommun´ i texten inkluderar landsting och region, så 
inkluderar ´kommunalråd´ också landstingsråd och regionråd. 
60 Särskilt viktiga vändpunkter beskrivs i 9 av12 kommuner i materialet (Kodnyckel A1;S9). 
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Exempelvis refereras till det särskilt viktiga tillfället mötet mellan 
revisionsansvariga och revisorer i slutrevisionen, revisionskontrollen, som helt 
plötsligt blev mer revisionsdialog än förhör, gemensamma utbildningsaktiviteter 
eller gränsöverskridande arbetsmöten inför årsredovisning och nya 
budgetramar. Dessa vändpunkter återges i samtalsintervjuerna med tydliga 
beskrivningar av var, vad och vilka som var med .  

Samarbete för att begripa kommunala beslut och regelverk  
I samarbetet mellan aktörerna, som hanterar ansvarsoförståelsen,  tillvaratas de 
lokala institutionella villkor som ger utrymme för ökad förståelse och aktivitet i 
förtroendeuppdraget. Revisorer tar stöd i ” lege lata” den kommunalrättsliga 
lagstiftningen med instrument som är till för att användas, budgeten med 
inriktningsbesluten som fullmäktige tagit samt verksamheternas dokumenterade 
mål och riktlinjer.  
 Förtroendevalda, som ska använda sig av de institutionella villkoren i 
fullmäktigebeslut och kommunalrättsliga bestämmelser, kan  uppleva det    
pinsamt, svårt och okunnigt att fråga om hur beslut om budget, inriktningsmål, 
kommunalrättsliga regler och paragrafer ska kunna bli ett konkret och praktiskt 
stöd i ställningstaganden. De teoretiska skrivningarna i beslut och regelverk 
klargör inte hur de ska bli förenliga med vad de förtroendevalda  möter i 
praktiken.  
 Revisionsansvariga behöver prata  med varandra och de  uppskattar också 
förebyggande interventioner där revisorerna deltar i mer informella kontakter 
där förutsättningarna får bearbetas och anpassas lokalt. När revisorerna deltar i 
sådana samtal innan något oönskat har inträffat, är det uppskattade möten. 
 Revisorernas tolkningar av skillnaderna av  vad som kan bedömas vara mer 
eller mindre ansvarigt eller oansvarigt, har  delvis att göra med om granskade 
styrelser och nämnder är aktiva för att förstå och kunna fullgöra sina uppdrag. I 
dessa fall är revisorerna lyhörda för revisionsansvariga, som inte förstår eller 
vet, men som vill och agerar för att bättre förstå det som de uppfattas som 
ansvariga för. När revisorerna möter revisionsansvariga på ett respektfullt sätt 
minskar osäkerheten och de revisionsansvariga uttrycker sina frågor öppet. Då 
kan de börja talas vid om vad de som revisionsansvariga egentligen kan  
åtgärda, hur de kan börja ta i de frågor som  styrelsen/nämnden har  att sköta 
och börja använda sitt kollektiva och individuella revisionsansvar.   

Kommunrevision som ”hygienfaktor” i politik och förvaltning  
Det finns revisorer som känner sig pressade av att vara ifrågasatta på otydliga 
grunder, i statliga utredningar, på debattsidor och av styrande politiker och 
tjänstemän. Detta står i kontrast till redogörelserna från intervjuade i 
revisionsprocesser som blivit varse att revisionen också ägnar sig åt att hantera 
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de uppgifter i kommunen som är så känsliga och osunda inslag i den politiska 
kulturen att det är få utöver tillförlitliga revisorer som uppmärksammas på dem. 
Det är situationer som inte är försvarbara i offentlig etik och som upptäcks 
tidigt och hanteras för att inte skada vare sig enskild person eller offentlig 
verksamhet. Revisorerna skriver inte heller rapporter om alla samtal som förs 
med enskilda förtroendevalda som använder sin makt i förtroendeuppdraget för 
att försöka styra om gällande beslut genom att aktivt ändra  eller passivt låta bli 
att att göra något alls. Exemplen handlar inte om någon brottslig gärning i 
juridisk bemärkelse. Det talas om enskilda uppdragsinnehavare som med sin 
maktposition försöker använda handlingsutrymme till eget tolkningsföreträde 
som avviker från, fördunklar eller fördröjer att gällande beslut eller policy följs. 
På så sättt görs något som inte är förenligt med ansvarsetiken i den 
demokratiska politiska förvaltningskulturen. Här omnämns de 
kommunrevisorer, som ges förtroende och finns nära till hands för att kunna 
agera i rum och tid för att ägna sig åt uppgifter som andra inte kan ta tag i och 
som gör att förtroendevalda representanter i fullmäktige, styrelse och nämnder 
kallar kommunrevisorerna för viktiga ”hygienfaktorer”61.  
 Revisorerna håller enskilda samtal i  för att ta reda på om brott begås och 
för att hålla rent från ovanor i politik och förvaltning. Exemplen beskriver att 
de går till botten med uppgörelser som sker i korridorsnack utanför protokollet 
där starka politiker och tjänstemän kommer överens om att göra något annat än 
vad som kollektivt beslutats om i demokratisk ordning. Det handlar exempelvis 
om att bortse från gällande beslut i budget och personalfrågor, ovanor som 
upprepas och börjar etablera handlingmönster, som inte är förenliga med  de 
beteendemönster som eftersträvas i politik eller förvaltning.  
 Det är vanligt att revisorer får förklara de bestämmelser som gäller för 
hantering av kommungemensamma medel. De får tydliggöra att kommunens 
bokföring och redovisning gäller oavsett om det handlar om mycket eller lite 
pengar eller vem som tycker att de inte behöver återredovisas till fullmäktige. 
De gemensamma medlen ska bokföras och återredovisas, inte behållas i det 
dolda eller finansiera verksamhet som saknar fullmäktigebeslut. 
Dessa situationer är rutinbetonade när de upptäcks innan det gått över gränsen 
för vad som är rättsreglerat försvarbart. När det finns tydliga juridiska regler att 
följa, när det finns det som är rätt eller fel med stöd i redovisningslagen, i 
bestämmelser för upprättande av årsredovisninglagen,  diskuteras det inte så 
mycket och revisorerna tar inte kritiken de får som personlig. 
 Kort sagt, det finns enstaka individer som hellre vill börja styra enligt 
enskilda önskemål än att följa de offentliga besluten.62 Där har 
kommunrevisionen, i rollen som hygienfaktor, funnits nära till hands när de 
kontaktats av anställda eller andra förtroendevalda med direkt information om 
vad som sker och de har agerat i obekväma situationer,  sett till att oklarheter 
retts ut, inte upprepats och förhindrat oegentligheter.    
                                                      
61 Kodnyckel A1(ID.C,D 10.11). 
62 Kodnyckel, se sammanställning Id A-E, 1-11. 
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 I revisorsuppdraget ingår att representera ett etiskt förhållningssätt, som inte 
backar för person i position med vana att uppfatta sin positione  viktigare än 
revisionens och fullmäktiges roll i folkstyret. Då gäller det att revisorerna ägnar 
sig åt det som är väsentligt och förser sig med ett trovärdigt, väl underbyggt 
underlag och  att  de för en saklig argumentation då de riktar revisionens kritik.  
Detta förutsätter att revisionsresurserställs till kommunrevisorernas förfogande 
av fullmäktigeförsamlingen och dessa är svåra att få när 
fullmäktigeförsamlingen har mindre kunskap om kommunrevisionens uppgifter 
än vad de granskade har.  

Ansvarsetiska aspekter i revisionsprocesserna  
Utan informationsutbytet med andra och andras öppenhet att dela med sig av 
erfarenheter och resultat begränsas insyn och kunskapsspridning. Där 
inkluderas också kommunrevisorernas egna synsätt, erfarenheter och arbetssätt.  
De situationer som revisorerna ställs inför kan ingen annan företräda, då det 
ankommer på den enskilde revisorn att göra sina val i åtagandet öppet och 
ansvarigt.  I det ansvaret finns utrymme för att med stöd i den egna integriteten 
och omdömet ta andra människor och institutioner till stöd för vilka 
överväganden som är mest förenliga med det offentliga samhällsåtagandet i den 
kommunala revisorsrollen.  
 Det händer att  förtroendevalda  byter biträden när de tröttnat på att 
underordna sig deras agendor och att vara de mindre vetande om hur det 
förhåller sig i verksamheterna som granskas eller om hur revisionskostnaders 
underlag tas fram. Dessa förtroendevalda revisorer är också exempel på  det 
som framgår mer genomgående av materialet, nämligen att revisionens 
granskningsinsatser, resurserna som används ses i förhållande till 
granskningsresultatens betydelse i och utanför kommunförvaltningen. 
  När de förtroendevalda revisorerna blev medvetna om att de alls inte 
stärktes i sin roll av sina biträdens arbetssätt, tog de kontakt med andra 
kommunrevisorer för att åtgärda sina briser. Det handlar inte i något fall om en  
enstaka händelse. Reaktionerna rör biträdenas attityd i möten och gentemot att 
de modeller som används i granskningen begränsade granskningen av frågorna. 
De förtroendevalda revisorerna såg att granskningar styrdes om för att biträdet 
skulle få fram sina ideer utifrån sin kunskap om verksamheten, trots att de 
förtroendevaldas syfte varit att utifrån den granskade verksamhetens rättsliga 
normer och goda revisionssed informera sig om och få återredovisat vad och 
hur ansvariga skötte arbetet i praktiken i kommunen för att komma till rätta 
med de lokala (miss)förhållanden som revisorerna behövde stöd för att få insyn 
i. Revisorerna förstod senare att det fanns olika anledningar  till att de inte fick 
relevant eller tillräcklig information. Med nya sakkunniga revisorers stöd och 
med mer självständiga initiativ, bättre granskningsdirektiv, har de 
förtroendevalda revisorerna fått information om hur verksamheternas 
processer och organisering ser ut. Det visade sig att revisionsansvariga inte vare 
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sig hade några stabila rutiner för att följa upp eller samordnat använda sig av de 
kunskaper som fanns ute bland dem som skulle utföra olika delar i 
projekt/verksamheter. I flera delar av vad som faktiskt skedde i utförandet 
visade sig att det helt saknats insyn. De oönskade erfarenheterna har i efterhand 
bidragit till såväl ökad förståelse för att det krävs aktivitet i ansvaret, 
begränsningar i delegationen, uppföljning, överenskomna rutiner och intern 
kontroll samt en bättre uppsikt. Kort sagt har förutsättningarna ökat för en 
bättre skött och mindre sårbar verksamhet.  
 Det, som skett före och efter det att de förtroendevalda revisorerna också 
insett och tagit sin del i ansvaret. De har blivit medvetna om vikten av att välja 
stöd av biträde vilket samtidgt innebär att de som ansvariga för revisionen vet 
mer om vad de betalar för, de vet också att en del av deras biträden kan arbeta 
mer tid än vad revisionsanslagen täcker. Skillnaderna gentemot tidigare är att 
dessa yrkesrevisorer inte fråntar de förtroendevalda revisorerna sitt ansvar utan 
snarare stärker dem i att sköta sin del av det kommunala revisorsuppdraget och  
de gör fler och andra uppgifter än tidigare. Biträden de idag samarbetar med  
beskrivs som professionella,  mer respektfulla inför sin och andras förmåga och 
de förmedlar all väsentlig information deskriptivt. Informationen undanhålls 
vare sig för revisorerna eller granskade: 

” för samtalen väl…utifrån [ granskningen]…det är underbyggt med kunskap om 
hur det visar sig vara…” 

”kritiskt granskande men utan personligt nervärderande attityd”… 

”förmåga att föra samtal utan att mästra [oss] eller sätta dit någon [annan]t med det 
som visar sig” (Idf1DA9b/125;7;8;10;11-15). 

Enstaka förtroendevalda revisorer är osäkra på hur de ska hantera information 
som har att göra med frågor där bristerna i ansvaret för skötseln av 
verksamheten samtidigt kan komma att drabba ensilda personer i verksamheten 
eller juridiska personer, om informationen inte uttrycks fullständigt och på sätt 
som är förenligt med kommunal lagstiftning och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Osäkerheter om vad som krävs för att fullgöra revisonens 
uppgifter och svårigheterna att få tillgång till sakkunnigt stöd med kunskaper 
och förmåga att professionellt ta sig an granskning så att risker i 
verksamheterna inte ytterligare förvärras av revisionens, kan göra att revisionen 
undviks eller skjuts på framtiden. De upplever det svårt att granska vissa 
ogynnsamma förhållanden som kan inverka på den kommunala organisationens 
förmåga att fullgöra uppgifter på sätt som är förenligt med mål som uttryckts av 
fullmäktige eller andra regelverk för verksamhet i kommunerna. Bland exempel 
som ges finns frågor om arbetsmiljön i verksamheterna och skötseln av 
miljöfrågor i kommunen.   
 Svårigheterna beskrivs som dilemman, som förtroendevalda med ansvar i 
olika uppgifter i den kommunala organisationen hamnar de i ansvarsetiska och 
moraliska frågor och ställningstaganden. Här lyfter de förtroendevalda inte bara 
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fram kraven på att hantera sin egen ansvarsetik moraliskt. Det är ett område 
som de också numera lärt sig belyser med stöd av sina nya biträden som sedan 
länge bearbetat sin attityd för att representera revisionell yrkesetik. Det var med 
hjälp av medborgares och verksamhetsansvarigas frågor och med andra 
yrkesrevisorer som revisorerna började diskutera och reflektera  över hur de 
själva representerade kommunrevisionens uppdrag. Då insåg de vad de tidigare 
inte varit medvetna om och organiserade sig för att få det professionella stöd de 
förstod att de behövde för att kunna utföra revisionen i kommunen med gott 
omdöme. Kommunrevisorer kan välja vad  och hur de vill granska och vilket 
stöd de accepterar  för det och där finns ansvarsetiska och yrkesetiska aspekter 
att beakta.  
 Kommunrevisorerna som tillvaratar sina rättigheter och beaktar etiska 
aspekter och moraliska skyldigheter har  kommit att själva  medverka mer till 
insyn och kunskapsspridning. De ser vad de tidigare inte haft tillräcklig insyn i 
och lär sig förmedla den information de får del av. Det finns också revisorer 
som för en intern diskussion där de granskar sin egen förmåga att kommunicera 
revisionsinformation. Några har  medvetet börjat praktisera att återföra 
informationen till berörda i granskningsprocessen mer beskrivande än 
värderande, med mer öppen redovisning av revisionsfrågornas förankring och 
belysning av resultaten utifrån granskades villkor och ansvarsprocesser.  
 Här bekräftas av granskade, uppdragsgivare och revisorer att de ”nya”,  mer 
dialogbaserade arbetssätt som revisorerna använder sig av upplevs 
meningsfulla. De granskade hänvisar till att de fått tillförlitligt underbyggd 
information där verksamheternas arbetsprocesser granskats med ett mer 
klargjort och fullständigare revisionsperspektiv än vad de tidigare erfarit. I 
informationen som återförs och samtalas om ingår exempelvis oklarheter kring 
tolkningen av begrepp  i de styrande beslutsdokumenten, problem till följd av 
att uppföljning saknas  otillräcklig eller irrelevant information samt 
beskrivningar av medborgarperspektiv i verksamheten och som tidigare saknats. 
Här har revisorerna bidragit till att nya öppna mötesformer skapats där 
personal, granskade i verksamhetsprocesserna, deltagit tillsammans med 
respektive ansvarig styrelse och nämnd. Vid ett eller flera tillfällen har de 
gemensamt reflekterat kring de förtjänster och brister som framkommit från 
revisionens beskrivningar av hur verksamheten organiseras för de 
medborgare/grupper som den är avsedd för. För deltagarna var det avgörande 
att revisionens information var tillförlitlig, att  den gav beskrivningar utan 
moraliserande värderingar och att den satte igång konstruktiva diskussioner för 
förbättringar som hade med medborgarnas rätt till rättssäkert utförda 
bedömningar och ändamålsenligt utförda verksamhetsinsatser att göra.63 

                                                      
63 Kodnyckel S 9. 
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Revisionsprocesser konfronterar organisationers positioner  
Ett frekvent uttryckt bekymmer är att de starka och aktiva politikerna är få, att  
aktiva sitter på många stolar samt att fullmäktige är svagt i att värna om 
efterlevnaden av vad de själva har beslutat om.  

”fullmäktiges ledning märker vi ju inte mycket av egentligen…”(A1011) 

”styrelsens ordförande/presidium är ett stort problem” (A1011 

- partierna tar inte sitt ansvar, förtroendevalda rekryteras till uppdrag utan att ges 
information om vad det är för uppdrag. Motsvarande erfarenheter har en del revisorer 
också. 

- tjänstemän inom förvaltning saknar kunskap om de demokratiska spelreglerna 

Fullmäktigeledamöterna (9/12) är de som mest efterfrågar och ser sig som 
ansvariga att initiera de förnyande aktiviteterna i de politiska arbetsproceserna. 
 Där fullmäktige förnyats mer genomgripande finns också exempel på att 
presidium får fullmäktiges förtroende att värna om en god politisk kultur som 
”modellvårdare”. De ska exempelvis se till att värna om gemensamt 
överenskomna aspekter, stötta upp en hyfsad debatt, se till att flera kommer till 
tals i debatten och  göra det lättare för allmänheten att lyssna/ställa frågor. 
Olika sätt diskuteras och prövas  för att förnya det politiska arbetet för att 
stärka förtroendet och företräda befolkningen i kommunen. Det är inte det att 
man inte vill säger dessa fullmäktigeledamöter. Däremot  finns det så mycket  
osäkerhet i det politiska ansvaret om  vad och hur förtroendevalda får göra och 
inte för att inte bryta mot något som gäller partipolitiska vanor eller 
rättsreglering och det  är omöjligt för var och en av de förtroendevalda att 
kunna alla detaljer.   De säger sig sakna kunskaper för det och ansvarsdelningen 
mellan de olika politiska funktionerna som framgår i kommunallagen behöver 
tydliggöras.64 Det är något som revisorer hjälper till med. 
 Det är partipoliken som har fått ta utrymme i fullmäktigedebatten och i 
förvaltningen finns det så mycket speicalkunskaper, rutiner och regelverk. Det 
sampratas däremot sällan i konkreta termer om inriktningen för det 
gemensamma politiska ansvaret i kommunen. Därför förekommer det att 
partipolitiska särintressen går före ansvaret för verksamhetsarbetet i styrelser 
och nämnder. För att inte riskera att ta fel ställning tas inte ställning alls. Det 
förekommer också att revisionsansvariga hellre än att stödja partipolitiska 
motståndare i styrelse- och  nämndarbetet väljer att avstå från deltagande i 
beslut eller väljer att bortse från fullmäktiges beslut när det ska fullföljas i 
nämnden. Detta har revisorer också reagerat på och tagit upp med de berörda 
samt påvisat vilka redskap som finns till förfogande i kommunalrättslig 

                                                      
64 Behovet uttrycks särskilt i 10/12 kommuner/landsting/region. Kodnyckel A1. (A-
C1,4,15,10,11,13, 2,5,3,6); 
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bemärkelse för revisionsansvariga.65  Här redogör  revisionsaktörer från olika 
håll för möten och diskussioner som medfört  en önskvärd förändring,   då 
någon eller några valt att reagera mot passivitet i fullmäktige/styrelse och 
nämnd och  som de inte längre ville tiga med. De intervjuade sade ifrån om att 
de inte ansåg det vara etiskt försvarbart att hantera sitt ansvar som 
förtroendevald på ett så passivt sätt längre eller ansåg det inte hållbart att 
acceptera den rådande politiska kulturen  i kommunen/landstinget.  

Granskar arbetsprocessers förenlighet med fullmäktiges avsikter  
Med modet att visa och uttrycka sin (o)säkerhet om arbetsprocessers 
(o)förenlighet med fullmäktiges avsikter som helhet kan i praktiken  de som vill 
aktivt representera förtroende för folkstyret och dess åtaganden gentemot 
medborgarna . Det innebär också nya möjligheter att lära sig med varandra för 
att rätta till de avvikelser i arbetsprocesser som inte är förenliga med 
fullmäktiges inriktningsbeslut för kommunen som helhet. Där 
revisionsaktörerna förmedlar positiva budskap om den ”nya revisionen”  
kopplas de till upplevelser i revisionsprocesser som synliggjort vad politisk 
ansvarighet kan innebära i verksamheten. I Af-fallet bidrar informationsutbytet 
till ökad förståelse kring den egna delaktigheten i ansvarsprocessen. 
Informationsutbytet, som följer av granskningen, ger ansvariga en möjlighet att 
reflektera kring det egna beteendet i skötseln av åtagandet och ompröva om de 
rådande normerna är förenliga och ger stöd i ansvarsprocesserna som ska 
förverkliga effektiva och ändamålsenliga verksamheter för medborgarna med 
skattemedlen och övriga resurser som mobiliserats för det gemensamma 
uppdraget.  
 Osäkerheten kring rådande förhållanden i de politiska arbetsprocesserna ses 
på ett nytt sätt i sammanhanget i möten med deltagare i och utanför den 
enskilda organisationens gränser66. Avsikten är att belysa och att få insyn. Det 
talas  i framtids- och förbättringstermer.  Viljan är att stödja ett öppet utbyte 
utan fördömande av osäkerheter, misstag och missförhållanden för att främja 
samverkande förutsättningar. Innan de granskade har förstått revisionens 
uppsåt kan de vara tveksamma. Där revisionen ger utrymme för ömsesidigt 

                                                      
65 Kodnyckel S9. 
66 Bland exemplen som jag räknar in i dessa beskrivningar möts berörda i eller utanför 
granskningsprojekt för att lyfta fram förbättringsbehov med stöd av information som berör 
verksamheterna där patienter/brukare/medborgare inte får tillgång till tjänsterna som beslutats 
om, och/eller där osäkerhet/oenighet råder om vem som fortsättningsvis gör vad för att 
ansvariga aktörer i arbetsprocesserna ska bidra till bättre samarbete i skötsel av ekonomi och 
verksamhet. Också exempel på gemensamma aktiviteter på initiativ av revisorer och/eller 
fullmäktige ingår här. Det är proaktiva revisionsaktiviteter, för att i tid förhindra brister i ansvaret 
som kan inverka ogynnsamt på organisationens förmåga att uppnå verksamhetsmål och 
följsamhet till beslut som fullmäktige fattat. I samtalsintervjuerna refereras till granskningar med 
exempel från verksamheter, omsorger för äldre, barn- och ungdomar, familjer, patienter/brukare, 
med omfattande och upprepade budgetöverskridanden. 
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erfarenhetsutbyte också kring kritiska frågor med förankring i verksamheten är 
det av värde. 

9.3  Resultat som värderas 

Synliggörande av ansvar i kommunaldemokratisk ordning  
Aktörerna i dessa ”ansvarsförståelsefalls” implementationsstrukturer värderar 
sin ökade förståelse av vad deras eget åtagande innebär, som en del i det 
gemensamma politiska ansvaret i kommunen. De är mer aktiva och känner sig 
mer medansvariga än tidigare i att representera förtroendet de fått. 
Revisionsprocesserna har underlättat för de förtroendevalda att medverka i 
förändringar som är förenliga med fullmäktigeförsamlingens inriktningsbeslut 
för verksamheternas medel och avsikter. 
 Samtal i revisionsprocesserna har gjort att de har fått upp ögonen för hur 
viktigt det är att faktiskt delta aktivt i sina respektive uppdrag. För flera 
förtroendevalda innebär det att de ser betydelsen av att de också har del i 
skötseln av åtagandet att vara förtroendevald något som tidigare har överlåtits 
åt andra.  
 Kommunrevisionen värderas i synliggörandet av  att ansvar i kommunal 
politik och förvaltning behövs som en del i skötseln av kommunen i en 
demokratisk ordning. Fastän flera av dem känner sig som noviser i förhållande 
till mer erfarna och politiskt insatta i förvaltningens arbete, så har 
kommunrevisorernas frågor och initiativ ett värde. Deras frågor synliggör 
brister i ansvaret som gör att förtroendevlada tar mer aktivt ansvar i 
beslutsprocesser. De ifrågasätter vad som är mer eller mindre förenligt att göra 
inom ramen för kommunaldemokratiska begränsningar och möjligheter. När de 
villkor som finns för politiskt ansvar i olika uppgifter är kända,  kan fler 
medverka i skötseln av verksamheterna. Då utgör budget, fullmäktigebeslut, 
regelverk i kommunalrätt,  kontakter med medborgare, föreningar, kommunala 
bolag och företag i kommunen ett stöd för de förtroendevalda i sitt 
förtroendeuppdrag. Oavsett om revisorerna med sina revisionsfrågorna har 
uppmärksammat revisionsansvariga i styrelser och nämnder på oönskade 
förhållanden i skötseln av verksamheten, så har frågorna varit värdefulla för 
dem som berörts i dessa revisionsprocesser. De har inneburit möjligheter för 
förtroendevalda att lära sig ta reda på kunskaper och samarbetsrelationer de 
behöver för att framöver använda sig av rättigheter och skyldigheter i ansvaret 
de åtagit sig på bättre sätt. Behovet av att få stanna upp och tänka till i 
resonemang med andra, som inte mästrar dem och tystar dem, om de sällan 
självklara alternativ som finns är stort. Där hjälper revisorerna till med 
behövligt förändringstryck. 
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 Förtroendevalda i fullmäktige kan ställa sig frågande i flera avseenden, såväl 
om fullmäktiges egna som revisionsansvarigas ansvar, vilket gör det svårt att 
föra en vettig kommunikation i revisionen. När tolkningar kring 
revisionsansvarets innehåll inte uttalas och det saknas diskussioner om vad 
revisionsansvariga har för skyldigheter och rättigheter för att skattemedels 
användning ska vara förenlig med en demokratisk ordning, så bidrar 
revisorernas information i detta fall till att samtal om det börjar föras 

”Många förtroendevalda vet inte om att de deltagit i beslutet. De vet inte om att de 
har varit med och fattat det, man är oklar på det. De vet inte heller vilka frågor man 
får ta upp, om sin initiativrätt t.ex.” (A2C050209). 

”... det är väldigt många som inte vet vad de håller på med… det är grovt att säga 
det, men det är så klart när vi ser sånt där så. Där sitter de på flera stolar o fattar 
beslut om stora summor...” (IDA9.03.11.12) 

Det finns också chefstjänstemän som för de revisionsansvarigas talan och 
ifrågasätter revisorernas rätt till insyn i styrelse- och nämndarbete.  De 
ifrågasätter revisorers rätt att ta del av sekretessuppgifter eller rätten till 
information om vad styrelse och nämnd gör. Det kan gälla initiala 
granskningsinsatser och det kan gälla uppföljningar av tidigare kritik från 
revisionen (A1-2, 4-5) om bristande styrning, uppföljning och kontroll för insyn 
i ekonomi och åtgärdsplaner.  
 Det ansvar som granskas för att det ska tas politiskt i kommunal gemenskap 
handlar om sociala interaktioner, misstag, motsättningar och möjligheter i 
samspel människor emellan. Hur klarar kommunrevisorerna av att företräda 
revisionen för allsidig och öppen belysning av oklarheter kring ansvarigheten 
och de många olika bedömningarna om vem som bör göra vad?   
 När revisorerna ifrågasätts av chefstjänstemän, sin uppdragsgivare och de 
granskade  resulterar det inte sällan i att revisorerna själva också blir mer 
formella.  Finns inte förmåga och utrymme för förtroendeskapande och 
ömsesidigt respektfull samtalston återvänder revisorerna lätt till hänvisningar de 
har att hålla sig till i kommunal lagstiftning, sekretessbestämmelser, god 
revisionssed och aktuella bedömningsgrunder i kommunal verksamhet.  Det ger 
ett formellt stöd för kommunrevisorerna att beskriva hur de tolkar sina och 
andras uppgifter i försöka att komma intill för att klargöra och utföra 
revisionens uppgifter i möte med dem de granskar och fullmäktige. Då berättar 
de berörda att det som sägs kan vara rätt i sak, men attityderna, i mästrande 
påståenden och monologer förhindrar dialogen som behövs för att gå vidare i 
samtalet så att mengsfulla frågor i ansvaret, som förtroendevalda kan förstås 
och redas ut. När de förtroendevalda, som tar initiativet att förändra, har 
resurser och stöd av professionella som de litar på, så görs det i bra möten, i 
revisionsdialoger. Aktiviteterna behöver inte vara så märkvärdigt arrangerade 
utan det viktigaste är att mötena blir av och förs med en ömsesidig respekt och 
nyfikenhet att få veta mer om varandras olika verksamhetsuppgifter. Möten i 
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det som kallas för bra revisionsdialoger, beskrivs vara en väsentlig del och ett 
steg för att bryta känslan av förhör, och mer gemensamt se på vad som är 
förenligt med åtaganden i och inför fullmäktige och allmänheten i kommunen. 
Detta är ett enkelt och alltmer förekommande sätt att hantera tidigare 
återkommande kritik i revisionsprocesser. Oavsett vilka av aktörerna som 
uppfattats representera det största problemet i oförståelsen av ansvaret som 
granskades, så är det ett tydligt gemensamt ansvar att bristerna rättas till med 
dem som ansvarar för det gemensamma.67 

Gemensamma möten om politisk ansvarighet i kommunen  
Behovet av att få till stånd och kunna organisera gemensamma arbetsmöten 
betonades vid de första forskningsintervjuerna i 7 av 12 fall. Av dem som 
diskuterade behovet och önskade realisera sina nya slags mötesfora  fullföljdes 
de efter hand vid ett eller flera återkommande tillfällen.68 
 Där fanns underlag för revisionsansvariga och fullmäktige att använda sig av 
från revisorernas granskningar eller promemorier. När samma frågor återkom 
och problemen  inte blev mindre/färre, ordnade revisorerna och fullmäktige 
med resurser och upplägg av utbildningsdagar som sedan dess arrangeras 
återkommande. Från att tidigare ha pratat om eller mötts kring ansvarsfrågorna 
kring restriktioner och för kritik och sanktioner kring misskötsel, handlar det 
alltmer om framåtsyftande och ansvarsutvecklande angreppssätt. Det är framför 
allt fullmäktiges initiativ och deltagande som ses som det avgjort viktigaste för 
kraven på och legitimitet i förändringen som eftersträvats och som nu nu börjat 
behandlas i kommunen.69  
 Förtroendevalda med olika uppdrag möts och tillvaratar 
revisionsinformation i nya fora och utbildningsaktiviteter  där de  med 
ömsesidig respekt dryftar den lokala problembilden  och vad som är eller borde 
vara förtorendevaldas ansvarighet i organiseringen av verksamheten i 
kommunen.  I dessa möten har gemensamma osäkerheter och frågor kring 
ansvaret fått ta plats och hanterats över partipolitiska gränser. De 
förtroendevalda i olika politiska roller har fått dela varandras erfarenheter. De 
har  talat  om normativa ställningstaganden i förtroendeuppdraget och mer 
konkreta frågor om hur arbetet rent praktiskt kan bedrivas mer ansvarigt i de 
politiska ansvarsprocesserna. På så sätt kan verksamheten bedrivas och förnyas 
enligt fullmäktiges inriktningsmål och de nationellt generella principer och 
riktlinjer som gäller för ekonomi och verksamhet. Dessa möten upplever 
förtroendevalda som meningsfulla och det värderas som positivt att få mötas 
över partigränser för att exempelvis diskutera konkret utifrån sin sitution om 
vad ett gott arbete i styrelse och nämnd  innebär.   

                                                      
67 Kodnyckel 9S. 
68 Kodnyckel S13.14 
69 Kodnyckel A1 (idB1,A7,B11,C4, idC1-17;A1;3;5;7;9) 
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 I materialet som helhet finns olika initiativtagare och samarrangörer för att 
få till dessa möten kring aktuella ansvarsfrågor i kommunen som helhet – 
fullmäktige, revisorer, styrelser och nämnder – och sammansättningen av 
mötesdeltagare varierar också. Gemensamt är att fullmäktiges presidium är den 
aktör som behöver agera för att skapa legitimitet för att nya samarrangerade sätt 
att mötas kommer till stånd. De har legitimitet att på något vis börja bringa 
klarhet i och ge någon slags samsyn om spelreglerna för deltagare i de politiska 
arbetsprocesserna för den gemensamma ansvarigheten i kommunen. 
 Revisionen kan bli startpunkten för revisionsansvarigas ökade deltagande i 
det politiska arbetet. Insyn och insikt i det som tidigare var enskilt, personligt 
och partipolitiskt enrum blev i meningsutbytet med flera ett steg mot   en 
tidigare aldrig diskuterad gemensam syn för vad styrelse- och nämndarbete, 
revisionen och fullmäktige har  gemensamt som befolkningsföreträdare och för 
kommunen som helhet.   

Möten där berörda i verksamheters ansvarsprocesser medverkar 
I det samlade materialet prövas olika sätt att skapa de fora som behövs för att 
också ta tag i frågorna om att sköta revisionsansvaret för verksamheters 
utförande mer gemensamt och aktivt. För att komma nära verksamheternas 
ansvarsprocesser används angreppssätt som ger revisorerna tillgång till 
verksamhetsnära information. Särskilt värderar revisionsaktörerna betydelsen av 
att få mötas som medansvariga deltagare i problemområden och diskutera dem 
konstruktivt och lösningsinriktat med varandra. När revisionens information 
återförs med tillförlitliga beskrivningar i möten med dem som berörts av 
granskningen som medansvariga i verksamheten, så kan det direkt innebära 
startpunkten för en mer ansvarig organisering av de särskilda verksamheter som 
granskats. 
 Det talas om meningsfulla möten kring revisorernas frågor och information 
när revisorerna har granskat så att berörda medborgares och 
verksamhetspersonals olika erfarenheter skapat underlag för dialoger och 
diskussioner med verksamhetsansvariga och personal kring beskrivningar av 
verksamhetens skötsel och relevanta tolkningar av revisionsinformationen.70 I 
dessa fall, liksom där ekonomin och oklarheterna i ansvarets mer 
verksamhetsnära och sammansatta frågor kopplas ihop, har revisionsprocessens 
aktörer också fått möjlighet att ompröva sina tidigare uppfattningar och 
värderingar mer på djupet. Utifrån öppet redovisade beskrivningar av hur 
verksamheter bedrivs, bedömningar kring reglerade skyldigheter och enskilda 
medborgares eller anställdas rättigheter i de lokala situationerna visar sig 
revisionsprocesser också handla om att träna sig på att representera 
ansvarsetiska omdömen. Genom att tydliggöra vad som prioriteras och värderas 

                                                      
70 Exempel på sådana beskrivningar finns  också verifierade i analysen av människonära 
verksamheters revisionsrapporter , kodnyckel 4:2004:5;4:2005:2;5:2005:1; 7:2003:4;10:2005:1 
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mer än annat kan verksamheters utförare också blir bättre på att bidra till de 
förväntade effekterna.  
 Det som föranlett mötena har rört sig om att det inte räckt  att ändra på en 
enstaka arbetsrutin i arbetsprocessen. Det handlar om synsätt i verksamheten 
för berörda medborgargrupper och förståelse av samverkande över enheters 
gränser. Problemområdet handlar om människonära tjänster i verksamheter 
som det är svårt för andra än revisionen att få insyn i eller där oönskade 
avvikelser framgår i rutiner för avvikelsehantering. Informationen har funnits 
hos medicinskt ansvarig sköterska, hos patientnämnden eller uttryckts vid  
handläggarmöten. Det kan ha börjat med en rutinfråga från revisorerna, om 
patientsäkerhet, kölistor, väntetider för bedömning, leverantörsfakturor, över- 
eller underskotts hantering, hemtjänstens tidsanvändning, uppföljningsrutiner i 
projekt eller om nya modellers införande. Granskningen kan också ha inletts 
för att revisorerna pusslat ihop sin information från olika håll och med den 
översikten kunnat se ett mönster som innebär väsentliga risker i skötseln av 
verksamheten. Problemen bekräftas av granskningsresultaten och resulterar i 
nya fora att mötas där berörda förtroendevalda och anställda i olika roller enas 
om att ta tag i oklarheterna kring ansvarsfrågorna för att åtgärda bristerna i 
verksamheten. 
  I mötena diskuteras gemensamt och öppet förhållanden (inte personerna) 
som föranleder kritiken och de oönskade effekterna medan värderingar som 
fått styra omprövas. Värderingar i olika delar av organiseringen lyfts fram och 
med den nya gemensamma överskådligheten av vad som blir följden i praktiken 
i kommunen, kan aktörerna i revisionsprocessen börja tala om de alternativ 
som finns. Mötesaktiviteten och diskussionerna har hjälpt ansvariga aktörer att 
se sin del av frågan i en helhet och kommunikationen kring ansvaret får ett 
annat innehåll.  
 I de fall där personer i institutionsbundna positioner vill fortsätta ha det som 
förut, så beskriver revisionsansvariga och tjänstemän i nyare positioner och mer  
förändringsbenägna nämnder och styrelser att de tar hjälp av revisorernas 
information för att kunna undvika det gamla styrandet. De ser till att det blir 
fler som hörs i diskussionen och ett mer kollektivt beslutsfattande. 
 Revisionsansvariga har lärt sig ta hjälp av revisorernas information för att 
ställa sina frågor och  få klargöranden om sitt revisionsansvar, som innebär att 
de kan agera i sina nyare arbetsformer och självständigare organisera sina 
kontakter för det som är deras speciella uppdrag från fullmäktige.71 Här är 
revisorernas utmaningar att främja de revisionsansvarigas ansvarighet samt att 
få veta vad pengarna används till. Då ställs också kommunrevisorernas egna 
kunskaper på prov. Där visar sig revisorernas förmåga att kommunicera och ett 

                                                      
71 Detta är särskilt tydligt i uttryck och märks väl i handlingsmönstret i 6/12 
kommuner/landsting/region, av styrelse/nämnd och chefstjänstemän i granskade verksamheter. 
Kodnyckel A1 (ID,DE10,11, 7,9,3,4). 



Ökad förståelse i ansvaret som förtroendevald i kommunen 

209 

respektfullt förhållningssätt vara avgörande för att de ska få någon  insyn och 
alls komma till tals med dem som har informationen de söker.72  

Främjande av ansvar inför fullmäktige och medborgarna 
Revisorernas erfarenheter beskrivs mest utförligt i upplevelser som gäller 
relationerna med de granskade, som bidragit till klargöranden om ansvarighet 
gentemot medborgarna och fullmäktige. Genom insyn och information i 
granskning av väsentliga revisionsobjekt och ansvarsprocesser bidrar i detta fall 
kommunrevisorerna till ökad förståelse för  att de revisionsansvarigas 
ansvarstagande kan skapa skillnader som har betydelse för skötslen av 
verksamheten åt medborgarna och förtroendet för fullmäktige och den 
demokratiska ordningen. 

”Att stödja och främja de revisionsansvarigas ansvarstagande är ett ansvar som 
sträcker sig över längre tid och det är revisorernas uppgift att försöka hitta vägar och 
metoder som gör att de når målet för sin uppgift” (ADA10) 

När de förtroendevalda revisorerna beskriver sitt ansvar i åtagandet och vad det 
innebär för dem i praktiken, är det mer beskrivningar av revisionsprocessens 
olika sociala dimensioner där det gäller att kunna komma till tals med de 
granskade med tjänlig revisionsmetodik, något som kommunrevisorerna i detta 
Af-fall har lyckats med förr eller senare och i mer eller mindre omfattning. 
Detta utgör inget hinder när kommunrevisorerna som kontaktar förvaltningen, 
representerar revisionsrollen trovärdigt och tillförlitligt förklarar revisionens 
uppdrag och rättigheter till den information och möten som efterfrågas. 
Revisorernas förhållningssätt och saklighet, integritet och respekt i mötet med 
andra och förmågan att kommunicera med berörda kring meningsfulla frågor i 
ansvaret för verksamheten är avgörande för få igång något informatinsutbyte av 
värde i mötet mellan granskare och granskade. 
   I initiativ och kontakter i revisionsprocessen märks att de förtroendevalda 
revisorernas lokala/regionala förankring och förståelsen av den egna 
organisationens uppgifter är av betydelse för det  ömsesidiga utbytet med 
förtroendevalda revisionsansvariga. De förtroendevalda med revisionsansvariga 
relaterar mer till kontakter med förtroendevalda revisorer än med deras 
revisionsbiträden. Vad gäller chefstjänstemän i förvaltning och verksamheter så 
refererar de på motsvarande sätt mest till kontakter med yrkesrevisorer som de 
uppfattar arbeta professionellt. I princip är det också så som kontakterna sköts, 
särskilt när förtroendevalda revisorerna har egna revisionskontor, där håller 
tjänstemannarevisorerna främst kontakterna med chefstjänstemän i granskade 
verksamheter och de förtroendevalda revisorerna deltar i möten med 
revisionsansvariga styrelser och nämnder, i vissa fall begränsat till  
styrelsens/nämndens presidium. 
                                                      
72 Kodnyckel 9 S 
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 Det finns också ett mönster i berättelserna om de förtroendevalda 
revisorernas sakkunniga biträden tar stöd av (yrkesrevisorer, sakkunniga med 
olika specialist-/generalist-kompetenser) som krävs för revisionens utförande 
73. De sakkunniga  är viktiga aktörer i kommunrevisionens utförande och 
hänvisats till, särskilt när de upplevs arbeta professionellt, då har de kunskaper, 
förståelse och färdigheter som de delar med sig av i revisionsarbete och är 
medvetna om vad de är otillräckliga för och behöver samarbeta med andra för 
att få kunskaper om. I detta kapitel hör dessa professionella sakkunniga 
biträden till problemlösningsaktörerna. De bidrar till trovärdighet och kvalitet i 
revisionsinsatserna med utgångspunkt från kommunala verksamehters villkor 
och uppgifter. Särskilt värderas arbetssätt som bidrar till en respektfull dialog, 
lyssnande och frågeställande som ömsesidigt bidrar till ökad kunskap om 
frågorna i möte med granskade och till att revisionsarbetet kan organiseras så 
att granskningsuppgifter fullföljs.   

Värderingar omprövas och arbetsrutiner ändras   
Ansvarets principiella etiska förhållningssätt samt  revisorernas 
bedömningsgrunder behöver få plats i kreativa utrymmen och möten mellan 
människorna som berörs. Möten som upplevs meningsfulla ger tid för att ge 
politisk ansvarighet en chans på riktigt. Möten där det finns ömsesidig respekt 
mellan deltagarna tar vara på de deltagandes engagemang och möjligheten att 
kritisk och kreativt samlas kring vad som värderas i den lokala praktiken. 
Mötesklimatet är öppet i syfte att kunna hjälpas åt att balansera det hela i 
praktiken, vad som behöver stabiliseras och vad som behöver mer flexibilitet 
för att i praktiken kunna medverka till förändring och växa i politisk 
ansvarighet.  
 Kombinationer av olika aspekter kring vad som är ansvariga synsätt och 
förhållningssätt ska kunna uttryckas och vara kända av dem som i sina 
respektive uppdrag också är de som fått, och tagit emot uppdrag i 
kommunen/landstinget/regionen. Det handlar om att inte bara använda 
rättsreglerade föreskrifter utan också lojaliteten till de olika möjligheter och 
begränsningar som finns som en del i  de lokaldemokratiska villkoren. 
Insikterna som förmedlas är tydliga. Där finns inte ett önskvärt sätt. Där finns 
olika sätt och resultat som kan vara mer och mindre önskvärda för att sköta 
åtaganden åt andra och med varandra.  
 Det kan bli tuffa tag om vad som förväntas för att trovärdigt representera 
sina olika roller, såväl för dem som vilar på förtroendevalda åtaganden som för 
professionella anställda eller uppdragstagare för kommunen.74 Aktörerna i 
revisionsprocesserna vittnar om att det krävs mod och trovärdigt underbyggda 

                                                      
73 Se föregående not. Kodnyckel 9 S. 

74 Kodnyckel A1 (ID.A-B,4,5,9,7,8) 
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granskningar. I gemensamma återkopplingar och arbetsmöten med dem som 
berörs i ansvarsprocesserna redovisar revisionen sina analyser med konkreta 
beskrivningar som de ansvariga känner igen sig i.75  
 I olika omfattning och med varierande angreppssätt visar sig 
ansträngningarna resultera i olika förändringar. Det handlar om alltifrån enstaka 
justeringar och rutiner för budgetuppföljningar som nya arenor för möten där 
informationsutbyte kan ske till mer djupgående omprövning av vad som 
värderas mer och mindre i skötseln av förtroendeuppdrag. I det senare 
exemplet omvärderar de förtroendevalda sina arbetssätt och det blir tydligt för 
dem att ansvarsprocesser också sträcker sig utanför organisatoriska 
förvaltningsgränser för att nå medborgarna som verksamheten organiseras för.  
 Vad som diskuteras vara väsentligt och som också kräver kunskaper och 
förmågor av kommunrevisorerna att beskriva tillförlitligt, är frågorna om vad 
revisionsansvariga ägnar sig åt, vem som egentligen har rätt att göra vad för att 
verksamheterna ska skötas väl för medborgarna i kommunen. De upplevs vara 
mer politiskt känsliga och komplexa och  de handlar om vem som har rätt att 
representera och möta upp informationsbehovet för att tolka fullmäktigebeslut 
och utförandet av verksamhetens skötsel. Det är mer sammansatta frågor 
gentemot medborgarna, som berörs av verksamheten, som ska startas eller 
redan utförs. Där kommer frågor om förtroendevaldas rättigheter,  skyldigheter 
och möjligheter i skötseln av uppdraget in. Detta är information som 
förtroendevalda upplever att de saknar utrymme att diskutera och otillräckliga 
egna kunskaper om. Därför är de mer passiva och oinformerade om 
verksamheten än  de innerst inne vill eller känner att de borde vara för att 
kunna sköta revisionsansvaret gemensamt i styrelse och nämnd.  
 De mer komplexa bedömningarna kring ansvarigheten, som spretar  
åtminstone tills mötesplatserna för revisionsdialogen kommit till stånd , handlar 
exempelvis om hur information, som har att göra med kommunikation om 
medborgarnas rätt till rättsäker och ändamålsenlig verksamhet, inhämtas, tas 
emot och hanteras och som kräver olika verksamhetskunskaper och djupare 
insyn för att återrapportera information med beskrivningar. Detta kräver 
relevant revisionsmetodik för frågorna och förmåga att hantera 
konfrontationerna så att det går att få insyn i vad/vilka som värderas i den 
verksamhet som granskas.  

Sammanfattning 
Revisionsaktörerna i kapitlet organiserar sig för ökad förståelse med och för 
gemensam politisk ansvarighet i kommunen. Det innebär ibland att gå 
motströms den rådande politiska kulturen  där fåtalet tidigare talat för 

                                                      
75 Exempel på revisionsinformation är analyser av; ekonomiadministrativa rutiner, ekonomisk 
förvaltning, dimmiga budgetförslag, projektsatsningar, styrmodeller, tillgänglighet för bedömning 
av rätt till stöd och behandling, verksamheters organisering ur medborgarperspektiv. 
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merpartens räkning  och  att pröva nya arbetssätt och kontaktvägar och att våga 
ändra invanda rutiner.  
 Revisionsmöten ger tid och rum som annars saknas för insyn i 
verksamheten och dess arbetsprocesser mer i helhet. I mötena återspeglas 
enskilda erfarenheter och blir till gemensamma erfarenheter av hur det är. 
Arbetet omprövas gentemot  mer önskvärda förhållanden och politiskt ansvar 
med stöd i klargjorda värderingar som underlättar prioritering av frågor i 
förhållande till fullmäktiges inriktningsbeslut.   
 Det märks i beskrivningarna vilka möten som har ömsesidig betydelse för 
dem som möts i revisonsprocesserna. Det är möten med ett förståelse- och 
kunskapande värde för det ansvar som deltagarna representerar. Det visar sig 
vara möjligt att  hjälpas åt med att våga använda ansvaret kreativt och att med 
gott omdöme beakta säregna situationer i ett gemensamt 
kommunaldemokratiskt ansvarsperspektiv på verksamhetsuppgifterna som ska 
skötas. Utmaningarna som har med oförståelsen för ansvaret att göra reds ut 
med ansvar  i samarbetet med  alltfler medansvariga deltagare i de 
samverkansrelationer som krävs för organiseringen av uppgifter som följer av 
förtroendevaldas olika roller i den politiska organisation som finns för 
verksamheten i respektive kommun. 
 Det egna, andras och gemensamma behov av att få kunskapsutbyte som 
krävs för ökad förståelse, tillgång till beslutsprocesser och relationer för att 
praktisera ansvaret i kommunen på sätt som upplevs meningsfullt i åtagandet 
kommer till uttryck och åtgärdas i detta Af-fall.   
 Om det politiska ansvaret i olika roller råder stor osäkerhet. Särskilt tydligt 
visar sig detta när allt fler av dem som tidigare inte varit så aktiva reagerar på 
det som sker när revisionen syns i nya sammanhang och nya delar av den 
politiska arbetsprocessen. Oklarheter kring frågor av principiell karaktär, som 
återkommer på olika håll i  revisionsprocesser, kan när de lyfts fram och 
bearbetas som gemensamma begripliggöras i det aktuella kommunala 
perspektivet där de ska kunna hanteras av dem som gemensamt är ansvariga  i 
sammanhanget. Kommunrevisionen är en viktig aktör med tillgång till 
information om hur styrelser och nämnder, enskilt och gemensamt uppfattar 
och tillvaratar sin ansvarsförmåga. Den informationen har betydelse när de 
principiella politiskt demokratiska ansvarsfrågorna och arbetsprocesserna 
bearbetas för att ansvaret i beredningar ska kunna tydliggöras , tas, granskas, 
prövas och utkrävas i den aktuella gemenskapen som helhet.  
 När deltagarna känner sig jämbördiga och mindre formellt styrda i möten 
med revisionen kan problemen diskuteras öppet och med ömsesidig respekt. 
Då är revisorerna känsliga för vad som är de revisionsansvarigas viktigaste 
frågor respektive för vad revisionen behöver få insyn i  för sin bedömning av 
om  det pågående arbetet  kan bidra till att verksamheten åstadkommer resultat 
som är förenliga med fullmäktiges inriktning. 
 Ett centralt resultat i kapitlet är vikten av att skapa utrymmen för 
gemensamma överläggningar, frigörande och öppna samtal kring de frågor som 
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ansvariga i förtroendeuppdrag går och bär på. Förtroendevalda och 
professionella i olika åtaganden i kommunen ägnar sig åt att växa i ansvar 
genom att dela med sig av sina undringar om hur de rimligtvis kan agera för att 
ta detta ansvar gemensamt.  Det sker med stöd av kommunalrättsligt regelverk 
och lyhördhet för vilka vanorna är i de institutioner som finns för politisk 
ansvarighet i kommunen. De lär med varandras erfarenheter och låter 
förståelsen öka för betydelsen av deltagande i lokala ansvarsprocesser. De 
medverkande är lyhörda och tar stöd i sina egna och kommunmedborgares 
frågor och reaktioner. De är tydliga med att den gemensamma verksamheten 
bedrivs med gemensamma skattemedel. Det är ansvar för andras pengar i och 
för demokratisering som eftersträvas för medborgarna i kommunerna.  
 Resultat av gemensamma möten visar sig i ökad förståelse och mer aktivt 
deltagande för ansvarighet. Fullmäktiges beslut har blivit viktigare för 
revisionsansvariga efter revisorernas kritik och gemensamma 
utbildningsaktiviteter. Idag är det också bättre kontroll på att fullmäktiges beslut 
utförs. 76 I andra fall har kommunens politiska organisation enligt beslut i 
fullmäktige förändrats för ökad helhetssyn på ansvarsfrågor och styrbarhet.77  
 Det behövs återkommande och fortlöpande insatser för informationsutbyte 
i utbildningsaktiviteter kring de ansvarigas olika konkreta erfarenheter och 
roller kopplade till det demokratiska systemet och revisionens demokratiska roll 
däri. Dessa aktiviteter rör fullmäktiges ansvarsprövning och att åtagandena är 
för medborgarna i kommunen.  
 Det framkommer tvärsigenom och återkommande i avhandlingsmaterialet 
att mötesaktiviteter där det politiska ansvaret tolkas och förstås gemensamt 
uppfattas som meningsfulla. Däremot är det inte alla som gör något åt 
’utbildningsbehovet’. När det görs visar det sig att det gemensamma 
kunskapandet kan bidra till mer meningsfulla förtroendeuppdrag med mer 
aktiva och ansvariga förtroendevalda. Skillnader av betydelse som  förändringar 
för politiskt ansvarigare skötsel av ekonomi och verksamhet  i berörda 
kommuner märks och beskrivs.78 
  Arbetsmötena där gemensamma utbildningsbehov åtgärdas tillsammans gör 
att det politiska ansvaret och arbetsprocesserna inom organisatoriska enheter, 
mellan organisationer inom kommunen och mellankommunalt samarbetet 
förbättras för berörda grupper av medborgare  och intresseorganisationer , till 
exempel elevråd, patientföreningar, pensionärsorganisationer. För ansvariga 
aktörer i revisionsprocesserna innebär det att de har fått ökad försåelse för vad 
det gemensamma ansvaret kan handla om och hur det kan tillvaratas. Aktörerna 
beskriver att den egna ansvarsförmågans del i det hela  nu upplevs mer som en 
roligare och meningsfullare möjlighet.. Detta oavsett att det innebär mer aktivt 
deltagande och arbete i den politiska ansvarsprocessen än tidigare. 

                                                      
76 Kodnyckel A1 (idB1,A7,B11,C4; idC1-17;A1;3;5;7;9) 
77 Kodnyckel A1 (A1, 050511; 7; 5; 4; 10; 11; 15.) 
78 Kodnyckel A1,Af (A4,5,10,11,15) 
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Det är fullmäktige som vanligtvis bjuder in och genomför dessa aktiviteter 
tillsammans med revisorer och revisionsansvariga med eller utan utomståendes 
medverkan. Att fullmäktige stödjer dessa aktiviteter är av betydelse för 
legitimiteten. Det är värdefullt att över partigränserna och i olika politiska roller 
samarrangera sig för det gemensamma ansvarstagandet åt invånarna i 
kommunen. 
 Den i praktiken viktigaste utmaningen visar sig därmed vara att förstå och 
handla så att det kommunala, gemensamma politiska ansvaret för den lokala/ 
regionala politiska nivån sköts bättre. Detta uttrycks av samtliga och av dem 
som tagit sig an det. Det visar sig när analyserna av materialet pusslats ihop att 
det inte är  någon enstaka aktivitet. Problemen med och möjligheten att bättre 
tillvarata ansvarsförmågan kopplat till olika lokala förutsättningar visar sig på 
olika sätt när revisionsprocesserna i det empiriska studierna följs över år. Det 
dröjer olika lång tid innan fullmäktige tar initivativ till och därmed också skapar 
legitimitet som krävs för att förtroendevalda i olika politiska åtaganden möts för 
att börja klokgöra sig i kommunikation med varandra och därmed förbättra 
förståelsen och kunskapen om såväl det egna som andras uppgifter i den 
kommunala verksamheten. Att ägnar sig åt ansvaret för den ekonomiska 
ordningen och en rättvisande redovisning av räkenskaperna, uppfattades inte 
som någon utmaning, det ska bara göras och det blir gjort med sakkunnigt stöd 
och det uppfattas inte vara någon utmaning. I detta fall möttes 
kommunrevisorer och andra aktörer i revisionsprocesserna för att organisera 
sig för den mest förekommande utmaningen i det empiriska materialet, 
oförståelse och bristande kunskaper för att alls kunna delta aktivt i 
förtroendeuppdraget, delta i beslutsprocesser och uppgifter som följer med 
revisionsansvaret i styrelser och nämnder. Det är den utmaning i ansvaret i den 
kommunala praktiken som de flesta möts i och ägnar sig åt och som aktörerna i 
de analyserade revisionsprocesserna organiserade policy för. Med stöd i det 
analyserade empiriska materialet har återspeglats hur revisionsprocesser i detta 
fall kan bidrog till ökad förståelse- och kunskapande mellan dem som möttes 
och bidrog till varandras förbättrade möjligheter och fleras aktiva deltagande i 
bättre ansvar för verksamheten i kommunen som helhet.  
 



 

10  Bättre ansvar för uppföljning 
efter beslut  

I tidigare kapitel utmanades det politiska ansvaret av ansvars(o)förståelse i 
revisionsprocessen. Politiska beslutsfattare insåg betydelsen att att de möttes 
gemensamt mellan olika politska roller eftersom  de påverkar varandras 
förutsättningar att sköta gemensamma medel bättre i verksamheten med 
politiska ansvar för mål och medel i kommunen som helhet. 
 I beskrivningarna framgick att förtroendevalda och professionella, som 
insett risken i vad som pågick och som såg det oansvarigat att släppa frågorna 
innan väsentliga ansvarsförhållanden granskats ytterligare för att senare kunna 
prövas, hade stöd av varandras olika roller och kunskaper i revisionsprocessen. 
I de fall konstruktiv reaktion på tidgare förmedlad revisionsinformation dröjde, 
kontaktede förtroendevalda revisorer (återigen) fullmäktige som formellt 
politiskt ansvariga och dss ordförande.   
 Initialt bidrar revisorernas information till att möten sker. Revisorerna har 
synliggjort problembilderna som känns igen av dem som arbetar i politik och 
förvaltning. När de möts i ömsesidigt utbyte och ur sina olika perspektiv  ökar 
insikterna om de relationer de har till varandra. De ser vars och ens betydelse 
att agera i sina olika uppgifter för att fullgöra sin del i kommungemensamt 
politiskt ansvar. Den tidigare konkurrensen mellan enskilda aktörer sågs 
oförenlig med fullmäktigebesluts intentioner i kommunen och rättsliga 
förutsättningar. Revisionsansvariga förstår och börjar informera sig bättre med 
ambitionen att sköta sin del i verksamheten för medborgarna i kommunen 
inom ramen för de gemensamma skattemedlen. I den genomgående viktigaste 
utmaningen värderar de berörda aktörerna sina nyvunna insikter om varandras 
betydelse i det gemensamma politiska ansvaret i kommunen/landstinget regionen 
som helhet. Utöver möjligheten att få medverka mer aktivt i 
förtroendeuppdraget är det kommunmedborgares förtroende och 
fullmäktigeförsamlingens ansvar i kommunen i sin helhet som främst värderas i 
resultaten.  
 Vad betyder det mer i praktiken,  att det gemensamma ansvaret  för 
medborgarna och kommunen som helhet är viktigast att förstå och arbeta för? 
Vilka ytterligare utmaningar möter revisorerna och vad   väljer de  att använda 
revisionsresurser till och organisera den förtroendevalda revisorn att möta och 
vad bidrar det till för resultat som värderas av de berörda i revisionsprocessen?  
 Beskrivningarna i detta kapitel består av olika implementationsstrukturer i 
revisionsprocesser och som helhet förenas i att de hanterar problem de möter 
för att få insyn i och vetskap om vart pengarna och ansvaret för de 
gemensamma medlen tar vägen, i detta fall (IPA) ingår exempel från materialets 
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8 av12  kommuner.79 I dessa fall har revisorerna vid ett eller flera tillfällen riktat 
anmärkning, kritik och/eller föreslagit icke beviljad ansvarsfrihet. När 
revisorerna så bedömt har också fullmäktige fattat beslut om att utkräva det. 
Fullmäktiges beslut i frågan om ansvarsutkrävande kan inom detta fall ligga 
några år tillbaka i tiden och revisorerna beskriver fortfarande  hur överraskade 
de blev av att det kunde vara så illa skött. 

10.1  Utmaningar som hanteras 

Oklarheter i  fullmäktiges syfte  med beslut och om dess 
effekter  
Det finns brister i besluts underlag och i uppföljning av vad som sker efter 
beslut. Vad fullmäktige vill och värderar som det viktigaste med sina 
inriktningsbeslut för verksamheterna uppfattas som otydligt och oklart för de 
revisionsansvariga och revisorerna. Budget kan överskridas och ansvaret kan 
spridas ut i arbetsprocesserna samtidigt som de berörda säger att de följer den 
verksamhetsinriktning fullmäktige beslutat om. Som helhet syns svårigheterna 
falla tillbaka på revisionsansvariga, beredningar, styrelser och nämnder. De har 
bekymmer med att hantera sin del i det politiska ansvaret i beredning och 
utförande. Förtroendevalda i fullmäktige, beredningar, styrelser, nämnder och 
revisionen samt tjänstemän och yrkesrevisorer uttalar att om politiska beslut 
effektueras, följs upp och värderas är osäkert och uppmärksammas inte så som 
det borde.80 Det finns kommunrevisorer särskilt yrkesrevisorer som också ser 
brister i revisionens arbete här.81 Det är ändå till kommunrevisorerna som 
fullmäktige hänvisar , eftersom de själva inte har någon möjlighet att hålla allt i 
sin hand. Därför är det oerhört viktigt att revisionen finns och att den fungerar 
väl, vilket den vanligtvis också uppfattas göra.82  
 Otydliga budgetunderlag, ofullständiga eller obefintliga politiskt beslutade 
riktlinjer från fullmäktigeförsamlingen innebär att oklarheter läggs över på 
styrelser och nämnder att reda ut. När dessa inte gör några prioriteringar eller 
inte tar sitt internkontrollsansvar kollektivt hamnar problemet hos dem som är 
mer handlingskraftiga. I praktiken innebär det för dessa exempel att det är 
verksamhetslojala chefstjänstmän, driftiga projektledare och partipolitiskt aktiva 
styrelseordförande som ser till att verksamheterna blir utförda. När okunskapen 
om den demokratiska ordningen inte är känd eller förbises upptäcks oönskade 
konsekvenser av andra ordningar för sent.  
                                                      
79 Kodnyckel A1. Sammanställning (IDA1,3,4,5,6,7,8,10). 
80 Kodnyckel A1 (IDAB(b)3; 1;2;5;7;10). 
81 Kodnyckel S 10 (IDB 10.1;10.2) 
82 Kodnyckel S 10 (IDC1;3;4;7;10). Om fullmäktiges erfarenhet se också delstudie Karlsson 
2004:75. 
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Revisorerna ser det om nödvändigt att nämnders och styrelsers ansvar för 
budgetdisciplin måste förbättras. Revisorernas utmaningarna kring den 
bristande disciplinen handlar i sig inte enbart om pengarna utan också om vad 
som görs med de medel som prioriterats i demokratisk ordning samt att 
politiska besluts avsikter ska effektueras:  

” [vi]har till exempel kritiserat en nämnd i fyra år utan att nämnden aktivt agerat 
till det bättre (AF1,2;3A-C) 

”Heltidsanställda kommunalråd borde inte få vara med och dominera debatten i 
fullmäktige… de själva är inte så kritiska mot kommunstyrelsen…det är ju till 
exempel kommunstyrelsen som släpper förbi dåligt beredda ärenden och kanske i egen 
sak” 

”[revisionen] har stora bekymmer med granskade som inte hanterar det politiska 
ansvaret att styra så att politiska beslut effektueras…och hur svårt det är när chefer 
motarbetar, här struntar i att genomföra de åtgärder nämnden beslutat om” 
(AF1,2;3A-C)  

”svårt att komma intill, tjänstemän styr, det är som en mur av tjänstemän som de 
förtroendevalda omöjligt kommer igenom (F1A10:1-11)  

En bild som mötesdeltagarna i en kommun ger, sammanfattas så här  inför att 
ansvariga i politik och förvaltning gemensamt börjar ägna sig åt problem som 
varit kända i kommunen under flera år:  

Här har [personnamn och position i politisk styrelse och chef i förvaltning] haft hand 
om allt, ingen insyn, ingen prioritering i verksamheternas skötsel, inga krav har 
uttryckts av förtroendevalda på internkontrollsrutiner eller omprioritering, stora 
återkommande budgetunderskott styrelsen och i en nämnd [verksamhet med socialt 
arbete], det bortses från fullmäktiges budgetramar och besparingsåtgärder, om beslut 
effektueras vet vi ej.83   

Budgetmedel  och internkontroll blir enskilda intressen 
Det visar sig vara mycket lättare att komma undan närgångna frågor och 
revisionens fördjupade granskningar så länge det som görs hålls inom 
budgetramarna.  
 Bland analyserna för det fall fall som beskrivs i detta kapitel finns exempel 
där revisorer gett sig in i att granska tidigare orörda politiska maktpositioner 
och/eller chefstjänstemannamuren för insyn i vad revisionsanvarig styrelse och 
nämnd gör för att reda ut omfattande och återkommande 
budgetöverskridanden eller vad de viktiga satsningarna och modellerna ger för 

                                                      
83 Berättelser från mötesdeltagare sammanfattas i beskrivningen, den förenklade bilden sägs 
överensstämma med hur de till dess hade arbetat Kodnyckel A1(IDC5.24.10.05). 
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effekter.84 De beslutade satsningarna skulle vara lösningen på problem som 
hindrar utvecklingskraften och revisorerna undrar varför dess effekter inte följs 
upp just för att de är så viktiga för kommunen/landstingen/regionen. 
 Problemen som uppmärksammas handlar i flera fall också om satsningar i 
nya projekt till följd av initiativ och beslut för verksamheters förnyelse och 
kommunutveckling. Några personer får i uppdrag och delegeras befogenheter 
för att ta hand om ledningen av projektets utförande och därefter tar det fart. 
När frågor ställs av sakkunniga och politiskt ansvariga i de olika verksamheter 
som berörs i delar av det, så kan frågorna och kravspecificerandet för vad som 
behöver kontrolleras och säkerställas uppfattas som hindrande och 
förnyelsefientliga ”käppar i hjulet”. I de fall som ingår i beskrivningarna nedan 
betraktas också revisorerna som bakåtsträvande när de vill bringa klarhet i 
revisionsfrågor, om verksamhetsspecifika bestämmelser följs samt vad pengarna 
används till för verksamhet. I dessa fall är  det också så att de förtroendevalda 
och chefstjänstemän med ansvar för projekts förberedelse och igångsättande 
verksamhet är meriterade sedan länge. De har förtroende i politiken och är väl 
insatta i förvaltningen. De  ”äger” frågorna efter lång tids handlinskraftigt 
arbete i både politiken och förvaltningen. Det ”har rullat på” och de med namn 
och titel beskrivna personerna har fått ta hand om mycket själva och de har 
med åren fått mer och mer makt över verksamhetens utveckling. Det ingår inte 
i förståelsehorisonten att något skulle bli så fel. Det är inte just att gå omkring 
och tänka så om dem som ställt upp i många år, den otillräckliga skötseln av 
verksamheten blir personlig och personifieras.  
 I de fall och exempel som beskrivs här avses inte enskildas brott i juridiska 
bemärkelser. Det handlar här inte om några enskilda oegentligheter eller 
bedömningar av brottsliga gärningar som begåtts. Det är allmännyttiga 
verksamheter och politiska ansvarsprocesser som kommunrevisorerna bedömer 
att de behöver granska för att kunna besvara sina revisionsfrågor. Samtidigt 
märker revisorerna av att de får alltfler frågor från medborgarna om vad 
pengarna egentligen används till  eftersom det hela tiden skjuts till medel utöver 
budgeten. Däri finns också fler ingredienser än vad jag i detalj redogör för här.  
 Det som jag uppmärksammar i detta kapitel är de ovannämnda 
problembilderna och utmaningarna som revisorerna  mött för att alls få insyn i 
utspridda verksamheters ansvarsprocesser.  
 Av dem som närmast berörs i dessa revisionsprocesser upplevs däremot 
granskningarna särskilt inledningsvis som att revisorerna granskar för att de är 
negativt inställda gentemot de enskilda personerna som i de politiska uppdragen 
respektive anställningar har fått ta hand om de olika medel som revisorerna vill 
granska.  
 Det finns enstaka förtroendevalda revisorer som i dessa fall har känt sig 
själva kränkta och hotade då de blivit utskällda i stängda mötesrum och i 
telefonsamtal  av de granskade och av dem som deltagit i beslutsprocesserna i 
                                                      
84 Det är särskilt i 7 av 12 kommuner som det märks och berättas om att revisionen gått över 
gränsen och granskat tidigare orörda maktpositionerna (Kodnyckel A1.IDA).  
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kommunen. Det finns  revisorer som varit rädda för att också 
familjemedlemmar ska mötas av ohövliga uttalanden vid ärenden i kommunen 
eller uteslutas vid tjänstetillsättningar. Revisorerna och deras sakkunniga 
biträden har också fått kritiska och nervärderande frågor om hur de alls kan ta 
sig för att ifrågasätta dem som alltid ställt upp för kommunen och som driver 
de löftesrika satsningarna med alla sina goda kontakter.  

10.2  Organisering för ansvar med aktiv del i 
beslut och uppföljning av medels 
förbrukning  

Att förstå vad fullmäktige avser och värderar  
Chefstjänstemännens lojalitet till fattade beslut och deras ansvarstagande för att 
klara verksamheter och hålla budget bekräftas för det mesta. Chefer som 
struntar i åtgärder som nämnden beslutat är undantag. Från revisorer, styrelser 
och nämnder bekräftas också vad chefstjänstemän i förvaltningen uttrycker att 
de sköter sitt verksamhetsområde och att de är lojala med verksamheten de är 
anställda för. Det är också samstämmiga uppgifter om att dessa chefer samtidigt 
upplever sig sakna tillräckliga kunskaper om de demokratiska spelreglerna.85 
När revisorerna möter förtroendevalda i förvaltningen som är mer lyhörda för  
den information de får av sina anställda med specialistkunskaper i förvaltnings 
administration och ledning än vad fullmäktige eller medborgarna förväntar sig 
av förtroendevaldas politiska ansvar och verksamheten, kan uppfattningarna 
skilja sig åt om vad som är styrelsers och nämnders  revisionsansvar.  Så här 
sammanfattar förtroendevalda och yrkesrevisorer relationen mellan 
chefstjänstemännen och de revisionsansvariga: 

”administrationens och verksamhetscheferna gör som de vill, ibland tillsammans med 
ordföranden i styrelsen… ingen styr eller kräver rutiner för återkoppling [namn på 
prestigefylld satsning](F1A10:1-11; B10:2). 

Då kan fullmäktiges beslut tas som gemensam utgångspunkt. När problemen 
med ansvaret i respektive roll lyfts upp och kan ses som en del i organiseringen, 
syns bristerna i samspelet som något som är möjligt att påverka och åtgärda. 
Det blir tillåtet att ställa frågor för att öka sin egen kunskap  och få den 
information som behövs för att faktiskt vara medansvarig och använda de 
kommunalrättsliga verktygen  i de politiska beslutsprocesserna.  

                                                      
85 Chefstjänstemän som uttrycker otillräckliga kunskaper om den demokratiska ordningen 
bekräftas också av yrkesrevisorerna Kodnyckel A1 Sammanställning (F1A3;B(b)4).  
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 Revisorerna tar också stöd i sin stärkta ställning för att med medborgarnas 
ögon se  in i kommunen. Nu kan de tidigare och med krav på tillräckliga 
resurser för revisionen få insyn i den starka politiska ”slutenheten” och 
”maktkoncentrationen”, som de förut känt sig sakna resurser för att granska. 

” det går lätt när det går bra men vilka instrument ger kommunallagen?...det saknas 
reservationer, yrkanden från förtroendevalda [revisionsansvariga]…att bara ha en 
genomgång och sedan lägga ärendet till handlingarna…” (IDA1.05) 

I dessa fall har revisorerna reagerat på den rådande ordningen kring 
beslutsfattade och medelshantering. De ser enskilda revisionsansvarigas 
betydelse i ansvarsprocesser som ska skötas för det gemensamma.  
 Revisorerna ser också till att få de resurser de behöver för att fullfölja med 
fördjupad granskning. De säger sig kunskapsmässigt ha gott stöd i varandra, för 
förhållningssätt och har kunskaper att möta kritiken och fullfölja sitt arbete. De 
lyfter sig över detaljerna för att se förhållanden som runtomkring bidragit till att 
skapa de villkor, som de erkänt handlingskraftiga personifierade 
maktinnehavarna i de etablerade positionerna tar som stöd för att fullfölja 
projektet. I detta fall finns kommuner, där kommunrevisionens budgetmedel 
och planering i princip inte omfattar någon granskning med stöd av sakkunniga 
utöver revisionen av den ekonomiska redovisningen, granskning av 
räkenskaperna,  årsredovisning och delårsrapporter86. Revisionen förhindras 
och/eller fördröjs  där otillfredställande situationer uppmärksammats liksom 
möjligheterna att fusionera kunskaper från revisionen av den ekonomiska 
redovisnngen med granskningen av ansvaret för vart pengarna tar vägen. För 
situationer som inträffar och kräver fördjupad  verksamhetensgranskning  går 
de förtroendevalda revisorerna vidare. Efter kontakter för administrativt stöd 
beräknas kunskapsmässiga och ekonomiska resurser för fördjupad granskning 
och därefter hemställer revisorerna  i dessa fall om medel till fullmäktiges 
presidium för att fullgöra ett granskningsprojekt i verksamheten enligt god 
revisionssed. 

Att för medborgarnas skull förstå och synliggöra skötseln  
Det är helt omöjligt, som främst fullmäktigeledamöter uttrycker det, att vara 
insatt i och ha kontroll över  allt i vardagsarbetet. Arbetsprocesserna för politisk 
ansvarighet pågår dygnet runt i de människonära tjänsterna och verksamheterna 
för medborgarna i kommunerna måste underhållas dagligen. Det är ett tungt 
vägande argument som uttrycks lite olika i försvar och förklaringar av varför  
kommunrevisionen behövs nära i tid och rum. Detta sker för att med  
information bidra till de förändringar, som eftersträvas med en helhetssyn på 
ansvarsprocesserna för medborgarna i kommunen. Så förklarar revisorer med 
uttalat proaktiva möjligheter att granska och så berättar också de som blivit 
                                                      
86 Kodnyckel A1.( A1 .05.05) 
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varse att vad de aldrig hade trott skulle hända  har hänt i deras kommun . 
Verksamhetsuppgifterna är komplicerade och utvecklingen av ansvarigas 
beslutsprocesser måste kunna följas mer fortlöpande över tid och i flera 
perspektiv (nämnd/styrelse/bolags/kommunalt koncernperspektiv). Det 
förutsätter förtroendevalda revisorersamt  revisionsadminsitrativt och 
sakkunnigt stöd  i samverkan för kunskap att proaktivt kunna uppmärksamma 
politiska beslutsprocesser, händelser och händelseutveckling i 
verksamhetsuppgifter, ansvarigas ageranden/och icke-ageranden och att förstå 
dem i  sitt sammanhang. 
 Dessa erfarenheter stärker också revisorerna att agera när de ser 
riskmönstren  framträda när politiken blir något alltför enskilt eller 
personifierat. Det är väsentliga risker för alla och det allmännas bästa med 
enstaka starka politiker som ser sig och uppfattas vara kritiserade som 
privatpersoner. Det är inte personen revisorerna granskar utan gemensamma 
verksamheters skötsel (A1-090506): 

” Vi ska syna verksamheterna sett ur det allmännas och främst sett ur, för de mest 
utsattas håll om vad som sker med fullmäktigebesluten som är. Även om vi inte är 
populära, för att vi är envisa och får vara uthålliga för att få klarhet i hur 
arbetsprocesser, flöden ekonomi och verksamheter är i praktiken, så gör vi det ändå, 
för [kommun]bornas skull”. (IDA9B9; ) 

Revisorerna beskriver olika ”påhopp” från dem i styrelsen som  är granskade. 
De starka politikerna i styrelsen liksom deras högsta tjänstemän kan råda med 
sin tradition och maktposition.87 
Trots hot och personliga påhopp fullföljs granskningen av gemensamma medel 
som förbrukas över budget och utan några som helst överenskommelser med 
dem som utför de tjänster som kommunen efterfrågar. De stärks och ´bärs´ 
upp i tuffa revisionsprocesser av stöd hos uppmärksamma medborgare och en 
vaken allmänhet. När de handlingskraftiga aktörerna inte vill ge revisorerna 
insyn i arbetsprocesserna refererar de sakligt till vad de ska göra enligt 
kommunallagens nionde kapitel och hävdar sin rätt ”att granska och pröva om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt”.  
 Det förutsätter revisorer som uthålligt ger granskningen den tid som krävs 
för att få insyn i redovisningen av ekonomiska medel och verksamhetsrutiner 
och att gå vidare när de som revisorer ser att den interna kontrollen är 
otillräcklig för att besvara vad medlen använts för i praktiken.  
 Revisorerna som bidragit till förändringar i ansvarsprocesserna beskriver hur 
det i kommunen tidigare varit i det närmaste tabubelagt att ställa frågor och än 
svårare att i följdfrågor be om underlag. Särskilt känsligt har det varit för 
revisorerna att fråga dem som tidigare inte ifrågasatts trots att det i själva verket 
varit de, politiker och tjänstemän, som faktiskt vetat vad pengar använts för. 

                                                      
87 Kodnyckel A1 (A.13050126,1050511,7050124,9031112) 
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 Revisorerna har i dessa fall granskat redovisningen, kostnader, 
leverantörsfakturor och  underlag som har att göra med verksamheten. De 
exekutiva och handlingskraftiga utförarna i politik och förvaltning har haft det 
mesta i sin hand. De är i en stark position med ett kunskapsövertag som av 
tradition aldrig ifrågasatts tidigare.  
 Revisorerna ser sig som medansvariga i att både stödja och främja de 
revisionsansvarigas ansvarstagande. De beskriver ett ansvar som sträcker sig 
över längre tid än innevarade års redovisning  och över mandatperioder. De ser 
som revisorernas uppgift att försöka hitta vägar och metoder så att de politiskt 
ansvariga i kommunen når målen med sin uppgifter för medborgarna.88  
 Återigen beskriver kommunrevisorerna att de ägnar sig alltmer åt muntligt 
informationsutbyte i möten med granskade för att få deras beskrivningar och 
bilda sig en egen uppfattning om vad och hur de revisionsanvariga och deras 
anställda arbetar.  

Att tolka kommunalrätt för tillgång till information i förvaltningen  
I bilden som revisionsaktörerna ger  ingår flera sammansatta problem. 
Revisorerna vill genomföra en fördjupad granskning för att bryta ovisshet om 
orsaken till att samma projekt eller verksamheter har återkommande, betydande 
budgetöverskridanden som bidrar till ohållbara ekonomiska problem och 
arbetsrelationer i den kommunala förvaltningen. Revisorerna vill helt enkelt få 
nuläget klart för sig och vad förtroendevalda representanter i kommunen ser 
som sitt  kommungemensamma ansvar. När revisorerna informerar granskad 
styrelse och nämnd, klargör sina revisionsfrågor och rätt till insyn i hur det ser 
ut,  uppstår  nya frågor som riktas till revisorerna. De förtroendevalda 
revisorernas rättigheter och resurser ifrågasätts av granskades presidium och 
chefstjänstemän i termer av oförmåga, okunnighet, att granskningen stör 
verksamheten och tar dyrbar tid. Dessutom hävdas att revisionen kostar pengar 
för kommunen som redan har en svag ekonomi.  
 Styrelsers och nämnders verksamhet, interna kontrollstrukturer och medels 
användning uppfattas inte med självklarhet vara en kommungemensam 
angelägenhet som kommunrevisorerna har rätt eller resurser att ge sig in i. 
Dessa förtroendevalda revisorerna backar inte. De tar med hjälp av sina 
respektive redovisningsrevisorer fram underlag för att upphandla billigast 
tänkbara stöd av yrkesrevisorer med de juridiska kunskaper de anser sig behöva. 
Yrkesrevisorerna  behövs först för att klargöra kommunrevisionens rättigheter 
och därefter för att med djupgranskning få klarhet i hur såväl juridiska, 
ekonomiska som politiska frågor egentligen har skötts av revisionsansvariga 
styrelser och nämnder.  Det är tydligt från alla håll att det finns 
fullmäktigebeslut som bekräftar att den verksamhet som överskrider sin budget 

                                                      
88 Kodnyckel A1 (A10, B10,; A3,4,5, B3,4) 
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är viktig för kommunen. Några brottmisstankar handlar det som sagt inte om i 
något fall.  
 I varierande omfattning undrade de granskade i politiken och verksamheten, 
styrelseledamöter, representanter i fullmäktiges och deras chefstjänstemän över 
revisorernas kapacitet och rätt att göra vad de nu höll på med.89 Revisorerna har  
i dessa fall inte heller haft någon särskilt stark ställning tidigare. Deras frågor 
kan tidigare ha uppfattats som klumpiga, meningslösa och påståeliga. När de 
förtroendevalda revisorerna först förklarar kommunrevisionens rätt att få 
information,  möts de av kritiska reaktioner om deras förmåga att hantera det 
som i praktiken vilar på dem som vet vad som gäller i kommunen.  Det 
revisorerna utifrån fullmäktigebesluten uppmärksammar upplevs först inte vara 
något gemensamt ansvar. Såväl bland de revisionsansvariga i berörd styrelse 
och nämnd som i kommunstyrelsen som har uppsiktsansvar över vad som sker 
i andra styrelser/nämnder, så läggs ansvaret över på dem som gör något för att 
verkställa besluten. Det kollektiva revisionsansvaret för skötseln har inte 
beaktats. Att något blir gjort har med eller utan beslut överlåtits åt dem som 
tidigare visat sig  ha handlingskraft och intresse  att hålla i frågorna för 
verksamheten.  
 När revisorerna granskar vad som följer efter de beslut som fullmäktige 
styrelse och nämnd fattat, så vill de i princip bara få veta vad pengarna som 
finns i budget och medel som förbrukas därutöver använts till. Hur vet de 
ansvariga eller vad gör de för att få veta hur besluten följs, vad pengarna 
används till och vad de skapar för  verksamhet? De granskades ambitioner är 
förenliga med målen som uttrycks i inriktningsbesluten i fullmäktige. Det 
saknas  dock riktlinjer och överenskommelser för hur det som förbrukas och 
utförs ska följas upp i organiseringen av verksamheten. Det sker ingen 
tillräcklig eller meningsfull återkoppling till styrelse eller nämnd där oklarheter 
och avvikelser reds ut .  
 Vad revisorerna redovisar i sin informationsåterföring känns igen. 
Beskrivningar bekräftas av de berörda, men informationen har tidigare aldrig 
varit tillgänglig för gemensam tolkning. Först när fullmäktige är lyhörda för 
revisorernas information och välvilligt inställda till ett arbetsmöte med 
gemensamt berörda kommer informationsutbytet igång för att bryta mönstret 
av ständiga budgetöverskridanden. Då fullmäktiges presidium inbjuder till 
arbetsmöte  lyfts frågorna från person och förvaltningsadministrativa rutiner till 
gemensamt ansvar för politiska prioriteringar90.    

                                                      
89 Det finns revisorer som upplever dilemman med att granska när det befaras kunna skada i en 
kommun som är beroende av enskilda företags och offentliga bolags arbetstillfällen och 
utvecklingsmöjligheter. Det gör några revisor så osäkra att de inte rör i problemet (Se kodnyckel 
A1.ID B2;A13). Så är det dock inte bland dem som förenar sig i detta fall. 
90 Kodnyckel A1 Särskilt tydligt exempel (IDC5.05.10.24). 
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Bättre och enhetliga rutiner för uppföljning av prioriteringar   
I möten där revisionen och revisionsansvariga mötts i diskussioner, är man 
överens om att det saknas ”internkontroll”. Det gäller också överenskomna 
arbetssätt för att säkerställa organiseringensom gör att man vet hur man kan få 
ut det bästa möjliga av de medel som man har till sitt förfogande för 
verksamheten. Revisorer, fullmäktigeledamöter och revisionsansvariga i en 
kommun säger så här: 

”våra politiker kommer i konflikt lite ibland, utifrån de olika 
befattningarna”(ACD5.1-2). 

Där samma nämnder har återkommande överskridanden ansvarar de för sociala 
verksamheter som har prioriterats för äldre i kommunen. Det har inte upplevts 
vara tillåtet att ställa kritiska frågor om skötseln av verksamheter som alla 
värnar om. I dessa fall (ID3,5A) förs också diskussioner om politisk kompetens 
och politisk organisering.  De har gemensamt tittat på varandras kompetens 
och är överens om att det är svårt att ”som politiker  allt oftare sitta på flera 
olika stolar.” De har uppdrag som ordförande i nämnd, sitter i styrelsen och 
sitter i fullmäktige. Det är viktigt att ha en sådan kompetens så att man kan 
driva frågorna på det mötet man går till. Det finns också mycket ”tittande på 
mycket rutiner” och det finns osäkerhet kring besluts effekter och 
ändamålsenlighet. 

” Vi tittar på lever man upp till beslut man tidigare har tagit. Risken är ju att man 
fattar massa beslut, sen lägger man det vid sidan om”. Vi [revisorer]  kommer lite 
vid sidan om och plockar fram det här tidigare gamla beslutet och säger då att det här 
har ni inte levt upp till (idA5OC78).” 

Dessa fall säger att det handlar  om att hela tiden försöka få till en dialog som 
möjliggör att revisionen får framföra sina budskap och att man utbyter 
kunskaper för att bli bättre, ”så att det inte blir så att vi är den besvärliga 
revisionen”91. Det handlar också om att bli överens i kommunen om begrepps 
betydelser: 

” vi sa så, att vi måste tala om,  vad som är styrning och vad som är ledning… och 
om våra behov som vi upptäckt, behoven av större utbildning… med tanke på,  inte 
bara presidierna här, utan  dom som  sitter i olika styrelser, det är brister i 
kunskaperna vilket ansvar man har och tar på sig som politiker”(idA5 OCF4,325) 

Här fullföljer också revisionsaktörerna vad de talar om. När det första 
gemensamma mötet väl blev av  upplevdes det som värdefullt för  deltagarna i 
olika politiska och professionella roller. Bland exemplen finns årligt 
återkommande arbetsseminarier där alla förtroendevalda med revisionsansvar, 
fullmäktiges presidium och revisorer bjuds in. Där förs samtal om konkreta och 
                                                      
91 Kodnyckel A1 (OC262 idA5). 
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gemensamt viktiga frågor för att motsvara det ansvar som de tolkar att de har 
för medborgarna i kommunen. Där lär de sig av varandra hur de gjorde i en 
annan nämnd i kommunen när de ”redde ut” för att få den ordning som 
eftersträvades för eleverna i skolorna.  
 Här har diskussionerna bidragit till enighet om att få ordning på ekonomin 
genom att fördelade budgetmedel följs upp och kontrolleras internt av 
respektive ansvarig styrelse och nämnd och kommunstyrelselsens 
uppsiktsansvar av det hela i förhållande till fullmäktiges beslut. De avgörande 
argumenten för medverkan i förändringar för bättre kontroller och uppsikt av 
medel, så som fullmäktige fördelat dem i förvaltningen, tas i befolkningen.  
 Prioriteringar i beslut ska verkställas och allmänhetens ifrågassättande frågor 
ska kunna besvaras trovärdigt. Deltagarnas olika teorier och meningar förenas 
efter hand i kommungemensam policy med förbättrad politisk ansvarighet för 
insyn i medels fördelning och förbrukning. 
 Förändringarna ger revisionsansvariga och verksamhetspersonal bättre stöd 
för att hålla reda på pengarna. Det som står i posterna i den centrala 
ekonomiska redovisningen följer redovisingsprinciperna men är otillräckligt för 
att ge svar på vad medeln används till i praktiken. Att medelsanvändningen 
återredovisas har bidragit till att se återkommande budgetöverskridanden inom 
prioriterade verksamheter. Det svarar inte på frågorna om medel brukas i 
överensstämmelse med meningen i besluten eller vad och hur förtroendevalda 
och anställda reagerat för att ta reda på det. De nya policies som skapas i dessa 
fall ifrågasätter trovärdigheten i redovisningen och vill med ett nytt 
kommunövergripande synsätt börja reda ut hur förtroendevalda ska kunna ta 
ansvar så att redovisade medel håller sig inom budget och att de används för de 
ändamål som avses med beslutet.  

En berättelse efter ansvarsprövning  
Nedan återges ett exempel på en redogörelse  som helhet av en 
revisionsprocess som ligger något år tillbaka i tiden.92 Liknande erfarenheter 
förmedlas också i andra redogörelserser där ansvarsprövningen resulterat i 
annat beslut än ansvarsutkrävande. Där har fullmäktige reagerat tidigare och 
med andra tillvägagångssätt när budgetöverskridanden upprepats och kritiserats 
av revisionen.  
 I detta exempel är det tydligt att det hade pågått länge och  att ett fåtal 
personer hade fått sköta det hela för styrelsen. I backspegelntalar de om att de 
lärt sig mycket och att de aldrig vill vara med om något liknande igen. Det var 
påfrestande. Alla var inte själva personligen utsatta men det var en hemsk tid 
därför att andra fick stå ut med så mycket mer och hela stämningen i 
kommunen skapade skuldkänslor. Varje revisionsfråga uppfattades som en 
beskyllning och tonen i samtalen hade blivit hård  även om det inte varit 

                                                      
92 Kodnyckel S 8. 
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meningen. Det var främmande, svårt och ovant att agera emot varandra som 
förtroendevalda så som krävdes för hantering av ansvarsfrågorna. De 
förtroendevalda revisorerna hade själva svårt att få tillgång till information av 
dem som av tradition haft hand om det mesta. När de väl började få insyn i 
verksamheten, visade det sig vara värre än de alls hade kunnat tro var möjligt. 
 I fullmäktige hade beslutet fattats med starkt och partiövergripande stöd för 
de omfattande investeringarna. Det sågs positivt för medborgarnas och för 
kommande generationer. Det var nytt och positivt med det omfattande 
samarbetet mellan offentliga och privata aktörer. Den långsiktiga satsningen 
kunde göra kommunen känd i större sammanhang, dra ny kunskap till 
kommunen och skapa nya arbetstillfällen. Idén var så god. Den bilden liksom 
fortsättningen blir hel och samstämmig när alla omnämnda aktörer i 
revisionsprocessen fått ge sin berättelse.  
 När revisorernas frågor dök upp - om hur dessa materiella och immateriella 
investeringar i den framtidsinriktade satsningen i praktiken styrdes och följdes 
upp för att satsningen verkligen skulle kunna bidra till vad som avsågs med 
verksamheterna i kommunen -  avfärdades och kritiserades dessa.  Att ställa 
frågorna uppfattades vara förlegat och bakåtsträvande. Det ifrågasattes också 
vad kommunrevisorerna alls hade med det hela att göra.  
 Det gick lång tid innan det egentligen gick upp för revisorerna att det 
saknades tillförlitlig återrapportering. Ansvarigheten sågs i förhållande till att 
här satsades för att åstadkomma något nytt och en hållbar framtidsutveckling 
för kommunen i flerdubbla bemärkelser. Det handlade om osäkerheter. 
Klarades detta inte av  riskerades medborgarnas förtroende för politikernas 
skötsel av satsningen, vilket gav ytterligare frågor om hur den kommunala 
verksamheten egentligen sköttes.  
För revisorerna var det viktigaste att med stöd i kommunallagen och God 
revisionssed i kommunal verksamhet  ta hjälp av biträde för att få insyn i frågan ur ett 
helhetsperspektiv för kommunens ansvar inför medborgarna.  
Det var en stor och framtidsinriktad satsning som väckte  stora förväntningar i 
kommunen. Det var ett samarbete mellan flera privata och offentliga aktörer 
och där flera politiska nivåer berördes lokalt, regionalt, nationellt och med 
möjligheter till stöd i omfattande EU-medel.  
 När de förtroendevalda revisorerna inte fick svar på frågor som ställdes till 
styrelseordförande i ansvarig styrelse och nämnd samt deras chefstjänstemän 
för kontroll av ekonomisk uppföljning i ett för kommunen omfattande 
utvecklingsprojekt, så gav de sig inte. Revisorernas frågor ifrågasattes kraftigt 
från flera politiker i olika partier. Att revisorerna ställde frågor uppfattades av 
de tillfrågade revisionsansvariga i allmänhet som att revisorerna ifrågasatte dem 
och  själva idén. Revisorerna fick beskyllningar för att vara bakåtsträvare, 
eftersom   ”alla” var för idén att satsa på något nytt för kommunen. Det var 
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tufft och det kändes svårt att vara revisor. Det uttrycktes också oförskämdheter 
och hotfulla uttalanden93 främst mot revisionens ordförande. 
 Revisorernas budget räckte inte till någon fördjupad granskning och :  

”Vi behövde få en total genomlysning, få veta hur har styrelsen agerat.  
Se över struktur och ekonomi, både form och innehåll 
varför kostnader hade skenat så till exempel t.ex.” 

”Nu är måttet rågat, så kände vi. Vi måste få insyn och besked i ansvarsfrågan.” 

” Vilka lärdomar kan man dra av det, hur skulle man kunna hantera frågan 
så att det blir klarhet  och att inblandade får ta  sitt ansvar?” 

”Det fanns förtäckta hot gentemot enskilda revisorer” 

För att få medel till upphandling av yrkesrevisor i fördjupad granskning fick 
revisionen här först gå till kommunstyrelsen som brukade bereda revisorernas 
budget och som här var aktuell för granskning. Nu blev det påtagligt hur fel 
denna beredningsrutin var och  revisorernas hemställan om 
granskningöverlämnades därefter till fullmäktige som fattade beslut om medel 
för upphandling av  revisionstjänster.  
 Beskrivningarna är samstämmiga i att revisorernas sakkunniga biträdesstöd 
var oerhört värdefullt. Yrkesrevisorn, en erfaren kommunrevisor, fick agera 
”dörröppnare”. Yrkesrevisorn kunde ta sig fram och möta de granskade med 
stor kunskap, respekt och integritet. Utan detta stöd hade det inte varit möjligt 
att få fram någon information alls menar revisorerna och de granskade. 
 Informationen som framkom från de sakkunniga biträdena ifrågasattes  
egentligen inte av någon . ”Dörröppnaren” med verksamhetsspecifika och 
kommunalrättsliga kunskaper och den auktoriserade revisorn visade hög 
integritet i hanteringen av frågorna. De hade förmåga att kommunicera och 
vara bollplank i möten för att få veta och bedöma hur det hela sköttes.  

”det var obefintlig styrning från fullmäktige och från ansvarig styrelse och nämnd, det 
var det utlösande.”  

”Det fanns inget att peka på som kunde styra upp det hela, inga direktiv, 
underskotten rapporterades inte… det fanns helt enkelt ingen ordentlig uppföljning 
om hur det var med vare sig ekonomi eller annat.”  

                                                      
93 Här beskrivs av yrkesrevisor, granskade, fullmäktigeledamöter och revisorer olika obehagliga 
upplevelser i oförskämda tilltal, ohövligt bemötande, utskällningar och beskyllningar. De riktades 
främst gentemot revisionens ordförande och vice ordföranden vid sammanträden och i 
telefonsamtal. Tilltalen handlade om att inte mer vilja ha med dem att göra i kommunen och 
beskyllningar om att revisorerna skadar verksamheten och förstör enskilda politikers strävanden. 
Här finns också enstaka revisor som känt rädsla för att någon i familjen ska drabbas i kommande 
kontakter med kommunen.  
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Det var avsaknad av direktiv, systematik och överenskommelser om hur 
verksamhetens utveckling och medelsförbrukning skulle följas upp. Det var   

”en förfärlig och svår tid”  

Så berättar granskare, granskade och partirepresentanterna i fullmäktige. De 
intervjuade förenas också i övertygelsen att de -  när de förstått att revisorerna 
trots allt hade rätt och skyldighet att fullfölja för att veta vad 
kommuninvånarnas pengar egentligen användes för – i sina olika roller som 
förtroendevalda måste ta sitt ansvar  inför medborgarna. 
 Även om fullmäktigeledamöter var osäkra på vad den rätta gången var, om 
det kunde gjorts på något annat sätt, så är fullmäktigeledamöternas berättelser i 
slutändan samstämmiga. I fullmäktige vill de:  

”kunna stå till svars inför medborgarna för vad som sker i och för kommunen, 
allmänheten framtida generationer  
det vi gör ska kunna begripas…vi ska bli bättre på att prata med och skriva för 
medborgare i allmänhet”. 

Fullmäktige baserade sitt beslut i ansvarsfrågan på att revisorerna hade ett 
tillförlitligt underlag, väl beskrivet på begriplig svenska, och revisorernas 
bedömning och prövning av revisionsansvariga var svår att ifrågasätta. 
Revisorerna var de som till slut fått en helhetsbild av hur ansvarsprocesserna 
såg ut och om ärendens handläggning. Att detta kunde hända och att det fick 
sådana konsekvenser trots att det egentligen aldrig funnits något illasinnat 
uppsåt lämnar ingen oberörd i denna revisionsprocess.  
  Argumentationen som förs av representanter från partierna i fullmäktige, 
revisionsansvariga, som tillika ingår i fullmäktige, revisorerna och deras 
revisorsbiträde bygger på att allmänheten måste kunna känna förtroende för att 
de förtroendevalda tar ansvar för skötseln av kommunen. Detta  är en roll som 
de tidigare underskattat, det gäller också betydelsen av insyn och att flera deltar 
för spridningen av makten.  
 Effekterna beskrivs efter några år vara att rollerna i olika politiska uppdrag 
blev tydligare med denna gransknings- och ansvarsprövningsprocess. Det finns 
inte några partipolitiska tendenser när de beskriver förväntningarna på varandra 
före och efter ansvarsprövningsprocessen. Från början till slut talas det om att 
ta ansvaret för kommunen och allmänheten.   
 Partirepresentanterna i fullmäktige, fullmäktiges presidium och styrelsen – 
några i flera av dessa roller – var överens om att ytterst borde 
fullmäktigeförsamlingen se till att verksamhetens organisation förändras så att 
detta inte skulle kunna  upprepas. Att skapa helhetssyn och insyn i vad som 
görs blev viktiga ledord för förnyelsen. Det innebär också att fullmäktige 
förväntar sig revisorer och sakkunniga som talar och skriver begripligt och med 
ömsesidig respekt för de svårigheter som förekommer i praktiken.   
 Revisionsansvariga i styrelsen, som också ingår i fullmäktige, talas vid om 
sina lärdomar som berikat deras politiska arbete:  



Bättre ansvar för uppföljning efter beslut 

229 

Förstår idag att vi alltid måste kunna stå till svars inför medborgarna för vad som 
sker i kommunen 

Arbeta tydligare och följa upp om det görs, [det] måste gå att lita på att det som görs 
efter beslut stämmer överens med överenskommelserna 

Vi har inte styrt så tidigare…Då styrde de starkaste med vårt goda minne 

Tänka framåt för kommunen 

Det var en svår tid för de kritiserad revisionsansvariga  och så var det även för 
revisorerna. Med personliga påhopp och hotbilder så var det hela tiden stödet 
från allmänheten som gjorde att de orkade fullfölja granskningen.  
 Oavsett tidpunkten   så är fullmäktiges reaktion på revisionens information 
det som är avgörande för att förhindra eller bryta de mönster som bidrar till att 
det kollektiva revisionsansvaret försvagas i styrelse och nämnder i kommunen. I 
de politiska rollerna ökar delaktigheten i diskussioner kring hur 
förvaltningspolitiskt arbete ska kunna organiseras öppnare med ansvarigare 
förtroendevalda representanter i vad som gemensamt behöver samordnas i 
kommunens politiskt styrda förvaltning.   
 I exemplet ovan  är de förtroendevalda i olika politiska roller mest 
överraskade av att de förstått att de som förtroendevalda representanter behövs 
för kommunmedlemmarna och de gemensamma angelägenheterna. Vilken 
lärdom att efter många partipolitiskt aktiva år börja praktisera rollen som 
förtroendevald med insikten om att den behövs! Det är avlärandet av gamla 
myter om att de förtroendevalda som kollektiv i kommunen inte har någon 
betydelse. Vidare är det missuppfattningar om att med lagstiftningen, 
kommunalråden, presidierna och dess  lojala tjänstemän i förvaltning så kan det 
hela skötas.  De som tidigare fick ta hand om det hela och  som gjorde sitt bästa 
fick  i sina olika roller och gemensamt börja omprövningen för att lära sig att 
representera vad de åtagit sig inför kommunborna och  detta var en 
överraskande lärdom i ansvarsprövningprocessen. Nu har de förstått att de 
faktiskt behövs som aktiva förtroendevalda i kommunen. De måste medverka 
för att lyfta det lokalpolitiska ansvaret i ett framtidsperspektiv som vilar på 
gemenskap, och särintressen  måste hanteras och samordnas för medborgarna 
och för framtiden. Nu omorganiserar de sig för detta i kommunen.  

10.3  Resultat som värderas  

Mer meningsfulla förtroendeuppdrag för fler i kommunen 
Det är många av de förtroendevalda i olika politiska uppdrag som berörts i 
dessa revisionsprocesser som blivit medvetna om att de faktiskt behövs och att 
de har såväl skyldigheter som rättigheter att sköta sina olika uppdrag. Bland 
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dessa värderas resultat som märks av att förtroendevalda omvärderar sina 
åtaganden och ansvarsprocesser för medborgarna. De uttrycker betydelsen av 
att de själva mer aktivt praktiserar det förtroende de fått av medborgarna och 
fullmäktige. Det blir fler av de förtroendevalda representanterna som 
medverkar aktivt i det politiska ansvaret i det lokala sammanhanget. De har 
blivit medverkande och känner att de har mer meningsfulla uppdrag och ansvar 
för att verksamheten också sköts för medborgarna i kommunen, ett ansvar som 
tidigare överlämnades åt enskilda politiker och chefstjänstemän i förvaltningen 
att sköta. 
 Resultaten visar att när det som kritiserats har bearbetats, så värderar 
förtroendevalda arbetet i olika politiska uppdrag högre än vad de gjort tidigare. 
Det innebär meningsfullare, ansvarsfullare uppdrag för flera förtroendevalda 
vars styrelse och nämnd tidigare kritiserades. I deras fullmäktige märks det 
särskilt för ledmöter i fullmäktiges presidum.  
 För chefstjänstemännen innebär det att de politiska prioriteringarna klargörs 
bättre politiskt. Det underlättar utförandet och skapar förståelse för att det 
behövs fungerande arbetsrutiner med interna kontroller och uppföljning av 
ekonomin och verksamheten för att veta vad som görs med förbrukade medel.   
 Kommunrevisorerna har också lärt sig mycket i ansvarprövningsprocesserna 
om vad det innebär att vara  förtroendevald kommunrevisor. Särskilt refereras 
till givande diskussioner i revisorsgruppen och med revisionsbiträden där 
kommunrevisionens uppdrag åt fullmäktige och för medborgarnas insyn och 
information om ansvaret har blivit konkret. Samtidigt har de blivit varse 
sårbarheten när revisionsresurserna är alltför otillräckliga för att tidigare ge sig 
in i den komplexa verksamheten och fortlöpande granska och pröva ansvaret 
för verksamheterna med de inriktningar som lagen föreskriver.  
 De förtroendevalda värderar stödet av yrkesrevisorer och auktoriserade 
revisorer som förmår koppla ihop vad de sett i räkenskapsrevisionen med 
besluten om vad medel ska användas till för verksamheten. Det hjälper till att 
lyfta revisionen från detaljnivån till vad som effektueras i praktiken.  
 För yrkesrevisorer innebär den ökade medvetenheten om hur omfattande 
och komplexa kommunernas verksamheter är också tveksamheter. De 
kommunala revisionsmedlen och kommunrevisorernas kunskaper  är så 
varierande och instabila att det blir personers enskilda kompetenser och 
arbetssätt som avgör om de förtroendevalda revisorerna får det stöd de 
egentligen skulle behöva. Hur de ska komma fram till sätt att mäta 
verksamheters kvalitet och standard för att bedöma ändamålsenligheten 
förefaller då också som avlägset.  
 Prioriteringen att granska ekonomin och internkontrollen är tydlig. För att 
begripa redovisningsrevisionen och beslutsvägarna för den bristande 
budgetdisciplinen och internkontrollen i kommunen tas stöd i kommunal 
lagstiftning och revisionsbiträden med erfarenhet och kompetenser som 
kompletterar varandra. De förtroendevalda revisorerna uttrycker här också att 
de är medvetna om och i något exempel också lite rädda för att de i kommunen 
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fortsatt enbart förknippas med granskning av internkontrollen och ekonomin. 
De uttrycker också sina behov av kunskapsstöd och revisionsbudget för att ta 
sig an och granska ändamålsenligheten bättre.94    

Skyldigheter och rättigheter för medborgarna och förtroendet  
Det finns en valhänthet i att ifrågasätta hur det som utförs i verksamheten 
sköts. För deltagarna i dessa revisionsprocesser är det nytt och ovant att ställa 
ansvarigheten inför fullmäktige och medborgarna på sin spets och att se sig 
själva som medansvarig  i det. Det talas genomgående mest om att inte lägga sig 
i, att man vill lita på dem som är aktiva i frågan och  som begriper det man själv 
inte förstår. De granskade talar också om sina skyldigheter och rättigheter att 
lägga sig i: 

”Förstår idag att vi alltid måste kunna stå till svars inför medborgarna för vad som 
sker i kommunen.”(ADA1.D1/113) 

Revisorerna hörde också till dem som höll sig på avstånd från 
verksamhetsgranskningar tidigare. Att revisorerna granskade den ekonomiska 
redovisningen var accepterat.  När de började visa sig både i styrelsen och i 
verksamheten för att reda ut  återkommande budgetöverskridanden och brist 
på projektuppföljningar  ifrågasattes deras rätt att lägga sig i, bekräftar såväl 
granskade som fullmäktigeledamöter.. 

Att representera allmänheten i ett kommunaldemokratiskt 
framtidsperspektiv 
Det är särskilt två begrepp som de förtroendevalda revisorerna på ett mer 
konkret sätt än tidigare har förstått innebörden av. De har dels förstått 
innebörden av att de som revisorer också är deltagare i politiskt demokratiskt 
ansvarstagande, dels att det behövs kommunrevisorer förankrade i förtroendet 
från medborgarna  som aktivt representerar det förtroendet för hela 
kommunens lokalpolitiska framtidsperspektiv: (ADA1;A1-5; F1A): 
 

[vi har] förstått att politikerna har en roll, att insyn och makt måste vara spritt på 
flera 

Rikspolitiken styr, vi styrs uppifrån och det innebär svårigheter och svagt lokalt 
perspektiv 

[vi ska] följa lagen förstås men se från medborgarperspektivet och från kommunens 
hela perspektiv 

                                                      
94 Kodnyckel A1(A1F1,2:10AFL) 
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Revisionen borde utvecklas mer för att anpassas till utvecklingen som är i kommunen 

De har förstått och praktiserat att de olika politiska rollerna har en betydelse i 
den lokala praktiken, erfarenheter som de nu delar med dem i kommunen, som 
berörts av ansvarsprövningsprocesserna som beskrivits ovan. Det ger deras 
uppdrag, åtagandet i den politiska rollen en helt annan betydelse än tidigare.  
Med de gemensamma aktiviteterna har de mer konkret än tidigare börjat förstå 
vad det politiska ansvaret kan handla om. De förtroendevalda som jag mött här 
är ovana i upplevelsen av att deras representantskap i de olika politiska rollerna 
faktiskt är av betydelse.  
 Särskilt stor skillnad blir det för dem i fullmäktige. Där ska de kunna stå till 
svars inför medborgarna för det som sker i kommunen för allmänheten och för 
framtida generationer. Det är insikter som fullmäktigeledamöter fått i  
ansvarsprövningsprocesser där revisorerna satte in  frågorna i sitt  demokratiska 
sammanhang, där de starkaste personerna tidigare fick styra med styrelsens och 
fullmäktiges goda minne och som visade sig vara ohållbart.  
 En annan erfarenhet som delas av många är att besluts utförande, 
ansvarsområden och överenskommelser har fått bli någons personliga revir. I 
styrelser och nämnder   har de revisionsansvariga haft svårt att ”lägga sig i” det  
som sker. De har inte gjort något åt att de saknat beslutsunderlag eller kunskap 
om villkor för förhandlingar i nya samarbetssituationer och med aktörer från 
olika offentliga huvudmän, privata och idébaserade intressen. Nu inser de på 
allvar sina skyldigheter och rättigheter, börjar äga frågorna och gemensamt 
organisera arbetet i sina olika roller för det som fullmäktige beslutat och 
använda de institutionella rättsreglerade villkoren. Detta kan ske  utan att de 
förlorar det gemensamma politiska ansvar de har åtagit sig för medborgarna i 
kommunen. 
 Inte bara som politiker, utan också i rollen som revisorer,  har de tidigare 
också låtit sig styras ”rikspolitiskt”. Det har inneburit att information som 
kommit från andra källor än de lokala har getts större betydelse och  har 
värderats högre än det ständigt pågående konkreta arbetet i de lokala 
ansvarsprocesserna. Nu omprövas lydnaden till centralt formulerade svar och 
revisionen måste själv ta sitt lokala ansvar och aktivt representera det lokala 
kommunalpolitiska ansvaret såväl i kommunen som i kontakter på central 
politisk nivå med intresseorganisationer och samarbetspartners. För 
representanter i mindre kommuner  är detta svårt. De deltar inte i någon dialog 
med centrala intresserganisationer. I kontakterna som varit med centrala 
företrädare har de mer tagit emot ett svar från centralt perspektiv på sina lokala 
frågor.  
 I aktörsstrukturen framträder att  stödet från medborgarna och att granska 
för medborgarnas skullvar revisorernas bärande argument för att fullfölja 
granskningar trots den kritik de fick av andra förtroendevalda i den kommunala 
förvaltningen. Kommuninvånares enträgna och engagerade frågor, om hur det 
kan komma sig att en så viktig verksamhet kan gå med ständiga underskott, 
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gjorde att revisorerna utmanade såväl partipolitiker som förvaltningsföreträdare 
och tog sitt politiska ansvar i medborgarnas och kommunens perspektiv.  

Kommunrevisorers komplementära kunskaper och lojalitet  
Sedan  revisorerna fått den budget de begärde av fullmäktige, är det det 
yrkesrevisorerna som utför översynen av ekonomiska, juridiska och politiska 
arbetsprocessers former och innehåll. I intervjuerna med ansvarigt 
revisionsbiträde förklaras att flera yrkesrevisorers kompetenser behövdes för att 
få insyn i sakfrågor och tillförlitliga underlag för bedömningar av ansvarsfrågor. 
  Här visar sig också fall där revisionsbudgeten ändå är otillräcklig i 
förhållande till den arbetsinsats som krävdes av upphandlade yrkesrevisorer. 
Trots det  fullföjde dessa yrkesrevisorer sitt arbete för att få fram ett trovärdigt 
resultat. Yrkesrevisorerna värderade då lojaliteten till kommunrevisionen 
(uppdragsgivaren) och att fullgöra granskningen professionellt högre  än 
relationerna till arbetsgivaren (revisionsföretagen).95 Granskningsprojektets 
ekonomiska ramar täckte då inte de ”timmar” som yrkesrevisorerna behövde 
arbeta för att få fram ett tillförlitligt och trovärdigt innehåll.  
 För att tolka om och hur  politiska arbetsprocesserna samspelar för   
önskvärd ansvarighet  har de förtroendevalda revisorerna möjligheter att 
komma nära ansvarsprocesserna. De kan påverka samspelet, de sociala 
interaktionerna mellan politiska, professionella och enskilda människor som 
berörs. Det handlar inte bara om att konstatera misstag utan också om att verka 
för att nya mer tjänliga institutioner skapas där det politiskt demokratiska 
ansvarets samspel synliggörs och hanteras i det lokaldemokratiska kommunala 
sammanhanget. Med dessa erfarenheter har de lärt sig att  ”se med 
medborgarnas ögon in i kommunen”(idA1.1-8.1), se och få ”insyn i” om den 
demokratiska basen som finns att stå på också praktiseras av förtroendevalda 
och tjänstemän för de medborgare som är utsatta eller riskerar att bli det 
(idA4.1-9.1).  
 Välbelysta revisionsfrågor skapar här ett förändringstryck som värderas. 
Revisorernas informationsåterföring bidrar till insyn i arbetsprocesser vars 
samband är svåröverskådliga för andra aktörer i kommunorganisationen. Där 
visar sig institutionella arrangemang och vanor som kan vara svåra att komma 
intill. Här bidrar revisionsprocesser till att vanor som inte är tjänliga 
systematiskt synliggörs . Med legitimt stöd av de förtroendevalda revisorena tar 
de erfarna yrkesrevisorerna sig an granskningarnaoch  med olika kunskaper och 
förmågor kompletterar de varandra. 

                                                      
95 Här beskrivs det som möjliggjort hanteringen av utmaningen. Det dilemma, som yrkesrevisorer 
i 10 av12 fall beskriver sig befinna sig i och som det i 12 av12 kommuner finns erfarenhet av i 
samarbetet, av att kommunrevisorernas budget för granskningsprojekt begränsar 
undersökningars upplägg. Se vidare i avsnitt 11 om revisorernas självorganisering och 
revisionsmetodik. 
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 I de fall som beskrivningar i detta kapitel vilar på finns det inte några inslag 
av i juridisk bemärkelse brottsliga gärningar eller uppsåtliga oegentligheter. De 
handlar mer om hur politiskt ansvariga i olika roller sköter sina rättigheter och 
skyldigheter och  därför får vi också förståelse för vilka politiskt demokratiska 
ansvarsetiska vanor som avvecklas, upprätthålls och förnyas i dessa fall.  
 Av revisorer som tidigare varit mer osynliga men de senaste tio åren blivit alltmer 
synliga genom medverkan i att reda ut revisionsprocesser och ansvarsprövningar, som 
tar sin startpunkt i ekonomiska underskott och överskridanden, uttrycks en farhåga.  
Det är trögt att få till stånd förändringar i uppfattningar i kommunförvaltningen och 
därför är de förtroendevalda revisorerna rädda för att de nu när de blivit synligare ska 
förknippas med internkontroll och ekonomi, vilket är den väg de valt för att ta sig an 
problemen 
 Så kan det upplevas trots att de själva förstått och försöker tala om att den 
bristande ansvarigheten för ordningen som ska säkra kontroller och 
återredovisningar gäller både pengarna, vad medel används till, vad det skapar 
för effekter  samt om de är ändamålsenliga för att fullgöra vad fullmäktigebeslut 
gäller. Men dit har de inte kommit ännu. För de erfarna revisorerna känns den 
beskrivningen inte tillräcklig. Själva menar de att de måste bli väsentligt bättre 
på att ta sig an att granska om ändamålsenligheten uppnås. Först då blir det 
möjligt att uttala sig om verksamheten är till för de avsikter som fullmäktige 
beslutat.96  
 Mot bakgrund av vad kommunrevisorerna ser hända när orsaker till 
problem enbart förknippas med några starka i styrelsen, så efterfrågas ett 
starkare och tydligare ledarskap i fullmäktige som representerar och i praktiken 
företräder medborgarperspektivet: 

”det saknas starka ledare, idag finns inte några ledargestalter i kommunerna, det 
måste finnas ledare som företräder medborgarperspektivet” 

”fullmäktige borde bli tydligare på vad man vill med verksamheterna, vi kan inte 
lägga över det till ett problem för nämnderna och att det följs upp..Saknar den 
tydligheten”( A4;A6,05,01,24) 

Svårigheterna skapas när fullmäktige inte lyssnar på revisorerna, inte tar 
kommunrevisionens uppgifter på allvar. Där fullmäktiges och revisorers 
gemensamma krafter tillvaratas värderas att de har fått till ett välfungerande 
samspel. I kollegium uttrycker de förtrendevalda revisorerna att det inte bara 
skulle vara  svårt utan hopplöst att fullfölja uppdraget om fullmäktige åter skulle 
visa bristande förtroende för revisionen.  
 Att någon enstaka revisor saknar  förmåga att behärska sitt mästrande sätt 
får inte innebära att hela kommunrevisionens värde i kommunal demokrati 
förringas. Förmåga att kommunicera väsentliga frågor om verksamheters 
organisering med ansvariga i politik och förvaltning värderas högt. Den 
kunskapsbaserade kommunikationen behövs för insyn i och överblick av 

                                                      
96 Kodnyckel S10. 
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verksamheterna. Oavsett vems kommunikationsförmåga som brister i 
revisionsprocesserna så hör det till utmaningarna att hantera den. 
   Verksamheter och aktiviteter utan insyn liksom  koncentrationen av 
maktbefogenheter innebär osäkerheter som dessa revisorer ger sig i kast med. 
När de då kommer in i tidigare oreviderade verksamheter är det viktigt att de 
behärskar angrepssätt som möjliggör granskning och låter berörda involveras. 
Revisorer kritiseras från flera håll (av granskade, revisionsansvariga och 
verksamhetspersonal, fullmäktigeledamöter och revisorskollegor) när 
revisorerna själva sitter fast i meningslösa frågor och påståenden, detaljer och 
mallar, som bortser från vad ansvaret och verksamheten är till för.  Kritiska 
revisorers arbete välkomnas av samma aktörer när revisionens information 
innebär att de får ett utbyte av betydelse för att tänka framåt i verksamheten så 
att den sköts  mer effektivt och ändamålsenligt för medborgarna i kommunen.  
 Resultaten visar överensstämmelse i revisionsaktörernas bedömningar kring 
vad som gäller när revisorerna informerar om vad och hur de granskar i  
redovisningsrevisionen och årsredovisningen. Lagstiftningen är utgångspunkten 
för vad som är ett mer eller mindre rätt eller fel sätt att granska och redovisa 
tillbaka till fullmäktige och kommunmedborgarna. Där är villkoren tydliga. 
Revisorernas ifrågasättande frågor till granskade handlade först om mer 
rutinbetonade aktiviteter som  att styrelse och nämnd har skyldighet att följa 
upp budgeten avsedd att disponeras för beslutade verksamheter och  att också 
återredovisa såväl kostnader som intäkter som vida överstiger budget. De 
revisorer, som inte ger upp för enskilda intressens perspektiv och  
påtryckningar, otillräckliga medel i budget eller arbetssätt, har här visat sig bli 
tillräckligt insatta i vad som faktiskt sker i verksamheten för att kunna besvara 
fullmäktiges och kommunbornas frågor om hur den sköts och varför 
skattemedel som fördelats inte räcker till. 

Fullmäktigebeslut reds ut med kollektivt revisionsansvar  
Betydelsen av att följa pengarna och verksamheten i ansvarsprocesser bekräftas 
när vi går vidare till revisionsfallen. Dessa fullföljer revisionsprocessen för att ta 
reda på vad pengarna används för och om besluts avsikter effektueras.  
 Det har gått något år när jag får beskrivningarna av 
ansvarsprövningsprocessen av de intervjuade, som stod i och utanför 
revisionens genomförande. Fullmäktigeledamöter, granskade och revisorer 
säger att de förstår varandras utsatthet i kommunen särskilt när de tappar bort 
sitt medborgarperspektiv. De betonar hur viktigt det är att representera det i 
praktiken och att följa med det politiska ansvaret där det rör sig och hela vägen 
i verksamhetsgranskningen. I dessa fall började revisionsfrågorna kring pengar 
och projektredovisning och slutade med att  revisorernas bedömning i 
ansvarsprövningen blev en ansvarsutkrävandeprocess som ingen hade kunnat 
föreställa sig. De starkaste hade fått styra ”med vårt goda minne”. Nu har de 
avlärt sig det och  lärt sig av sina gemensamma erfarenheter för politisk 
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organisering av verksamheten i samverkan med många andra. De tänker och 
handlar mer öppet, framåt och tillsammans för kommunen.97  
 När revisorerna har fått den revisionsbudget av fullmäktige, som de 
beräknat att de behöver, kan de ta yrkesrevisorer till hjälp för att fördjupat 
granska enligt god revisionssed också före och efter det att 
redovisningsrevisionen  har klarats av. I IPF-fallets exempel tas stöd i 
professionella biträden med olika kunskaper som kompletterar varandra. 
Yrkesrevisorerna här är lyhörda för den kunskap som lokalt efterfrågas av dem 
och är behjälpliga bollplank kring juridiska, kommunalrättsliga spörsmål till de 
förtroendevalda revisorerna. Med stöd i kommuninvånares frågor går 
kommunrevisionen vidare. Trots hot och kritik av dem som känner sig 
granskade följs ansvarsprocesserna så att de till slut kan se och bedöma 
helheten och hur revisionsansvaret missköts politiskt.  
 Efteråt när de intervjuade talar om dessa processer är det mest 
svårbegripliga för flera av deltagarna att det som revisorerna behövde få insyn i 
upplevdes som personliga påhopp. Frågan från revisorerna - hur styrelse och 
nämnd hanterat ett projekt –  blev privat och  det som var gjort och ogjort 
personifierades med styrelse-/nämndordföranden och chefstjänstemän. Inte då 
men nu uppfattas det höra till det gemensamma politiska ansvaret att värna rätt 
till insyn och öppenhet i hur revisionsansvarig styrelse och nämnd ser till att 
ekonomiska och andra medel tillvaratas i verksamheten för medborgarna.  
 Problem förknippas med enskilda aktörers brister. I de mest förekommande 
exemplen refererar samt bekräftar revisionsaktörerna att det är 
styrelseordförande, kommunalråd, chefer i centrala och större verksamheters 
förvaltningarsamt  nämndordförande som fått ta ansvaret. De talar först mest 
om problem kring personer i positioneroch vad de  ägnat sig åt och inte. De 
beskrivs som enskilda ansvariga, maktinnehavare. På motsvarande sätt 
ifrågasätts revisorerna av dem som känner sig drabbade av dem i sina 
positioner.  
 Det refereras mest till problem kring personer som under lång tid kan ha 
gjort för mycket eller struntat i att utföra vad fullmäktige uppdragit åt styrelse 
och nämnder att göra. Efter hand innebär revisorernas frågor i 
ansvarsprocesserna också reflektioner kring vilka rättigheter och skyldigheter  
andra aktörer har  att medverka aktivt i sina respektive åtaganden. Det tar tid 
och kraft och tär på relationerna att bearbeta tolkningar tills förståelse skapas 
för det faktum att utredningarna i granskningen och för bedömningen i 
ansvarsprövningen inte handlar om enskilda individers problem. Det handlar 
istället  om att få insyn i ansvarsprocesser för att granska och pröva skötseln av 
allmänna medel i det allmännas intresse. 

                                                      
97 Kodnyckel S 10. 
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Att se  nyttan av kommunrevisionen i ett kommunalt perspektiv  
Revisorernas revisionsfrågor upplevs lätt som ifrågasättande och värderande. 
Att som revisorer fråga vad ansvariga gör likställs och uppfattas först av 
berörda som att revisionen är emot det de granskar, att de är emot 
revisionsansvariga personligen eller emot besluten de granskar. Projektet, 
modellen, satsningen som är objekt för granskning har många förväntningar 
med sig. Det får  inte ifrågasättas om objektet i fråga sköts eller vilka effekter 
beslutet ger, då det skulle  likställas med att ifrågasätta revisionsobjektet.   
 Ett argument från revisionsansvariga är att revisorerna aldrig  tidigare  varit 
så synliga för dem. De har tidigare erfarenheter av att revisorer hållit sig på 
distans. Därför var det ovant och kändes alltför närgånget när de började lägga 
sig i och ställa konkreta frågor om verksamheten.98  

Sammanfattning   
Bland de kommungemensamma villkoren i detta IPA-fall nämns krav på 
handlingskraft och förändringar i politik och förvaltning. Ekonomiska 
svårigheter måste hanteras och kommunen måste utvecklas mer 
framtidsinriktat. Här ingår också erfarenheterna av ansvarsprövningsprocesser 
till följd av granskningsunderlag som verifierat frånvaro av politiska 
prioriteringar och direktiv för interna kontrolleroch uppföljningar i 
verksamheterna samt återrapporteringar till revisionsansvariga. Väsentliga 
skillnader mellan det ideellt baserade partipolitiska engagemanget och det 
kommunalrättsligt förandrade politiska ansvaret i den kommunaldemokratiska 
kontexten framträder och kan också klargöras  i analyserna med stöd av de 
empirisa materialet. 
 Fullmäktige och revisionsansvariga har tillvaratagit information från 
revisorerna för att komma till rätta med den ekonomiska hushållningen och 
återkommande budgetöverskridanden. Att det hela kommer sig av brister i 
fullmäktiges beredningsunderlag och beslut har revisorerna svårt att beröra. 
 Bristerna i fullmäktiges och styrelsers beredning leder till vida 
tolkningsmöjligheter för de mer handlingskraftiga och beslutseffekter följs inte 
upp förrän de märks i olika slag av oönskade konsekvenser. 
 Problemen följer av beslut som vilar på bristande beredningsunderlag,  
orimliga budgetramar eller föreskrivna strukturförändringar i verksamheten. 
Upprepat överskrids budgetramar  och osäkerheterna som finns kring villkoren 
hamnar på revisionsansvariga att hantera.   
 Revisorerna vill veta om medlen i verksamheten sköts på ett sätt som är 
förenligt med respekten för kommunalrättsligt förankrade principer och 
ansvarsdelning i förvaltningspolitiken.  Aktörerna i revisionens 

                                                      
98 Kodnyckel A1(IDA1,050511; A-B9). 
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implementeringsprocess är eniga i att de under lång tid känt till att det funnits 
budgetunderskott som inte hanterats. Det har varit så mer än ett år med eller 
utan styrelsens kännedom. 
 I dessa fall är förändringar och omprövningar som värderas i den politiska 
arbetsprocessen reaktioner på revisorernas kritik, anmärkning respektive 
ansvarsutkrävande av fullmäktige. Revisionsprocesserna har bidragit till insikter 
om den förvaltningspolitiska rollen i kommunen något  som saknats tidigare.  
 Förståelsen har ökat för betydelsen av att vara förtroendevald för 
medborgarna i kommunen samt för behovet av att lära sig representera och 
stärka det lokala perspektivet i politiska ansvarsprocesser.  
 Till de berördas viktigaste insikter hör att de fick lov att börja använda det 
lokala kommunaldemokratiska nsvaret för kommunens angelägenheter. Det 
fick sättas före enskilda aktörers intressen och centrala partipolitiska 
uppfattningar/skrivelser som de förtroendevalda i olika positioner säger att de 
tidigare mest bara har följt. Det har liksom aldrig tidigare ställts på sin spets så 
tydligt. Nu kan de däremot se att centrala, nationellt etablerade partipolitiska 
intressen kan ses som särintressen och som i praktiken inte ger dem stöd för 
politiskt ansvarigt åtagande i kommunen. 
 Erfarna politiker argumenterar på ett nytt sätt kring den centralstyrda 
partipolitiken. Ända tills ansvarstagandet i och för kommunen ställdes på sin 
spetshar de varit vana att vara lojala med rikspolitiken. Den politiken har gällt  
och manifesterats också i det kommunala politiska engagemanget. Nu räcker 
inte de rikspolitiska partidirektiven. Över partigränserna uttrycks att de som 
lokalpolitiker måste lära sig att se och hantera det kommunala ansvaret utifrån 
de förhållanden som är i kommunen innan de lyder partiets rikspolitiska 
inställning .99  
 Kommunrevisorerna har utmanats, kritiserats och skällts ut för vad de gör 
och inte för organiseringen av sitt åtagande i dessa fall. Problem som har att 
göra med organiseringen av revisionen är i sig en utmaning och för flera 
förtroendevalda revisorer bland det viktigaste de klarat av i praktiken. Hur det 
kan gå till redogörs mer i kapitel 11.  
 

                                                      
99 Kodnyckel A1 (IdADA1;4A) 



 

11  Revisionens självorganisering  

I de två föregående kapitlen har vi fått del av utmaningar som klaras av när 
revisionsprocesser skapade policy för att öka förståelsen för gemensamt 
politiskt ansvar. Därefter innebar revisionsprocesserna att flera förtroendevalda 
blev medvetna om betydelsen att själva aktivt medverka och förbättra ansvaret. 
Revisionsprocesserna i det andra fallet innebär att flera revisionsansvariga blir 
aktiva, ser till att få klarhet i vad fullmäktigeförsamlingen beslutat samt utför 
verksamheter med den inriktning och använder budgetmedel som prioriterats 
och fördelats för dess ändamål. Revisorerna har och tillvaratar rättsliga 
argument och medborgarnas frågor för att själva  välja vad och hur de granskar.  
Där visade sig att revisorerna är beroende av andra aktörers medverkan för att 
få till dynamiken som resulterade i att revisionsinformation som återfördes 
tillvaratogs i samspelet och bidrog till önskvärda resultat i det kommunala 
perspektivet.   
 I fallen som framträder i detta kapitel är det en helt annan utmaning som 
kommunrevisorer valt att hantera. I detta kapitel får vi del av en utmaning som 
berör kommunrevisionens egen självorganisering. Här har de huvudsakliga 
hindren och möjligheterna att göra med förbättringar i revisionens organisering. 
Problemen handlar om att åstadkomma mer önskvärda revisionsprocesser till 
innehåll och utförande. Vad är det för utmaningar i revisionens 
självorganisering som förhindrar  revisionsprocessen och de ansvarsrelevanta 
förbättringar som är önskvärda i kommunerna? Hur organiserar sig revisorerna 
för att bättre motsvara vad revisionsinstitutionen har ordnats för? 
  I detta fall förenas 6 av12 kommuner/landsting/region som ägnat sig aktivt 
åt att förbättra revisionens organisering (FOR).  Revisorerna ägnar sig åt  att 
skapa och förbättra  dynamiken i samspelet mellan aktörerna i 
revisionsprocessen  för att bättre motsvara revisionsuppdraget.100 För flera av 
dem som genomfört förbättringsinsatser, som andra bekräftar att de märker 
önskvärda skillnader av, utgör det också en viktig vändpunkt som möjliggör 
den förnyelse i revisionen som går i önskvärd riktning för att åtaganden ska 
klaras av bättre i kommunen. 
 Vad revisorerna i praktiken visar sig prioritera här har att göra med 
kommunrevisionens villkor och kommunrevisorernas  insikter, interaktioner 
och kommunikation i arbetsprocesser. Här hanteras de som 
förändringsmöjligheter och revisionspolicyn bidrar till önskvärda resultat av 
revisionen i respektive kommun.  Det är fler än de som hanterat och löst 

                                                      
100 Kodnyckel S. Skillnader märks i 6/12 (IDS 4,5,7,8,9,12) i materialet. Policyskapande sker i 
dessa fall (FOR) i kommuner/landsting/region, med och för förbättrad självorganisering i 
revisionen för att motsvara revisionsuppdraget bättre och göra önskvärda resultat möjliga i 
respektive kommun/landsting/region.  
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problem som har att göra med revisionens egna organiseringsuppgifter som 
uttryckt att de har väsentliga problem  kopplade till  revisionens 
självorganisering. De problem, som kommunrevisorer uttrycker som viktiga för 
att kunna utföra fler delar av kommunrevisionens åtagande eller för att ta sig an 
kommunrevisionen på bättre sätt, har ännu inte hanterats och bidragit till de 
skillnader som eftersträvas som mer önskvärda än rådande situationer  i  
nuvarande förhållanden.  Analysenheten för implementationsstrukturen går då 
inte att finna i materialet. Nollresultat är också resultat och det återkommer jag 
till i diskussionen i kapitel 13. 

11.1  Utmaningar som hanteras 

Osäkerhet i revisionens utgångspunkter och representantskap  
Det finns osäkerheter i organiseringen av kommunrevisionen. Revisorernas 
granskning och ansvarsprövning förväntas bidra med relevant 
informationsinnehåll som  ur kommunalt revisionsperspektiv bidrar till insyn i 
väsentliga osäkerheter och förhållanden. Granskningsinsatser ska därmed öka 
vetskapen om förhållanden, förhindra problem och främja 
förbättringsmöjligheter  i kommunala verksamheters arbetssätt och 
ansvarsprocesser. Detta förutsätter att revisorerna får tillgång till den relevant 
information. 
 Fortfarande finns förtroendevalda som har svårt att komma in i möten där 
”muren av tjänstemän” upplevs besvärande eller för att informationen stannar 
hos de redan initierade, vanligtvis presidierna. Granskare och granskade berättar 
gärna om hur de kommit loss från att vara åhörare i tidigare monologer från de 
mest insatta. Bland revisorerna känner sig allt färre tillhöra dem som upplever 
sig oönskat styrda av sina egna tjänstemän/upphandlade biträden (3/12).  
 Kommunrevisorer möter vad de själva kategoriserar som kunskapsproblem 
och oförmåga att hantera kritik konstruktivt i styrelser och nämnder. 
Revisionsansvariga använder inte alltid revisorernas återföring av 
granskningresultat på ett öppet och konstruktivt sätt. Då kan revisionens 
informationsåterföring bidra till omedelbara oväntade och oönskade följder av 
revisionsgranskning, mer än till långsiktigt hållbara förbättringar av 
arbetsprocesser. Exemplen ges från situationer då revisorernas granskningar 
tagit sin utgångspunkt i gällande kommunalrättsligt stöd för socialtjänst och 
hälso- och sjukvård och där tjänsterna i vårdprocessen för medborgare 
förutsätter samverkande insatser i arbetsprocesser mellan berörda i grupper av 
patienter/brukare, verksamheter inom och mellan huvudmän. Den kritiska 
informationen som revisorerna förmedlar i dessa fall känns igen, erkänns vara 
väsentlig och relevant. Problemen åtgärdas däremot inte med bättre 
arbetsrutiner för att få till samspelet i verksamhetsprocesserna. Det revisorerna 
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påpekar väcker snarare starka känslor som får oväntat genomslag. Revisorerna 
pekar på detta  som ett exempel på hur revisionsprocsesser  kan  leda till 
oavsiktligt dåliga  och oförutsägbara effekter :  

”nämnden får en politisk prickning, chefen, förvaltningschefen blir i regel avsatt och 
utbytt. Så vi granskar ju inte tjänstemän men effekten av vår revision drabbar 
tjänstemännen för det är de i realiteten som får ta åt sig kritiken” (A10030910;A 
4041004) 

Revisorerna granskar här efter tydliga signaler från allmänheten ur patient-
/brukarperspektiv  samarbetet i vårdprocesser mellan kommun och landsting. 
Där fanns brister i det politiska ansvaret men dessa hanterades inte av 
revisionsansvariga i styrelse och nämnd. De ansvariga politikerna riktade snabbt 
all kritik mot verksamhetsansvarig chef. De brister som revisionen 
uppmärksammade i sak rättades inte till eftersom det i stället utssågs en skyldig 
person, som flyttas i den politiska förvaltningsorganisationen. Problemet i sak 
åtgärdas inte och lärdomar för ansvarighet uteblir.  
 Detta och liknande exempel återkommer i redogörelser i termer av 
revisionsaktörers okunskaper och oförmågor att konstruktivt hantera kritik . 
Det är väsentligt för att offentliga institutioner ska uppfattas legitima med stöd i  
verksamheter som åstadkommer önskade effekter för medborgarna. Detta 
bekymrar revisorer som vill visa de väsentliga svårigheterna för att ansvariga i 
kommun ska kunna hantera dess problemlösningar och framåtsyftande lära sig 
av dem:   

” Vi måste få agera i rollen …[vi ] kan och bör följa upp väsentliga revisionsfrågor 
utan att en chef för den skull ska flyttas från sin tjänst”. (ID40A1-5) 

Politiskt ansvarigas oförmåga att hantera motsättningar slår då tillbaka på 
personal i verksamheterna eller på revisorerna själva i stället för att tillvaratas 
för lärande. De revisionsansvariga som ska sköta verksamheten och  anpassa 
den till de vårdbehov som prioriterats för medborgarna tar då inte sitt ansvar 
att ompröva rådande rutiner och värderingar. Några revisorer  menar att vad de 
granskade och vad fullmäktige gör med granskningsresulaten är inte 
revisorernas problem. De har använt sig av juridisk expertis, regelverket är 
tydligt och några brott handlar det inte om utan det handlar om att sköta 
verksamheten effektivt och ändamålsenligt. Att revisionsrapporten och 
revisorernas resultat inte kan tas emot av de granskade vill dessa revisorer inte 
se som någons enskilda problem. Det utgör mer en del i dynamiken, som med 
nödvändighet ingår i kommunrevisionens sociala  sammanhang och 
samhälleliga villkor.  
 Kommunrevisionsresurser och metodik för granskning av verksamheternas 
människonära tjänster, särskilt för bedömning av deras ändamålsenlighet ur ett 
medborgarperspektiv och utan moraliserande inslag, är en utmaning för några 
av kommunrevisorerna. Med beskrivningar av de variationer som finns bland 
dem som förenas i detta FOR-fall kommer vi också få en del förklaringar på 
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vad det är för krafter och kunskaper som sätts i rörelse i organiseringen av 
revisionen och som  i de lokala situationerna skapa mer och mindre värderade 
effekter.  

Revisionsresurser för relevanta frågor och angreppssätt  
Granskade vill att revisionen ska ha förmåga att granska frågor som är 
väsentliga för ansvarigheten i kommunens verksamheter. De vill möta revisorer 
som tillvaratar åtagandet med respekt för den offentliga verksamheten och som  
granskar väsentliga risker och verksamheter för att effektivt förhindra och 
förbättra dem. 
  När granskade i revisionsprocessen möter revisorer, som ställer ointressanta 
frågor eller kommunicerar på ett moraliserande, mästrande eller styrande sätt i 
revisionen, ifrågasätter de vad revisorerna ägnar sig åt och revisionens 
trovärdighet. Då beskrivs revisorerna som en belastning för ansvaret av berörda 
i politik och förvaltning.  
 Det tar ett tag innan förtroendevalda revisorer börjar berätta om 
problemsituationer som har med biträdesstöd att göra. Biträdesstödet är ett 
resursproblem med flera dimensioner för de förtroendevalda revisorerna. De 
kan av olika anledningar känna sig osjälvständiga i relationen till biträdet. Den 
relationsbundna utmaningen hänger ihop med att de förtroendevalda 
revisorerna behöver yrkesrevisorers förmågor, synsätt, sakkunskaper och 
analytiska skärpa. Samtidigt som de förtroendevalda revisorerna själva också 
kan känna sig styrda av sina biträden så vet de att det hela ytterst faller tillbaka 
på den egna förmågan att hantera villkoren i situationen. 
 Förtroendevalda revisorer berättar hur de tidigare tillät sig vara beroende av 
ett externt biträde som försåg dem med alla yrkesrevisionella tjänster och de 
förlitade sig på deras definition av vad som skulle granskas och hur det skulle gå 
till. För att komma från det förhållandet förutsätts administrativa och 
kunskapsmässiga resurser för att kunna byta eller upphandla biträdesstöd och 
revisionsbudget för det. Det är en problematisk relationsanknuten utmaning för 
revisionsaktörerna när de förtroendevalda revisorerna saknar det stöd de 
behöver för att få tillgång till biträde med kunskaper och förmågor som är 
nödvändiga  i granskningsprojekt.101   
  Beträffande  kommunrevisorernas budget så talar de förtroendevalda 
revisorerna inte särskilt mycket om sin egen budget. Generellt sett har 
kommunrevisorerna fått den budget de äskat för genomförande av 
revisionuppdraget i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Då 
utgör revisionsbudgeten i sig inget problem. Det finns  dock undantag från det 
generella mönstret som visar sig på olika vis. Dels där revisorerna bedömer att 
deras budget är otillräcklig för att de säkert ska veta att granskning kan ske 
under hela året enligt god revisionssed, dels att revisorerna av tradition inte 

                                                      
101 Kodnyckel S. FOR. Beskrivs i 5 av 12 
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äskar mer än vad de bedömer att de behöver till årliga och återkommande 
granskningar. Händer inget särskilt i kommunen kan den möjligtvis räcka till en 
fördjupad verksamhetsgranskning. Det beror på hur det går i revisionen av 
redovisningen. Revisorerna vet att de har rätt att få medel för att granska enligt 
god revisionssed. Skulle något dyka upp som de bedömer väsentligt att granska 
begärs det nödvändiga tillskottet då (Exempel beskrivs i kapitel 9). Revisorerna 
ligger lågt i äskandet av budget då de  känner krav på sig att vara billiga och 
effektiva. När de ser bakåt och  jämför med vad som sagts i förarbeten till 
revisionslagstiftningen har de lättare att uttrycka problem förknippade med 
revisionsbudget:     

”Det är fortfarande (efter fem år) problem att revisorer har så dålig budget och låga 
arvoden” (IDA.L.A7-1) 

Revisionsbudgeten används till årliga och återkommande, väsentliga och 
högproriterade granskningsobjekt, redovisningsrevision och uppföljningar av 
tidigare granskad och kritiserad skötsel av internkontroll. Därutöver kan 
budgeten eventuellt räcka till någon översiktlig granskning och förstudier som 
får utföras effektivt och utan några större kostnader. I redogörelserna 
framkommer att medel saknas för de fördjupade granskningar som skulle 
behövas för att inte bara se närmare på internkontrollen utan också  ta sig an 
verksamheternas ändamålsenlighet sedd ur medborgarperspektivet.  
 Yrkesrevisorerna, som framför problemen till sina uppdragsgivare, får inte 
alltid det gehör de söker. De vill exempelvis ha respons från sina 
uppdragsgivare för att gå djupare eller vidare och  för att se mer på vilka 
effekter som följer av fattade beslut. Det finns beslut om styrmodeller som 
används, utreds och analyseras sönder och samman. Detta kan pågå utan att 
någon granskning  ur revisionsperspektiv sker och fullföljs till dess effekter kan 
synliggöras. Vad som därmed åstadkoms i kommunen i förhållande till 
effekterna som avsågs med besluten följs inte upp .102  
 Bland biträdena som de förtroendevalda tar till stöd visar sig olika 
förhållningssätt och beredskap för att anpassa granskningsinsatser i 
revisionsprocesserna. Där finns kopplingar mellan granskningars direktiv, 
resurser i genomförandet och trovärdiga resultat som principiellt erkänns. I 
praktiken härleds osäkerheter mellan granskningsinsatser och resultat till olika 
slags begränsningar främst i termer av kunskapsmässiga kvaliteter och 
revisionsbudget.  
 Det är en utmaning för yrkesrevisorer som möter offentliga uppdragsgivare 
och där kommunrevisionens uppdrag förstås så olika att de inte ser sig kunna 
arbeta så  effektivt och yrkesmässigt som de anser att de kan göra annars: 

 ”Uppdragsgivaren vill inte alltid förstå sitt uppdrag”. (fB10.2F1.A-11). 

                                                      
102 Kodnyckel K(idB10.11.1.2). 
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Yrkesrevisorer har problem med uppdragsgivare som vare sig ger dem direktiv 
eller budget  för  att gå till botten med vilka effekterna blir av besluten som 
fattas. Med de medel som finns för finansiering av revisionsprojekten i 
kommunerna har de svårt att utföra revisionen på standardiserade eller andra 
mer säkerställda sätt. 
 De förtroendevalda tampas med dilemmat att få yrkesrevisorer, som förstår 
att de granskar i ett demokratiskt system, att följa granskningsdirektiven för 
granskning så att medborgarperspektivet omfattas. De förtroendevalda vill veta 
hur tjänsterna bistår patienter/brukare och att detta kommer med i 
bedömningen. Otillfredställda beskriver de, att deras sakkunniga har väldigt lätt 
för att intervjua samma personer och befattningar trots olika inriktning på 
frågorna.  
 För förtroendevalda handlar problemet primärt inte om budgetanslag. Det 
finns ofta osäkerhet i om revisionsanslaget kommer att täcka granskning av 
årsredovisning, delårsrapporter, arvoden för de förtroendevalda och för att 
bedöma såväl verksamhetens ekonomiska som ändamålsenliga skötsel.  
 Där finns ytterligheter av variationer där problem  med beredningen av 
revisionens budget visar sig i praktiken. Också där det formellt förändrats och 
numera uttrycks att det är fullmäktige som svarar för beredningen av 
revisorernas budget kan den beredningen (fortfarande) begränsas. Det visar sig 
då  att det i praktiken är kommunstyrelsen som bereder revisorernas budget 
och deras uppfattning av revisionen, som revisionsansvariga och granskade kan 
påverka möjligheterna för revisorerna att få en rimlig revisionsbudget (Bb2F2; 
2/37) 

”Ks [kommunstyrelsen] vill inte ge revisionen något anslag, det är ynkligt”  

Begränsningarna gäller också de (få) kommunrevisorer som med säkerhet vet 
att de har ett anslag som är tillräckligt. Det är å ena sidan en fråga om 
revisionsanslag och å andra sidan om att det finns yrkesrevisionell kompetens 
för kommunrevision. Det behövs yrkesrevisorer vars kunskapsutveckling och 
angreppssätt motsvarar revisionsfrågorna som de förtroendevalda i 
kommuner/landsting/region efterfrågar att få undersökta. 
 Där finns flera begränsningar med medlen. De är otillräckliga för utveckling 
av de kompetenser som efterfrågas såsom kvalitetssäkrade standarder och 
metodik anpassad för offentlig verksamhet i kommunal regi. Yrkesrevisorerna i 
revisionsföretagen kommer i kläm. De vill arbeta som professionella 
yrkesrevisorer men anslagen täcker inte kompetens- och lönsamhetskrav: 

Arbetsgivarens lönsamhetskrav räcker inte till utveckling av revisionsmetodik som 
krävs för att granska offentlig verksamhet. 

”vi tvingas jobba lite annorlunda”. (Bb2F2; 1-11/37OC) 

Yrkesrevisorer möter olika problem till följd av arbetsgivares lönsamhetskrav, 
exempelvis när beställningen är mer omfattande än vad som visar sig behövas 
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tidsmässigt. Det förekommer att yrkesrevisorerna går tillbaka till sin offentliga 
uppdragsgivare när de ur sitt yrkesrevisionella perspektiv bedömer att 
granskningen är klar och kan avbrytas innan projektmedlen förbrukats.  

Vi avbryter och så lägger vi pengarna på någonting annat. Det är ju också en roll att 
lotsa, vägleda, varsamhet i vad de lägger pengarna på. Det är inte det jag inte vill 
arbeta … jag kan fortsätta ...   lägga dom här 40 timmarna till, men det känns inte 
rätt. Jag tror inte ger det förtroende för revisionen heller, att det kommer en 
revisionsrapport och någon annan har varit inne … Det känner man när man är ute 
och intervjuar i revisionen, ja men det var inte länge sen Skolverket, GR, 
(Göteborgsregionen) eller Socialstyrelsen [gjorde det] och då gäller det att backa 
tillbaka och informera om det, inte vilseleda revisorerna utan tala om vad som redan 
gjort. (A1. ID. B7.1.5.5.27)  

Det handlar om trovärdighet i granskningsunderlagen och om att vara varsam i 
arbetet med andras pengar. Yrkesrevisorn i citatet ovan är angelägen om att inte 
dubblera vad andra gör eller har gjort och att utföra revisionen med vettiga 
angreppssätt som känns mest förenliga med revisionsfrågorna och för att få 
information om förutsättningarna i kommunen.103 Utan att ge avkall på vad 
som gäller i kommunal revisionspraxis, god sed, så förmedlar de flesta, inte alla, 
informanterna att de är uppmärksamma på information om verksamhetens 
skötsel som redan finns tillgänglig. Om det finns nyligen utförda tillförlitliga 
kvalitetskontroller, granskningar och utvärderingar finns där också resultat som 
kan tas vara på i kommunrevisionen för att undvika dubbelarbeten och 
störande moment för de granskade.  
 De revisionsmoment som upplevs störande för de granskade har att göra 
med vilka frågor kommunrevisorer tar sig an och hur de granskas. De 
granskade vill att revisorerna ägnar sig åt att ta reda på och granska vad de 
verksamhetsansvariga själva upplever vara riskfyllda och osäkra förhållanden i 
verksamheten. Fullmäktige, revisionsansvariga och granskade i verksamheterna 
upplever revisionen störande när revisorerna ställer för dem obegripliga och 
oväsentliga frågor eller sänder ut enkäter med så ytliga frågor och begränsade 
svarsalternativ att det känns meningslöst att ägna tid åt dem. De vill möta 
revisorer som har djupare kunskaper eller åtminstone känner till villkoren i 
kommunen och som också informerar sig om erfarenheter och svårigheter som 
revisionsansvariga och verksamhetspersonal har att organisera sina uppgifter 
för.  
 Bland yrkesrevisorer, som hänvisas till ovan, finns de som berättar att de 
saknade och överraskades av att denna typ av moment i arbetet. Det finns inte 
tid att hantera frågor i granskningar som beaktar synsätt, etik och metoder i 
revisionsarbetet. Certifierade yrkesrevisorer är negativt överraskade att sådana 
frågor inte alls förekommit i kurser de gått för att bli certifierade 
kommunrevisorer. I det löpande revisionsarbetet finns inte tillräckligt med tid 

                                                      
103 Påminner om att termen kommuner inkluderar såväl kommuner, landsting/ region i materialet 
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för att utveckla och förbättra revisionsmetoder och de kommunala 
revisionsprojektens budget räcker inte heller till det:   

…” att vi då ska vara hela tiden så affärsmässiga, nej jag kan inte det och då känns 
det som man gör våld på mig själv lite grann. (Kodnyckel A1. IDB.7.1.5.5.27) 

”Kommunal revision i ett affärsmässigt drivande företag. Det kan bli och blir 
kollision och då är jag mer lojal till kommunrevisorerna och kommunala 
verksamheten än arbetsgivarens lönsamhetskrav”. (Kodnyckel A1. IDB.7.1.5.5.27) 

De förtroendevalda revisorerna har haft problem med och accepterar allt 
mindre  att biträdas av yrkesrevisorer som upplevs som alltför styrande. De har 
haft yrkesrevisorer som bestämt sig för vad som ska jämföras innan de alls 
begrundat den aktuella situationen för verksamheterna i kommunen de befinner 
sig i. Beroendeförhållandet till yrkesrevisorer som inte visar att de kan anpassa 
revisionsmodeller för de aktuella lokala förhållandena har varit och är ett 
problem.  Med lagen om offentlig upphandling följde möjligheter som tidigare 
saknades för upphandling, men för att upphandla förutsätts 
revsionsadministrativt stöd.104  
 Förtroendevalda revisorer som saknar stöd av revisionsadministratörer och 
yrkesrevisorer lägger ner mycket engagemang och egen tid för att få till de 
underlag de behöver för  upphandling, kravspecifikationer och 
granskningsdirektiv och som kan ge dem tillgång till professionella och 
intresserade yrkesrevisorer att samarbeta med. De har rätt till biträdesstöd för 
att   granska väsentliga revisionsobjekt utifrån god sed och förhållanden i 
kommunen men att få inte bara revisionsbudget utan också kompetens som 
behövs är i realiteten ett flerdimensionellt institutionellt problem.105  
 Yrkesrevisorer ifrån revisionsföretag refererar till problem med 
”attitydfrågor gentemot den offentliga världen” och alltför lågt satta 
revisionsarvoden i förhållande till de kunskaper och tidsinsatser som krävs för 
att professionellt och ansvarsetiskt utföra granskningsprojekt i 
verksamhetsrevisionen. Det är svårigheter att genomföra revisionen enligt god 
seddå  det saknas standarder för revisorssed och god sed. Det blir i stället 
revision i god tro och i god anda. Revisionsarvodena i granskningprojekt ligger 
för lågt i förhållande till den tid som behövs för att granska och det är bristande 
lönsamhet för revisionsföretagen.106 Yrkesrevisorer som ändå granskar med 
yrkesrevisionell professionalitet för tillförlitlig granskning gör det på tid utöver 
projektarvodet av ansvarsetiska skäl. Det är svårt att få företagsekonomisk 
lönsamhet i kommunala revisionsuppdrag.107   

                                                      
104 Problematiken beskrivs som väsentlig i 8/12 kommuner/landsting/region. Kodnyckel S. 
FOR(Af1F1; 2;3;4;7;8;9;10-11) 
105 Kodnyckel S. FOR (A4, A7, B7, A10, A15,B15) 
106 Kodnyckel A1 (F1B10.II:B11.5). 
107 Kodnyckel A1 (ID B7-1; 5-1; 10.2;14.1-5). 



Revisionens självorganisering 

247 

11.2  Förbättrad organisering med stöd i 
kommunaldemokratiska villkor  

Fullmäktiges stöd för en proaktivt granskande kommunrevision 
Det ges i de flesta fall konkreta exempel för att tydliggöra att revisionen inte 
skall uppfattas som  något som görs efteråt. Revisionen pågår lokalt efter hand 
för att följa utvecklingen kring det som är osäkert och kring det som tidigare 
brustit för att detta inte ska återupprepas. En del sätter ord på det, andra gör 
det ändå för att följa vad som sker innan skadan redan är skedd:  

” vi som revision är proaktiva” och ” det handlar om att skapa ett förändringstryck, 
proaktivt. Revisorerna är, trots den svåröverskådliga organisationen, de som har 
mesta möjligheten till helhetssyn (A4,10,11).   

”förebyggande av dumheter är bättre än ansvarsavstyrkande (A3) , om 
revisionsberättelsen inte är ren så har vi varit för sent ute (A4,10,11) eller  uttryck i 
linje med att ” vi har ett förtroende att vara ett granskande och stödjande organ för 
att fullmäktiges beslut ska bli så bra som möjligt för kommunen (A1,2,3,5,7,8,) . 

I de fall som det proaktiva och förekommande arbetssättet betonas mest 
berättas också om att de har fullmäktiges stöd i detta sedan någon form av 
speciellt oönskat tillfälle eller sedan revisionens organisation setts över. 
Argumentationen går ut på att det numera handlar om att förekomma så att 
oönskade händelser  inte inträffar. Revisionen ska kunna granska och bidra till 
lösning av såväl  ekonomiska, juridiska som politiska förtroendeskador i 
kommunen och till insyn, också i starka politiker och tjänstemäns skötsel av 
sina respektive uppgifter i verksamheten. Revisorerna känner ansvar för att 
bygga upp förtroende från tidigare förekommande misstroende för politiker 
och för att bidra till effektiva och ändamålsenliga verksamheter.108 
 Det ges exempel där kommunstyrelsen har velat avgöra vilka förändringar 
som fullmäktige ska besluta om gällande revisionens budget, organisation och 
bemanning109.  Detta är problem som i samtliga fall väckt reaktioner hos de 
förtroendevalda revisorerna och frågorna har hanterats i en mer allsidig 
beredning. Revisorerna själva har rätt att få medel för granskning enligt god sed 
och att själva utse sina biträden och fullmäktige kan ge uttryck för en önskad 
revisionsinriktning. Det förekommer också lyckade exempel på att  gemensamt 
utredningsarbete genomfötrs med representanter från förtroendevalda i olika 

                                                      
108 Särskilt i 8 av12 kommuner uttrycks det tydligt att kommunrevisorer kan bidra till att 
återupprätta förtroende och förtroendeskapande (Kodnyckel S 11).   
109 Det har exempelvis varit kommunstyrelsen som berett budget, föreslagit att gå ifrån en modell 
med eget revisionskontor eller att kraftigt reducera det, för att upphandla större del av 
revisionsstödet. 
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uppdrag, tjänstemän och yrkesrevisorer.  Detta har gjorts för att bereda 
underlag för fullmäktiges beslut om revisionens reglemente och  organiseringen 
av biträdesresurser för de förtroendevalda revisorerna anpassat till den 
förnyelse som eftersträvats i det aktuella sammanhanget.  

Samspel mellan förtroendevalda och professionella revisorer 
Demokratiska ansvarsdimensioner utgör för dem, som förenas i detta fall, själva  
grundvillkoren varigenom de tar sig in och granskar ansvaret i kommunen. 
Frånsett vad som uppfattas kunna göras ytterligare i standardiseringstermer på 
redovisningsrevisionssidan så handlar det om att gå varsamt fram för att se på 
ändamålsenliga insatser och effekter när ansvarigas skötsel granskas och 
ansvarsprövas. Det är mer relationella förhållanden än de i ekonomiska termer 
standardiserbara och enkelt mätbara. Det fordrar förmåga att på olika sätt ta sig 
an granskningar beroende på vad som granskas. Det krävs också kunskap om 
vad och hur granskning kan utföras tillförlitligt med de situationsspecifika 
villkoren i kommunen och att en ganska djup och ständig diskussion för kring 
vad det är för ansvar och hur det bäst granskas och prövas där: 

”[D]et är därför också som det är så jätteviktigt att man har kvar dom 
förtroendevalda revisorerna som ansvarsprövar för dom fattar hur livet är som 
förtroendevald … och samarbetet eller styrkan i en revision … hänger ihop med 
förhållandet mellan yrkesrevisorer och förtroendevalda, vi blir inte bättre än de andra 
låter oss bli.” (IDK A1. B11.2.1) 

Det är ett dynamiskt samspel som ska till och begripas. Det förutsätter kunskap 
om kommunrevisionens villkor och effekter för att organisera revisionsarbetet 
så att dess innehåll och effekter är önskvärda resultat utan att på förhand vara 
alltför säker på vad det är i den praktik som granskas och prövas. 
Försiktigheten att på förhand fastställa ett rätt sätt att sköta ansvar och 
verksamhet på är oförenligt med den demokratiska ordningen. Att sätta upp 
standardiserade rättesnören som krampaktigt ska lydas utvecklar inte med 
nödvändighet förmågan att granska hur politisk ansvarighet sköts. Garantin för 
att detta skall bli av värde ligger i att var och en – som är förtroendevald revisor 
eller yrkesrevisor - är varsam med och inför det uppdrag de som 
kommunrevisorer arbetar med. Det har att göra med: 

  ”… att vi är intresserade, har kul och respekt inför det politiskt demokratiska 
systemet.” ( KS8. A1ID. B11.2.1) 

Det innebär att representera åtagandet så att de själva organiserar  sitt arbete för 
att motsvara vad som krävs av dem i demokratisk ordning. De betonar att 
kommunrevisionen ska bidra med insynen som behövs för medborgarnas 
förtroende och för legitimiteten för verksamheten. Öppenhet och insyne i 
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verksamheters arbetsprocesser och i den  aktuella politiska kulturen är därför 
viktig. 
  Det uttrycks också på flera ställen i dessa revisionsprocessers 
implementationsstrukturer önskemål om att få fler att växa i ansvarstagandet 
och delta i vidareutvecklingen av arbetsprocesser som verkar för politisk 
ansvarighet i kommunen.110  
 Bland dessa fall möter jag också revisorer, granskade och 
fullmäktigeledamöter som talar om ansvarsetik. Ansvarsetiken ger då stöd för 
att enskilt och gemensamt reflektera över hur det politiska ansvaret 
representeras i sammanhanget. Ansvarsetiken tas också till hjälp för att inte 
moralisera i förväg om vad som är önskvärda resultat i kommunrevisionens 
informationsåterföring. Revisionsprocesser kan då bidra till att kritiskt och 
oberoende granska om kommunens övergripande mål - för äldre, utsatta barn 
och ungdomar, patientsäkerhet, ökad effektivitet och fördjupad demokrati – i 
praktiken också innebär önskvärda resultat för dem verksamheten bedrivs för. 
 Här förekommer också öppna diskussioner mellan förtroendevalda och 
yrkesrevisorer om hur kommunrevisionen själv bäst ägnar sig åt att belysa 
osäkerheter och väsentligheter som kan bidra till medborgares mer likvärdiga 
möjligheter med effektiva och ändamålsenliga tjänster inom sjukvård, skola, 
vård och omsorg, enligt vad som prioriterats nationellt och lokalt i demokratisk 
ordning.111  
 Förtroendevalda revisorertalar mer och yrkesrevisorer mindre eller inte alls 
om att deras val att engagera sig i kommunrevision innebär att inte bara prata 
om utan också att göra den kommunala revisionen synlig som ett demokratiskt 
kontrollinstrument. Det innebär i praktiken att aktivt tillvarata de kontextuella 
förutsättningarna i handling för en sådan organisering av kommunrevisionen så 
att den också utför vad den kommunalrättsligt ordnats för. 
 Såväl privatanställda som offentliganställda revisorer talar om hur viktigt det 
är att vidareutveckla kunskaper för att se kommunrevisionen i sitt särskilda 
kontextuella sammanhang. Det finns en skillnad som alla kollegor eller 
arbetsgivare inte förstår, skillnaden  mellan revision i privat och offentlig 
verksamhet. 
 Genomgående uttrycks betydelsen av att kommunrevisorer måste ta vara på 
sitt ansvar och  agera med institutionerna som ger stöd för att organisera 
revision. Den stärkta ställningen som de kommunalrättsliga villkoren och 
kommunrevisorers  förtroendevaldas och yrkesrevisorers erfarenheter börjar 
tillvaratas lokalt. Kommunrevisorer organiserar sig för det. Dessa revisorer 
ägnar sig också åt att mobilisera de resurser de behöver och det är i sig en 
utmaning för dem som de tar för att utföra revisionen bättre i förhållande till 
dess rättsreglerade uppdrag som helhet. Där uppmärksammas och  tillvaratas 
medvetet tillfällen som ges för att organisera åtagandet bättre anpassat till den 

                                                      
110 Kodnyckel S FOR 
111 Kodnyckel A1 (IDAB4,5,7,9,11) 
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utveckling som fullmäktiges visioner och beslut ger inriktningen för i respektive 
kommuner och regionen.  
 Revisionens utvecklingsbehov kopplas till utifrånkommande krafter och 
förändringsbehov för förnyelse i verksamheternas organisering av 
välfärdstjänsterna i kommuner och landsting samt samverkande som lokalt och 
regionalt krävs för det. De tar sig uthålligt fram för att få klarhet i följden av 
fullmäktiges inriktningsbeslut för omstrukturering av verksamheten för de 
prioriterade behovsgrupperna i verksamheten.  De talar mer än andra om de 
problem och möjligheter som finns i att förbättra verksamhetsrevisionen som 
helhet och  att inte bara inrikta sig på ekonomisk  effektivitet utan också 
verksamheters ändamålsenlighet ur ett medborgarperspektiv. De deltar i fler 
möten på olika håll med medborgare, chefer och handläggare som representerar 
verksamheterna. De följer också ansvarsprocesserna med olika angreppssätt för 
att få klarhet i arbetsprocesserna och när, var och hur prioriteringar görs. 
  Ändamålsenligheten är viktig säger revisorerna i sina teoretiska 
utgångspunkter (kapitel 8). Begreppet är centralt för revisorerna och det tas 
stöd för att det står i lagen att ansvaret i skötseln av verksamheternas 
ändamålsenlighet ska granskas och prövas. Begreppet ändamålsenlighet  
undviks att användas särskilt av dem som säger sig ha problem med att granska 
den och begreppet nämns inte i revisionsdokumentation som sprids offentligt. 
Det saknas en gemensamt accepterad uppfattning om definitionen av 
ändamålsenligheten. Därför vill inte alla uttala sig om det offentligt.112 Även 
bland dem som undviker att använda ändamålsenlighets-begreppet i text, i 
revisionsberättelser och granskningars revisionsrapporter, så vill de ta reda på 
om verksamheten bedrivs så. Det är få men ändå fler än vad som framgår av 
revisionsberättelserna som ägnar sig åt det. 
 För aktörerna, som förenas i att kommunrevisionen är av betydelse i 
ansvarsprocesserna i den kommunala och regionala demokratin, är insynen och 
den öppna återspeglingen av vad som sker i verksamheterna viktig för 
medborgarnas förtroende och för den politiska ansvarigheten. Med erfarenheter 
av hur kommunrevisorer tidigare har uppfattats är de överens om att revisionen 
blir allt bättre på att representera sig och organisera sitt uppdrag. De jämför 
med hur det tidigare var i kommunen eller landstinget  och beskriver att det är 
ett stort steg i rätt riktning att revisorerna (alls) kommer till tals i 
ansvarsdiskussioner i kommunen. De förtroendevalda själva visar förmåga att 
representera sitt ansvar i kommunrevisionen på ett mer trovärdigt sätt än 
tidigare. Det gör också att andra respekterar sin roll i ansvarsprocesserna som 
granskas och bedöms och det leder till enskilda och gemensamma 

                                                      
112 Att dessa revisorer inte uttalar sig om ändamålsenligheten framgår också vid analysen av 
revisionsberättelser och revisionsrapporter för åren 2003-2006. I sex av elva kommuner uttalar 
sig inte revisorer om ändamålsenlighet. Det framgår vid analys av 182 revisionsberättelser och 
218 revisionsrapporter från de fyra år 2003-2006 som dessa kommunrevisioner har studerats. Det 
är den  dokumentationen som varit möjlig att få efter två påminnelser, som analyserats. (Bilaga 
5.).  
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förändringsprocesser. Detta är önskvärda resultat för skötseln i kommunen och 
för förtroendet för politiken.  
 Det berättas också om betydelsen av mer systematiska och institutionellt 
förnyande initiativ som påbörjades i slutet av 1990-talet av några yrkesrevisorer 
från större revisionskontor i landet. De initierade bildandet av SKYREV som 
nationell organisation för kommunala yrkesrevisorer med syfte att främja och 
säkerställa yrkesrevisionella kompetenskrav och kvaliteten i uppdrag som 
kommunala yrkesrevisorer utför. Föreningen utser också certifieringsnämnd 
och fastställer regler och kriterier som ligger till grund certifiering av 
kommunala yrkesrevisorer Det har bidragit till ökad kommunikation och 
aktiviteter för att åstadkomma mer stabilt samverkande mellan 
kommunrevisorer. Det är ett steg i önskvärd riktning som bygger mycket på 
enskildas engagemang och de arbetsgivare som finansierar behov som 
genomgående återkommer för att vidareutveckla och förnya revisionsarbetet i 
kommunerna. Detta sker utifrån den  kunskapsbaserade praktik där 
revisionsuppdraget som helhet ska utföras med stöd i demokratins villkor.113  
 Det talas om motsvarande initiativ som tagits för att stärka de 
förtroendevalda revisorernas organisering i STAREV. Även om detta beskrivs 
mest i termer av hur svårt och trögt det är att samla förtroendevalda revisorer 
för att synliggöra behov och vidareutveckla resurser, som kan säkerställa de 
kompetenser och kvalitetskrav som krävs i revisionens praktik, så bekräftas 
betydelsen av de steg som tagits i önskvärd riktning under mandatperioden 
2003-2006. Också från dem som känner sig utestängda från gemensam 
mobilisering för att de inte har egna revisionskontor bekräftas att dessa steg har 
ökat mångas medvetenhet om att det behövs ökade kunskaper om den 
kommunala revisionens villkor och effekter i de demokratiska system den 
verkar i.114 Hur märks dessa påbörjade institutionella förstärkningar i 
revisionens organisering i praktiken?  

Förtroendevalda revisorer som representerar sitt ansvar    
För att representera och påverka i revisionen så talas mycket om att  
revisorernas ansvar innefattar att ha en egen och oberoende ställning. Den 
ställningen innebär i praktiken, som flera förtroendevalda revisorer ger uttryck 
för, att inte okritiskt rätta sig efter någon annans styrande. Revisorerna möter 
andra aktörer vars institutioner och positioner oberoende av den kommunala 
verksamheten definierar vad de ägnar sig åt. Information från olika håll kan 
vara förvirrande när kommunrevisionen själv inte samlat ihop sig kring sina 
villkor. Aktörer i mer etablerade positioner än revisorerna, som ska praktisera 
det som många kallar för den ”nya revisionen”, kan uppfatta sig själva vara i en 
hierarkiskt eller kunskapsmässigt överordnad ställning.  

                                                      
113 Kodnyckel A1. FOR (IDB 10.1;10.2;11.2;14.1-5) 
114 Kodnyckel A1. FOR (IDA 14; 8; 4; 15; IDB8; 4; 15). 
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” en revisor kan inte alltid vara till lags” (ID 15A) 

”det har varit tuffa tag flera gånger för att reda ut vem som har ansvar för 
vad”.(A,D,ID4) 

”Vi ska ju klara av att bedöma och besluta i ansvarsfrågan och då gäller det att 
klara av det, vi är ju externa för vi granskar ju det interna uttrycks å ena sidan i 
något fall. 

En revisor vill stå på den demokratiska basen, vilket  är det enda som håller när 
det är som svårast för förtroendevalda revisorer att få komma till tals på 
hemmaplan. Det handlar  inte om att bli populär (A3,4,5,6,7,8,9,15), att vara 
populistisk eller att vara ”undfallen för kommunalråd eller tjänstemän som är 
vana att styra” eller ”tror att de har kunskap om allt” (A1,2,3,4,5). Det handlar 
mer om att förtroendevalda revisorer kan göra klart för sitt eget arbete och bli 
bättre på att redogöra för sina biträden vad de vill få veta. Det ställer också 
högre krav på yrkesrevisorerna att vara lyhörda för vad de förtroendevalda 
efterfrågar sett ur sitt perpspektiv och på att använda de arbetssätt som gör det 
möjligt att fullfölja granskningar. Då kan oklarheter och frågor i skötseln av 
verksamheterna också bli mer klargjorda och förhoppningsvis redas ut innan  
något oönskat inträffar.  

Att tydliggöra vilket stöd professionella biträden ska kunna ge    
Den politiska oberoendediskussionen var väntadmen det är inte den som 
hindrar självständigheten i praktiken. En mer förekommande och påtagligt 
större oberoende-utmaning är den  osjälvständighet som förtroendevalda 
revisorer upplevt/upplever i relationer till revisionsbiträden, som saknar den 
lyhördhet för kunskaper och den kommunikationsförmåga som efterfrågas för 
att få till ett ändamålsenligt samspel i  de kommunala revisionsprocesserna. Det 
har gjort att de förtroendevalda själva förstått, reagerat och blivit mer aktiva i 
upphandling av biträdesresurser och i upplägget av revisionens granskningar: 

”sakkunniga får inte ta över men det tycker jag inte att de gör [nu] mera sen vi bytte 
biträde.”  (F2A8;4;15.4) 

” det har ju pågått en diskussion i kommun och landsting om att köpa tjänster är 
bättre än att ha egna resurser men vi ska ha dom sakkunnig som vi [revisorer] själva 
väljer och vi väljer att ha det så här[beskriver hur sakkunnigstödets organiseras]”  

”vår [titel och namn på yrkesrevisor], är så stark och skicklig, framförallt stark, det 
är svårt polemisera med honom, därför känner åtminstone jag mig underordnad mig 
honom i alla lägen, det är alltid hans sista ord som gäller, han skapar sällan några 
öppningar så det går inte att föra någon dialog… saknar den djupare dialogmodellen” 
(F2A8;4;15.4) 
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När revisorerna reflekterat kring de egna erfarenheterna hör vändpunkterna för 
insikterna som bidragit till deras självständigare organisering till deras viktigaste 
upplevelser. Det har satt igång en förnyelseprocess av revisionen. De 
förtroendevalda revisorerna har blivit medvetna om hur viktigt det är att de 
själva kan klargöra sina utgångspunkter och revisionsfrågor. Denna erfarenhet 
har bidragit till avlärande från invanda mönster då de mer lät sig styras av sina 
revisionsbiträden vilket också återspeglades i möten med granskade.  
 Nu  som aktiva revisorer i revisionsprocessen blir det ett mer ömsesidigt 
och meningsfullt informationsutbyte för samtliga deltagare. Revisionen beskrivs  
av granskade och fullmäktigeledamöter som trovärdigare när den själv gjort upp 
med sina egna problem innan den granskar andras. I revisionsprocessen var det 
tidigare inte bara osäkra revisorer som skapade förvirring. De granskade hade 
också svårigheter att ta utrymme och komma till tals från sitt perspektiv. Idag 
beskrivs möten där de mer hjälps åt atttalas vid om vad som är väsentligt och 
ger en mer allsidig belysning av revisionsfrågorna som är av betydelse för fler 
än revisorerna.  
 För att bryta upp ovanorna i det ogillade mönstret har de hjälpts åt i 
revisionen. Ordförande, presidium och  ansvariga yrkesrevisorer har bidragit till 
smidigare, mindre stel och mer öppen revision i revisionsprocessen och i sättet 
att kommunicera. Fler har bidragit i att definiera de väsentligaste 
revisionsfrågorna, att resonera om alternativa granskningsmetoder, att begripa 
argumenten för upplägget och att vara överens om det. Deltagarna som 
representerar revisionsfrågorna säkrare upplevs mer trovärdiga och  i positiva 
termer mer professionella enligt dem som granskas i verksamheterna. Det blir 
mer information och mer ömsesidigt utbyte kring revisionsfrågorna.  

”har haft tuffa uppgörelser som jag inte precis gått o pratat om , att nu jävlar får det 
vara slut på det och det och det har slutat med att vi har varit överens om tagen och 
jag tror att inte bara kollegiet och [yrkesrevisors namn], alla har vunnit på att vi har 
haft den här uppgörelsen, men jag har vetat vilken kraft han är men han har använt 
den på fel sätt i bland. (A07.08. 15.07. 04.4.) 

Skulden läggs inte på någon annan. De förtroendevalda kommunrevisorerna ser 
sig som huvudansvariga och det beror på dem själva hur de tillvaratar lagens 
möjligheter att ta det stöd som de behöver för revisionens utförande.  
 De är på rätt väg och det kan bli bättre säger revisorerna. Ooch om det 
klaras av beror också på deras eget ansvar och vilka de tar till stöd för sin del i 
ansvarsprocessen och bedömningar av andras ansvar. Modet att uttrycka sig 
och viljan att representera sitt åtagande med aktivt ansvar har tidigare berörts. 
Här återkommer ytterligare exempel där revisorernas självreflektion bidrar till 
ansvarsförmågans utveckling och  behovet av nya vanor och kunskaper 
synliggörs och belyses. Här har de ”tuffa samtalen” bidragit till ökad respekt 
och nya synsätt som också vidareutvecklat samspelet mellan de förtroendevalda 
och yrkesrevisorerna när de definierar de väsentliga organiseringsuppgifterna 
och avgör angreppssätten i kommunrevisionens arbete. 
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 När revisorerna tar sig an revisionsobjekten med kunskap om  
verksamhetens villkor i kommunen och har yrkesrevisionell förmåga att granska 
och kommunicera revisionsinformationen kan revisionen bidra med relevant 
och trovärdig information.  
  Hur revisorerna arbetar hör till det viktigaste säger också de som inte vill 
prata om revisionsmetodik. Samtidigt är det vad som utgör deras största 
utmaning för att kunna granska de människonära verksamheternas 
ändamålsenlighet ur ett medborgarperspektiv. 
 Det är inte bara att granska lagens tillämpning. Revisorerna vill helst få 
resurser – revisionsbudget och professionella yrkesrevisoer – som kan bistå 
dem med granskningar i människonära verksamheter där de är försiktiga och 
lyhörda för de normativa aspekterna. De betonar att det  inte får  moraliseras, 
de tar stöd av yrkesrevisorer som kan granska effektivt sett ur allmänna 
aspekteroch  har djupa kunskaper om verksamheterna och yrkesrevisionellt 
professionellt förhållningssätt. De förtroendevalda och de granskade litar på att 
dessa personer kan utföra granskningsuppdragen professionellt till skillnad från 
tidigare biträden som de slutat anlita därför att deras synsätt och 
revisionsmetoder gick ut på att göra vad de ansåg sig vara bäst på, ochatt  på 
förhand föreskriva  vilka de rätta granskningsresultat var  och hur det skulle 
vara i verksamheten.  
 Det stöd dessa kommunrevisorer numera söker och tillvaratar i 
yrkesrevisionellt stöd är förmågor och angrepssätt för att granska tillämpningen 
av lagen i praxis och utan att i förväg föreskriva eller moralisera vad som är det 
rätta resultatet sett från medborgarperspektivet i kommunens verksamheter.115 
 En grupp erfarna yrkesrevisorer sammanfattar en del av sitt professionella 
uppdrag i att vara behjälpliga så  attde förtroendevalda revisorerna får den insyn 
och kunskap de behöver för att kommunrevisionen ska vara av värde i 
samhället:  

”De förtroendevala revisorerna ska ha kunskap om riskerna och problemen med hur 
[kommun/landstings/region-]ledningen hanterar demokratin och gör för att 
samhället ska få de effekter som avses” (B10.2.1) 

Yrkesrevisorerna själva menar att det förutsätter uppdragsgivare som vill förstå 
hela sitt revisionsuppdrag och yrkesrevisionellt professionella biträden med 
goda erfarenheter och kunskaper om praktiken som granskas. De ska vara 
handplockade för revisionsobjekten och utan negativa attityder gentemot den 
offentliga verksamheten. Där krävs kunskaper från olika nivåer i offentlig 
förvaltning och dess verksamheter, auktoriserade revisorer som  är  certifierade 
för kommunal revision och som klarar av att arbeta proaktivt, verksamhetsnära 
och tidsnära. Den kunskapen tillsammans med kommunikationsförmågan och 
dialogen som redskap för handlingsplaner kan bidra till att få vetskap om de 
effekter som skapas i praktiken är önskvärda resultat.  

                                                      
115 Kodnyckel S.FOR (IDA1.A,B5;7). 
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 För att få veta vad som sker med ekonomiska medel och verksamheter vill 
yrkesrevisorer medverka till att granskningsresultat från olika perspektiv  
används för att få en bättre helhetsbild. Det förutsätter att uppdragsgivaren vill 
tillvarata och finansiera tid för att ett sådant samverkande sker. De 
förtroendevalda revisorer som värderar att redovisningsrevisionens information 
också ska tillvaratas för överväganden i revisionen för övrigt har också vid 
upphandlingen börjat  klargöra  att de efterfrågar ett sådant stöd och 
samarbetsförmåga  mellan olika yrkesrevisionella kompetenser.
 Yrkesrevisorer och förtroendevalda revisorer som kopplar ihop information 
från redovisnings- och förvaltningsrevisionen får insyn och kunskaper som ger 
mer samlad överblick i ansvarsprocesserna och som gör att revisionsåtagandet 
kan utföras bättre i helhet. Detta betonar särskilt förtroendevalda och 
yrkesrevisorer som säger sig ha insett att samarbetet mellan olika 
revisionsinriktningar tillför kunskaper som utvecklar revisionsarbetet. I 
kommunerna är medelsanvändningen en del i verksamheten, vilket gör att 
resultaten av revisionens insatser i granskningen av ekonomiska respektive 
verksamhetsmässiga resultat och effekter ska ingå i den samlade bedömningen 
av hur ansvariga sköter sina åtaganden. Samtidigt finns argumenten för att detta 
i praktiken bidrar till efterfrågad kunskapsutveckling genom erfarenhetsutbytet i 
praktiken mellan yrkesrevisorer som rör sig mellan olika kunskapsområden och 
revisionmetodik i offentliga och privata revisionsuppdrag.116 För att detta ska 
ske förutsätts också att det finns utrymme att utbyta information  från olika 
erfarenheter och perspektiv i och för att samordnat ta vara på dem. 
 Trovärdigheten i revisionens frågor och information är helt avgörande för 
att revisorernas frågor ska upplevas som meningsfulla och deras bedömning 
uppfattas som tillförlitlig. Revisorernas förhållningssätt och angrepssätt är 
väsentligt för att erhålla förtroende från granskade och fullmäktige. När 
revisorernas frågor och revisionsinsatser kan förstås och uppfattas vara 
realistiska och meningsfulla för de granskades ansvar att sköta verksamheten 
för medborgarna så accepteras de vanligtvis.  
 Revisorerna nämner genomgående att de har blivit stärkta av de senaste 
årens utredningar och förnyelse i lagstiftning som mer än tidigare tydliggör 
behovet av en kommunrevision anpassad till verksamheten och  som numera 
utförs i respektive kommun,  landsting eller region. Bland villkoren som 
begränsar den förtroendevalda revisionens skötsel av uppdraget nämns mer 
problem som förknippas med revisionens angreppssätt och metodik än själva 
revisionsanslaget trots att det hänger ihop. De förtroendevalda vill välja 
revisionsinriktning med stöd av sina professionella biträden för att granska och 
bedöma varje revisionsansvarig fullmäktigeberedning, styrelse och nämnd.  För 
att dessa möten ska bidra med väsentlig ansvarsrelevant information förutsätts 
kommunrevisorer med förmåga att upptäcka och ägna sig åt sådana kritiska och 
väsentliga uppgifter i organiseringen av revisionen. När det är så innebär 

                                                      
116 Kodnyckel S, FOR.(IDA1.10;5;7;15) 
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informationsutbytet mellan  kommunrevisorer och revisionsansvariga något 
ömsesidigt meningsfullt för att ansvaret i åtagandet åt fullmäktige för 
kommunmedborgarna ska kunna skötas. Då kan också ansvaret med större 
säkerhet förverkliga vad som är förenligt med fullmäktiges inriktning för 
prioriterade behov och medborgares förtroende framöver.  

Att representera revision i kritisk kommunikation med berörda  
Att ta upp kritiska och väsentliga frågor på ett respektfullt sätt så att de förstås 
och informationen blir konstruktivt användbar är en viktig och svår del i 
revisionsprocessen.  När det gäller att komma till tals med de revisionsansvariga 
i största allmänhet om vad de gör för att verkställandet av fullmäktigebeslut ska 
skötas ansvarigt så varierar det om det är förtroendevalda revisorer eller 
yrkesrevisorer som tar upp de obekväma frågorna med revisionsansvariga.  
 Det betonas av professionella och förtroendevalda att förmågan att ställa 
frågor i revisionsprocessen är betydelsefull. Vilka frågor det är och hur de 
formuleras har betydelse för om det blir ett ömsesidigt meningsfullt utbyte av 
kommunikationen i revisionsprocessen. För det krävs att revisorerna har 
förmåga att urskilja vad som är väsentligt och tala om det på ett konstruktivt 
sätt. Det är en förmåga som är särskilt väsentlig i revisionsuppdraget såväl för 
de förtroendevalda som för yrkesrevisorer för att de alls ska kunna komma till 
tals och ta sig an revisionsfrågorna. Denna förmåga inbegriper att representera 
åtaganden i politik och förvaltning aktivt och lyhört utifrån den respons som 
ges från dem som granskas utan att gå i försvar för enskilda intressen eller 
uttrycka sig på mästrande sätt.  
 Hur vet yrkesrevisorerna om de klarar detta? Yrkesrevisorer som har egen 
erfarenhet och verksamhetskunskaper om den granskade verksamhetens arbete 
svarar att det handlar bland annat om att inte upprepa vad som redan gjorts, att 
tänka på och variera metoder för vad som granskas. Inom människonära och 
komplexa sociala verksamheter gäller det också att komma nära verksamheten 
för att kunna se hur insatser bedöms och vilka resultat som vägleder arbetet för 
barn, unga och äldre och anpassa arbetsmetoderna för det som är väsentligt att 
granska där. Om vi kommer rätt i revisionen här, säger en yrkesrevisor, ”det 
känner man när man är ute och intervjuar i revisionen...” (IDA1. B7). Den 
ringa erfarenheten av att problematisera och kritiskt granska hur 
verksamheterna sköts utmanar ofta åtminstone inledningsvis revisionsarbetet 
som sådant och det kan hanteras i professionellt revisionsarbete.  
 Det är många aktörer, utöver de förtroendevalda kommunrevisorerna själva, 
som vill vara med och definiera kommunrevisorers uppdrag.  När revisorer 
upplever och upplevs ha svårigheter att representera sin roll på ett trovärdigt 
eller professionellt sätt i kombination med oklara, outtalade förväntningar på 
revisionen från fullmäktiges håll (presidier), så undrar såväl granskade som 
fullmäktigeledamöter vad revisorernas egentligen ägnar sig åt. Så oklart är det 
tills någon förtroendevald från fullmäktiges presidium eller revisionen träder 
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fram för att ta tag i resurserna som krävs för att granska verksamheters skötsel 
och hantera ansvarsprövningsprocessen. Detta får konsekvenser. 
Revisionen måste klara av att bli ifrågasatt och ändå få insyn i de väsentliga 
revisionsfrågorna. Varje revisor förväntas kunna representera sin roll 
självständigt i kommunikation med andra. Denna självständighet kan tyckas 
given i ett revisorsuppdrag, där varje revisor är en egen självständig myndighet, 
men så enkelt är det inte att praktisera det. Det finns revisorer som följer de 
mer erfarna kommunrevisorernas arbete under ett par år innan de själva 
upplever sig eller upplevs vara aktiva deltagare i själva revisionen. Detta 
problem är mer frekvent i större revisorsgrupper (mer än fem) och mest 
förekommande oavsett storlek på kommun och kommunrevision, där 
merparten av revisorerna har erfarenhet  av att deras sakkunniga biträde tidigare 
har fått styra hela revisionsarbetet när de förtroendevalda revisorerna inte haft 
reell valmöjlighet eller förmåga att göra något åt det.   
 Det finns flera varianter av erfarenheter från ”svåra”, ”tuffa” samtal om 
revisions- och ansvarsprövningsprocesser som efterhand resulterat i en mer 
öppen och konstruktiv problematisering av brister som synliggjorts och  som 
rättats till av de närmast berörda. Med ökad förmåga att kommunicera och 
hantera ansvar samarbetar de kommunala revisorerna, de förtroendevalda och 
yrkesrevisorerna också bättre för att också ta sig an mer av revisionsuppdraget 
än tidigare. När de gör det har de också fler kontakter med social interaktion i 
och utanför förvaltning och verksamheter i kommunen, mer än vad som 
generellt förekommer i kommunurvalet. 

Revisionsdialog som ökar ansvarighet i politiska arbetsprocesser 
Förtroendevalda revisorer, som tidigare fick den mesta revisionsinformationen 
via revisionsmöten med yrkesrevisorerna, beskrivs som alltmer aktiva i 
revisionsuppdraget. De begriper sitt åtagande alltmer och påverkar 
organiseringen av revisionen i den egna kommunen och deltar i fler nätverk 
som skapar mellankommunala, regionala, interregionala och nationella 
mötesforum. Förtroendevalda revisorer upplever att de med stöd av varandra i 
revisoresgruppen i kommunen och av yrkesrevisorers insatser börjar förstå 
betydelsen av att representera revisorsrollen tydligare med förankring i 
information om förhållanden i den egna kommunen.  
 Det bekräftas tydligt i revisionsprocesserna att fler av de förtroendevalda 
revisorerna beaktar sin del i revisionsuppdraget mer aktivt än tidigare. De 
påverkar direktiv och revisionsplaner, deltar i dialoger med granskade för att få 
mer relevant information för bedömningen av vad som ska granskas och deltar 
i den samlade prövningen av ansvaret som de slutligen ska stå bakom och 
underteckna självständigt.  
 Hindren som upprepar och försvårar är kända och hanteras numer öppet 
och gemensamt med berörda:  
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”Fullmäktiges beslut genomförs inte, vi är inte här för att lyssna på de politiska 
partiernas käbbel, för där finns det så enorma spänningar…bekymmer som påverkar 
hela kulturen, den politiska kulturen, och det har vi talat om för dem också…[tagit 
hjälp för att belysa]  

”nämnden får en prick, chefen, förvaltningschefen blir i regel  avsatt och utbytt, vi 
granskar ju inte tjänstemän men effekten av vår revision drabbar tjänstemännen för 
det är de i realiteten som får ta åt sig kritiken” (IDAF1,2:10-11) 

De förtroendevalda revisorerna tar stöd i varandra och av de biträden som är 
lyhörda för de förtroendevaldas lokala respektive för regionala 
utvecklingsperspektiv på ansvaret de ska granska och pröva.  Nya utrymmen 
och interaktioner skapas för kommunikationen som den förtroendevalda 
revisionen behöver för att representera revisorsfrågorna och lyfta fram dem i 
möten med andra i revisionsprocessen. Med förståelsen av kommunrevisionens 
uppgifter och ett demokratiskt perspektiv i betydelsen att granska ansvaret åt 
fullmäktige som representanter för medborgarna rör sig dessa revisorerna i nya 
rum och mötesforum för att se, informera sig, uttrycka sina frågor och hur de 
ser på revisionsansvaret.  
 I fler möten med revisionsansvariga och vid besök i verksamheter, där det 
tidigare främst varit yrkesrevisorer som rört sig i förvaltningen och 
verksamheterna, deltar de nu själva i nya fora och dialoger. Där de tidigare fått 
yrkesrevisorers återrapporteringar om de förtroendevaldas skötsel kan de nu få 
del av de förtroendevaldas svårigheter att sköta verksamheten. Dessa 
förtroendevalda revisorer förstår sitt eget uppdrag bättre och kan formulera sig 
som uppdragsgivare i kontakterna med de professionella biträden de behöver 
för att granska och bedöma verksamheternas ekonomi och ändamålsenlighet.   
 Här märks en utveckling av det som flera kallar för revisionsdialoger, i vilka  
de förtroendevalda revisorerna blivit mer alerta i dialoger med dem de granskar 
för att få insyn och kunskaper om styrelse- och nämndsarbetet. Dialogerna är 
förberedda och när revisorerna vet vad de vill veta och utrymme tas för att låta 
olika perspektiv mötas med stöd av relevanta underlag för den gemensamma 
dialogen  kan det bli bra och motiverande samtal kring det som granskas. 
Mötena ger också möjlighet för klargöranden av revisionella utgångspunkter 
och grunder för bedömning av verksamheten, vilket gör att revisionen blir 
synligare för de granskade. 
 Revisorerna vill möta de granskade i den omfattning de behöver för att 
kunna uttala sin bedömning av ansvaret. 
 När revisorerna bedömer det väsentligt och hanterbart att möta hela 
styrelsen/nämnden så praktiseras det också med argument att synliggöra det 
gemensamma revisionsansvaret.  
 Vad som är tillräckligt täta kontakter för att få till och upprätthålla en dialog 
varierar också. Det är inte mötesfrekvensen som är det väsentliga utan att 
revisionsdialogen ömsesidigt motiverar deltagarnas uppmärksamhet på om och 
hur önskvärd ansvarighet kan befästas eller ökas. Då talas det om osäkerheter 
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och risker, brister och förtjänster samt om att det är omöjligt att ha koll på allt 
själv.   
 När pusslet faller på plats  är bilden att revisionen är den som kan få den 
bästa överblicken när den väl kommit de olika verksamheterna och deras 
aktörer  nära. Det är inte alltid revisorer som initierar dialoger med granskade. 
Möten och information efterfrågas av flera117 som känner sig ansvariga i den 
kommunala organisationen. Revisionsdialogerna kan proaktivt förekomma att 
oönskade situationer eller utvecklingsförlopp uppstår eller förvärras och bidra 
till att problem hanteras i tid i organiseringen av verksamheten och inte 
återupprepas. De är till hjälp för att reda ut fullmäktiges prioriteringar, brister i 
styrelsers uppsiktsplikt och nämnders ansvar för utförande. Där kan 
uppsiktsplikt och styrning tolkas och revisionen klargöra revisionens perspektiv 
och bedömningsgrunder .118 

Att tolka revisionsansvar och bedömningsgrunder tillsammans  
Revisorerna försöker organisera sig bättre för att också kunna arbeta så att 
revisorsuppdraget bidrar till att andra,  då  främst  de revisionsansvariga, tolkar, 
förstår och inser att de är ansvariga i sitt uppdrag samt att de med det ansvaret  
har rättigheter och skyldigheter att agera.  
 Detta måste förmedlas med god kommunikationsförmåga och med 
beskrivningar av de villkor och verktyg som finns att använda. Revisorerna 
väger sina ord för att undvika påståenden och föreskriva hur revisionsansvariga 
ska göra. Revisionsdialogerna är då meningsfulla och bidrar till  ansvarigheten 
säger styrelsen.  
 Hur gör revisorerna då? Yrkesrevisorerna som får erkännandet av de 
granskade och från fullmäktige svarar  att de har blivit riktigt bra på att möta 
andras okunskap utan att det ska behöva gå hett till:  

”Ordet är vår makt och det får inte vara utelämnande eller oförskämt, det måste vara 
understött av fakta” 

”Vi har ingen direktivrätt, det hänger på acceptansen” (IDA1ÅF.A4 F2B,D4) 

De säger själva att de har lärt sig av sina erfarenheter och blivit bättre på att 
samtala och beskriva vad de ser i verksamheten och vad de får del av i möten 
med medborgare i prioriterade behovsgrupper.  
 Det meningsfulla i revisionsdialogerna kopplas också till betydelsen av att 
lyfta fram ansvarsetiken i förklaringar kring villkoren som finns för 
revisionsansvariga och revisorerna att tillvarata i bedömningen av det 
individuella och gemensamma revisionsansvaret. De flesta revisorerna, inte alla, 

                                                      
117 Det uttrycks av flera, chefstjänstemän, ordförande i styrelser,  nämnder och fullmäktige.  
118 Kodnyckel S, FOR ((DA.A-D. 1.4.6.5.6.9.3.15).   
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vill uppmärksamma revisionsansvariga så att de blir medvetna om villkoren, 
gemensamma lokala och kommunalrättsliga spelregler samt revisorernas 
bedömningsgrunder när ansvaret prövas.  
 Revisorer får tala i styrelser och nämnder om ett revisionsansvar  ”som de 
inte alltid vill kännas vid” (B1050209) och det kan skapa motverkande 
reaktioner. Hur frågor formuleras och undersöks revisionsmässigt för att 
revisorerna själva ska sköta sitt ansvar hör till revisorernas egna utmaningar.   
När revisorerna genomgående uppmärksammat de granskades behov av att få 
tala om vad som är rimligt att beakta för revisionsansvariga har vanligtvis 
fullmäktige varit den som tagit över och initierat fortsatta aktiviteter. Ofta tas 
också stöd i medverkande som kommer  utifrån som sakkunniga eller som 
processtöd i gemensamma arbetsdagar och utbildningstillfällen för 
kunskapsutbyte och gemensamma tolkningar kring förtroendevaldas roller och 
ansvar i kommunerna.119  
 En framgångsrik variant på temat förekommer i samma kommuner och 
handlar om arbetsdagar där deltagarna lyfter sina konkreta frågor och problem 
som revisorerna uppmärksammat och dessa belyses. Frågorna har anknytning 
till ekonomiska eller budgetdisciplinära problem och om varför det är så trögt 
att få till förändringar trots de utvecklingsambitioner som uttryckts i 
fullmäktiges inriktningsbeslut. Att på detta sätt få tydliggöra sina olika roller 
kring konkreta aktuella frågor är uppskattat. När de numera kan hantera sin 
situation utan personliga påhopp känner de sig bättre på att representera och 
använda   ansvaret för kommuninvånarna och deras skattemedel bättre.120  
 De personliga påhoppen har också revisorerna erfarit när de genomfört sina 
granskningar med professionella yrkesrevisorers hjälp. När revisorer utrett för 
att få klarhet i för vad och hur kommunens pengar använts hänvisar de till 
stödet de fått i medborgarnas frågor och rätt att få veta hur det ur 
medborgarperspektivet är.  
 Det är medborgarnas frågor och stödet för att reda ut dem som fått 
revisorerna att gå vidare också när de som mest ifrågasätts av de granskade och 
enstaka fullmäktigeledamöter. Då påminner de varandra om att de inte kan vara 
undfallna för kommunalråd eller tjänstemän som är vana vid att de ska styra. 
Även när revisorerna tar sig an revisionen på andra sätt än genom 
medborgarperspektivet, så är det argumentet att representera sitt åtagande med 
förtroende och ansvar inför kommunborna som gör att de inte är undfallna. 
Även om de just då känt sig begränsade av otillräcklig kunskap har de valt att 
inleda en granskning.  

                                                      
119 Kodnyckel FOR. I 10 av12 fall har interna och externa resurser kombinerats (A4, 5,6,10,11,9, 
13, 15, 7,1) 
120 Kodnyckel FOR förbättrad kommunikation och om mer meningsfulla förhållanden, 
samtalsutbyte utan personliga påhopp (A4, 5,6.10.11.9.4,1). 
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Samlad revisionsinformation för samverkande politiskt ansvar 
Insynen i de politiska arbetsprocesserna, organisering och ansvars fördelning i 
olika politiska uppdrag har tidigare fått stå tillbaka för det handlingskraftiga 
utförandet. Uppmärksamheten har riktats på det som kritiserats och har 
därmed koncentrerats till att fåtalet starka politiker tagit hand om det och som 
slutligen kritiserats när det blivit ekonomiskt ohållbart till följd av vad 
revisorerna oftast bedömer vara en nämnds bristande styrning och kontroll. 
 Det förekommer att revisorerna i eller utöver revisionsberättelserna ger en 
populärvetenskapligt skriven och samlad analys.121 Den är mer detaljerad och 
där finns andra hänvisningar till granskningar och tidigare redovisade problem 
än vad som framgår i revisionsberättelsen122. Där redovisar revisorerna sin syn 
på återkommande brister och principiellt viktiga förhållanden som de vill lyfta 
fram efter revisionsåret. Där bekräftar också andra revisionsaktörer att de ser 
revisionen som ett redskap för kommunen som helhet. I dessa kommuner 
skrivs också utöver separata granskningsrapporter en samlad analys i 
arbetspromemoria som samlar revisorernas tolkning av alla 
granskningsaktiviteter under året och som kommuniceras med fullmäktige. Där 
får fullmäktige återkopplat den information om ansvarigheten baserad på de 
olika politiska arbetsprocesserna för att sköta ekonomin och verksamheterna i 
en för övrigt svåröverskådlig organisation. Dessa revisorer ansvarar för sin egen 
prioritering och där är deras möjligheter till översikt av helheten i 
samordingsprocesser för ansvarighet viktig: 

”revisorerna är, trots den svåröverskådliga politiska organsationen, de som har mest 
möjligheter till helhetssyn” (IDA1.A;B10;11;)  

Det berättas från revisionsaktörer om att dessa revisorer hör till dem som 
bidragit till aktiviteter som fått dem att växa i ansvarighet. De tänker på och 
talar numera mer konkret om att de är befolkningsföreträdare och hjälps åt  att 
se på utmaningar de möter att deras åtagande är inför fullmäktige och för allas 
kommuninvånares gemensamma bästa. Det hjälper  till att  revisorerna granskar 
dem proaktivt, det skapar ett slags legitimt förändringstryck som måste till för 
att hålla rent i den politiska kulturen och påminna om att  ansvarigt sköta 
verksamheterna för medborgarnas välfärd .  
 Den samlade dokumentationen ger ansvariga en bild av vilka brister som 
finns i respektive beredningars/styrelsers/nämnders ansvar och som bör  
förbättras på operativ handlingsnivå. Där framkommer också mer principiella 

                                                      
121 Dessa samlade beskrivningar och pm redogörs för i 3 av12 kommuner/landsting/region. 
Kodnyckel FOR.  
122 Denna dokumentation av revisorerna, revisionsberättelser, andra promemorior, 
revisionsrapporter, som varit möjliga att få del av, insamlade enligt överenskommelse vid besök, 
via nätet, telefon, e-post, har också analyserats. Se Bilaga X, analys och sammanställning av 
revisionsberättelser 2003-2006 samt Analys och sammanställning av revisionsrapporter i elva 
kommuner 2003-2006.  
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frågor som har med modellers bristande effekter att göra. När modellerna 
försvaras, får leva sitt eget liv utan att dess effekter vare sig utvärderas eller 
granskas i förhållande till målen med verksamheten, utgör de i sig  
verksamhetsgenomgående risker att hantera av ansvariga politiker.  Där berörs 
också problem som har med de kommunövergripande målen och värdena att 
göra. Granskningsresultat som återspeglar oenigheter, passivitet och 
motsättningar i tolkningen av fullmäktigebeslut och  som därmed förhindrar 
efterlevnaden av fullmäktiges övergripande mål - exempelvis ”ökad demokrati” 
och ”förbättrad effektivitet” - lyfts fram. Där finns också exempel från 
granskningsresultat som belyser inaktivitet och oklarheter som gör att beslutade 
politiska ambitioner inte hanteras alls eller faller mellan stolarna till följd av 
bristande samverkan inom huvudmannen och/eller dess samordning med 
andra.   
 Att förståelsehorisonten för de förtroendevalda revisorernas åtagande vilar 
på en sedan gammalt stark tradition kan också hindra förändring när av 
tradition starka positioner i de politiska arbetsprocesserna reser frågor om 
varför revisorerna börjar lägga sig i vad de själva sedan länge styrt över i 
politiken och förvaltningen.  
 Då gäller det att revisorerna såväl de förtroendevalda som de professionella 
är så oberoende av den granskade att de klarar av att fullfölja granskningar som 
kan ta tid att ta sig fram i. Där utsätts förtroendevalda revisorer för 
partipolitiska påtryckningar och där sätts yrkesrevisorers professionalism på 
prov. Här finns också flera exempel från yrkesrevisorer som berättar hur deras 
kollegor kan ge upp och hur de själva kan vara stressade av att motsvara sin 
arbetsgivares beroende av att tjäna pengar snarare än det offentliga ansvaret.123  

11.3  Resultat som värderas  

Information för ansvar som ska tas mer politiskt än partipolitiskt  
De förbättringar som här har gjorts i kommunrevisionens organisering har gjort 
att revisionen (om)värderas och ses som en tillgång för ett gemensamt ansvar i 
lokal demokratisering. Det har ofta varit en utdragen process innan 
kommunrevisionens möjligheter till insyn och informationsåterföring 
tillvaratagits av fullmäktigeförsamlingar och i det politiska arbetet för det 
kommungemensamma politiska ansvarets del i budskap som ges från 
erfarenheter i kommunerna/landstinget  (idFF4.A4.1):  

”[revisionsinformationen]  ska inte användas som nån form av politiskt slagträ utan 
man ska kunna utnyttja granskningen här…den ska va saklig, objektiv och 
glädjande är att jag tycker mig kunna se att det blir en större medvetenhet i 

                                                      
123 Kodnyckel S. FOR (idA,B1,2, 7-15) 
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församlingen [fullmäktige] om vad revisionen går ut på och man börjar mer och mer se  
revisionen som en tillgång…men som sagt efter 25 år, så lång tid och veta så lite [om 
revisionen]det skrämmer mig så här i efterhand” 

”Revisionen har ställt lite krav nu … börjar förstå ungefär vilka uppgifter man har 
och då ser jag som en väldigt viktig uppgift att för mina partikamrater, få förklara 
vad det här är, att verksamheten fungerar utifrån de politiska besluten” 

I partimöten möts revisorer av reaktioner på varför de inte tar partipolitisk 
ställning på partimöten. Detta är inget stort bekymmer för förtroendevalda 
revisorer. De hanterar i princip sådan återkommande nedbrytande kritik på två 
olika sätt. De går inte på partimöten eller så går de dit när de tror sig om att 
klara av att representera den förtroendevlada revisionens roll med respekt för 
egnas och andras tolkningar av förtroendevaldas åtaganden gentemot 
fullmäktigeförsamlingen och kommunmedlemmarna i allmänhet. När 
kommunrevisionens ansvarsförmåga förstås som en möjlighet är det lättare att 
konstruktivt möta kritiken och förklara kommunrevisionens roll som en tillgång 
för det gemensamma politiska ansvaret åt fullmäktige som den direktvalda 
politiska styrelsen av och för medborgarna i kommunen som helhet:  

”det känns som lite motsatsförhållande mellan revisionen och de övriga [politiska 
uppdragen]” 

” vi [kommunrevisionen] är en kontakt utåt mot allmänheten, de kommer, klagar 
eller talar om att det är si eller så och då kan man ha en möjlighet att titta på det då, 
se vad som är frågan om. 

Det bekräftas från olika aktörsperspektiv att förtroendevalda revisorer börjar bli 
bättre på att uttrycka revisionens demokratiska förankring i kommunerna. De 
hjälper till att förklara skillnader mellan att vara lojal till det politiskt 
demokratiska systemet och i förhållande till partipolitik. Det berättas också att 
revisorer, som deltar i sina partiers möten, hjälper till att förklara betydelsen av 
att skapa förtroende för det gemensamma politiska ansvaret för de kommunala 
angelägenheterna i demokratiseringsprocesser och betydelsen av att respektera 
fullmäktigeförsamlingens beslut.  

Revisorer som förstår och har budget för uppdraget som helhet 
Ökad uppmärksamhet i  rättslig reglering har gjort förtroendevalda revisorer 
mer medvetna om vad och hur de själva samt deras biträden gör i planering och 
utförande av revisionen. De förtroendevalda revisorerna upplever att de har 
större möjligheter att påverka vad och hur kommunrevisorer granskar än vad 
de själva tidigare har tillvaratagit. De har rätt till de revisionsresurser som 
behövs för att få tillförlitlig och användbar information om verksamheten som 
bedrivs för medborgarna i deras kommun. Där finns mer att förbättra. Trots 
stärkt ställning i lagstiftning och förarbeten som beskriver hur valet av revisorer 
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bör gå till väga, värderingen av arvoden och  tillräcklig revisionsbudget för 
åtagandet så märks  dessa skillnader ännu inte i praktiken. 

”revision är viktigt och bör arvoderas därefter! Vad som sades i revisionsutredningen 
om att jämställas med de tyngre uppdragen i kommunen tycks inte fått något större 
genomslag i kommunernas arvodesreglementen, åtminstone inte i [namn på den 
kommunen och grannkommuner]. Arvoderingen är av avgörande betydelse för 
rekryteringen till revisorssysslorna. Det är nödvändigt att höja statusen för att få bra 
revisorer i framtiden.” (IDFF4. A7) 

Revisorerna har börjat reflektera mer kring hur de själva tillvaratar sin 
självständiga ställning i organiseringen av sitt uppdrag efter att de kritiserats 
från olika håll av andra. I ett revisorsuppdrag, som de har åtagit sig ett 
självständigt ansvar för, har de rättigheter att välja vad de gör och vilket 
yrkesrevisionellt stöd de tar till hjälp för granskning av det. De vill få tillförlitlig 
information att återrapportera med stöd av lagstiftning och enligt god sed. 
Detta behov har de blivit bättre på att uttala. Det är en förändring i den 
kommunala revisionens utveckling som är central för förtroendevalda i olika 
roller.  

Tillgång till yrkesrevisorer med kunskap för hela uppdraget  

"Revisorer kanske ska sitta i väntrummet i stället för i intervjuer med chefer som 
försvarar sin situation och position i samtal med yrkesrevisorer?" (IDKS12.) 

Ett dynamiskt samarbete mellan yrkesrevisorer och aktiva förtroendevalda 
revisorer som representerar sina åtagande självständigt och de institutioner som 
är till för insyn, granskning och prövning i ansvarsprocesserna kan främja 
skötseln av verksamheten. Yrkesrevisorer som är lyhörda för vad deras 
uppdragsgivare efterfrågar förutsätts känna till sina egna professionella, 
kunskapsmässiga och ansvarsetiska begränsningar och klargöra om de 
yrkesrevisionellt klarar av att möta granskningsbehovet.   
 Den goda seden tillvaratas när den ger principiellt stöd.  Och för att få till 
den lokala dynamiken omorganiserar sig kommunrevisorerna och av/lär sig för 
sitt åtagande inför fullmäktige och medborgarna. Revisorerna, som bidragit till 
utvecklingen av att revisionen i praktiken ser proaktivt framåt, är väl insatta i 
regelverken och problematiserar den kommunala revisionens demokratiska 
dimensioner. De betonar betydelsen av att granska om verksamhetens 
produktivitet och effektivitet också innebär att den organiseras ändamålsenligt, 
att tjänsterna är tjänliga och  ger avsedd verkan för dem som i demokratisk 
ordning och professionell bedömning har rätt till dem. För att det ska kunna 
göras värderas de förbättringar som bidrar till att kraven på kommunrevisorers 
kompetens uppmärksammas och förstärks.  
 I dessa fall  härleds resultaten som värderas som önskvärda till 
revisionsprocesser som förbättrat yrkesrevisorers kompetens samt revisions 
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organisering  och budget. Där revisionens organisering förbättrats värderas att 
kommunrevisionen fullgör fler och mer väsentliga delar av revisionsuppdraget. 
Önskvärda resultat relateras till att kommunrevisionen arbetar mer proaktivt, 
närmare och under hand i nya och alltfler delar av de politiska 
ansvarsprocesserna samt större delar av verksamheters utförande. Det värderas 
när förtroendevalda revisorer är väl förankrade i vad som pågår i kommunen 
och har de kontakter som krävs för att också kunna urskilja vad som är mest 
väsentligt och relevant att granska. Samtidigt ska de förtroendevalda ha tillgång 
till det administrativa stöd och revisionsbudget som gör det möjligt för dem att 
få ett så kvalificerat stöd som krävs för kommunikation och tillförlitlig 
granskning. De berörda i dessa fall har värderat förbättringar som gjorts för att 
kommunrevisionen ska kunna fullgöras utifrån  förhållandena  i kommunerna 
och beakta att verksamheter utförs i kontextuellt varierande sammanhang. Det 
har inneburit att mer nyanserade och kvalificerade revisionsprocesser kunnat 
fullföljas med stöd av yrkesrevisorerna som haft de olika erfarenheter, 
innehållsmässiga kunskaper, förmågor och färdigheter som behövts för att 
granska de väsentliga frågorna och se dem i såväl djupare som mer 
övergripande sammanhang för hur utförandet av verksamheten utvecklas över 
tid. 

Sammanfattning 
Utmaningarna som hanteras i detta kapitel rör förhållanden i revisionens  
organisation samt  revisorernas  kommunikationsutbyte och interaktioner i 
organiseringen av revisionen. Det är inte ett problem eller ett speciellt sätt som 
är riktpunkten. Snarare är det  en mer relevant inriktning i revisionen och med 
mer dynamiska och varierade arbetssätt som gör att revisionsprocesserna som 
helhet fårett ökat värde och blirmer meningsfulla. Revisionsprocesserna blir 
mer användbara för insyn och informationsutbyte  i kommunen. Den 
förbättrade självorganiseringen gör att  kommunrevisionen klarar av sitt 
åtagande i ökad omfattning jämfört med tidigare.  
 Problemen berör för kommunrevisionen centrala organiseringsuppgifter. De 
behöver klaras av för definition och prioritering av revisionsobjekt samt för att 
mobilisera kunskapsresurser som kan granska  de valda revisionsfrågorna. Det 
är centralt för att revisorerna ska kunna ägna sig åt väsentliga och relevanta 
granskningar och få tag i tillförlitlig information i ansvarsprocesserna som 
helhet och återkoppla beskrivningar och bedömningar av det ansvar de 
granskar och prövar.  Den kritiska relevanta informationen kan finnas och 
komma både inifrån revisionsorganisationerna och utifrån, där frågor och 
ifrågasättanden från fullmäktige, medborgare och granskade efterlyser 
kunskapsförmågor och förhållningssätt för att granska och pröva ansvaret.  
 Att kommunrevisorer förstår och kan förmedla kommunrevisionens 
uppdrag är centralt för att de förtroendevalda ska kunna representera 
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revisionsfrågorna med utgångspunkt från kommunaldemokratiska villkor och 
mobilisera medel som gör att revisionen kan genomföras. 
 Revisionens frågor uppfattas som oväsentliga och meningslösa  för såväl 
granskade som fullmäktige i kommunen, när kommunrevisorerna arbetar så 
självständigt att de beskrivs vara alltför långt ifrån de frågor och förhållanden 
som upptar det arbete som utgör revisionsansvariga, chefstjänstemäns och 
verksamhetspersonals vardag. Standardiserade arbetssätt och slutna frågor visar 
sig bidra till att vare sig fullmäktiges prioriteringar i beslut eller att de 
granskades befarade risker och problemsituationer berörs i 
revisionsprocesserna. Revisionen beskrivs då vara så oberoende, okänslig och 
fjärran från vad  som ska skötas i den granskade verksamheten att den inte alls 
berör de ansvariga i granskade beredningar, styrelser och nämnder.  
 Förtroendevalda överlämnar det mesta av revisionsmetodiken till sina 
yrkesrevisorer. Efter det  att de förtroendevalda uttryckt sina intentioner och 
vad de vill granska med mer eller mindre tydliga granskningsdirektiv så löses 
problemet med hur-frågorna för övrigt av dem som tar sig an granskningen. De 
värderas i positiva ordalag när de tar sig an granskningen med utgångspunkt 
från kommunaldemokratiska villkor, med öppenhet och lyhördhet inför att 
normativa inslag kräver försiktighet  i att fastställa vad som är ett önskvärt 
resultat för andra. Granskningar kan innebära ett främjande när interaktioner 
och informationsutbyte i revisionen bidrar till utveckling av aktörernas 
ansvarsförmåga och önskvärda resultat med ansvarsprocesserna. 
 När revisionsresurserna, revisionsbudgeten eller biträdeskompetensen inte 
räcker till  visar det sig i praktiken vara den ekonomiskt inriktade revisionens 
granskning och  bedömning som värderas och prioriteras framför 
ändamålsenligheten. Det visar sig också i förtroendevalda revisorer 
som blir bättre på att representera sig själva i revisionen. De blir bättre på att 
klargöra vad de vill veta  och blir bättre på att tala med sina biträden om vilket 
stöd de efterfrågar . Det innebär att revisionsresurser lättare kan mobiliseras för 
relevanta frågor och tillförlitlig information i revisionen.    
 En mer strategiskt säkerställd kunskapsutveckling är ett behov som uttrycks 
och förenar kommunrevisorer från kommuner med olika villkor och lokal 
kontext. Gemensamt beskriver de också kommunrevisionen som en del i, 
snarare än utanför, demokratiska institutioners ansvarsprocesser. Där är 
kontextuell kännedom, proaktiva och normativa dimensioner i 
medelsanvändningen för medborgarna en del av de villkor som revisorerna 
betonar och själva representerar när de utmanar ovanor och kulturer i 
revisionsprocesserna där den demokratiska ordningen och 
verksamhetsprocessernas sammanhang annars förbises. I den mer långsiktiga 
institutionella förändringen är det yrkesrevisorerna som är mest aktiva. Det är 
också betydelsefullt för de förtroendevalda som är i behov av 
revisionsadministrativt och professionellt biträdesstöd för förbättrad 
organisering av kommunrevisionen. 
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 Det är tydligt att gemensamma utrymmen för dialog och muntligt 
erfarenhetsutbyte är betydelsefulla redskap för revisionsaktörerna.  Även om 
det bevisligen är högt i tak i diskussionen och beskrivs som en viktig lärande 
aktivitet för dem som deltar där, är det som sägs i slutna rum inte dokumenterat 
för offentlig insyn.  
 Revisionsaktörer i några exempel refererar till en genomarbetad och samlad 
analys av revisionsårets alla granskningar och ansvarsbedömningar. Det blir en 
dokumentation som återför information till fullmäktige och revisionsansvariga 
förmedlar det som revisorerna bedömer vara den  viktigaste 
revisionsinformationen från det gångna årets granskningar och bedömningar i 
ansvarsprövningar. Det ger samtidigt fullmäktige och de revisionsansvariga 
information om vad revisorerna kommer att följa upp nästkommande år.  
 I de hittillsvarande empiriska resultatkapitlen har vi fått exempel på hur 
revisionsaktörerna tillvaratagit olika möjligheter att hantera de problem som de 
värderat som viktigast att hantera och som de organiserat med önskvärda 
resultat under mandatperioden 2003-2006. I resultaten visar sig också finnas 
kommunrevisorer som återkommande berättar om sitt lärande för att förstå 
revisorsuppdraget och om  erfarenheter  som inneburit avlärande från tidigare 
uppfattningar  för att förbättra eller lära om i arbetet med granskningar och 
bedömningar för revisionsansvars prövning i kommunrevisionen. 
Kommunrevisorer uttrycker genomgående i materialet sin medvetenhet om att 
de lär sig av erfarenheterna i sin praktik. Lärandet och behovet av 
kunskapsutveckling i praktiken är ett centralt tema i revisionens 
arbetssprocesser och yrkesrevisorer har också varit drivande för att börja 
säkerställa revisionens kunskaper baserade på dess villkor i praktiken. I nästa 
kapitel får vi ta del av lärande om revisionen genom de förtroendevalda 
revisorerna.  
 





 

12  Revisionens lärande processer 

I tidigare resultatkapitel har vi har fått insyn i vad det är för politiskt ansvar som 
i praktiken prioriteras, utmanas och förbättras i kommunala revisionsprocesser. 
Även om fokus har varit på de innehållsliga aspekterna i ansvaret så är ansvarets 
sociala dimensioner förenade med vilka som medverkar i de utmaningar som 
hanteras, vilka som tillägnar sig de kunskaper som behövs för ansvarig 
organisering av verksamheterna. De redovisade policyskapande 
revisionsprocesser har förbättrat det politiska ansvaret med resultat som 
värderas lokalt i de kommuner som ingår i de olika fallen.   
 I fallet för detta kapitel förenar sig 8 av de 12  kommuner som jag följt hela 
mandatperioden. I kommunerna i detta fall talas det mer än i de andra om 
lärande i revisionsprocesserna. De reflekterar i praktiken om  hur de tillägnar 
sig kunskaper för att kommunrevisionen ska bli bättre på att sköta sina 
uppgifter.   
 I detta kapitel är det enbart förtroendevalda revisorer som uttryckt sig.  
Muntligt och skriftligt har de reflekterat kring vad de lärt sig undet 
mandatperioden 2003-2006 och förmedlat det som de vill ska tillvaratas för att 
förbättra kommunrevisionens möjligheter att motsvara ansvaret den har i sitt 
åtagande.  
 Under 2007 svarade samtliga av de tillfrågade i dessa ’lärandefall’  ja till att 
dela med sig av vad de upplevde som de viktigaste i lärandet från den gångna 
mandatperioden med utgångspunkt i följande tre öppna frågor;  
 
1 När Du ser tillbaka på Din/Er utveckling i uppdraget som förtroendevald 

revisor, i revisorskollegiet för [kommunens namn], vilka erfarenheter är då 
särskilt betydelsefulla?  
 

2 Inför den kommande mandatperioden, vad vill Du förmedla, som kan 
bidra till fortsatt utveckling av revisionen? 
 

3 Har Du andra erfarenheter eller idéer om hur förtroendevalda i olika roller, 
(i fullmäktige, styrelser/nämnder, eller som revisorer), kan stödja varandra 
att klara av sitt åtagande att agera utifrån demokratiskt ansvar i för hållande 
till befolkningen? 

 
I de teoretiska avsnitten togs upp lärteorier som omfattar individuellt och 
socialt lärande i avsiktligt kollaborativt socialt samspel i ansvarsprocesser som 
rör sig inom, mellan och utanför organisationer i samhället. I detta kapitel får vi 
ta del av hur de förtroendevalda revisorerna resonerar om sina erfarenheter och 
det egna lärandet i praktiken. Vilka är  de viktigaste budskapen från de 
förtroendevalda revisorernas lärande i revisionsprocesserna? 
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Detta kapitel tar sin utgångspunkt i de erfarenheter som de förtroendevalda 
revisorerna uttrycker som mest betydelsefulla för deras eget lärande när de 
under 2007 ser tillbaka på utvecklingen i uppdraget som förtroendevalda 
revisorer den senaste mandatperioden (år 2003 – 2006). Dessa fall urskiljer sig 
tydligt från andra därför att de öppet reflekterar över sitt enskilda och 
gemensamma lärande i revisionen. I  ett par fall har de också dokumenterat 
handlingsplaner för fortsatta förbättringar och i kapitlet redovisas avslutningsvis 
ett exempel på en sådan handlingsplan.  

12.1  Att lära i förnyelse av kommunal revision 

Förändringar av rutiner respektive värderingar har påbörjats  
Hos en mindre grupp revisorer (2/11) framträder lärandet vara av mer ytlig, 
rutinbetonad karaktär. De känner sig nöjda med den inriktning de påbörjat och 
har fått bekräftelse på att de är på rätt väg i och utanför kommunen. För dessa 
handlar det exempelvis om att ”bli lite bättre på granskningen av 
internkontrollen (IDA 6, A, B, D). De behöver förhöra sig med andra lite mer 
innan de bestämmer sig för några mer stabila rutiner och vill ta juridisk hjälp 
för tolkningen av hur långt revisorerna rimligtvis ska gå i 
internkontrollsgranskningen. De refererar också till att de behöver läsa på i 
material som Sveriges Kommuner och Landsting har gett ut om 
internkontrollen. Det förklaras inte innebära någon större omprövning av 
revisionsarbetet, åtminstone inte innan kommunjuristerna sagt sitt. 
 Dessa revisorer känner sig över lag stärkta av vad som uttrycks i de senaste 
revisionsutredningarna. Vad som skrivs där i lagtext och som diskuterats med 
fullmäktige ger dem bekräftelse på att de förbättringar som gjorts är en bit på 
väg i arbetet.124  

”vi har förstått att vi är på helt rätt väg” (ID3:1-10) 

”Tycker vi ska fortsätta på den inslagna vägen; För det första, att se vad 
nämnder/styrelser gör; för det andra, komma med goda tips så att de tar sitt ansvar. 
Fortsätta odla en god dialog med styrelse och nämnder och inte minst vilket vi fortsatt 
strida för även om vi inte fått hela budgeten vi önskat för vi får ju också då spara: 
fortsätta med gemensam utbildning, planerar ju då en ny gemensam utbildningsdag 
med fullmäktige.”(ID5:2) 

De har fått bekräftelse på att de är på rätt väg. För dem innebär det ett 
komplementärt samspel för vad verksamheterna visar sig behöva av granskning 

                                                      
124 Kodnyckel S 12 
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och analyser och emot dubbelarbete till följd av revisorer som inte känner till 
vad som pågår i kommunen.    

”nu ska vi se till att klara av det vi påbörjat i förnyelsen av revisionen”  
(IDA 3.1-X A, B).  

Det innebär i sig en utmaning för dessa revisorer. Såväl de förtroendevalda som 
deras yrkesrevisorer har vid olika tillfällen fått ta emot ”en skrapa” av 
kommunalråden som vill läxa upp dem för att de inte ägnar sig åt revision så 
som det tolkas av kommunalråden.  Detta har revisorer varit med om tidigare 
de senaste åren. Med den erfarenheten får revisorerna alltfler argument för att 
inte låta någon granskad styra revisionens upplägg eller slutsatser. 
 Utmaningar som revisorerna talat om som mycket betydelsefulla för deras 
egen utveckling handlar om att representera förtroenderollen mer aktivt och att 
kunna organisera revisorsåtagandet på adekvat sätt i ömsesidigt respektfullt 
samarbete med yrkesrevisorer.  
 Det sägs vara en lärande utmaning att möta uppfattningar som av tradition 
har representerats av aktörer i etablerade kommunalpolitiska eller professionella 
positioner. I citaten nedan får vi möta dem som till slut avlär sig det gamla för 
att hjälpas åt att frigöra sig från dominans av rådande förhållningssätt för att ge 
uttryck för de alternativ som gemensamt kan åstadkommas. Det innebär att bli 
utsatt för prövning av de egna grundvalarna och det är väsentligt svårare att 
hantera än att låta det hela förbli.  

Lärande i erfarenhetsbaserad praktik 
När det finns en väl fungerande praktikergemenskap mellan revisorerna visar 
det sig också vara mer lyhörda revisorer som därigenom bidrar med mer 
trovärdig och heltäckande information från granskningen och för prövning av 
ansvaret sett ur såväl ekonomiskt och verksamhetsmässigt rättsreglerade som ur 
medborgarnas ändamålsenliga perspektiv på tjänster för särskilt utsatta grupper 
bland befolkningen. I de kommuner där revisionen under mandatperioden har 
fått ett annat innehåll genom att de utfört granskningar av nya objekt eller med 
annan inriktning än tidigare, har revisorernas förändrade handlingssätt i 
praktiken också inneburit ett samspel mellan alltfler och nya aktörer i och 
utanför revisorsgruppen. 
 Lärandets innehåll skiljer sig åt, beroende på vilka utmaningar som 
revisorerna aktivt valt att hantera under 2003-2006. Läranderesultaten är 
mångsidiga och förmedlas på olika sätt i konkret anknytning till revisorernas 
reflektioner om revisorsåtagandets särskilda roll i respektive kommun samt med 
exempel på revisorers kontakter med andra.  
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Revisorers självständighet utvecklas gemensamt i praktiken    
Att varje revisor har ett självständigt ansvar uttrycks som en självklarhet för var 
och en av revisorerna. Var och en ger uttryck för att ansvaret, som tagits emot 
som revisor, aldrig kan skyllas på någon annan. Denna viktiga självständiga 
ställning beskrivs inte stå i motsättning till att ta hjälp av varandra i arbetet i 
revisors-kollegiet/gruppen där de lyssnar på varandras argument och för en 
fortgående diskussion internt, ”kollegiet är ett ovärderligt sätt att få arbeta i” 
(IDA10,4,11). Utvecklingen av revisionen skapas med stöd i denna relation. 
Det  finns inte några färdiga förebilder för vad som är ett bra ansvarstagande 
för en förtroendevald revisor i dag. Stora förändringar inom 
revisionsinstitutionen och utanför skapar nya villkor för revisorerna att förhålla 
sig till. Till de förändringar som de förtroendevlada mest relaterar sina exempel 
till, hör den i lagstiftning stärkta rollen, fler och nya verksamhetsområden, 
komplexiteten i den nya regionorganisationen som ska kunnas granskas samt att 
verksamhetsprocesser sträcker sig över huvudmannaskapsgränser och stora 
geografiska områden, i landsting och framförallt i regionen. Uppdragets 
förändring i omfattning och den stärkta ställningen berörs mer generellt, uttryck 
kring dess komplexitet kopplad till organisationen och revisionsansveret 
förekommer. I  ett par olika revisorsgrupper uttrycker revisorerna att de känner 
sig tveksamma till om de alls har möjlighet att genomföra uppdraget så som de 
själva anser att det borde göras.125  

Ökad öppenhet för att kritiskt kunna granska det egna arbetet 
För att tydliggöra nämner flera informanter att öppenheten inom gruppen är 
viktig för att komma till tals förtroendevalda revisorer emellan.  Gruppen inte 
bör vara alltför chefsstyrd utan samtliga revisorer måste känna sig aktivt 
deltagande i hur revisorsgruppen genomför revisionen: 

”Revisorsansvaret, är ett viktigt ansvar, det är viktigt att man litar på sig själv, att 
man själv tänker till [och] inte [är] rädd att fråga, [och sen resonerar med de andra] 
måste förstå det jag själv är med och beslutar, fråga för att förstå.” (ID4:2) 

”Från början var de så att då styrde revisionschefen lite väl mycket. Det kanske han 
gör fortfarande, men det känns som vi revisorer är mera på banan nu.” (ID4:4) 

Dessa citat tydliggör hur viktigt det är med öppenhet och ett jämbördigt 
samspel inom gruppen av förtroendevalda revisorer. Det goda utbytet i 
gruppen bidrar dels till att de förtroendevalda revisorerna skall kunna 
kommunicera fritt med varandra, våga och orka diskutera igenom viktiga frågor 
om revisionens genomförande samt hantera revisionens egna inbördes 
motsättningar där chefs-/uppdragsansvariga revisorer har en annan uppfattning 

                                                      
125 Kodnyckel S12. 
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om hur problem ska hanteras. Det tidigare rådande sättet har varit att låta 
yrkesrevisorerna styra, vilket pågått mer eller mindre omedvetet.  

Partipolitiskt oberoende och politiskt ansvariga revisorer 
För att kunna skapa en atmosfär med aktivt deltagande förtroendevalda 
revisorer anses från flera håll att revisionsgruppens partipolitiska oberoende är 
ytterst viktigt. Det är essentiellt för revisionsgruppens sammanhållning att 
partipolitiken lämnas helt utanför revisionsgruppen: 

”… att arbeta över partigränserna. Jag har även erfarenhet av arbete i en kommunal 
nämnd och där styr partigränserna helt, vilket är helt hopplöst. Här [i revisionen] har 
vi inte haft några sådana diskussioner alls.” (ID4:4) 

”Stöttade [varandra här] för oberoendet, när partipiskan ven […]. Klargjort att vi 
inte följer någons linje, som revisorer är vi oberoende.  (ID4:5) 

Oavsett vem som tidigare styrt så uttrycks erfarenheterna från lärandet som 
innebär att bli fullvärdig deltagare i revisorsgruppen på liknande sätt. Det gäller 
också när partiordföranden tillika ordföranden i kommuners styrelser har fått 
styra och ställa så självständigt att det under årens lopp bara rullat på utan 
tillräckligt aktivt motstånd från vare sig fullmäktige, revisorerna eller andra. Det 
var en rådande situation tills revisorerna tog sitt ansvar; 

”att vi inte jobbar partipolitiskt, känner mig trygg i gruppen, bra diskussioner, 
väldigt gott stöd av varandra. Det var ju tufft i partiet men jag visste vad vi gjorde, det 
är vår roll [som revisorer] att säga ifrån, det hade gått för långt.”  (ID5:1) 

Ett annat viktigt verktyg för oberoende är användandet av utomstående aktörer: 

”Tagit en lite annan revisorsinriktning nu, köper mer kunskap utifrån, för 
oberoendets skull använder vi mer revisionsbiträden utifrån nu än tidigare 
år.”(ID4:5) 

En sammansatt revisionsgrupp betyder inte att revisorernas egenansvar 
försvinner, tvärtom tydliggörs och stärks det egna bidraget för fullgörandet av 
revisionen genom samspelet i gruppen. Det tycks finnas ett ömsesidigt 
stärkande kommunikationsutbyte i revisorsgruppen som bidrar till att balansera 
upp arbetet så att det inte blir partipolitiserat.  
 Under mandatperioden ägnade de förtroendevalda revisorer tid till att ha 
egna möten utan yrkesrevisorer vilket inte hade skett tidigare.  I dessa möten 
känner de sig friare att lyfta fram sina argument och förbereda de perspektiv 
och inriktningar som de vill bli bättre på att granska. 
  Det upplevs idag vara överensstämmelse om angreppssätt och hållning i 
revisorsgrupperna. De kan se på politiskt ansvar utan att partipolitisera 
ansvaret. Det bidrar till att inte skapa en alltför enhetlig revisionsgrupp, något 
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som citaten ovan också pekar på.  ID4:2 klargör att det måste finnas utrymme 
för personliga frågor och funderingar. Samtidigt som ID4:4 och ID4:5 talar om 
att de lärt sig mycket av att ta tag i det tidigare styrandet från yrkesrevisorer 
(”chefande”, ”mästrande”) i relationer där det saknades ömsesidig respekt. 
 Kontroverserna med yrkesrevisorer har hanterats på olika sätt, dels genom 
att upphandla nya biträden, dels genom att ta tag i frågan med berörda 
yrkesrevisorer. Det har funnits ett intresse från båda håll att få till ett mer 
ömsesidigt respektfullt samarbete.  
 Det märks idag hur komplicerat det var tidigare. Revisionen centrerades till 
en rådande hierarki som begränsade utvecklingen. Någon gavs skulden 
(”revisionschefen”) för de brister som påtalades. Det blev väsentligt mindre 
producerat och i mindre delar av revisionsuppdraget. Så länge som de 
förtroendevalda inte gjorde tillräckligt för att förändra innehållet i revisionen 
genom att låta bli att tala med sina biträden om vad de själva ville förbättra så 
riskerades hela revisionens arbete. Det var det oönskade som blev revisionens 
kännetecknande symbol utåt. Citaten nedan pekar på vikten av egenansvar, att 
var och en representerar revisionen såväl inom förvaltningarna som ute i 
kommunen;  

”Se till att du blir sedd! Gå ut och besök verksamheterna – lyssna, agera! Stå upp i 
KF och redogör för granskningarna! Tro inte att ledamöterna har läst och förstått! 
Gå på gruppmötena! Påverkar gör du mest i de små sammanhangen.” (ID7:1-5) 

”Kontrollera själv! Vid ett av de första mötena, blev vi helt klart lurade vid en 
föredragning om upphandling av konsult. Hade vi fått kontrollera anbuden, borde vi 
ha upptäckt saken. Nu var det mera av en slump, kom på det under sista året. Hade 
vi kommit på det i upphandlingen hade den med all säkerhet stoppats.” (ID4:4) 

De flesta revisorerna som beskriver eget och gemensamt lärande som ett 
lärande som behövs för att kommunrevisionen ska kunna motsvara 
medborgarnas rätt till insyn i skötseln av viktiga och för människors liv 
avgörande verksamheter i kommuners/landstings/region. Den genom lärande 
stärkta ställningen innebär såväl krav som stöd för att verkligen vidareutveckla 
revisionsuppdraget. Det är inte bara revisorernas information som utsätter 
andra aktörer för förändringstryck. Motsvarande förväntningar från omvärlden 
och uppdragsgivaren legitimerar att revisorerna agerar för att granska 
”proaktivt” och därmed bidra till insyn och information som främjar 
verksamhetsförbättringar och skapar ökat förtroende .  
 Särskilt tydligt inspireras revisorers lärande och förnyelse av förändringar till 
följd av viktiga vändpunkter i kommunen. Exempel på vändpunkter som 
inneburit en möjlighet att starta på nytt är fullmäktiges förväntningar på 
revisorerna, förnyad organisation/organisering, stärkt stöd i kommunallagen, 
att revisorerna bytt revisorsbiträden, att revisorerna på goda grunder riktat 
kritik och föreslagit att inte bevilja ansvar. Dessa vändpunkter visar sig 
revisorerna tillvarata i lärande syfte för att avlära otjänliga vanor som bidragit 
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till motsättningar som legat och lurat tills de lyfts fram och hanterats. Idag är 
det fler aktiva deltagare i dessa kommuners politiska arbetsprocesser och där 
råder ett mer öppet och konstruktivt sätt än vad som tidigare upplevdes.   Det 
talas också mer med utgångspunkt från kommunmedborgarnas och 
kommunens bästa vilket också börjar märkas i granskningars utgångspunkter i 
praktiken.126 Lärandet uppfattas ha bidragit till ett mer kreativt och jämbördigt 
utbyte. Mindre slentrianmässigt arbete har gett aktörerna i revisionsprocessen 
fler och meningsfullare uppgifter. Detta gemensamma lärande innebär också att 
de granskade upplever att de känner sig tryggare i revisionsansvaret. Detta 
bekräftas i intervjuerna med revisionsansvariga och fullmäktigeledamöter som 
välkomnar den revision de mött de senaste åren/året. 

Självorganiserande revisorer kan stödja politisk ansvarighet 
Revisionsdialogerna med de granskade och fullmäktige har tagits mer på allvar 
sedan revisorerna aktivt visat att de fullföljer de väsentliga revisionsfrågorna 
och medverkar i arbetsmöten för att de ska hanteras av dem som har ansvaret i 
politiken och förvaltningarna.  

”[Vi är] överens om att gå samlat fram för att vara starkare - och här är vi helt 
överens, om någon hade velat gå före så är det ju varje revisor som sin egen 
[myndighet] som har den möjligheten - men de har varit överens.”  (ID5:2). 

”Det har ju blivit öppnare i revisorsgruppen, med en bra ordförande, och därmed 
öppnare relationer med styrelsen. Vi träffas kontinuerligt nu, berättar om hur det är 
från olika håll, det blir inte [längre] ställningskrig, […] vi tar tag i frågorna och 
ställer dem från olika håll.”  (ID4:2) 

12.2  Att lära sig tillvarata relationer och 
kunskaper  

Ökat förtroende med lokala och professionella revisorer   
Samma teman som nämnts tidigare går igen i vilka lärdomar de förtroendevalda 
revisorerna för en fortsatt utveckling av revisionen vill förmedla till 
nästkommande mandatperiod. De tydligaste läraspekterna framträder i 
kommunikation och handling vad gäller betydelsen av kommunrevisionens 
självständiga ställning respektive arbetssätt som gör att kommunrevisionens 
kommunaldemokratiska dimensioner märks i praktiken. Det förutsätter tillgång 
till såväl förtroendefulla som professionella relationer i möten med 
                                                      
126 Märks i uttryck och angreppssätt i 9 av de 11 lärande fallen. Kodnyckel S12 
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förtroendevalda i olika roller, med kommuninvånare, med anställda tjänstemän 
och med sakkunniga professionella biträden i revisionsarbetet. 
 De egna lokala relationerna och erfarenheterna hjälper revisorerna att 
representera förtroendet för revisorerna och självständigt praktisera den 
oberoende ställningen i revisionsuppgifterna. Respekten för det egna åtagandet 
används också av dem då de deltar i möten med olika partipolitiska företrädare i 
granskningsarbetet och i relation till chefer/yrkesrevisorer. 
Kommunrevisionens betydelse som demokratiinstrument visar sig i 
revisionsprocessens samtal mellan revisorerna och dem de möter i 
granskningsprocessen och då revisorerna förmedlar sina bedömningar med 
underbyggda resultat från de perspektiv som ska klaras av enligt 
kommunallagen. Där är det särskilt svårt att komma åt ändamålsenligheten om 
det inte sker i kontakter med boende i kommunerna/ befolkningen. 
  Här ger revisorerna exempel på sin egen utveckling över tid och hur deras 
självständighet och deras ökade kunskaper har bidragit till ett väsentligt 
förbättrat revisionsarbete. Dessa revisorer klargör sina syften med revisionen 
bättre i möten med granskade. De har en bit kvar i direktiven till 
granskningsprojekten till sakkunniga för att får svar på den information de 
söker om ansvaret för sin egen bedömning. De tar stöd av professionella som 
inkluderar verksamhetspersonal och brukare i granskning av 
ändamålsenligheten sett ur perspektivet vad verksamheterna bidrar med för de 
medborgare som behöver dem och de använder fler angreppssätt och metoder 
än tidigare. Även om det finns mer att önska av revisionsmetodik för 
ändamålsenlig revision och för att begripa ändamålsenlighet, så är en förändring 
på gång i revisionen .127 Detta har i sin tur även visat sig bidra till att ansvaret 
inför medborgarna sköts med en helt annan öppenhet och respekt än tidigare. 
Det upplevs ha vidareutvecklat såväl de förtroendevaldas arbete som det som 
delegeras till tjänstemän och anställda i verksamheterna i kommunen och i 
möten med fullmäktige, med de granskade och med medborgarna.   

”Förtroendevald revisor får aldrig glömma sitt uppdrag som medborgarnas ”ögon”. 
Partipolitiska och andra hänsyn får inte stå i vägen för detta!”  (ID4:3) 

”Bli mera aktiv och ifrågasättande! Det är också viktigt att vi som revisorer verkligen 
förstår att det är förtroendevalda politikers ansvar vi granskar och inte tjänstemännen 
och att framförallt de senare även inser detta.”  (ID4:4). 

”Tänk på oberoendet som förtroendevalda, inte mästra, styra, inte partipolitisera, 
tänka demokrati. Fortsätta tillvarata den stärkta rollen […]i den demokratiska 
processen.” (ID4:5) 

                                                      
127 Förändringar som inte ännu fullföljts pågår och berättas om höra till lärande som bidrar till 
kunskapers utveckling och som tillvaratas för att bli bättre på att granska och bedöma 
ändamålsenlighet.. Kodnyckel S 12 
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”Tror också, kanske är viktigare än vad man förstår: att vi inte partipolitiserar 
revisionen, den är politiskt tillsatt förstås men det är en styrka att vara eniga det 
märkte vi så tydligt innan, vi tog steg för steg och sade ifrån men sedan kommer det 
till en politisk punkt när det inte håller längre och då gäller det att revisionen står 
enig och säger ifrån.”  (ID5:2) 

Samma lärdomar som redovisats ovan återkommer när informanterna får 
diskutera och besvara enkätfrågor om hur förtroendevalda i olika roller kan 
samarbeta för ett ökat demokratiskt ansvar. Koncentrerat till hur själva 
revisionsgruppen bör vara sammansvetsad är det främst relationen mellan 
förtroendevalda politiker och förtroendevalda revisorer som uppenbarar sig; 

”När det gäller revisorskollegier är ett huvudvillkor för att kollegiet skall fungera väl 
att partipolitiken lämnas utanför sammanträdesdörren!”  (ID4:3). 

”oberoende ställning är viktigt, revision är ej partipolitik, vi är valda av fullmäktige 
men står fria i förhållande till allt annat. Att ordförande är från oppositionen är 
viktigt, ett måhända symboliskt tecken men ändå.”  (ID5:2) 

”Som revisorer är vi på partimöten men har inga bekymmer där, de vet och jag 
respekteras som revisor, jag kan exempelvis berätta utifrån kunskap och material vi 
får som revisorer, vi förmedlar ju inget från vårt interna, våra interna resonemang som 
stannar i rummet. [… …]. Revisionen vi är en fantastiskt go grupp, vi funkar så 
bra ihop nu, ingen partipolitik, även om alla är politiskt aktiva, deltar i gruppmöten, 
men finns ingen partipolitik i revisionen för vi har varit överens om hur vi skall 
arbeta som revisorer, vad som gäller att inte någon kan kullkasta fullmäktige eller 
nämndbeslut, ändra dem, etc. Har mycket stöd av varandra  (ID5:3) 

Återigen betonas vikten av en väl sammansvetsad revisionsgrupp. Vidare kan 
man se ett tydligt exempel på hur relationerna mellan de olika politiska organen 
underlättas av att revisionens roll tydliggörs och att andra därmed reflekterar 
över sin roll. Citaten nedan kretsar kring att ID5s revision har prövat 
revisionsansvariga och bedömt att de inte kan beviljas ansvarsfrihet; 

”… ej beviljat ansvar bidragit till något positivt i sig självt och enigheten inom 
revisionen om rollen där är väsentlig, står starka oberoende […]. Alla tar nu 
revisionen rapporter på mer allvar.  (ID5:2). 

Ett återkommande recept på bra revision är som framgått en i praktiken aktivt 
lärande revisorsgrupp som avlär sig och beaktar nya och alltfler olika 
revisionsaspekter av verksamheten och som svetsas samman med utmaningarna 
gruppen faktiskt tar sig an. Detta innebär dock svårigheter när 
mandatperioderna och därmed gruppdynamiken växlar då kunskap och 
utvecklade arbetssätt riskerar förloras; 

”inte bra att många slutar samtidigt i ny mandatperiod, revisorer borde kunna väljas 
så det överlappar valåret, 4 år men då 2+2” (ID4:5) 
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”Det oroar mig lite: en helt ny revisor, har inte varit aktiv, vald som företagare i en 
massa företag, får vänta och bilda mig en egen uppfattning först, men oroar mig lite 
för vi i revisionen har ju hittat revisorsrollen, denna person är lite kontroversiell, deltar 
inte i möten, vill gå sin väg kanske.” (ID5:1) 

”Nu har vi fått en helt ny, få se hur det går, ingen av oss måste vara så duktig inför 
andra, men nu får vi ju börja om i denna grupp, vi har inte haft partipolitiska 
resonemang förut i revisionen och det har varit en väldigt fin grupp, samförstånd om 
vad revisionen är.” (ID5:3)  

”Vi har nu [mandatperioden 2007-2010] fått två nya revisorer som inte har någon 
erfarenhet av kommunal verksamhet alls, och de har hittills inte öppnat munnen på 
våra möten!”  (ID7) 

ID4:5 visar förståelse för att förändring är nödvändig i en demokratisk 
organisation samtidigt som det finns en insikt om att förändringen kanske 
bättre kan tillvarata revisionens samlade kunskap om inte allt sker på en gång. 
En långsammare förändring kan å andra sidan innebära att hårt inarbetade 
strukturer inom revisionsgruppen lättare förblir och cementeras i och med att 
förnyelse som förändrar försvåras, det klassiska dilemmat med kooptering.  

Revisionens budget varierar och begränsar   
Revisionen är inte heller färdigutvecklad tack vare ovanstående redovisning av 
lärdomar.  Det visar sig i flera fall att revisorerna har svårigheter att fullgöra 
uppdraget och svårt att ta hjälp utifrån av professionella biträden i den 
omfattning de egentligen skulle behöva: 

”Skulle vilja att revisionen kunde vidgas och utvecklas mer men vi har inte alltid fått 
de pengar som behövs, behöver ju mest när det är som svårast, och vi får ju också visa 
att vi sparar.  […] Annan finansiering? Nej det finns nog inget annat bra sätt utan 
det ska vara kommunalt o lokala pengar.” (ID5:2) 

Jag tycker sedan att vi ska försöka minska våra kostnader lite. Frågan är om vi inte 
har för stort revisionskontor. Men det är naturligtvis en känslig fråga att diskutera 
öppet. Jag tycker vi också är rätt dåliga som arbetsgivare. Kanske borde vi kunna 
förbättra det (ID4:4) 

Också revisorer som har den budget de behöver för att granska enligt god sed 
ifrågasätter om de använder budgeten på optimalt sätt med nuvarande 
organisation. När budgetmedlen används till anställda, minskar utrymmet för 
att få den variation av kunskaper som behövs.  Detta blir särskilt tydligt om 
revisorerna som arbetsgivare inte själva presenterar och driver på utvecklingen 
för att få stöd av yrkesrevisorer med de kunskaper som de som ansvariga 
förtroendevalda för kommunrevisionen anser sig behöva.  Att ha resurser i 
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termer av tillgången till professionella yrkesrevisorer presenteras som en 
väsentlig aspekt för kommunrevisorernas oberoende.  
 Ekonomiskt beroende hindrar också yrkesrevisorernas utveckling (B7.9,14). 
Företagen satsar inte på att utveckla revisionsmetodik när de inte får tillbaka 
något i termer av lönsamhet. Det finns återkommande exempel på att 
ekonomiskt oberoende stärker revisorerna.  De kan då ägna sig åt väsentliga 
revisionsfrågor även när det kräver nya angreppssätt för att granska frågorna, 
tar mer tid och kräver andra resurser än vad budgeten traditionellt disponeras 
för och som gör att det ansvar som kräver kritisk granskning och bedömning 
utesluts.  

12.3  Kontakter förtroendevalda emellan 

Institutioner som stödjer och motverkar förbättringar  
Även om revisionen utvecklats och representerar kommunrevisionens uppdrag 
och normer enhetligt i en sammansvetsad grupp handlar revisionen inte om 
revisorerna i sig. Det demokratiska ansvaret måste tas av samtliga 
förtroendevalda i de politiska arbetsprocesserna. Revisionsgruppens relationer 
med övriga förtroendevalda är därmed viktig för att kunna följa 
ansvarsprocesser och samspelet av förtroendevaldas ansvar. Med 
erfarenheterna ökar förståelsen bland förtroendevalda om vad revisionen 
faktiskt innebär nuförtiden. Revisorerna själva bör utvecklas och röra sig mer i 
de verksamheter som finns för att förstå deras uppgifter i ett större 
sammanhang. Samtidigt bör också förtroendevalda i andra uppdrag 
representera sin förtroenderoll i praktiken och se den i relation till andras 
arbete. 

”lagstiftningen från och med år 2000 med efterföljande korrigeringar har underlättat 
revisorsrollen och även bidragit till att både uppdragsgivarna (fullmäktige) och de som 
granskas fått en förbättrad och fördjupad insikt om vad revisionens roll egentligen är. 
Innan dessa lagändringar upplever jag att de flesta såg revisionens roll som något 
diffust.”(ID4:1) 

”Utbildningen i fullmäktige, den vi föreslog, det var vi som tog initiativet till 
kommunfullmäktiges presidium, den utbildningen var väldigt bra […], de i 
fullmäktige var också nöjda och pratar fortfarande och tar stöd av de resonemangen 
där – förut var de oklara med vad revisionen har för roll o nu är relationen till 
revisionen klarare för alla – och tog det här på allvar.”(ID5:1) 

”Vi bör sätta oss in i verksamheten mera. Många av oss får ju erfarenhet genom egna 
och anhöriga och vänners besök, men vi har också rätt till ersättning för, tror jag, 7 
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dagar per år, som vi knappt utnyttjar alls. Jag har använt en dag. Jag har inte hört 
att någon av de andra varit bättre.” (ID4:4) 

”Min erfarenhet, jag har fått en uppfattning som är från både positiva och negativa 
exempel som är skrämmande, finns tjänstemän som … kommer helt oförberedda till 
våra möten, [det är] förvånande och [jag blir] skrämd över det. Exempelvis, vi sände 
ut frågor före men de kommer själva till möte med oss utan att samarbeta med sin 
nämnd, utan att stämma av något med sin nämnd, vet ingenting trots att de fått 
frågor i förväg, vet inte om de är okunniga eller nonchalanta, förekommer både och. 
Har också motsatta mycket bra exempel från [namn på nämnd]nämnden, de har en 
tjänsteman som borde vara i alla nämnder. Där är det alltid ordning och reda, det 
dokumenteras, följs upp och de är insatta i sina frågor. Bland förtroendevalda är det 
(precis som hos tjänstemän) lite upp och ner.”(ID5:3) 

Det finns exempel som pekar på att fler av de förtroendevalda, som tidigare 
bortsett från revisorernas frågor och kritik, praktiserar ansvaret aktivt i sina 
olika uppgifter i politik och förvaltning. Efter bra revisionsdialoger och årliga 
uppföljningar inför revisionsberättelserna, agerar förtroendevalda för att sköta 
uppgifter, som följer av olika politiska roller, i fullmäktige, styrelser och 
nämnder respektive i revisionen ,bättre. I styrelse och nämnder där revisorerna 
tidigare haft svårt att få gehör för att det är styrelsen/nämnden själv som är 
ansvarig för den interna kontrollen inom sin respektive verksamhet förbättras, 
märks en ökad förståelse för frågan och att rutiner för bättre ledning, styrning 
och uppföljning finns på styrelser/nämnders agenda  

Förbättrad politisk ansvarighet när flera medverkar    
I stället för att retoriskt tala om hur det borde vara har dessa ’lärande revisorer’ 
i stället vinnlagt sig om att ta tid och stöd för att få fram en allsidig belysning av 
problemen tillsammans med de berörda som varit öppna för det. Revisorernas 
bedömning och kritiska information visade sig då vara väsentlig och användbar 
för de förtroendevalda styrande; 

”Med de brister som uppmärksammats kring förståelsen av fullmäktiges ansvar, som 
revisionen och fullmäktiges presidium tog initiativ till, med arbetsseminarier i 
fullmäktige, så har fullmäktige tagit hand om det” (ID2) 

Vad som bör förmedlas till kommande mandatperioder är behovet att fortsätta 
att arbeta med relationerna mellan politiker i olika uppdrag.  Revisorernas 
diskussioner kretsar mer kring hur förtroendevalda i andra åtaganden kan bli 
bättre på att sköta vad de åtagit sig än kring revisorernas arbete:  

”… hantera starka politiker (i styrelsen eller i kommunalrådspositioner) som helst 
ser att revisorerna rättar sig efter dem. Det är inte trevligt att få utskällningar för att 
de tycker vi lägger oss i men vi har lärt oss att det är en del i revisionsarbetet eftersom 
dessa politiker blir utmanade av att vi inte låter dem själva avgöra vad som är 
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revisorers ansvarsområde. De är så vana vid att alla rättar sig efter dem och vill gärna 
politisera revisionen med sitt sätt att se det.” (ID3) 

”När budget diskuteras så är det alltid väldigt tight med pengar och inget går att 
spara, när det är i slutet på ett budgetår, finns det av någon anledning ofta en hel del 
pengar kvar, som man snabbt måste göra sig av med för att inte förlora dem. … [j]ag 
trodde den offentliga förvaltningen hade utvecklats något på 30 år, men inte när det 
gäller överskotten i slutet på budgetåret i vart fall.” (ID4:4) 

”Det är tokigt, vi läser protokoll för alla olika nämnderna, […] men i dem går inte 
att utläsa, ur protokollet går inte att läsa vad som gäller, de är så dåligt skrivna så 
man blir inte klokare av dem, går inte förstå vad det handlar om eller vad som 
beslutats, det vet inte de som sitter i den styrelsen/nämnden heller, borde ändå gå att 
läsa ut vad det är som beslutats, ekonomi, mål, etc. – jag menar inte att det ska 
skrivas diskussionsprotokoll [… men] varje nämnd borde ha en stående punkt där 
de följer upp vad som händer med verksamheten och ekonomin, så är det fortfarande 
inte.” (ID5:1) 

”De valda som sitter där, de måste veta vad de sitter på för stol, i fullmäktige, styrelse 
eller nämnd, läsa in handlingar, gå dit och också vara aktiva i sina partier, det är 
inte alla, finns de som aldrig är på ett partimöte, man måste gå och diskutera innan 
på sina partimöten, en del företräder ju bara sig själva, inte partiet de nominerats av. 
Jag har ju också förut gått på partimöten, men det finns de som kommer och bara 
sitter som fågelholkar, de ska ju gå på möten, på arbetarkommunen – det är 
skrämmande, är ju valda ur sitt parti o ska ju i fullmäktige föra fram o diskutera 
deras talan [… …]. Lite skrämmande också, trots att fullmäktige har dem som 
skall kunna till hjälp [… ]så gjorde valberedningen helt fel och fullmäktige beslutade 
först tillsätta vilka som helst som revisorer i bolagen, men då sa [förnamn] 
[revisionens ordförande] ifrån, och läste för dem, att de ska tas ur kretsen för revisorer 
för att få helheten på kommunen, […] valberedningen hade inte kollat upp ordentligt 
de nya bestämmelserna – det är illa – så revisionen behöver finnas med i fullmäktige 
– blev ju rörigt förstås på det mötet och valen fick göras om – de vet inte vad de fattar 
beslut om! [… …].”(ID5:1) 

Utbildning tillsammans, som jag sa förut, gäller att vi fortsätter med, det planeras nu 
i vår igen. Det är också bra att [NN, revisionens ordförande] är ersättare i 
fullmäktige, att han går dit, för då vet vi hur de resonerar och där i fullmäktige har 
de förstått mycket mer nu, innan utbildningen tror jag inte de visste de olika rollerna, 
varför det var ett fullmäktige, styrelser, revision. Nu har de börjat förstå, det märks, 
att de har ansvar i fullmäktige inför medborgarna. Vi har inga andra specifika 
tillfällen att synas i fullmäktige så det är bra att [NN revisionsordföranden] är där. 
De i styrelse och nämnder måste ju också gå till sina gruppmöten, diskutera med 
andra där.”(ID5:1) 

Enligt citaten ovan är det tydligt att revisorerna anser att de får lägga mycket tid 
på att få till det samspel som behövs för att ansvarsprocesserna i och utanför 
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politik och förvaltning ska åstadkomma resultat som är förenliga med 
fullmäktiges inriktningsbeslut.  
 Det visar sig samtidigt att det är möjligt att få till den rörlighet och dynamik 
som behövs, för att kunna förbättra och tillvarata kunskap som behövs för ett 
bättre samspel i kommunen. Det blir ofta lagstiftning och de revisorernas 
kommunikation med medborgarna i allmänhet som underlättar att dialogen 
klargörande av förväntningar och villkor kommer igång.  
 Revisorerna har också idéer om vad som är bra och vad som skulle kunna 
utvecklas inte bara inom den politiska organisationen i kommunen utan också i 
den ideellt baserade partipolitiska verksamheten bland partimedlemmar och 
folk i allmänhet. Utifrån det kommunaldemokratiska perspektivet ser 
förtroendevalda revisorer behov av att förtroendevalda representanter behöver 
närma sig folk i allmänhet i kommunen och delta i sina respektive partier 
diskussioner för politiskt ansvar för kommunens verksamheter .  

12.4  Förtroendevalda med 
medborgarkontakter efterlyses 

Informationsutbyte mellan förtroendevalda och folk i allmänhet 
Lärande förtroendevalda revisorer efterlyser aktiva representanter i fullmäktige 
för att det ska kunna bli den styrelse av folket som det borde vara. Ordningarna 
för styrande och styrda har blivit omvända och som det nu är i praktiken 
efterlyses att de styrande närmar sig dem som styrs; 

”Nu [efter ej beviljad ansvarsfrihet] tänker nämnderna på att ta ansvar för sina 
beslut, veta vad de beslutar och att besluten följs upp ordentligt – de kan inte ändras 
av någon annan eller struntas i att genomföras så som det var förut. Man står för de 
beslut man tar nu. [… …] Har nog varit lite tufft för dem i det partiet men de har 
rett ut mycket, och deras revisorer har inte backat för att en del i partiet varit tuffa 
mot dem, men nu är det en annan inställning och vi ser fram emot att ha ny arbetsdag 
med fullmäktige denna mandatperiod för det är ju många nya nu.”(ID5:3) 

”Många medborgare förefaller anse att avståndet mellan väljare och valda är alltför 
långt. Därför är det nödvändigt att valda politiker med större regelbundenhet och 
oftare vistas ute bland medborgarna för att lyssna av deras åsikter […]. På så sätt 
skulle mycket kunna förbättras genom att medborgarnas egna erfarenheter tas till 
vara (ID4:1).  

[…] Att [kommunens] respektive verksamhet fick en [”fadder”-]politiker [från sin 
styrelse och nämnd] att kommunicera på djupet med om både positiva saker men även 
för att fånga upp det som bekymrar de anställda inom denna verksamhet. Man 
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skulle på så sätt få betydligt kunnigare politiker och verksamheterna skulle känna 
att man når fram med sina synpunkter och ”lyssnas till” och blir sedda på ett helt 
annat sätt än idag oavsett om man får gehör för sina förslag eller inte. Idag ses 
politiker som en grå massa som kryper bakom varandra när det hettar till och det 
kan upplevas frustrerande av de verksamhetsansvariga och deras medarbetare. En 
annan vinst skulle bli att viktig information om verksamheten inte skulle försvinna 
på vägen upp genom byråkratin fram till styrelsen/nämnden. Detta har jag upplevt 
påtagligt under många år då exempelvis en verksamhetsbudget på kanske 50 sidor 
komprimerats till 18 rader i den slutliga budgeten som föreläggs styrelsen (ID4:1). 
Jag tycker även att tjänstemännen på ett bättre sätt än hittills borde ges ansvaret, att 
ur verksamhetsplanerna från en verksamhet, klart och tydligt mejsla ut de 
frågeställningar som kräver politiska ställningstaganden.  

Idag har politikerna ofta stora svårigheter att se vad de egentligen ska eller bör 
ta ställning till. Resultatet blir att viktiga beslut som i princip måste fattas aldrig 
tas ställning till. Effekten av detta blir bristande politiska styrning och avsaknad 
av politiska prioriteringar, som utgör grundvalen för en politiskt styrd 
organisation. Följden blir också att anställda i verksamheterna själva tvingas 
prioritera utan politiskt stöd (ID4:1). ”Mina idéer/förslag skulle kunna bidra aktivt 
både till bättre beslutsunderlag och uppföljning samt till bättre förtroende mellan politiker och 
verksamhet samt ytterst till bättre och effektivare verksamhet för medborgarna.”(ID4:1) 

Mer öppen och kommunikation om det som är av betydelse  
Som ovan nämndes kan många problem lösas genom en god kommunikation 
mellan de förtroendevalda revisorerna och dem som de arbetar med. 
Revisorernas erfarenheter visar att kommunikation också kan ta sig olika 
former. Revisionsdialoger där revisionen tar emot information för att ägna sig 
åt granskning av det som är väsentligt upplevs vara en förutsättning för att 
revisionen ska kunna bidra till ändamålsenlig organisering och förberedda 
meddelanden i kontakter med media och för att nå ut till allmänheten.  Det 
som upplevs meningsfullt att kommunicera ska också kunna uppfattas. 

”Bra att vi kallar alla nämnderna till oss varje år [revisionsdialog], det är 
bra”(ID5:1) 

”Det [är] av oerhört stor vikt att vi står på god fot gentemot media eftersom de kan 
vara ytterst goda medspelare som hjälper oss att komma ut med resultatet av vårt 
arbete. Det gäller således att få dem att intressera sig för vårt arbete och skapa former 
för kontinuerlig avstämning av det som är av intresse för medborgarna. Vi har det 
berömda uttrycket ”den som inte syns finns inte” och detta gäller i hög grad den 
revision som bara arbetar i det fördolda. Med andra ord [är] kommunikation såväl 
inåt som utåt … kanske den viktigaste framgångsfaktorn förutom bra genomförd 
revision.”(ID4:1) 
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”Har bra kontakt med media, och de skriver begripligt, får hjälp med en sida 
sammanfattat pressmeddelande. I tidningen står det ofta, ”vad var det revisorerna 
sa?”, ”nu fick revisorerna rätt igen” – vi bekräftas av media o 
allmänheten.”(ID4:5) 

”Rapportsammandragen, de är bra, bara en sida, är väldigt bra, alla hinner inte läsa 
en hel rapport, en sida läser alla o den är så bra. Då läser folk också det märker 
vi.”(ID4:2) 

”Nu informerar vi i fullmäktige, har en dialogpunkt jämt i fullmäktige, varit 
jättebra, har blivit mer ansedda sedan dess, som revisorer. … förstått vad det är vi 
menar och tänker på när vi ger våra synpunkter, nu kan vi vara kritiska, prata om 
det utan att det blir konflikt, det blir mer begripligt för andra. En sådan bra grej är 
också sammanfattningarna, pressmeddelandena, en sida, rätt o enkelt skrivet, som 
alla i fullmäktige får och som pressen får. Detta tillsammans har skapat grunden för 
bra dialog med fullmäktige – förut stod revisionen utanför den politiska processen 
[…]. Revisionen är en del i den demokratiska processen nu, kan bli bättre.”(ID4:5) 

Dessa citat knyter an till diskussionen om revisionsgruppen som en enhetlig 
men samtidigt öppen grupp, då budskap lättare förmedlas i en grupp som är 
ense.  Revisionsgruppen kan också bidra till att tydliggöra gränser och 
ansvarsområden för övriga förtroendevalda genom att fungera enhetligt varpå 
ansvaret underlättas. Är rollerna istället diffusa blir det svårt för samhällets 
organ att veta vad de ansvarar över och därmed blir det också  mycket svårt att 
förvalta ansvaret. Man skulle kunna se det som att en väl fungerande 
revisionsgrupp förstärker ett ”vi mot dem”-förhållande. Med en god 
kommunikation mellan parterna i samhällsbyggandet blir detta mer eller mindre 
polariserade förhållande positivt i och med att samtliga arbetar för ett 
fungerande samhälle. Om kommunikationen däremot inte finns rör det sig 
istället om att ”vi mot dem”-förhållandet inte finner något gemensamt mål 
varpå en utveckling blir svårare att uppnå. Att använda sig av media som 
kommunikationsmedel har också ytterligare en positiv effekt eftersom media 
når ut till medborgarna. Därigenom involveras inte enbart de redan inblandade i 
den politiska processen utan också medborgarna själva och samhället 
demokratiseras. 
 Lärdomar som informanterna vill föra vidare till efterkommande 
mandatperioder är att bevara och/eller utveckla kommunikationen med 
aktörerna i revisionens arbetsprocesser just för att kunna skapa fungerande 
relationer något som är en nödvändighet om samhällsansvar ska kunna tas.  
Revisionen måste integreras som en del i den demokratiska processen och får inte 
ses som en engångsföreteelse eller tillfällig ansvarskontroll: 

”Kommunikationen med kommunfullmäktigeledamöterna måste ur revisorernas 
synvinkel förbättras ytterligare. Revisorerna bör uppmuntra ledamöterna till denna 
kommunikation.”(ID0) 
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”Det är också viktigt att vi i vårt fall bevakar att vi får fortsätta med ”revisorernas 
dialog” eller ”revisorernas” rapport … på varje fullmäktigemöte. Därigenom uppnås 
att revisionen successivt betraktas som ett naturligt inslag i den vardagliga 
verksamheten och vi får även möjlighet att vid varje fullmäktigesammanträde ha 
informella diskussioner med fullmäktigeledamöterna om frågor som de tycker är eller 
hanteras konstigt. Sedan kan vi i revisorskollegiet överväga om sådana ”inputs” ska 
föranleda någon åtgärd från vår sida eller inte.”(ID4:1) 

”Vi ska bli bättre på att göra besök i nämnderna,[…]vi läser protokollen o 
handlingar men vi borde besöka dem oftare [… …]. Hela revisionen träffar årligen, 
alla presidierna med högsta tjänstemän och ekonomiskt ansvarig, då har vi sänt ut 
våra frågor, sen går vi igenom […]frågorna när vi möts.”(ID5:1) 

”Att vi fortsätter på vägen som vi börjat; det att ha bra dialoger med nämnderna och 
tjänstemän när vi träffar dem, att vi kan träffas och prata, inte hugga direkt, att vi 
inte uppfattas som några bufflar – och där var ju utbildningsseminariet vi hade med 
kommunfullmäktige, och de sitter också i kommunstyrelsen, den var så viktigt, och 
det hoppas vi att kommunfullmäktige planerar igen, och det är på gång. Efter den 
utbildningen så blev det helt annorlunda, sedan dess kommer de inte emot oss med 
taggarna utåt, utan förstår rollerna och att det var, är nödvändigt att beslut följs 
upp.”(ID5:3) 

De förtroendevaldas roll i denna kommunikationsprocess är ofrånkomlig i och 
med att det rör sig om en relation där revisorerna relaterar till berörda organ. 
Kommunikationen te sig på fler sätt än rent informationsbyte då det snarare 
handlar om att integreras i den demokratiska processen genom att tillsammans 
med övriga ansvariga finna nya konstruktiva sätt att underlätta samspelet. 

Utveckling av kunskap inom och utanför 
förvaltningsorganisationen 

”Gemensam utbildning, fullmäktige – och eftersom styrelsen och nämnder sitter på 
flera stolar, så är alla med – och revisorer, där vi jobbar ihop och förstår att rollerna 
är olika men det handlar om förtroendet och att tänka på alla och hela kommunen, 
som förtroendevalda”(ID5:3) 

”[d]et finns förebilder inom kommunen, bildningsnämnden, de borde ut och lära 
andra, ha interna utbildningar och ta vara på duktiga tjänstemän. Utbildning, har 
jag sagt, det gäller också att vi revisorer har kontakterna med andra kommuner, det 
är bra, det bästa där är grupparbetena. Har lite kontakter och har varit på samrev 
seminarium, det var bra, grupparbeten är det bästa när vi får pratas vid som är 
revisorer! Vi måste utveckla samarbetet kommuner emellan mer.”(ID5:1) 
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”Var med så ofta du kan i alla olika sammanhang! Åk på kurser och konferenser, 
delta i nätverk, gå på informationsmöten, kommunfullmäktigesammanträden, 
gruppmöten ...”(ID7) 

De förtroendevalda revisorerna förklarar att det är mycket tack vare en väl 
fungerande revisionsgrupp och gott stöd av yrkesrevisorer som de har fått igång 
en fungerande kommunikation med såväl andra ansvariga i den kommunala 
förvaltningsorganisation som fler aktörer och medborgare ute i samhället.  
 De har tränat upp sig i att (om)skapa för goda interaktioner. Erfarenheterna 
från en destruktiv ”vi mot dem”-relation som utvecklats till en konstruktiv ”vi 
och de”-relation med ömsesidigt utbyte underlättar för att gemensamt 
ansvarstagande i samhället. 

”Vi [förtroendevalda revisorer] var fram till dess [lagändring 2000] några obehagliga 
personer som helst ville spika upp de granskade på väggen för att skämmas över sina 
misstag […] Vi har således fått dels bättre lagstöd för vår verksamhet, dels nått ut 
med kunskap om vad vi kan stå till tjänst med och även fått en relativt stor förståelse 
för vad vi kan åstadkomma utifrån vår tilldelade roll.”(ID4:1) 

”Samarbete är en röd tråd, det har revisionen blivit duktigare på, som att vara med 
på fullmäktige, där vi deltagit alla gånger dessa fyra år […]föra fram frågor utan att 
det blir ställningstaganden direkt, väldigt duktig, så vi har också blivit duktiga på 
att möta övriga ledamöter på ett bra sätt[,] inte som domare, kontrollanter – det är 
inte alls så mycket ”vi och dom” nu, nu förstår alla mer vår roll o sin olika del i 
olika uppdrag när vi möts […]. Klimatet har blivit bättre och bättre efter 
hand.”(ID4:2) 

”[…] kommunstyrelsen och nämnderna, och när vi träffar deras presidier, 
förvaltningscheferna och någon ekonomiansvarig […] har också haft mer förståelse för 
vad revisionen är till för och revisionens roll, efter det skedde med ej beviljad 
ansvarsfrihet. Då det var ju en turbulens, verkligen men, det har blivit bra efteråt och 
mycket ändrar sig.”(ID5:1) 

”vi är på väg mot något bättre i kommunen: tror på en förbättring framöver för nu 
sedan [ej beviljat ansvarsfrihet 2005] så är det mycket som har tagit fart; 
internkontroller inom nämnderna har tagit fart, förut visste de inte vad det var, eller 
vad som fanns eller gjordes och inte. Uppföljningar av beslut, de har tagit till sig det 
här i nämnderna, att de ska veta vad de fattar för beslut, stå för sina beslut och följa 
upp dem [… …]. Men det har alltid varit en ”jag själv” mentalitet, ingen fick 
minsann tro att den visste något eller hade en erfarenhet av något som var bra för fler. 
Nu känns det så mycket positivare, inte de här taggarna ute och inga sura miner när 
man träffas på mötena. Det är ju ändå så att vi förstås kan ta upp frågor som de 
kanske inte lyft förut men det är inga taggar mot oss som revisorer för det, vi måste ju 
inte alltid tycka lika men nu kan vi prata om det.”(ID5:3) 



Revisionens lärande processer 

287 

Som tidigare nämnts kan relationen gynnas av att revisionens uppgifter 
tydliggörs utifrån exemplet med ej beviljad ansvarsfrihet i ID5.   Genom 
kommunikation är det möjligt att skapa handlingskraftiga relationer som 
kompletterar varandra och därigenom skapa ett samverkande, där de 
medverkande känner till sin egen och andras roller . Dessa relationer är dock 
inte lätta att få till stånd utan kräver förändrade strukturer och förhållningssätt: 

”Försökt förbättra: Strukturer, procedurer [för] att ha med både tjänstemän och 
politiker. I det helt övervägande antalet fall vi fått förändringar till stånd har det inte 
berott på politiska beslut utan på att vi fått gehör för våra synpunkter hos 
chefstjänstemännen.”(ID7) 

De förtroendevalda revisorerna vill gällande dessa relationer förmedla dels att 
fortsätta på de konstruktiva vägar man påbörjat, dels att finna nya vägar för 
kommunikation.  Kommunrevisionen måste se till att skaffa sig de kontakter 
och göra de studiebesök de behöver i och utanför den kommunala 
förvaltningen för att få den insyn och information som krävs för att uppfattas 
som en mer integrerande tillgång i ansvarsprocesserna.   

Att ta sin del i det demokratiska ansvaret 
När det kommer till hur övriga förtroendevalda ska agera för att bättre stödja 
varandra och bättre kunna utföra sitt demokratiska ansvar kan man urskilja två 
spår. Dels kan man se på dagsläget och vad man bör bli bättre på, dels kan man 
skönja vilka mer långsiktiga tankar man har om revisionen och dess roll. För 
det första handlar det åter om att synas och att revisionen skall vara mer öppen 
och offentlig. För det andra ska revisionen vara fri från partipolitik och ha en 
god kommunikation En ökad integration i verksamheterna är nödvändig för en 
bra relation 

”Jag tycker att partipiskan är ett stort hinder i det demokratiska ansvaret. Jag har 
ju också suttit i barn- o utbildningsnämnden i [x]kommun. Nu blir det miljö- o 
samhällsnämnden. Och jag har svårt att förstå att så många frågor kan styras av 
partigränserna. I landstinget borde ju det vara färre, men det verkar inte så, när man 
läser handlingarna. När det just gäller de senare är protokollen från de beredningar vi 
har en anomali, så intetsägande att de är omöjligt att egentligen utifrån dessa få en 
bild av vad de håller på med, vilket ju inte förefaller vara särskilt demokratiskt. Vi 
revisorer har påpekat saken, men utan någon större förbättring som resultat.”(ID4:4) 

”[D]etta med offentligheten. Vi har diskuterat det på utbildning också, där måste vi 
bli bättre på att besluta om när det gäller [förvaltningslagen] och det vill vi ha med 
mer på utbildning och prata om med fullmäktige, att revisionen också är synlig utåt, 
det är viktigt. […] Det viktigaste vi lärt och vill förmedla är fortsatt: utbildning, 
diskussion, dialog och information– att det förs en dialog med varandra och att de har 
information i sina uppdrag – det blir inte bra annars. Att också revisorer för 



Internationella Handelshögskolan 

288 

dialogen, informerar i partigrupperna är viktig, att vi inte bara är med på de egna 
gruppmötena, det är vi och det är viktigt – men tänka på att vi också kan gå till de 
andra partier, som inte är representerade i revisionen när de efterfrågar.”(ID5:1) 

”[… ] viktigt att revisorerna håller kontakt med sina respektive partigrupper. Inte 
minst viktigt med dialog/kommunicera pågående och kommande 
granskningar”(ID4:3) 

”Som sagt gemensam utbildning revisionen och fullmäktige. Viktigt med mål- och 
styrningskedjan - där är man fortfarande dålig i ID5, börjar skymta men finns 
mycket kvar som styrelse och nämnder och deras tjänstemän har att jobba med. […] 
Bli bättre på att hantera rollerna och mötas som politiker – tjänstemän, där är det 
luddigt och finns mycket kvar fortfarande.”(ID5:2) 

”Vi måste på ett mycket bättre sätt ta vara på […]nämndens kunskaper och 
erfarenheter. Där kan revision och […]nämnd samverka på ett mera konstruktivt 
sätt. Dessutom anser jag att […]nämndens arbete bör avrapporteras kontinuerligt till 
styrelse och någon tjänsteman bör ges ansvaret att följa upp och rapportera till 
styrelsen så att man ser att […]nämndens arbete verkligen får genomslag så att 
misstagen blir färre och färre. Idag tycker jag att man inte tar vara på […]nämndens 
stora erfarenhet av misstag […].” (ID4:1) 

Det andra spåret närmar sig en mer normativ syn på hur relationerna bland de 
ansvariga bör se ut samt att det demokratiska ansvaret i samhället bör tas av 
samtliga förtroendevalda, anställda, privata och ideella samarbetspartners och 
medborgare i allmänhet.  Det handlar om ett gemensamt ansvar och att alla 
faktiskt bör och ska stärkas i att kunna medverka för det. Åter kan man knyta 
an till citatet ovan, ”att ta individuellt ansvar inom ramen för den kollektiva 
gemenskapen” (ID4:3); 

”Alla arbetar ju åt samma håll, det är ju så det är tänkt i alla fall, och att förstå det 
[och] att göra det så bra som möjligt, utnyttja de skattemedel som finns så bra som 
möjligt”(ID4:2) 

”Mera samarbete i den demokratiska processen, revisionens baksida är annars 
ensamhet, men vi borde vara med mer som en del i något större, för 
befolkningen”(ID4:5) 

”Ha en positiv syn på varandra i de olika rollerna, prestigelöst, inte bundna vid att 
stå fast vid något av ren prestige. De regelbundna träffarna med fullmäktige och 
regelbundet informationsutbyte, kontakterna med styrelserna och så, när 
personkännedomen ökar så blir det mindre prestige, det gör att alla tar till sig det som 
sägs från olika håll.”(ID4:2) 

”en helt felaktig konflikt när vi sitter exempelvis i [namn på] styrelsen och skall 
fråga, det blir fel när det är käranden och svaranden – när vi i stället skall se det 
gemensamma men från våra olika håll.”(ID4:5) 
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12.5  Vikten av samverkan mellan kommuner  

Samverkan för bättre revisionsadministrativt stöd 
Den samverkande relationen mellan den förtroendevalda revisionen och 
yrkesrevisorer präglas i princip av samma grundtankar som de övriga 
relationerna; samarbete, tydliga roller och ansvarsfördelning för att kunna 
tillvarata varandras olika styrkor. Erfarenheterna som revisorerna vill förmedla 
är att den förtroendevalda revisionen just på grund av sin interna position och 
lokalkännedom kan spela en ytterst viktig roll i vidareutveckling, gemensamma 
utbildningsmöten och samverkan.  
 Det finns, som framgått redan i kapitel 8, förtroendevalda revisorer som 
saknar revisionsadministrativt stöd i den egna kommunen. Dessa revisorer 
sköter så långt möjligt administrationen själva. Det finns flera exempel på hur 
svårt de förtroendevalda har att få hjälp av tjänstemän på 
kommunförvaltningen med att; sköta inkommande post, diarium, lägga in 
kontaktuppgifter om revisionen på kommunens hemsida, få möteslokaler 
bokade samt att få professionell hjälp med upphandling av sakkunnigt stöd för 
granskning.  

Samverkan för mer och professionellt stöd av yrkesrevisorer 
De förtroendevalda revisorerna efterfrågar fler möjligheter att effektivt 
samordna behovet av revisionsadministrativt stöd och för kommun-
/landstingsgemensamma granskningsprojekt som följer 
verksamhetsprocesserna över huvudmannaskapsgränser samt för gemensam 
kunskapsutveckling.  
 Ett exempel på revisorernas aktivitet för att i sitt ansvar faktiskt få tillgång 
till det kunskapsmässiga stöd de behöver är att de organiserar sig och 
samarbetar otraditionellt i mellankommunala lösningar som är mer funktionella 
sett ur de olika kommunernas aktuella frågor och förhållanden är SAMREV. 
Annan samordning löses genom att regionen ställer sina revisionsadministrativa 
resurser till förfogande för kommunerna genom anställda med kunskaper om 
kommunrevision på egna revisionskontor. Här nämns också i mindre 
kommuner att samarbetet med landsting/region är viktigt för att också få till 
stånd erfarenhetsutbyte och revisionsinformation genom att i samarrangerade 
projekt – huvudsakligen finansierade av regionen - följa de alltmer 
förekommande samarbetsprocesserna i verksamheter som t.ex. vårdprocesser 
som går mellan kommuner och över huvudmannagränser. De samarbetande 
aktörernas lyhördhet för varandras uppfattningar och erfarenheter av vad som 
är väsentligast att granska sett ur respektive kommun, samt att det ömsesidiga 
samarbetet kvarstår i arbetsprocessen kring de gemensamt väsentliga frågorna 
är avgörande för hur samarbetsmöjligheterna uppfattas och tillvaratas.   
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 I reflektionerna som dessa kommunrevisorer delar med sig av beskriver de 
sin egen lärandeprocess.  Så länge de var osäkra i sin roll, eller var tillfreds med 
hur de fyllde upp den var de inte så aktiva De var då mer passiva mottagare, 
deltog inte, upplevde inte den respekt och den delaktighet de idag känner att de 
representerar aktivt i möten, i möten med andra aktörer och medborgare eller 
på nätverksträffar. De lät sig tidigare ledas mer av yrkesrevisorer och det 
skapade ibland problem och otillfredsställande att inte kunna svara an för eller 
mer självständigt representera det egna åtagandet i rollen som förtroendevald 
revisor. reda: 

”För 2-3 år sen [vid en intervju] kom vi på att vi ska prata ensamma, ha egen tid 
som förtroendevalda revisorer innan tjänstemännen kommer in. Förut har vi inte 
vågat säga detta. Detta var nyttigt för att komma vidare.” (ID4:5) 

”Yrkesrevisionen fungerar det bra med, vi fungerar jättebra, får det stöd vi behöver, 
bra fördjupningar och de märker också av att klimatet är helt annorlunda 
nu”(ID5:3) 

”Personligen ser jag inga fördelar med att köpa revisionstjänster. Den typen av 
revisionsverksamhet landar i ett ”stuprörsseende” dvs. man fångar inte in den 
indirekta påverkan som organisation och verksamhet i det omgivande rummet 
har”(ID4:3) 

I detta fall är användandet av ordet ”stöd” ett tydligt tecken på att 
yrkesrevisionen inte är primär utan sekundär och att den förtroendevalda 
revisionen är den som har huvudansvaret för kommunrevisionen. Utan 
förtroende och respekt mellan förtroendevalda och deras biträden fungerar inte 
kommunrevisionen. Båda behövs för att såväl politiska som professionella 
ansvarsprocesser ska kunna samverka lokalt för insyn i hur verksamheterna 
sköts. Inom specialområden exempelvis medicinska och sociala tjänster krävs 
specialistkunskaper för att granska det viktiga i verksamheternas processer.  

”Exempelvis yrkesrevisorn fann något förut om internkontroll i kommunstyrelsen, 
KS visste ingenting, det var ju pinsamt när vi träffade dem för vi förstod ju att de inte 
visste vad det handlade om, de hade ingen koll.”(ID5:3) 

”vi måste bli duktigare på revision i bolagen, det kommer att bli alltmer olika 
samarbetsformer och olika bolagsformer och det skall, måste samlas ihop i helheten, 
bolagsrevisorerna måste stärkas, deltog i arbetsgrupp som skrev en skrift SKL, det är 
mycket kvar att lära där inför alla olika samarbetsformer i framtiden.”(ID4:5) 

”nu sedan förstärkningen så ska jag ju som lekmannarevisor få stöd av sakkunnig 
och det är bra, då kan vi starta dialogen från ett ägarperspektiv, se ägardirektiven, 
men det har varit lite svårt hittills, […], men det blir bättre när vi nu är två 
ansvariga för att få diskutera.”(ID5:1) 
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Hur vill de att revisionen i sig ska vara? Ovanstående preferenser från en väl 
sammansvetsad revisionsgrupp som tar sitt ansvar på allvar samt med goda 
relationer till sina lika samhällsansvariga samarbetspartners kan anses essentiella 
för att det ska kunna bli en god revision. Kommunrevisionen ska också ha 
förmåga att granska hela arbetsprocesser. Dessa förtroendevalda revisorer har 
lärt sig och upprepar att det är mycket viktigt med överblick 
”helikopterperspektiv” och kontinuitet. Vidare är det erfarenheten av den mer 
proaktiva revisionen som de vill förmedla till kommande ansvariga.  

Att bli mer processinriktad och proaktiv 
Helikopterperspektivet kompletteras med en i tid och rum nära granskning där 
det är möjligt att identifiera och åtgärda misstag medan de fortfarande är i sin 
linda samtidigt som revisionen integreras mer i den demokratiska processen. 
Det är viktigt att revisorerna själva gör besök i verksamheterna och tar stöd av 
experter med sakkunskaper för att ägna sig åt det som är väsentligt och 
framåtsyftande.  

”vi har ett helikopterperspektiv och ser tidigt om vi kan hindra någonting.” (ID4:5) 

”Djupgranskningarna skall fullföljas även om organisationen är ”på gång ” med 
åtgärder för då kan man analysera problemen… Risk- och väsentlighetsanalys bör 
göras lite då och då så man inte faller in i gammalt tänk.” (ID7) 

”Synpunkter ska ges så tidigt som möjligt om vi anar att det är på väg åt fel håll, 
fråga då tidigt, hur man kan tänka och göra i stället, det är det som är proaktivt, det 
ska vi vara, det hoppas jag att detta är sånt som de tar vara på de som fortsätter med 
revisionen.”(ID4:2) 

”Revision är process! Kontinuitet i det vardagliga arbetet säkerställer på ett helt annat 
sätt kvalitet i granskningsverksamheten.”(ID4:3) 

”Det ska vara en proaktiv revision; en revision där revisorer är med långt innan 
beslut fattas, som är med och granskar beredningen, det görs för lite fortfarande men 
vi har kommit igång, jag tänker på modell Norge, jag vill att vi reviderar 
händelseutvecklingen innan det har hänt som vi inte önskar ska hända, Ha 
helikopterperspektiv, fånga in innan det händer.”(ID4:5) 

”Det är inte bara att peta i smått och allt, utan det är ju att förstå helheten, det lilla 
kan vara viktigt men det är ju att se det i stort också.”(ID5:3) 
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Konstruktiv kritisk granskning 
En del av helhetssynen innebär också att revisionen belyser det som är väl 
fungerande, projekt som kan integreras och utvecklas. Informanterna själva är 
självkritiska här och menar att det i dagsläget sker för lite. 

”vi ska också se det som är bra och fungerar så att det kan komma fram, att det inte 
bara sägs utan att det står där, i rapporter också, att det syns.” (ID4:2) 

”även då anmärkning riktas - att även positiva saker skall framhållas i 
revisionsberättelsen. Det är ju trots allt så att vi människor mår lite bättre av beröm 
också!” (ID4:3) 

”vi är dåliga på att hantera kritiska frågor, det blir kritik och dömande i stället för 
att vi hjälps åt. […][Vi] vill klara av att ställa kritiska frågor på ett konstruktivt 
sätt, så att vi inte svarar och dömer själva. Vi är inte så bra på det, behöver mer av 
det, det blir lätt mästrande, mer som bestämmande och då förlorar vi oss helt för det 
är inte rollen. Men vi har börjat prata med varandra på ett bättre sätt och det går 
alltbättre när vi hjälpas åt med det demokratiska uppdraget.” (ID4:5) 

Att involvera fler för revision av ändamålsenlighet  
För att revisionen ska bli ett kommunaldemokratiskt instrument är det ytterst 
viktigt att den själv utför fullgör sitt blir ändamålsenlig.  Hela verksamheterna 
måste granskas, inte endast den ekonomiska redovisningen av räkenskaperna 
utan också om verksamheten utförs ekonomiskt och med ändamålsenliga 
resultat för medborgarna. Verksamheten ska bidra till att skapa resultat av värde 
för medborgarna i kommunen, förenliga med fullmäktiges i demokratisk 
ordning fattade beslut. Att kunna granska och utkräva ansvaret som en helhet 
upplevs idag vara svårt. Ändamålsenlighet dyker upp bland det som revisionen 
vill se en utveckling av. Erfarenheterna visar också att när revisorerna lyckas 
närma sig det de uppfattar som granskning av ekonomi och ändamålsenlighet. 
Då upplevs revisionen mer som medborgarinstrument för insyn, granskning 
och revision av värde ur ett kommunaldemokratiskt medborgarperspektiv i 
samhället. Detta uppfattar förtroendevalda revisorer i detta fall, som själva idén 
med den kommunala revisionen med förtroendevalda revisorer som politiskt 
ansvariga.  

”mer kunskap om ändamålsenlighet, hur kan det granskas utan krångliga 
metoder?”… vi har förstått hur viktigt det är att vi klarar av att arbeta så som vi 
gör nu och vår utmaning framöver ligger just i att klara av att arbeta så här kritiskt 
och självständigt som vi gör nu samtidigt som vi ändå inte kan vara så kontroversiella 
eller autonoma så att det vi tar oss an saknar relevans för verksamheterna och 
ansvaret vi granskar. [… …] Det vi gör ska komma till nytta i kommunen och 
vara av värde för medborgarna.” (ID3:1-10) 
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”faktiskt drar vi nytta av de instrument som vi har till vårt förfogande och gör det 
som ska göras. Revisionen blir med andra ord vad vi gör den till och vi kan inte bara 
göra det som måste göras [det som regleras i detalj i lagstiftningen för redovisningen]. 
Idealet är att vi intar någon form av ”passionerat” förhållande till vår uppgift. Då 
kan vi höja ribban och resultaten väsentligt. [… …] utföra ”bra” revision till gagn 
för all verksamhet samt understryka vår roll som ”bidragsgivare” till god utveckling 
av den samlade verksamheten .” (ID4:1) 

”Akta oss lite för vi blir mest igenkända för just det [en ekonomifixerad 
kontrollstämpel]. Vi får jobba extra nu framöver att komma ifrån den […]. Det gör 
att vi skulle behöva stöd att få lära oss mer om hur vi kan ta oss an bra granskning 
av ändamålsenlighet, det hör ju till det viktigaste [för att komma bort från en 
ekonomifixerad kontrollstämpel].” (ID1:1-3) 

Revisorer vill ägna sig mer åt att ta reda på vad arbetsprocesser i 
verksamhetsprocesser innebär av resultat och effekter för medborgarna. För att 
prioriterade behov av vård, skola omsorg ska mötas effektivt och 
ändamålsenligt är det otillräckligt att granska produktivitet och kostnader per 
enhet (exempelvis timmar i äldrevård, kostnad per elev i skola, insatser i 
socialtjänst och vårdkedjor). Uttalanden om ändamålsenligheten förutsätter 
trovärdig information om verksamheten bidrar till de resultat och värden som 
den ska skapa enligt de riktlinjer och politiska mål som gäller. Dessa 
revisionsprojekt förutsätter också tillgång till sakkunnigt stöd som kan granska 
om verksamhetens (människonära) tjänster/insatser utförs ändamålsenligt för 
medborgarna. Exempel ges där nya sätt prövas med stöd av professionella som 
har kunskaper som krävs för sakkunnigt stöd att granska. Medan tidigare 
granskningar, som då kallades förvaltningsrevision, mest granskade 
verksamheten internt i förvaltningsorganisationen, tar dessa förtroendevalda 
revisorer stöd av sakkunniga som professionellt kan granska och följa 
verksamhetsprocesser. Granskningarna förutsätter att det finns tillräcklig 
revisionsbudget och rätt kunskaper och attityd i kommunrevisionen. I detta fall 
berättar såväl förtroendevalda revisorer, som de sakkunniga stöd de hänvisar 
till, att det innebär andra sätt att se på revisionens hela uppdrag i kommunen 
och med annat upplägg än de traditionella modellerna för granskning, val av 
revisionsfrågor och inriktning. Det uppfattas och beskrivs som en lärande resa. 
Det har inneburit att revisionen och granskningskvalitet förbättrats så att 
ansvaret granskats kopplat till verksamheters resultat för berörda. Exempel ges i 
granskning av insatser/tjänster för; omsorg och vård för äldre, socialt utsatta 
äldre, barn och familjer, barn- och ungdomspsykiatri, bemötande av dem som 
söker hjälp, bemötande av elever i klassrumssituationer, klassrumssituationer 
utan vuxna, kötider för medicinsk bedömning. Dessa revisorer har lärt sig 
vikten av att själva och/eller med sakkunnigt stöd börjat röra sig mer bland 
kommuninvånare och möta dem där de befinner sig ute i verksamheterna. De 
har också tydligare fokus på att granska fler delar i revisionsansvaret och vem 
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som har ansvar formellt ansvar för att ta emot revisorernas information från 
granskning och prövning av ansvaret.  

”[…] fullmäktige nyttjar ju inte sin roll där, det finns ju de som gör partipolitik 
fortfarande av det i fullmäktige.” (ID4:5) 

”revisionens baksida är ensamhet, men vi borde vara med mer som en del i något 
större, för befolkningen.” (ID4:5) 

”man hade andra tankar om revisionen förut. Nu förstår jag att som revisorer är vi 
till för medborgarna i kommunen… [NN fullmäktiges ordförande] har bidragit med 
en helt annan inställning till revisionen… bra gjort för det är ju för [kommun-] 
bornas bästa fullmäktige börjar arbeta nu.” (ID5:3) 

”[vi] har fått folkets applåder för detta, visar sig genom att när jag än är ute i det 
dagliga, så kommer folk, folk är vakna för sånt här, förnuftiga, de tackar, är 
intresserade av frågor som rör dem, säger det är en bra revision som visar sig och säger 
ifrån, visar på hur det är […]. Vi revisorer har värnat, vi värnar befolkningen i 
[…], och det gör vi kanske mer än fullmäktige, konstigt att inte oppositionen hakat 
på oss, det är som serverat för dem.” (ID4:5) 

”Upplevelsen är så stark också, jag möter också på staden personer, så många som 
kommer och säger att det här var bra som vi gjorde som revisorer, bra att det är gjort 
det här.” (ID5:1) 

De förtroendevalda revisorerna tillvaratar alltmer de kommunikations-
möjligheter de ser  för  att få information som gör att de kan återföra en mer 
samlad syn från ett revisionsperspektiv på skötseln av ekonomi och 
verksamheter i kommunen. De förtroendevalda revisorerna lyssnar på vad 
medborgarna uttrycker och använder sig av det i sina egna vägval i revisionen 
och medborgarkontakterna är överlag alltfler för de lärande revisorerna.  
 Revisorerna är också alltmer medvetna om och kritiska till  information som 
de får tag i och som ligger till grund för val av granskningsobjekt och 
ansvarsprövning. Informationen ska vara trovärdig och belysa ansvarets skötsel 
för medborgarnas räkning och värna om att befolkningen får ändamålsenliga 
tjänster för skattemedlen. För att kommunrevisionen ska klara sitt uppdrg som 
helhet ska revisionen omfatta det som  revisorerna kallar för de demokratiska 
aspekterna i sin värdering av hur ekonomi och intern kontroll sköts och 
ändamålsenlighet är mer än det. Verksamheten ska skötas så att den fungerar 
för medborgaren men det är svårt. Också för revisorer som upplever att de är 
på rätt väg för att kunna granska  ur medborgarnas perspektiv och bedöma om 
skötseln av verksamheten är ändamålsenlig finns mer att förbättra.  
 Revisionsaktörerna redogör för  hur det kan gå till i praktiken i de fall 
granskning avser att bedöma ändamålsenligheten.   För kommunrevisorerna  
har det  inneburit att de lyckats fullgöra allt större del av revisionsåtagandet och 
för det har de fått positiva omdömen från fullmäktige och medborgarna.  



Revisionens lärande processer 

295 

Lärandet återspeglat i ett exempel av utvecklingsplan  
De intervjuade i lärfallet har på olika sätt visat att de använder sig av sina 
gemensamma reflektioner i lärprocesser i organiseringen i revisionspraktiken. 
Det finns också aktivitets-/utvecklingsplaner dokumenterade på olika sätt i 
flera av kommunerna i lärfallet. Nedan väljer jag, att som komplementärt stöd 
till citat, att ge ett sådant exempel från revisorer. Den utvecklingsplan som 
återges nedan, utgör svaret på frågorna, som presenteras i inledningen på detta 
kapitel, från den förtroendevalda kommunala revisionen, i en av de kommuner 
som ingår i det samlade empiriska materialet.  Dessa förtroendevalda revisorer 
har vävt in sina viktigaste lärdomar i en aktivitetsplan som stöd för vad de vill 
tillvarata och vidareutveckla i sin praxis i revisionen 2007-2010 (kodnyckel S12), 
ett representativt uttryck, för hur de lär med varandra, får inleda:128  

”Var och en av oss förtroendevalda revisorer kan tänka efter: var har jag mina 
lojaliteter - gynnas demokratin och det allmännas bästa av det jag gör?” (IDKS12.) 

1. Som revisorer i kollegium vara bollplank för varandra inåt för att axla 
mandatet som förtroendevalda revisorer utåt.  
 

2. Fortsätta kommunikation med omvärlden för utveckling av vår tolkning 
och tillämpning av god revisionssed och varje revisors delaktighet i den 
utvecklingen.  
 

3. Vi ska tillvarata och vidareutveckla revision med den inriktning och goda 
revisionssed som utformats hittills i [kommunnamn]. Den ska 
kännetecknas av; i) den goda dialogen, lågmäld och ömsesidig respekt, ii) 
inte släppa frågor eller osäkerheter innan det bedöms säkert att göra det, 
iii) att var och en av de förtroendevalda revisorerna skall kunna känna 
säkerhet vid undertecknandet av revisionsberättelse. Sanningens minut är 
Ansvarsprövningen och som stöd för bedömningar skrivs en bra PM.   
 

4. Fortsätta med arbetssätt som påbörjats utveckling av, revisorsdialog och 
arenaskapande. Dialogen ska föras med lyhördhet, medinflytande, respekt 
– utan mästrande i kollegium. Klarar vi det i kollegium är vi mer tränade 
att också föra en bättre dialog i kontakter med andra.   
 

5. För att utföra en bättre revision, som demokratisk revision i demokratiskt 
styrt system, ska vi kunna granska och förstå helheter, genom systematik i 
revisionens arbete.  
 

                                                      
128 Exempel på utvecklingsplan som följer av att revisorerna ger utrymme till lärande reflektioner 
i kollegium. Kodnyckel S12 
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6. Vi ska granska verksamheters uppgifter i organiseringen av utförandet. 
Kopplat till besluten som fattats för verksamheten, ska vi granska vilka 
behov; resurser; effekter verksamheten motsvarar i organiseringen av sina 
uppgifter. Vi ska mer se, och placera våra revisionsfrågor i sitt 
sammanhang, förstå revisionsansvarigas - styrelser, nämnder, beredningar - 
ansvar kopplat till uppgifter och arbetsprocesser där de pågår i politik och 
förvaltnings sammanhang. Det innebär (1) att vi som kommunrevisorer 
inte ska fastna i delar och detaljer utan fortsätta att föra samman bilderna 
och utveckla vår proaktiva dialogbaserade och goda revisionskultur och (2) 
att tänka på ”flyghöjden” vi har i olika revisionsprojekt.  
 

7. Vårt oberoende är den egna starka integriteten i praktiken. En 
förtroendevald revisor skall tänka och agera som revisor jämt och ständigt 
samt konsekvent. Vi måste lita på att vi kan formulera revisionsfrågor ur 
medborgarnas och/demokratins perspektiv. 
 

8. Ändamålsenlighet, vi behöver veta vad vi menar med det. 
 Vi ska kunna och fortsätta utveckla granskning för bedömning av 
verksamhets ändamålsenlighet. Däri finns verksamheters hur-frågor också 
med, vilka policy finns, vilka policy följs? Fullmäktiges inriktningsbeslut 
används det - går det åt rätt håll?  
I granskning av ändamålsenlighet ska vi också tänka på hur vi själva gör 
som revisorer, det vill säga revisionens egna hur-frågor. Hur uppfattas 
yrkesrevisorer, hur uppfattas förtroendevalda revisorer.  
Vi har lärt oss att det krävs tydlighet när revisorsrollen och förtroendet ska 
representeras när vi möter dem vi granskar. Då tar de lättare emot 
frågorna och samtalet blir mer konstruktivt.   
Vi har lärt oss att vi ska kunna ställa frågorna så att vi inte ställs inför 
försvarstal av chefspositioner.  
Vi vet att, ”Redovisningsrevisionen är mer regel- och rutinstyrd den har 
mer yrkesrevisorerna hand om, inom rr finns inte så mycket bedömnings 
utrymme.”( citat från ett av lär samtalen i denna grupp). 

  
Dessa revisorer går igenom vilka granskningar de lyckats bra med, där de fått 
bekräftelser på resultat som värderats i praktiken och där revisionsprocessen av 
berörda beskrivs vara en bidragande orsak till de förbättringar som skapats. 
Exempel ges från verksamheter som tidigare inte skötts på önskvärda sätt, i 
arbete med sjukvårdsverksamhet, i styrelsers arbete, utbildning samt där 
budgetunderskott granskats mer fullständigt än tidigare i bokföring, 
räkenskapsredovisning och berörda verksamheters processer. Vad är mest 
angeläget att värna om eller förbättra?  
 Dessa revisorer värnar om och önskar mer relevant stöd från yrkesrevisorer, 
särskilt för att kunna granska: 
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i. Om besluts effekter motsvarar behoven som prioriterats i gemensamt 
fattade politiska beslut. De vet hur behoven formuleras i beredningar, 
beslut om beställningar och utförande, däremot otillräckligt eller inget alls 
om effekterna av besluten i organiseringen av verksamheten. 

ii. Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheters hela arbetsprocesser för 
att kunna granska och bedöma det, vilket är omöjligt när ansvaret 
granskas avgränsat inom delar i organisationen. Dessa revisorer vill få stöd 
av professionella yrkesrevisorer som faktiskt ger tillgång till 
ansvarsrelevant information i organiseringen av beslutad verksamhet ur 
medborgarperspektiv. De vill att yrkesrevisorer kan granska i 
verksamhetsprocesser, från att medborgares behov bedöms och 
prioriterats i beslut till insatser och resultat. Detta slags professionellt stöd 
efterlyser de förtroendevalda revisorerna för att kunna bedöma effektivitet 
och ändamålsenlighet i vårdkedjor som rör sig i och mellan verksamheter 
oavsett offentliga huvudmäns organisatoriska och privata aktörers gränser. 

iii. Om medborgare får tillgång till medicinsk och rättssäker bedömning.  
iv. För att kunna granska det politiska ansvaret att sköta verksamheten för 

medborgarna, efterfrågas professionellt sakkunnigt stöd som ger möjlighet 
att granska det bättre i fortsättningen.  Det finns yrkesrevisorer som 
lyssnar, förstår och respekterar vad förtroendevalda revisorer efterfrågar. 
De lärande revisorernas efterlysing om andra sätt att granska upplevs 
främst förbli obesvarad av yrkesrevisorer som kommunicerar motstånd, 
gentemot andras sätt att uttrycka sig, ointresse att lära sig granska med 
andra sätt än att få bekräftat sitt slag av kunskapsövertag och få andra att 
rätta sig efter det.  Sådana inställningar och ovilja, att förändra arbetssätt 
så att ansvaret att sköta verksamheterna kan granskas, förhindrar 
revisionens utveckling och den normering dessa förtroendevalda revisorer 
vill svara an för i sina åtaganden i respektive kommun, landsting och 
region. 

 
I lärandefallet synliggörs en rörelse i den kommunala revisionsinstitutionen för 
insyn i utförande och granskning för en samlad bedömning till för att 
lära/avlära i ansvaret att sköta den offentliga verksamheten ur den kommunala 
revisionens perspektiv såsom en kommunaldemokratisk revision som vill få 
stöd att granska mer ur medborgarperspektiv.   
 Den bild de har från sina erfarenheter att målmedvetet förbättra sina 
angreppssätt för att aktivt, och mer proaktivt än reaktivt, ta sig an revisionens 
uppgifter får avsluta:  

”De granskade vet att det finns revisorer som lyssnar, följer upp, inte släpper taget om 
frågorna och att hamna i ett PM, det är en kännbar sanktion som ingen vill råka ut 
för” (Kodnyckel S12) 

Dessa revisorer hör till dem som inte släpper taget om omedelbara frågor kring 
oklarheter i ansvaret och som följer strategiska och prioriterade politiska beslut 
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och beslutsprocessers återverkningar i verksamheterna över tid. Den bild de ger 
kring effekterna av revisionens arbete överensstämmer väl med vad 
representanter för granskade och fullmäktige i kommunen uttrycker. Det är 
också så de gemensamt tolkar att revision ska utföras enligt 
revisionsreglementet fullmäktige fastställt för revisionsuppdraget i kommunen.   

Sammanfattning  
Att de förtroendevalda revisorerna använder sina enskilda erfarenheter för sitt 
gemensamma lärande i revisorsgruppen är tydligt i detta fall. Det är individer 
som lär sig med varandra i sin praktikergemenskap. De viktigaste 
erfarenheterna hämtas från problem de möter och utmaningar de hanterar och 
som återkopplas till hur de organiserar revisionens arbete, vilka korrigeringar 
och förbättringar som skett och behöver åstadkommas framöver i samarbetet 
med varandra och andra aktörer i och utanför kommunrevisionen. 
  Viktiga händelser i nationella revisionsutredningar de senaste 2 - 4 åren 
kopplas till den egna revisionsinsatsen i det lokala/regionala sammanhanget. De 
intervjuade ser tillbaka på sina egna handlingsmönster och vilka tolkningar av 
kommunrevisionen de praktiserar. Förändringar pågår samtidigt som ytterligare 
mer långisktiga förbättringar eftersträvas. De förmedlar också vad de ser som 
mest angeläget för att fortsatt utveckla revisionen i sin kommun och delar med 
sig av andra erfarenheter som bidragit/ kan bidra till att revisionens 
information är användbar för politisk ansvarighet ur befolkningsperspektiv.  
 I beskrivningarna är det tydligt att en första förutsättning för förnyelse och 
utveckling av kommunrevisionen är förtroendevalda revisorer i 
revisorsgrupperna med integritet nog att skapa och delta i en väl fungerande 
praxisgemenskap med förtroendevalda som tar utgångspunkterna för revisions 
insatser och bedömningar i lokala situationer och sammanhang.  
 Varje förtroendevald revisor är här alltmer medveten om betydelsen av att 
vara aktiv och självständig i sin ställning. Det underlättar för dem när de 
förhåller sig och samarbetar med andra, gör att samarbetet med professionella 
yrkesrevisorer kan tillvaratas och att kommunala revisorer kan representera sitt 
revisionsåtagande i kontakter med andra aktörer i revisionsprocesser.  
Kommunrevisionens lärande relateras till samspelsprocesser som krävs för att 
få tillgång till information med stöd i de lokala och professionella kunskaper 
som behövs för att sköta revisionsuppdraget. Samspelet utgör förutsättningen 
för att hela revisionsåtagandet i kommunerna ska klaras av och det är dynamiskt 
och relationsberoende i sitt sociala sammanhang.  
 Revisorerna tillvaratar alltfler kontakter för att bli bättre på att informera sig, 
synas och kommunicera mer begripligt och öppet. För att kunna följa med, 
granska och pröva ansvar i ansvarsprocesser, som förändras med förnyade 
verksamheter och rörlighet i utvecklingen, förekommer också alltmer 
samverkansarrangemang mellan kommunrevisorer. Särskilt för dem som saknar 
budget, egna administrativa resurser och tillräckligt stöd av yrkesrevisorer, 
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betonas betydelsen av samarbete mellan kommuner för att få tillgång till den 
kunskapsbas som krävs och för att följa med ansvarsprocesserna och fullgöra 
revisionsåtagandet som helhet allt bättre. De förtroendevalda revisorerna har 
med stöd i lagstiftning, yrkesrevisorer, medborgare, och fullmäktige börjat 
överskrida gränserna för sina tidigare vanor i tid, rum, geografi och arbetssätt. 
Verksamhetspersonal och medborgare inkluderas också alltmer bland 
deltagarna i revisionsprocesserna i de lärande fall där  ändamålsenligheten inte 
undviks. 
 
 





 

 

DEL IV  
Sammanfattande reflektion 

kring resultat och nya 
antaganden 

 





 

13  Ansvar som prioriteras och 
förbättras  

Det som förmedlas i denna avhandlingens fjärde dels sammanfattande 
reflektionerna följer angreppsättet jag valt att arbeta på med utgångspunkt från 
forskningsfrågorna. Resultaten kring ansvarsrelevanta meningar i 
organiseringen av uppgifter och lokalt värderade problemlösningar 
återspeglades i föregående fem kapitel med stöd av policy-organiserings-
analyserna  ( se del III ). I kommande fem kapitel besvaras forskningsfrågorna 
sammanfattningsvis. Det görs med stöd av vad som empiriskt visat sig kring 
väsentliga innebörder i  ansvarets sociala institutionella samspelsstrukturer som 
framträder i praktikerna. I dessa kapitel kompletteras emellanåt med ytterligare 
teori, utöver den begreppsstruktur som utgjort stöd för undersökningen och 
återspeglingen av de empiriska förhållandena. När vi nu vet mer om vad som 
sker i praktiken går det att med förfinad teori, relevant för resultaten som 
framträder, få ökad förståelse och ytterligare förklaringar till vad som pågår. 
Kunskapstyperna kompletterar varandra och samlat synliggör de mer av 
ansvarets  innehållsliga aspekter och sociala dimensioner. Med det valda 
perspektivet i undersökningen av frågorna, sett ur kommunalt/regionalt 
kommunaldemokratiskt samhällsperspektiv, ges efter hand alltfler förklaringar 
av framträdande förhållanden i det politiska ansvaret. Ansvarets stabilitet och 
förändringar i institutionerna är beroende av vilka utgångspunkter och principer 
aktörerna  väljer att tillvarata. Det har ansvarsrelevant betydelse, för vem/vad, 
ansvariga aktörer medverkar och vilket institutionellt stöd de tillvaratar eller får 
tillgång till för lärande organisering av verksamheten för medborgarna i det 
kommunaldemokratiska systemet. Den sammanfattande reflektionen och 
resultatdiskussionen i dessa kapitel tar därmed stöd i  erfarenhetsbaserade och 
teoretiska kunskaper för att återspegla innehåll, stabilitet och rörelser i ansvaret, 
det ger förståelse och förklaringar till ansvaret som institutionaliseras. De 
utgångspunkter, perspektiv och principer som vägleder ansvarigas vägval i 
ställningstaganden i ansvarsprocesserna påverkar ansvaret som av/lärs, 
organiseras och institutionaliseras, i olika tid, rum och rörelseriktningar. I 
praktiken visar sig det politiska ansvarets princip variera, i såväl stabila som 
dynamiska samspel påverkas ansvarets inriktning av  för vem/vad ansvaret 
faktiskt representeras i den lokala/regionala praktiken. Aktörer i olika 
åtaganden i organiseringen av verksamheten har olika  meningmotiv och 
kunskapsbärande relationer, att dessa är i överensstämmelse med öppet 
kommunicerade, kommungemensamma kommunaldemokratiska beslut kan 
inte tas för givet. I det politiska ansvarets praktiserande på lokal och regional 



Internationella Handelshögskolan 

304 

politisk nivå finns kommunmedlemmarna, som närmast berörs av hur ansvaret 
sköts, förhållandevis nära. I de fall förtroendevalda representanter tillvaratar 
deras erfarenheter i kommunikationsutbyte visar det siv vara en 
ansvarsbefrämjande och legitimitetsskapande möjlighet. I samspelet mellan 
medborgarna och institutionerna förutsätts ömsesidigt ansvarsrelevant 
informatiosnutbyte. För att förtroendevalda representanter också ska kunna 
medverka aktivt i kunskapande dialoger med medborgarna och varandra, i 
skötseln av kommungemensam verksamhet, förutsätts att förtroendevalda med 
politiskt ansvar får tillgång till det professionella stöd de efterfrågar. Det 
underlättar och ger i tid stöd för att i det politiska ansvaret lära sig, att i ansvaret 
representera vad de åtagit sig på ett rättssäkert och kommunaldemokratiskt 
försvarbart ansvarsetiskt sätt i kommunen. Samlat utgör  förtroendevaldas och 
kommuninvånares kunskapsbärande relationer förutsättningar för att legitimitet 
skapas i självstyrelseutrymmen som finns för politiskt ansvar med stöd i 
institutioner för demokrati.  I detta kapitel sammanfattas analyser av det 
empiriska materialet som ger svar på den första av forskningsfrågorna. 
Kapitelstrukturen följer av resultaten i det samlade empiriska materialet.129 

                                                      
129 Vill påminna läsaren om att resultat som analyserats och sammanfattande återspeglas och 
problematiseras i denna del IV, är variationer och fall av revisionsprocesser som innebär 
policyskapande med önskvärda förbättringar i ansvaret. Brister i ansvar stärks, utmaningar i 
ansvaret möts och hanteras på sätt som innebär förbättringar i politiskt ansvar. Det handlar inte 
om enstaka oförutsedda oönskade händelser där ansvaret brustit utan om oönskade förhållanden 
som är kända till följd av revisionsinformation som kommunicerats och här tillvaratas i 
av/lärande organisering som innebär förändringar i ansvaret med resultat som värderas 
önskvärda av politiskt ansvariga i kommunen. Det förekommer här, liksom i övriga delar av 
materialet,  att jag också ger exempel på varianter av motsatta förhållanden, där ansvar granskas 
och brister i det politiska ansvaret- inklusive ansvaret att granska andras politiska ansvar - sker på 
sätt som inte innebär önskvärda reslutat. De icke ansvarsutvecklande innehållsliga aspekterna och 
sociala dimensionerna berörs inte på djupet här, jag tillvaratar och beskriver dem i texten när det 
är relevant, för att kunna ge konkreta kontrasterande förekommande variationer. De utgör 
exempel på förhindrande institutioner och återvändsgränder, där det sociala systemets 
ansvarsförmåga begränsas och systemet stängs genom utebliven kommunikation med sin 
omgivning. Då omöjllggörs det som är ansvarsutvecklande kommunikation för den kommunala 
organisationen som helhet. Detta kan ske återkommande, när enskilda aktörers 
motivationsvariabler/drivkrafter respektive deras sociala relationella institutionellt reglerande 
samspelsförhållanden tillåts, av politiskt ansvariga representanter, som inte är medvetna om vad 
som sker, inte bryr sig om att göra något åt det eller inte förmår kommunicera problemet med 
önskvärda förbättringar som resultat. De problematiska förhållanden, utmaningar, dilemman och 
vägval som för en del aktörer i revisionsprocessernas organisering utgör begränsningar för 
ansvars utveckling med kommunaldemokratiska utgångspunkter och villkor, förhindrar inte andra 
aktörer att ta sig förbi dem, med stöd av andra meningsmotiverande drivkrafter och institutioner 
som är förenliga med villkor för politiskt ansvar i samma kommunala/regionala demokratis 
sociala kontext.  
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13.1  Ansvar återspeglat i 
revisionsprocesserna 

Innehållsliga aspekter i det politiska ansvaret 
I detta avsnitt sammanfattas och reflekteras vad i det politiska ansvaret som 
visar sig vara prioriterade innehållsliga aspekter  i ansvaret och som förstärks 
eller förbättras i, för det politiska ansvaret, värdeskapande samspelsprocesser i 
den kommunala revisionspraktiken. Dessa för ansvaret värdeskapande 
relationer bidrar till samverkande och mer adekvat organisering av 
verksamheten i kommunen. 
 Generellt prioriteras innehåll i ansvar kopplat till ekonomiska medels 
användning, att följa budgeten, ha ordning i den ekonomisk redovisning och 
förbättra den interna kontrollen i den kommunala revisionspraktiken. 
Förtroendevalda i revisionsprocessen ägnar sig mer åt pengarnas rörelse i de 
ekonomiska processerna i förvaltningen än åt vilka effekter som socialt 
åstadkoms utanför organisationen med de gemensamma medlen. 
  De empiriska resultaten visar också utvecklingsprocesser i ansvaret. Särskilt 
väl märks förståelseskapande och kunskapande förlopp. De innebär att fler 
förtroendevalda lär sig tillvarata information från medborgarna och andra 
aktörer i och utanför den kommunala organsationen för att med stöd av den 
organisera ansvaret med ökad legitimitet och kommunalrättslighet. Där syns 
konsekvenser av ökad aktivitet, av fler och mer självständiga förtroendevalda 
samt ökad samverkan mellan förtroendevalda i olika politiska roller. 
Revisionsaktörernas kommunikationsmönster utvidgas och samarbetskontakter 
i, mellan och utanför organisationerna i kommunen ökar i och med att det 
gemensamma ansvaret i skötseln av politiska uppgifter inom den kommunala 
förvaltningens beslutsprocesser förstås och värderas som allt viktigare.   
 Med ökad förståelse av vilket ansvar som följer av kommunalpolitiska 
uppgifter blir de förtroendevalda väsentligt mer aktiva deltagare. De ifrågasätter  
vad som blir uträttat, tar initiativ  för att förstå  och förbättra sin del i det 
politiska ansvaret i verksamheten. Där är stödet och kunskaperna från de 
professionella i förvaltningen och kommunmedborgare i allmänhet avgörande 
för att sätta fart på hanteringen av problemen som förhindrat dem att fullfölja 
sina olika uppgifter och få mer   uträttat  av det som  fullmäktige beslutat.  
 Dialoger i revisionsprocesser har inneburit ökad förståelse och medverkan 
av fler förtroendevalda i praktiken. I de öppna dialogerna och  politiska 
beslutsprocesser medverkar de också till förbättringar som ömsesidigt stärker 
samspelet mellan dem som åtagit sig olika politiska uppdrag  som revisorer, 
revisionsansvariga och i fullmäktige. Utgångspunkterna för förbättringar tas 
mer sett ur kommunaldemokratiskt politiskt perspektiv samtidigt som de 
partipolitiska positioner och särintressen tonas ner. Det kommungemensamma 
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politiska ansvaret, för medborgarna i allmänhet och komunen som helhet, 
diskuteras mer öppet och gemensamt. Fler förtroendevalda än tidigare  
representerar sin del i styrelse/nämnds kollektiva ansvar. De ifrågasätter vad de 
tidigare inte berört, vad som blir uträttat med skattepengarna och vad det i 
praktiken innebär för dem som berörs av verksamheten i kommunen.  

13.2  Ansvar för ekonomi och intern kontroll  

Ekonomisk redovisning och intern kontroll i förvaltningen 
Ansvaret för den ekonomiska redovisningen och intern kontroll i 
redovisningsrutiner, visar sig i praktiken vara de delar av ansvaret som 
prioriteras i revisorers kommunala praktik.  
 Resultaten visar att kommunrevisionen och revisionsprocesserna i dessa 
kommuner mest ägnas åt att med utgångspunkt från regelverken för den 
kommunala förvaltningen, granska ansvar som har att göra med ekonomisk 
ordning och rapportering, Detta bekräftar resultat av tidigare studier om vilket 
ansvar som i praktiken prioriteras av förtroendevalda revisorer. Också i tidigare 
studier har framkommit att kommunrevisorer ser mer till att användning av att 
resurser redovisas enligt kontoplanen än till produktiv användning av resurser 
för de prioriterade behovsgrupperna i kommunerna. Det gäller särskilt när 
människor har sammansatta behov som kräver samverkande i organiseringen  
mellan olika verksamhetsenheter och organisationer för att tjänsterna ska 
motsvara människans hela behov (Fridolf 1998; Hjern 2001a:78). 
 Med insyn i olika delar av internkontrollen får revisorerna en bra inblick i 
om och hur revisionsansvariga tar sitt ansvar, eftersom  det finns kontrollplaner 
och systematiskt uppföljnng av konsekvenserna av de beslut som fattats såväl 
innehållsmässigt som att regelverk följs i verksamheters arbetsprocesser. Att  de 
revisionsansvariga  ansvarar för att det är ordning och reda med den interna 
kontrollen i verksamheterna klargjordes ytterligare av lagstiftaren i 
kommunallagen från år 2000. Sedan dess har kunskapen ökat om att det är 
revisorerna som ska kontrollera de revisionsansvarigas ansvar för 
internkontrollens skötsel.  Ju mer ansvaret för internkontrollen brister, vilket 
det återupprepat gör i flera fall i studien, desto fler och återkommande 
revisionsinsatser krävs för att se och granska de risker och allvarliga fel som 
revisionsansvariga inte ägnar sig åt eller trots tidigare påpekanden inte upprättar 
några systematiska kontrollrutiner för.  

Politiskt ansvar för ekonomisk ordning och dess sociala effekter  
Frågor som berör den ekonomiska ordningen för att stärka demokratiska 
processer och fördelningen av resurser hamnar vanligtvis högt upp på 
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dagordningen i demokratiers demokratisering (Dahl 1989). De ekonomiska 
medlen som används är medborgarnas skattemedel. Demokratiteoretiskt är 
institutionernas ekonomiska ordning och effektivitet i byråkratin medel för 
omfördelning av resurser mellan medborgarna i demokratiskt ordnade 
beslutsprocesser. Ekonomisk ordning och effektivitet i kommunförvaltningens 
administrering och byråkrati utgör inget självändamål. Pengar fördelas till 
verksamheter för att åstadkomma effekter för medborgarna i allmänhet eller för 
prioriterade grupper. Detta sker för att i normativ bemärkelse bidra till stegvisa 
förbättringar i människors ojämlika livsvillkor och sociala förhållanden  och är 
önskvärda effekter för kommunmedborgarna och värderas i demokratins 
demokratisering.  
 I resultaten tas utgångspunkt i de förtroendevaldas ansvar och i de  
revisionsansvarigas ansvar inför fullmäktige och medborgarna. Frågorna i 
revisionsprocessen motiverar och skapar ingångar för att reda ut vad 
skattemedel används för och  ger insyn i om och hur fullmäktiges budgetbeslut 
för verksamheterna efterlevs. I resultaten hänvisar de intervjuade generellt till 
gällande kommunalrättsliga regelverk för skötseln av redovisning och 
bokföringsmässiga grunder för återredovisning av ekonomiska medels 
användning.  
 Den del i ansvaret som handlar om att sköta andras pengar, medborgarnas 
skattepengar,  har deltagarna i revisionsprocesserna lätt för att förstå. 
Kopplingen mellan ekonomi och politik i ansvaret är också begriplig då den 
skapas i ekonomiska termermed fokus  kommunen som ekonomisk och 
politiskt enhet. Oavsett om aktörerna representerar organisationen för 
kommunens revision, styrelse, nämnd, fullmäktige  eller olika revisionsföretag, 
så är det skötseln, återredovisningen och granskningen av de ekonomiska 
medlen i kommunförvaltningen som  främst säkras och förbättras. När 
pengarna kontrolleras eller hos vilka ansvariga det görs, så är det lätt att följa 
hur de förflyttas och om regler för bokföring och redovisning följs. Pengar har 
samma ekonomiska värde var de än påträffas i budget- och 
redovisningsprocesser. De kan granskas och värderas i ekonomiska termer 
oavsett var data med ekonomisk information beskrivs. Den monetära  
informationen är i sig tillräcklig för att se att redovisningen sköts enligt 
ekonomisk redovisnings principer och regelverk. För att granska detta tar 
kommunrevisorer generellt, sakkunnigt  tillgängligt stöd i den kommunala 
förvaltningen och i revisionsföretagen av ekonomer, redovisare, godkända och 
auktoriserade revisorer för att begripa och bedöma ekonomisk data. 
 Att kunna följa med pengarna i ekonomiska processer,  allokering, 
fördelning i budgetering, bokföring, redovisning och balansering ger 
information för att kommunicera det politiska ansvaret för 
kommungemensamma ekonomiska medel i förvaltningen. Den informationen 
är otillräcklig för att få veta vad som åstadkommits med pengarna utanför de 
ekonomiska processerna. För att få veta vilka effekterna blivit av fattade beslut 
krävs insyn och kunskap om de sociala effekterna av medels förvaltning och 
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förbrukning.För att se om det ansvaret sköts krävs också  att resultaten 
redovisas i andra än ekonomiska termer. Resultaten visar (kapitel 10) att 
revisionsansvariga hade svårt att besvara revisorernas frågor om hur förbrukade 
ekonomiska medel bidragit till  resultat i social lokal praktik. 
 Resultaten visar också att så länge pengarna hålls inom budgetramarna 
uppmärksammas de politiska aspekterna i revisionsansvaret väsentligt mindre. 
Med pengar, likviditet minskar behovet av information (Luhmann 2005:90; 
Keynes 1936/1960;148). Revisionen granskar mindre närgånget såväl 
ekonomiska som andra aktiviteter i verksamheterna så länge som 
budgetramarna hålls. Det är främst efter det att den ekonomiska redovisning 
och revisionen visar att mer pengar än budgeterat har bokförts som frågorna 
dyker upp på ansvarigas agendor. Då kommer frågorna om vad det blir för 
utbyte av kronor och ören i verksamhetseffekter och om det som blir uträttat är 
förenligt med fullmäktiges beslut. 
 De ansvariga, förtroendevalda representanterna blir varse hur 
sammankopplade ekonomiska och verksamhetsmässiga processer är när de vill 
granska de revisionsansvarigas skötsel av ekonomin och vill få svar på om 
ekonomiska medel i praktiken har använts för de ändamål som de har 
budgeterats för. Räkenskapsrevisionen är otillräcklig för att följa med och 
granska ansvarigas skötsel av ekonomin i verksamhetsprocesserna. Ansvaret för 
vad som åstadkommits med pengarna var problematiskt att hantera för 
revisionen. De regelverk som gällde för bokföringen och räkenskapsrevisionen 
besvarade inte frågorna om vad som blir uträttat med pengarna som förbrukas. 

13.3  Förståelse av politiskt ansvar i åtagandet  

Förståelse och kunskap för medansvar i kollektiva beslut 
När svårigheter och brister i det politiska ansvaret hanteras gemensamt i öppna 
dialoger i revisionsprocesserna resulterar det i att politiskt ansvariga för olika 
politiska uppgifter får ökad förståelse och nya kunskaper. Det är kunskaper de 
visar sig behöva för att kunna använda sin beslutsmakt och förbättra det 
individuella och kollektiva ansvaret i sina olika åtaganden i kommunens 
politiska organisation. Med utgångspunkt från det gemensamma ansvar för 
medborgarna i kommunen, som uttryckts i fullmäktiges mål för ekonomin och 
verksamheten, tillvaratog deltagarna varandras olika erfarenheter och 
kunskaper. Revisionsdialogerna bidrar såväl till att ansvaret blir mer 
genomskinligt som att  öppenheten och insynen i varandras ansvar utvecklar  
deltagarnas förståelse och kunskap. De problem som tidigare uppfattades vara 
någons enskilda blev i de gemensamma mötena en gemensam tillgång för att 
undersöka  förutsättningarna att medverka till att beslutsmakt. Skyldigheter och 
rättigheter praktiseras mer ansvarigt av var och en som i rollen som 
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förtroendevald åtagit sig en del i det kommungemensamma politiska ansvaret. I 
revisionsprocesserna finns utrymmen som behövs för att på andra sätt än 
tidigare utbyta erfarenheter och kunskaper, ett rådrum som lösning på försvagat 
enskilt ansvar och politisk aktoritet.  
 Resultaten i denna avhandlings studier förklarar den dialogbaserade 
kommunikationens vitala del i instutionalisering av ansvarighet i sociala system.  
Revisionsdialogerna är för ansvarighet regulariserande interaktioner. De ger 
fastställda möjligheter  för att tillräckligt regelbundet skapa interaktioner för 
ansvarighet inom och emellan organisationerna som samordnat ska verkar i 
demokratisk ordning för medborgarna i samhället. Dialogens betydelse för 
ansvarighet har visat sig i tidigare empirisk forskning om lärande och 
ansvarighet i uppgifter inom offentliga organisationer i olika samhällskontext 
(Etzioni 1975, Dixon 1999; Roberts 2002; Hanberger,  Khakee, Nygren och 
Segerholm 2005). Deliberativa samtals betydelse och utrymmen, mötesfora, för 
kunskapande inför ställningställningstaganden betonas i demokratiteori (Dewey 
1919/1997, Habermas 1995). Kritik som sedan slutet av 1980-talet uttryckts 
gentemot de annars dominerande teknokratiska och rationalistiska traditionerna 
inom planering och policyanalys betonar betydelsen av deliberativa inslag och 
samtal mellan praktiker i policyprocesser (Premfors 1989, Premfors och Roth 
2004). Här visar resultaten att själva utrymmet som sådant främjas av att den 
kommunala revisionens förtroendevalda revisorer har rätt att skapa de arenor 
och mötesrum de behöver för att granska ansvaret samt i sin oberoende 
ställning ta det stöd de behöver för att göra det. I informationsutbytet 
praktiserar de politiskt ansvariga förtroendevalda representanternas aktivt 
ansvarstagandet för uppgifterna som följer av olika åtaganden i den politiska 
ansvarsprocessen. Däri finns ett lärande i ansvaret att representera det politiska 
ledarskapet med stöd av de institutionella villkoren som finns för de i 
demokratisk ordning politiskt styrda förvaltningsorganisationerna. Innehållet i 
samtalen synliggör vad i ansvaret som dialogen rör sig om och vilka kunskaper 
och relationer som finns för att med ömsesidig respekt och lyhördhet medverka 
för politiskt ansvar. Det som berörs är kopplat till de frågor som revisionen 
synliggjort. Där finns innehållsliga aspekter kopplade till ansvaret ur 
kommunalrättsliga aspekter, kring ordningen i ekonomin, hur administrativa 
rutiner för kontroll och uppföljning sker i organisationen samt dess sociala 
effekter för medborgarna och kommunen som helhet. Det politiska ansvarets 
innehåll och relationer hänger samman och rör sig inom och emellan de 
politiskt styrda förvaltningsorganisationerna, dem som medverkar i utförandet 
av verksamheten och i kontakter med medborgarna som berörs av den i 
samhället därutanför. För dem som medverkar upplevs revisionsdialogerna som 
meningsfulla när det som berörs är relevant och väsentligt för det politiska 
ansvaret i respektive kommuns/regionens aktuella förhållanden samt att det är 
kopplat till vad det innebär för de förtroendevalda som i olika åtaganden ska  
representera det politiska ansvaret i politken och förvaltningen. Då medverkar 
revisionsdialogerna till ökad aktivitet i respektive åtaganden kring de aktuella 
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problemen i ansvaret som uppmärksammats till följd av revisionsfrågorna samt 
till ökad kunskap baserad på erfarenhetsutbytet. Det ökar förståelsen för 
förtroendeuppdraget, för ansvarets olika delar, dess omfattning och villkor 
kopplat till verksamheten och den alltmer komplexa organisationen som krävs 
för att sköta den.  
 I de förståelse- och kunskapande fallen berörs och klargörs vad och hur 
som i respektive kommuns kontext behöver göras där för att kunna 
representera   ansvaret bättre. Där synliggörs och förbättras ordning i 
ekonomin , arbetssätten i organisationen, uppföljningsrutiner och att den 
interna kontrollen av ekonomin och verksamheten. Skötseln blir mer 
koordinerad, där uppmärksammas stöd som finns i 
kommunalrättslagstiftningen för att det som beslutats ska fullgöras och att det 
görs på  legetimt adekvata och relevantasätt. Det gör så att nya möjligheter 
synliggörs med berörda i förhållande till de aktuella utmaningarna och 
omgivningen. De tidigare dominerande institutionerna har betonat och 
praktiserat lydnad vilket innebär att utvecklingen av ansvar har underordnats 
tidigare regler, vanor och normer. 
 Med aktiva deltagare i revisionsprocessen skapades en bild att samlas kring 
för att förstå och samtala om hur olika deltagare i politik och förvaltning 
faktiskt skulle kunna samverka ansvarigare i kommunen. En sådan bild är 
svårfångad och de förtroendevalda som efterfrågar den gör det med argument  
att det blir en bättre och mer gemensam förståelse för ansvaret som ska tas 
politiskt i respektive kommun.  
 Ansvarsbetydelser som uttrycks och praktiseras i denna studies empiriska 
resultat har  att göra med förståelse-, förtroende-, kunskapande och samarbete 
förtroendevalda emellan, anpassat till begränsningar och möjligheter i den 
lokala praktiken. Med ökade kunskaper tar de som medverkat i 
revisionsprocesserna nya initiativ i och utanför den politiska organisationen i 
kommunen för att på ett bättre sätt än tidigare sköta uppgifterna de åtagit sig. 
De blir självständigare samtidigt som de också upplever sig medansvariga i de 
kollektiva besluten. Tillträdet till beslutsprocesserna ger också ansvaret ett mer 
konkret substantiellt innehåll med kopplingar till förbättringar i 
verksamheterna. Klargöranden i fullmäktiges beslut och prioritering bidrar till 
revisionsansvarigas egna överväganden  av vad som är viktigast att utföra, vilka 
effekter som avses med verksamheterna och hur de ska skötas politiskt för att 
erhålla medborgarnas förtroende.  
 När ansvaret representeras i praktiken utvidgas också ansvarsprocesserna i 
samspel med alltfler kontakter i verksamheterna och med medborgare, privata 
och ideella aktörer i kommunen och i olika slags nätverkssamarbeten. De 
förtroendevalda hänvisar till alltfler värdeskapande kontakter som upplevs 
meningsfulla för dem och ger information de använder sig av för att sköta 
ansvaret  inom och utanför kommunens politiska organisation. 
  De hierarkiska relationerna mellan deltagarna är mest synliga inledningsvis i 
revisionsprocesserna, när initiativet tas av revisorerna för att granska 
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revisionsansvarigas verksamheter eller av fullmäktige för att hantera svårigheter 
och utmaningar i ansvaret som revisorerna tidigare rapporterat om. Initialt 
legitimeras nyskapade fora och arbetssätt med utgångspunkt från fullmäktiges 
beslut om fördelning av gemensamma medel och verksamheters mål för 
kommuninvånarna. När de förtroendevalda väl representerar sitt åtagande med 
integritet underlättar det  kontakter med andra. Det ger tillgång till 
samtalsutbyte med flera och därmed ökad tillgång till andras uppfattningar och 
kunskaper. Detta utvecklar förtroendevaldas ansvarsförmåga och reflektionerna 
kring de olika politiska uppgifterna ses då också i relation till hur de som 
kommunpolitiker sköter det kommungemensamma ansvaret.    
 Problemhanteringen följer när information som revisorerna förmedlat 
börjar användas. Med den  muntliga och skriftliga revisionsinformationen kan 
de förtroendevalda bli mer aktiva representanter i de olika politiska uppgifter då 
åtagit sig för att sköta veksamheten. Ur ett medborgarperspektiv kan de se sin 
del i det kommungemensama politiska ansvaret. När de börjar samverka ser de 
bättre vad som tidigare motverkat styrelsens/nämndens ansvar att organisera 
verksamheten för en god hushållning och kontroll av att ekonomiska medel 
används effektivt för avsedda ändamål. Med det gemensamma perspektivet 
ökar förståelsen av att de behöver mötas för att göra det kunskapsutbyte möligt 
som krävs för det politiska ansvaret. I de muntliga dialogerna kan de mötas, se 
på problemen revisionen synliggjort kopplat till dess betydelse för versamheten 
i det aktuella kommungemensamma sammanhanget. 
  I de kommuner som ingår i de analyserade fallen tog det  olika lång tid 
innan de granskade i styrelser och nämnder hande något konkret utbyte av 
revisorernas information. Där utbytet tidigare skett i mer traditionella arbetssätt, 
där revisorerna arbetat med mer standardiserade kontrollmoment och 
skriftväxling kring revisionens resultat och bedömnngar dröjer det längre. Först 
när revisorerna reflekterar över vad och hur de själva kommunicerar i 
revisionsprocessen och förändrar sitt sätt att kommunicera de aktuella bristerna 
i ansvaret kommer det ömsesidigt meningsfulla inforamtionsutbytet igång 
emellan revisionen, ansvariga i fullmäktige, styrelser och nämnder. I de fall 
revisionsansvariga i styrelser och nämnder själva inte reagerat på revisorernas 
kritik var det först med revisorernas dialog med ordföranden, såsom ansvariga 
represntanter för fullmäktige såg vikten av att de brister i ansvaret som 
revisionen synliggjort gavs legitimitet. I analyserna visar sig att det är dessa 
ordföranden och/eller chefer för respektive berörd organisation i 
revisionsprocesserna, som avgör om, vad som görs och hur det kommuniceras. 
De för respektive organisation formellt ansvariga ordföranden/cheferna visar 
sig här vara de som ytterst driver på så att lärandet i ansvaret kommer igång.  
De ger ytterst den legitimitet som krävs för att deltagarna i revisionsprocesserna 
ska kunna mötas och i informationsutbytet med andra kunna tillägna sig nya 
kunskaper. Deltagarnas kognitiva och normativa förväntningar möts i att de vill 
lära om vilka möjligheter som finns att med kommunaldemokratiska medel 
förändra sin del i det politiska ansvaret i kommunen till det bättre. När deras 
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lärande i ansvaret stöttat sprids den politiska beslutsmakten. Den 
maktspridningen bidrar till en mer effektiv och ändamålsenlig organisering i 
verksamheten de förtroendevalda i sina olika politiska uppgifter åtagit sig. 
Analyserna visar tydligt att den formella organisationen, liksom ansvariga i 
formella ledningspositioner är de som ytterst hindrar/främjar att ansvaret 
förbättras i organiseringen av de studerade revisionsprocesserna. För respektive 
organisations förnyelse och för samordning av information som finns utspridd i 
den lokala kontexten förutsätts att respektive organisation representeras av ett 
ledarskap som aktivt medverka för en bättre organisering av de politiska 
uppgifterna. De formellt ansvariga har en avgörande betydelse för om 
kunskapsmakt tillvaratas och sprids med fleras möjlighet att delta i 
organisatoriskt samarbete och lärande interaktioner har också visat sig i tidigare 
forskning om lärande i organisering av uppgifter. Deras medverkan har en 
viktig legitimerande betydelse (Dixon 1999; Ellström i Backlund m.fl. 2001; 
Döös 2004). Här visar det sig att det ytterst är fullmäktiges (ordförandens) 
aktiva samarbete med revisionens som medverkar för förnyelse som krävs i 
ansvaret i olika politiska uppgifter i respektive kommun. Där inget annat hjälpte 
var detta ytterst vad som behövdes  fö att ansvariga skulle mötas och i nya mer 
utvecklings- och processinriktade arbetsformer pratas vid, ta del av varandras 
erfarenheter och argumentera för hur tidigare olösta frågorna skulle kunna 
hanteras bättre. 
 Revisionsprocesserna här var dynamiska, deliberativa, tog tid och olika vägar 
för att nå de aktörer vars olika erfarenheter behövdes för förbättring. 
Skillnaderna av det som sker i revisionsprocesserna märks såväl i nya 
arbetsrutiner som i att revisionsprocesserna hjälper till att klargöra innebörder 
av värderingar och prioriteringar i fullmäktiges övergripande mål  för 
verksamheten och ekonomin i kommunen. Det är främst de senare 
förändringarna som värderas av deltagarna och som i praktiken åstadkommer 
mer genomgripande förändringar. Där (om)prövas politiskt ansvarigas 
ledarskap med klargöranden av vilka värderingar som är förenliga med villkoren 
att i organiseringen av verksamheterna representera normerna och värderingar 
som medverkar till att det som fullmäktige beslutat om ska uträttas. 
Förändringarna som värderas innebär nya sätt att organisera verksamheten och 
fleras möjligheter till inflytande i relationerna ordföranden/chefer och 
förtroendevalda/medarbetare emellan. Den utvecklingen förutsätter av/lärande 
i ledarskap, från tidigare mer enkelriktade sätt att kommunicera för att få andra 
att lyda till ett ledarskap som främjar ömsesidigt medskapande (Müllern och 
Elofsson 2006), i politiska ansvarsprocesser. Det politiska ansvaret utvecklas 
med förtroendevalda som i sitt ledarskap är lyhörda för att det finns användbar 
information också utanför den kommunala förvaltningens  
organisationsgränser.  
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13.4  Ansvar för legala och legitima resultat 

Ansvar i beslutsprocesser för lokalt legitima beslut och effekter 
Personerna som medverkar här gör det i olika åtaganden och processerna där 
problem hanteras kan se olika ut. Generellt är problemet som prioriteras inte 
nytt dåsvårigheterna att få ordning på ekonomin är kända i kommunen. De har 
påpekats och följts en längre tid av revisorerna. Enskilda, aktiva, ’starka’, 
politiker har reagerat negativt och kritiserat revisorerna för att att de lägger sig i 
andras frågor som i sak beretts och beslutats av den styrande majoriteten i 
kommunstyrelsen och som fått starkt stöd i fullmäktiges beslut om budget för 
föreslagna satsningar. Det sker inga förbättringar så länge de olika aktörerna ser 
på varandra och problemen ur enskilda perspektiv och särintressen.  Med de 
olika politiska uppgifterna har de fastnat i vanor och följer rollbundna 
förväntningar att företräda sina olika åtgärdsförslag (Luhmann 1995:315-319). 
 Inom samma system för demokratisk ordning fattas motstridiga beslut och 
åtgärder . De är avsedda att skapa olika värden för människorna i kommunen 
och samtidigt kolliderar de med varandra. Därför förutsätts att motstridigheter 
och kontroverser hanteras och värderas öppet i de politiska arbetsprocesserna 
om vad som prioriteras före annat  och vad som kompromissas om,  när 
motstridigheter möts för att få till det samspel som förstärker och förnyar vad 
som är mer önskvärda resultat än andra.  Det är vad demokratins aktörer väljer 
att göra istället för något annat som skapar skillnad i vilken riktning 
förändringen sker. Det är där förtroendet och misstroendet utmanar varandra 
och  det är där som det är skillnad på ansvar som tas och inte tas för 
människors jämlika rätt till välfärd och demokratisering med stöd i 
demokratiska beslutsprocesser. 
 De demokratiska institutionernas förnyelse finns i hanteringen av 
motsättningarna. Här tillvarats motsättningarna (exempelvis att ekonomiska 
ramar återupprepat överskrids, att några få fått styra besluten som bidragit till 
oönskade konskevenser) av aktörerna i revisionsprocesser som säger ifrån och 
vill deltaga aktivt för att lära sig mer om sin del i det kollektiva revisionsansvaret 
i styrelsers och nämnders beslutsprocesser och för att utförandet av verksamhet 
ska hålla sig inom fullmäktiges budgetramar. De fattar mod, tillvaratar det 
förtroende de fått för att representera åtagandet mer ansvarigt och   deltar i 
diskussioner och dialoger som ger tillträde till arbetsprocesser och information 
om sakfrågor. 
 Vad som syns här är att revisionsprocesserna skapar ingångar till de 
beslutsprocesser som tidigare skötts av några få, enstaka, starka politiker och 
chefstjänstemän i förvaltningen. Här försöker och får folkvalda representanter 
tillgång till det demokratiska inflytande som de tidigare saknat för bättre att 
fullgöra sina åtaganden gentemot medborgarna.  
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Att  lära sig vad politiskt ansvar är i det aktuella sammanhanget  
Betydelsen av och tilliten till vanliga medborgares förmåga att lära för att 
medverka i politiska engagemang och  att korrigera egna såväl som andras 
bristande argument i omdömen av åsikter och handlingsalternativ, trots 
hämmande maktstrukturer, har förespråkats sedan den tidiga deliberativa 
demokratiteorin för hundrafemtio år sedan (Mill 1984:26ff; Wollestonecraft 
2003:51ff). 
 Förtståelseskapande diskussioner behövs för att individer ska kunna 
tillvarata sin rätt att deltaga i det lokala sammanhangets kontext, sköta sina 
åtaganden och skyldigheter samt  tillvarata rättigheter med de omständigheter 
som finns i demokratin. Dessa  diskussioner är en viktig del i politiken för att 
komma fram till mer gemensamma föreställningar om vad som är önskvärt och 
för att verka för det i kollektivt beslutsfattande. Förståelsediskussioner hör till 
individers rätt och krävs  enligt diskursteori   för utveckling av rätten i den 
demokratiska rättsstaten och ett  etiskt-politiskt ansvar i  demokratiska 
processer (Habermas 1995:167ff). Förståelsen för den kontextuella omvärlden, 
inbegripet att förstå och begripa konskevenserna av olika kulturella vanor och 
betingelser i vardagen, ökar med förmågan att förstå sin egen del i densamma. 
Det ökar de förtroendevalda representanternas förmåga att lyfta sig ifrån 
enskildheter och särintressen för att representera människor, för de 
gemensamma och allmänna intressen som ska skötas i verksamheterna. Det 
hjälper representanterna  att se brister i ansvaret, ofärdigheter och obalanser i 
kommunen som en demokratisk enhet för ökad lokal demokrati. För att lyfta 
frågorna från enskildas vanor och handlingsmönster och ansvarsetik används 
de rättsreglerande institutioneran som stöd för att bedöma och finna bättre sätt 
att handla etiskt med politiskt ansvar. Det finns också exempel där 
förvaltningsorganisationen som helhet förändras för bättre gemensamt stöd i 
styrning, uppsikt och samordning av verksamheten sett ur lokalt politiskt 
perspektiv i skötseln av verksamheterna. Den utveckling av ansvaret som här  
värderas viktigt  är ansvar för politiska handlingar som är nära i tid och rum. 
Dess konsekvenser  märks i skillnader som visar sig i förtroendevalda som vill 
lära och medverka med ökade kunskaper om vad politiskt ansvarsetiska 
beslutsprocesser innebär i den kommunala förvaltningen.   
 De förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter inför medborgarna gör att 
ansvarstagande respektive ansvarsutkrävande i praktiken enbart kan ske på den 
nivå i systemet där det aktuella problemet är begripligt och styrbart och  där 
ansvaret för åtgärdande faktiskt kan tas. Resultaten visar att detta inte enbart 
bestäms av formell organisation. Det har också att göra med att ansvariga, i sina 
ledningsfunktioner och i olika åtaganden aktivt verkar för fleras möjlighet att 
medverka, de ger tillgång till kunskaperna som krävs och som annars finns 
utspridda utan koordination. När aktörerna och deras olika frågor och 
erfarenheter tillvaratas synliggörs problemen och möjligheterna som finns för 
att hantera dem bättre klarhet i vad fullmäktige vill åstadkomma med besluten 
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och för att i utförande fullfölja det som beslutats om.  De empiriska resultaten 
visar att   de kommunaldemokratiska institutionerna åtminstone i styrelser och 
nämnder hjälps  åt för att fullmäktigebeslut ska begripas och utföras. 
 Resultaten i denna studie visar att i politiken, i förvaltningar och 
verksamheter hanteras och värderas behov och medel med olika motiv för de 
medverkande i beslutsprocesserna. Det finns ett behov av informationsutbyte 
mellan aktörerna i kommunen och dess förvaltning, mellan de närmast berörda 
för att skapa de ömsesidiga samspelen i relationerna med utgångspunkt från 
medborgarnas perspektiv och det kommunaldemokratiska sammanhanget. 
Detta är nödvändigt   för att ta det ansvar som är förenligt med fullmäktiges 
beslut och värdera om dess konsekvenser är önskvärda för medborgarna och i 
systemet med demokrati i kommunerna. 

Ansvar med stöd i medborgares frågor och kommunalrätt  
Ansvarighet är en mänsklig egenskap som kan utvecklas genom att den tas. 130 
Vilka meningsbärande motiv och värdeskapande förändringarna värderar 
aktörerna när interaktioner i revisionsprocesser främjar ansvarsförmågor och 
sociala relationer i deras lokala beslutsprocesser?  
 I de studerade fallen finns ett par olika kategorier huvudpunkter  som 
framträder  i exempel som visar hur ansvarstagande bedöms och normeras i 
revisionsprocesserna. Det gäller dels (o)ansvariga riskbeteenden i aktuella 
situationer  dels  institutionaliseringprocesser i förändringsförlopp. I båda fallen 
används revisorer och revisionsprocesser för att förhindra upprepning av 
enskilda beslutsfattares oönskade sätt att använda sin makt och befogenheter i 
ansvaret respektive för att kollektivt ansvarigas passivitet eller trögheter i det 
kollektiva revisionsansvarets utveckling manifesteras och bibehålls i den lokala 
politiska kulturen. Revisorerna synar  nära i tid vad som gjorts eller förblivit 
ogjort och  som avviker från fattade beslut och gällande regler  till följd av 
enskilda aktörers (o)vanor, partipolitiska särintressen eller för 
revisionsansvarigas passivitet i styrelser och nämnders kollektiva 
revisionsansvar.  
 Fullmäktige och granskade kommunrevisionen kallas  för en nödvändig 
hygienfaktor när revisorerna reagerar direkt och situationsanpassat på 
information från  personer i förvaltningen eller från personer som berörs av 
verksamheten i omgivningen. Exemplen i de analyserade fallen gäller situationer 
där enskilda aktörers handlande (anställda, förtroendevalda, 
organisationsenheter) uppfattas som direkta risker eller mönsterbildande  till 
följd av det beteende som de upprepat uppvisar.  Förtroendevalda revisorer, 
deras sakkunniga administrativa stöd och yrkesrevisorer reagerar  snabbt för att 
aktörernas sätt att fatta beslut och handla inte ska förbli en normerande praxis i 

                                                      
130 I NOMOS III hänvisar C.J. Friedrich till J. Frankfurters uttryck, att ansvar är det som 
utvecklar människan. 
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den politiska organisationens kommunaldemokratiska perspektiv. Revisorerna 
granskar först beslutsfattarens riskbeteende och informationen de fått förklarad  
i legalitetstermer med kopplingar till gällande beslut om åtaganden som följer av 
uppgifter, delegation, procedurer och rutiner för beslutsordningar. Detta slags 
osäkerheter  och kvalitetsbrister prioriteras. De värderas som väsentliga 
ansvarsaspekter därför att det är uppenbara och bekräftade händelser som 
kräver revisionsinsatser utan tidsfördröjning för att förhindra att sådana 
otjänliga vanor får fotfäste i förvaltningen. Samtidigt visar sig  den kommunala 
revisionen som ett immunsystem med insyn i aktuella ansvarsförhållanden och 
förlopp under längre tid. Revisionsprocesserna värderas med innebörder som 
berör normer i det politiska ledarskapet och den politiska kulturen i 
kommunen. Problemen som uppdagades i legalitetstermer kopplas  ihop med 
fler aspekter och dimensioner i ansvaret om det politiska ledarskap som fodras 
av förtroendevalda för att sköta sina åtaganden mer ansvarigt och på sätt som 
värderas  i kommunen. Insynen i ansvarsprocesserna förhindrar spridning av 
innehållet i otjänliga handlingsmönster och detta förändrar också 
relationsmönstret.  
 När fler bjuds in i revisionsdialoger möjliggör revisionsprocesserna fleras 
medverkan i samtal om hur var och en av dem kan förbättra praktiserandet av 
ansvar. Det blir mer aktivitet i styrelser och nämnder, liksom i andra beslutsfora 
och beslutsprocesser de formellt och ideellt har tillgång till. De fomella legala 
villkoren kopplas ihop med förändringar som förutsätts för legitima förhållande 
och förtroendeskapande relationer till omgivningen därutanför.  

13.4  Respektera kollektivt politiskt ansvar  

Ansvarets kognitiva respektive sociala och normativa karaktär   
De samlade analyserna av revisionsprocesser i längre förlopp visar att så länge 
revisorernas information  inte uppfattas som meningsfull för revisionsansvariga 
och/eller deras närmaste berörda chefer/tjänstemän  i deras ansvar i komunen 
så används den inte. Så snart revisionens informationen i kognitiv och normativ 
bemärkelse berör de granskade och fullmäktige upplever informationsutbytet 
med kommunrevisorerna som meningsfullt och relevant för den aktuella 
verksamheten i kommunen så samverkar de (till slut) gemensamt för att 
förbättra såväl rutinmässiga som mer värderelaterade uppfattningar om för 
vad/vem ansvar ska skötas. Då kan man möta de problemen som revisorerna 
tidigare påpekat  och som uppstått till följd av att revisionsansvariga 
bortsett/varit okunniga om innebörd och omfattning av sitt individuella och 
kollektiva revisionsansvar i styrelse-/nämndsarbetet. Problemet möts 
gemensamt när samtliga revisionsansvariga i den aktuella frågan samverkar. Det 
innebär möjligheter till omprövning av tidigare (miss)uppfattningar för 
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förtroendevalda som är ovana att aktivt representera sin styrelses/nämnds 
ansvar tillsammans med dem som är vana att sköta mycket själva i etablerade 
partipolitiska maktpositioner.  
 I avsnitten ovan berördes att när politiskt ansvarig i styrelser och nämnder 
inte beaktade revisorernas upprepade inforamtion om brister i ansvaret prövade 
revisorerna nya angrepssätt i sitt arbete. När inget annat hjälpte återvände 
revisorerna till sin formella uppdragsgivare, till fullmäktige igen. I dessa fall hör 
också fullmäktige till dem som tidigare fått skriftlig information i revisionens 
rapporter, och i flera fall också muntligen i möten mellan en mindre grupp 
revisorer och ordföranden i fullmäktige. Fullmäktiges beslut i sig har normativa 
värden i den kommunala demokratin, har de inte förmåga att förbättra de 
brister som upprepat framgått i revisorernas muntliga och skriftliga information 
innebär det risker för att medborgarnas förtroende för de folkvalda 
representanterna brister och att legitimitet för det kommunaldemokratiska 
systemet sviktar. Det är kommunfullmäktige, representerad av dess ordförande, 
som har legitimitet att bjuda in berörda med ansvar i olika politiska uppgifter i 
nya fora. Dessa öppnar möjligheterna för dialoger och gemensamt 
kunskapsutbyte i (utbildnings-) aktiviteter  där de medverkande kan se sitt 
ansvar och beslutsprocesser i sammanhanget för verksamheten i den politiska 
organisationen.  I dessa möten ges utrymme för erfarenhetsutbyte och nytt 
kunskapande i arbetsprocesserna som behöver förändras för att förbättra 
ansvaret för skötseln av den verksamhet som bedrivs i kommunen som helhet. 
Förtroendevalda i olika roller och deras respektive tjänstemän värderar 
fördjupad förståelse för det samspel som krävs dem emellan. Kunskapsutbytet 
bidrar till ökad respekt för hur de själva använder de kommunaldemokratiska 
institutionerna. Hur de faktiskt använder fullmäktiges beslut och 
kommunalrättsliga redskap i styrelser/nämnders egna beslutsprocesser för 
bättre organisering och uppföljning av verksamhetsuppgifterna får  konkret 
innebörd när deras del för det kommungemensamma ansvaret får ökad 
betydelse. Där tas också efter hand initiativ till nya samarbetsformer för bättre 
prioritering i styrelsers och nämnders beslut samt interna uppföljningsrutiner av 
ekonomin och verksamhet för att budgetramar ska hållas. 
 Förtroendevalda som tagit mod till sig och reagerat har  tillvaratagit mer av 
de ideologiska, etiska och rättsliga institutionella villkoren än vad som tidigare 
varit fallet i kommunen. Deras meverkand innebär att ansvarsprocesser som rör 
sig i och utanför förvaltningens beslutsprocesser kopplas ihop när de 
praktiserar ansvaret i skötseln av de politiska uppgifter de åtagit sig. De  finner 
sig inte längre i att det är någons särintressen och beslutsmakt som får 
dominera över dem och medverkar på så sätt  till lärande i politiskt ledarskap. 
Kunskapen för självständiga ställningstaganden utvecklas när de politiskt 
ansvariga aktörerna praktiserar sitt ansvar individuellt och kollektivt. 
 De innehållsliga ansvarsaspekterna liksom ansvarsförmågan förändras i 
revisionsprocesserna och påverkar dessa aktörers medverkan i politiska 
beslutsprocesser. När de som (med)ansvariga lär sig att tillvarata varandras skäl 
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till att de arbetar som de gör, innebär det en dynamik som ger ny kunskap 
tillgänglig för (ändrade) ställningstaganden efter hand som de tar sig an de olika 
uppgifterna i de kommungemensamma frågorna. Ansvarsförståelsen ökar och 
egna intressen (personliga engagemang, partipolitiska särintressen) kan 
reflekteras och urskiljas gentemot kommunaldemokratiska och rättsliga villkor.  
Innehållet i beslutsprocesser och dess olika skeden och förlopp värderas  då 
som mer väsentliga därför att flera än tidigare har förstått att de behövs och kan 
delta. Samtidigt förbättras uppmärksamheten för kommunmedborgarnas villkor 
och frågor om hur pengar och verksamheter verkligen sköts och då blir gammal 
revisionsinformation av meningfull betydelse som  kan bidra till förbättrat 
politiskt ansvar. Då kan revisioninformationen sättas in i sitt större 
sammanhang för den kommunala verksamheten, den förstås på nytt och blir av 
värde i det ansvar som utvecklas i revisionsprocesserna.  

Ansvar tas socialt med stöd i kontakter utanför förvaltningen  
Revisionsaktörerna i de ansvarsfrämjande revisionsprocesserna tar också vara 
på tillgängliga kontakter  i föreningar, företag, nätverk och partnerskap i 
samarrangemang som prioriterats och satsats gemensamma resurser på 
tillsammans med andra aktörer som stöd för ställningstaganden och 
kommunalrättsligt förankrade beslut (Hjern 1992; Dahlkvist 1995; Dahlkvist 
och Strandberg 1999: Montin 2002).   
 De upplevelser i ansvaret som förtroendevalda och professionella delar med 
sig av här innehåller budskap som förklarar mentala, kognitiva dimensioner 
med såväl starka känslor och drivkrafter som  ömsesidigt lärande och växande 
mänskliga förmågor. Dessa är hälsofrämjande för aktörerna som deltar, de 
känner mening (igen) i förtroendeuppdraget och värderar förtroendet som 
skapas i samspelet mellan politiskt ansvariga och professionella och detta ökar 
såväl den egna som den gemensamma kunskapsbasen   
 Deras olika åtaganden och kunskaper blir mindre privatiserade och 
konkurrerande och mer socialt värderade och komplementära. De behöver 
varandras information och kunskaper för att sköta olika delar i ansvaret och 
verksamhetsuppgifterna. Det sociala ansvarets kunskapande samspelsprocesser  
värderas ju mer det förstås och bekräftas öppet att det krävs för att organisera 
det politiska arbetet bättre. De kunskapsbärande relationerna som bidrar till at 
organiseringen av problem och uppgifter i verksamheterna kan skötas bättre 
blir viktigare i ansvarsprocesserna. Det gör också att enskilda avvikelser i 
ansvaret eller beslutsprocesser kan stärkas, när revisorerna hjälper till och själva 
har förmåga att beskriva revisionsinformationen i sitt sammanhang. 
  Information lösryckt ur sitt sammanhang upplevs (alltmer) som meningslös 
och oanvändbar i de politiska beslutsprocesserna för de politiskt ansvariga som 
får sådan revisionsinformation .  Uppmärksamheten fastnar  på ansvaret i det 
enskilda problemet som granskats och  problemet bibehålls fixerat till den 
enskilda rådande personens/funktionens ovana/oförmåga. Det som värderas 
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som meningsfullt här är när problemet hos aktören/uppgiften lyfts in och 
kopplas ihop med de resurser som finns för att hantera det i 
organiserigsprocesserna. Därför värderas aktörernas kunskaper om den lokala 
situationen och organiseringen  för verksamheternas beslutsprocesser och fora. 
dAnsvaret kan där tas kollektivt för förbättringar som inte någon enskild 
person/funktion vare sig har bidragit till att skapa eller kan lösa själv. Innehållet 
som värderas i ansvaret främjar önskvärda ansvarsprocesser som bättre behövs 
än de tidigare rådande ovanorna och för att lösa/undvika dem framåtsyftande, 
används de institutionella möjligheterna . Ansvarets sociala lokala samspel 
värderas därför att utan informationen i de lokala kontakterna med 
kommuninvånarna och andra aktörer i den lokala omgivnngen kan ansvaret i de 
politiska beslutsprocesserna  inte förbättras. Möjligheterna att kunna använda 
den informationen och förbättra varandras medverkan i beslutsprocesserna 
skapas när fler av de formellt politiskt anvariga får tillgång till 
beslutsprocesserna och rättsliga redskap i kommunallagstiftningen för 
självständigt ställningstagande och kollektivt ansvar i beslut. Med erfarenheter 
äger dessa revisionsaköter skälen till förbättringarna som krävs i det politiska 
ansvaret och beslutsprocessernas olika skeden. Den vetskapen underlättar för 
att var och en ska bli bättre  på att sköta sin del i de kommungemensamma 
frågorna. I revisionsdialogerna har problem och behov kopplade till 
gemensamma prioriteringar i frullmäktigebeslut synliggjorts och avgränsats. 
Dessa revisionsaktörer uppskattar att de och deras kunskaper räknas  till 
resurser som behövs i kommunpraktiken för att med förmågan till ansvar förstå 
medborgarnas frågor och behov och svara an för att de kommungemensamma 
verksamheterna sköts och granskas så att effekterna av ansvaret och insatserna 
för medborgarna också ska kunna utvärdera politiskt i demokatisk ordning. 
   De formella fora som finns för att fatta kommunalrättsligt förankrade beslut 
blir väsentliga och värderas som möjligheter för förändring i (mer) önskvärd 
riktning.  
 Här synliggörs kunskapsutvecklingen genom ett ökat kommunikationsutbyte 
i sociala interaktioner och relationer som återskapas mellan förtroendevalda och 
professionella aktörer med kopplingar till verksamheterna samt 
kommuninvånare i allmänhet och andra aktörer i omgivningen som är viktiga 
för ett i erfarenhet underbyggt och ömsesidigt värdeskapande 
informationsutbyte.  
 Med ökad förståelse för det gemensamma ansvaret växer de ansvariga i sina 
olika politiska åtaganden åt fullmäktigeförsamlingen. I den politiska 
arbetsprocessens beredande, utförande och kontrollerande delar börjar de 
därmed värdera roller och uppgifter i den politiska beslutsprocesserna som mer 
komplementära till varandra. Det ser och värderar varandras medverkan i olika 
åtaganden  med ökad respekt och mer jämlikt medverkande än tidigare. 
  De hanterar frågorna och åstadkommer resultat som är mer förenliga med 
fullmäktigeförsamlingens beslut och  de tar hjälp i revisionsprocesserna för att 
använda villkoren som finns för politiska beslutsprocesser i kommunen. När 



Internationella Handelshögskolan 

320 

invanda arbetssätt ses i förhållande till de konkreta problem som visar sig i och 
som effekter av  ansvarsprocesserna, uppfattas det i flera av fallen numera som 
ansvarigt att ifrågasätta för vad och hur medlen används i kommunen och hur 
politiskt ansvar sköts i olika delar av beslutsprocesserna som helhet samt vilka 
effekter det ger. I det ansvar som här lärs och utvecklas tillvaratas fler 
mänskliga förmågor och fler dimensioner i samspelspocesserna i och utanför 
kommunförvaltningen (sociala, politisk, kunskapande, ekonomiska) än tidigare. 
 



 

14  Utmaningar för revisionen  

I detta kapitel sammanfattas och återspeglas vilka utmaningar förtroendevalda 
revisorer hanterar, kopplat till aspekter och dimensioner i ansvaret som 
prioriteras i deras kommunala praktik, för att fullgöra den kommunala 
revisionens uppgifter. Konklusionerna baseras på det empiriska materialet som 
helhet och särskilt på analyserna av de utmaningar  revisorerna organiserar 
lösningar på som tidigare beskrivits i  kapitel 9-11.  
 Utmaningarna förtroendevalda revisorerna möter, såsom politiskt ansvariga 
för den kommunala revisionen, hanterar de främst tillsammans med de 
sakkunniga biträden de tar stöd av för att granska revisionsansvarigas skötsel av 
verksamheten som utförs.Till utmaningar dessa förtroendevalda revisorer 
möter hör också svårigheten att ha tillgång till relevanta resurser för att granska 
och kontaker för organiseringen av den kommunala revisonens egna 
revisionsuppgifter. Det är problem som främst förekoms och löses på 
önskvärda sätt när de förtroendevalda revisorerna använder institutionerna som 
finns för den kommunala revisionen och har stöd av kommungemensamma 
fulmäktigbeslut för revisionens inriktning och resurser, som är kända i den 
lokala praktiken och respekteras av aktörer beörda av de kommunala 
revisionprocesserna.  
 I praktiken är det genomgående ansvaret för redovisningen av 
medborgarnas skattemedel som prioriteras i den kommunala 
revisionspraktiken. Genomgående tas revisionsbudgeten i anspråk för tillgång 
till sakkunnigt stöd av yrkesrevisorer för den typen av redovisionsinsats. 
Ansvaret för att det är ordning på ekonomin synliggörs i termer av 
räkenskapsredovisning i överensstämmelse med bokföringsmässiga grunder, 
kommunal redovisningslag och ekonomiska eller finansiella mål i 
fullmäktigebeslut. Det finns utmaningar i granskningen av ekonomiska medel 
som försvårar för revisorerna att granska. I de analyserade revisionsprocesserna 
visar sig att när fördjupad granskning sker, har revisionsansvarig 
styrelse/nämnd använt mer pengar under en längre tid än vad fullmäktige 
tilldelat för dess respektive verksamhets utförande under året. I flera kommuner 
har detta pågått i mer än ett år, då har fullmäktige i efterhand gett sitt 
godkännade till styrelsen/nämnden att göra det. Det innebär att under 
verksamhetsåret tar  aktörer i demokratins institutioner och organisationer mer 
skattemedel i anspråk än vad fullmäktige har tillgängliga att fördela. I princip 
innebär det att kommungemensamma resurser omfördelas i  förhållande till de i 
demokratisk ordning fattade fullmäktigebesluten. Revisionsansvarig 
styrelse/nämnd förändrar villkoren för vad de åtagit sig att utföra, följa upp och 
internt kontrollera i verksamheten. Revisorerna har institutionellt stöd för att 
granska under tiden verksamheten utförs under året liksom i efterhand. Det 
visar sig kunna ske utan att revisionsansvariga eller fullmäktige reagerat på 
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revisorernas information och då kvarstår problemet med att budgeten inte hålls. 
I de analyserade fallen har problemet synliggjorts med stöd av revisorernas 
information och inte släppts innan det hanterats i sitt sammanhang med stöd av 
fullmäktige och revisionsansvarig. Då har mer långsiktigt hållbara arbetssätt och 
vanor initierats som stöd för samverkande normering för kommungemensamt 
politiskt ansvar. 
 Dessa utmaningar och dess hantering kan förstås och förklaras med stöd av 
de utgångspunkter och institutionella principer revisorerna praktiserar, de 
normerar granskningen av  ekonomiska medels användning. Samma slag av 
utgångspunkter och institutionaliserande interaktioner var synliga i frågan om 
vilka innehållsliga aspekter i ansvaret som prioriteras och värderas (kapitel 13).  
 Den kommunal revisionsinstitutionens granskar verksamheten, här 
räkenskapernas interna redovisning på bokföringsmässig grund, med 
utgångspunkt från lagens regelverk. När granskningen av verksamheten tar sin 
ugångspunkt i lagens reglering i granskning av monetära medels redovisning 
och intern kontroll av dem i organisationen och utan koppling till omvärlden 
utanför organisationen, så bidrar ekonomisk redovisningrevision till att 
problemet skapas. Den interna redovisningen följer de formella spelreglerna för 
den internt avgränsade redovisningen. Och, följs inte pengarna med i 
verksamhetsprocesserna hela vägen sett som medel i förhållande till lokala 
institutionella villkor och verksamhetsmål och vilka sociala effekter som ska 
åstadkommas utanför den kommunala organisation, så bidrar det till 
organisationens slutenhet. Det ansvar som synliggörs, stabiliseras och befrämjas 
här innebär då en formellt korrekt räkenskapsredovisning som bidrar till 
byråkratisering. Det är en rättsosäker legalisering när granskningen av ansvaret 
för verksamheten stannar vid lagens mening och ses i förhållande till 
avgränsade interna verksamheter inom organisationen. Där  finns risk att såväl 
skattepengarna, förvaltningsorganisationen och revisionsinstitutionen blir 
medel för sitt eget ändamål. Det ger inte någon information om ansvaret för 
den kommunala verksamheten motsvarar  legitima förväntningar och 
rättsäkerhet i förhållande till fullmäktiges avsikter med besluten att med 
politiskt ansvar i kommunförvaltningen sköta ekonomin och verksamheten för 
medborgarna som finns i samhället därutanför. När revisorerna tar sin 
utgångspunkt i de lokala förhållandena, är lyhörda för vem/för vad medel och 
verksamhetsbesluten skulle skapa skillnad i den kommunala praktiken samt 
tillvaratar regelverkan som ger stöd för det, så möts problemet (tidigare). 
Utmaningarna som hanteras så innebär ett lärande förändringsarbete för de 
politiskt ansvariga, förbättrade rutiner och en i det hela taget mer adekvat 
organisering av verksamheten, som de själv samverkat till.   
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14. 1  Överblick över utmaningarna  
Sammanställningen nedan ger en överblick över utmaningar som framträder i 
beskrivningarna med kopplingar till de aspekter i ansvaret som visar sig vara 
viktigt i kommunal revisionspraktik (se kapitel 8-12).   
 
Tabell 1. Utmaningar som uttryckts respektive hanterats i de analyserade 
revisionsprocesserna  

Vad som sägs vara viktigt att hantera i revisionen 
Olika problemvarianter kan kopplas till resp. 
utmaning 

Kommun 
uttrycker 
problem  

Kommun 
uttryckt, 
och löst 
problem 

Revision av ekonomisk redovisning. Obs detta är inget 
revisorerna upplever som en utmaning så länge den 
ekonomiska räkenskapsredovisningen hålls inom de av 
fullmäktige fastställda budgetramarna för verksamheten.    

12/12 12/12 

Brist i förståelse av ansvars dimensioner. Oförståelse för 
det egna och det gemensamma politiska ansvaret i 
kommunen. Förtroendevalda uttrycker sin osäkerhet i 
olika politiska roller; styrelse, nämnd, fullmäktige samt 
okunskap om revisionens roll och ställning i kommunen  

10/12 
 

9/12 

Kunskapsbrister i ansvaret och oklarhet i politiska beslut 
Oklarheter om budget, om medelsanvändning och om 
intern kontroll gör att det blir någras enskilda intressen. 
Exempel på problem: enskilda politikers ovanor, oetiska 
ageranden, ordföranden i styrelse/nämnd följer ej gällande 
fattat beslut, liknande ovanor etableras av högre 
förvaltningstjänstemän.  

8/12 8/12 

Varianter av problem i ovannämnda utmaningar:  
Revisorerna tar emot ”påhopp” från styrelsen som  är 
granskad. Exempel;  ohövliga tilltal, ovilja att låta 
revisorerna granska. Enskilda politiker i styrelse/deras 
högsta tjänstemän vill fortsätta med sin tradition.  Problem 
när revisorerna inte har budget för fördjupad granskning i 
verksamheten. 

6/12 6/12 

Utmaningar i organiseringen av revisionsuppgifterna Brister 
i kunskap och beredning av budget för revisionen försvårar 
revisionsuppgifternas organisering och gör revisionens 
ställning i kommunen osäker.  

10/12 7/12 

Tillvarata möjligheter att fortlöpande lära i revisionen Att 
som revisor avlära partipolitik, se och använda möjligheter 
att lära med varandras erfarenheter i kommunal praktik. 

8/12 8/12 

Kunskap för att granska ändamålsenligheten,Behovet 
uttrycks främst av förtroendevalda revisorer och oavsett 
vilka som säger det vill de kunna göra det utan omständiga 
metoder  

4/12 - 
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Tabell 1. Ovan framgår vilka utmaningar som kommunrevisorerna uttryckt som 
viktiga att hantera respektive utmaningar de också i praktiken har hanterat och 
löst på sätt som de närmast berörda politiskt ansvariga värderar i sina respektive 
kommuner. 
 Sammanställningen ger en överblick av för vad/vilka problemområden, 
kommunrevisionen i dessa olika kommuners revisionsprocesser hanterar när de 
medverkar i att skapa policy som bidrar till förbättringar och förändringar i 
ansvaret. Antalet kommuner framgår också där utmaningar uttryckt respektive 
där problem kopplade till dessa har hanterats i revisionsprocesserna under de år 
studierna pågått och  som beskrivits i kapitel 8-12.  I de flesta fallen har 
revisorerna i praktiken medverkat i att hantera de utmaningarna  som de sagt är 
de viktigaste för dem att hantera.  
 Inom implementationsstrukturerna som analyserats kring respektive 
utmaning  finns fler delproblem som löses på olika sätt i de lokala situationerna. 
Dessa variationer av mindre analysenheter utgör del i 
implementationsstrukturerna som samlat bidrar till effekterna i det politiska 
ansvaret och som värderas vara av lokal betydelse i revisionsprocesserna som 
genomförts.  
 De utmaningar som revisorerna tar sig an för organiseringen av 
revisionsuppgifterna hanteras och löses på sätt som också förklaras på andra 
ställen i de sammanfattande reflektionerna. I det som framgår i tidigare avsnitt 
(se kapitel 13) om ansvar som värderas och hur det förbättras i 
förståelseskapande, lärande och kunskapsutvecklande samspel i 
revsionsprocesserna är också de kommunala revisorerna deltagare. Det gäller 
också förklaringar av organiseringen i revisionsprocesserna, när de ger 
önskvärda förbättringar (se kapitel 15). För att inte återupprepa vad som 
framgår i avsnittet ovan eller nedan är reflektionen i detta avsnitt främst 
kopplad till analyserna som visar varianter av de rubricerade utmaningarna som 
kommunrevisionen tar sig an därför att de gör den kommunala revisionens 
ställning i den kommunala politiska organisationen osäker samt  förhindrar 
tillgång till relevanta resurser i organiseringen som krävs för att fullgöra den 
kommunala revisionens uppgifter. 

14.2  Ansvar för ekonomiska medels 
redovisning  

När startpunkten är i regelverken och i organisationens interna kontrollen av 
ekonominsk uppföljning, visar det sig kunna gå lång tid innan revisorerna 
känner till och interaktivt för en dialog omkring revisionsansvarigas svårigheter 
att hålla medelsförbrukningen inom tilldelade ekonomiska utrymmen. Det syns 
först när tilldelade budgetramar överskrids i styrelser och nämnder. Det är 
synligt att pengarna förbrukats det syns, i redovisningen och i den eventuella  
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interna kontrollen av ekonomin. Detta är ingen nyhet så dax, att pengarna inte 
räcker under verksamhetsåret, vet revisionsansvarig styrelse/nämnd och 
anställda i förvaltningen. Fortfarande saknas det institutionella samspelet, de 
interaktioner som krävs för ömsesidiga öppningar  mellan aktörerna i 
organisationen som helhet och sett i förhållande till varför verksamheten uförs 
och för vem/vad dess tjänster bidrar till. 
 Kommunrevisorerna är överens om att resultat ska vara förenliga med de 
mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. 
Yrkesrevisorer och förtroendevalda revisorer verkar gemensamt för att det 
ekonomiska utrymmet som finns också redovisas, baserat på bokföringsmässiga 
grunder, liksom att pensionsskulden redovisas enligt regelverket i kommunal 
redovisningslag. I flera fall har de revisionsansvariga haft svårt för att ta emot 
den finansiella information som kommunrevisorerna förmedlar. I vissa fall har 
det dröjt flera år innan revisionsinformationen om styrelser och nämnders 
omfattande ekonomiska underskott tillvaratas och får genomslag i politisk 
praktik.   
 I resultaten visar sig att det tar olika lång tid, i något fall flera år, innan 
fullmäktige reagerar på revisorernas information om brister i redovisningen, 
avsaknad av rutiner och intern kontroll i redovisningen. Revisorerna kan vid 
flera tillfällen ha framfört muntlig kritik och skriftlig anmärkning till styrelse 
och nämnder för att de inte sköter styrningen, följer upp ekonomin, förbrukar 
mer pengar än vad fullmäktige fördelat i budget för skötsel  verksamheterna 
och för att de undviker att ägna sig åt orsakerna till styrelse/nämnders 
omfattande budgetöverskridanden. Kommunala redovisare har också haft svårt 
för att få gehör när de förmedlat finansiell information baserad på 
bokföringsmässiga grunder som visar ekonomiska gränser för det politiska 
handlingutrymmet. Vad som är en rättvisande redovisning i kommunerna har 
varit omdiskuterat sedan 90-talet. Det har ssärskilt från nationell nivå funnits 
motstånd mot att tillvarata information om kommunernas ekonomi som 
begränsar det politiska utrymmet. I den politiska vilja som synliggörs i 
lagstiftningen, är den kommunala redovisningsinstitutionen svagt representerad 
(Brorström 1997:117f; Brorström, Haglund och Solli 1999:123).131 
 För att klara ut vad den politiska viljan i lagstiftning och kommunalpolitiska 
beslut får för effekter i verksamheten för medborgarna ingår i 
kommunrevisorernas åtagande att  följa med de ekonomiska aktiviteterna ut ur 
förvaltningen för att kunna granska och pröva ansvaret för dess effekter i 
                                                      
131 Ett sådant exempel som diskuteras i redovisningsrevisionen är frågan om hur kommande 
pensionsåtagande kan säkerställas. Möjligheten att använda blandmodellen i stället för 
fullfondering är ett resultat av förhandlingar mellan kommunförbunden och staten (Brorström 
1997:117f; Brorström, Haglund och Solli 1999:123). Är det en rättvisande återredovisning av den 
kommunala pensionsskulden när blandmodellen tillämpas? Då framgår  inte hela skulden i 
balansräkningen. Det finns bland de studerade kommunerna i denna avhandling inte med några 
kommuner som använder modellen med fullfondering vid avsättningar till pensionsskulden. Den 
modellen förekommer i ett tiotal svenska kommuner.  
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praktiken. Resultat uppmärksammar flera olika aspekter och dimensiner som 
har med ansvaret i de kommunaldemokratiska beslutsprocesserna att göra; 
a) En ekonomisk redovisningen återredovisar en del i ansvaret där skötseln av 
ekonomin uttrycks i ekonomiska termer. Informationen om ekonomin i sig är 
otillräcklig information för att uttala sig om politiskt ansvariga använder sin 
beslutsmakt politiskt ansvarigt i kommunaldemokratisk praktik. I kommunens 
verksamhet där ekonomiska medel i demokratisk ekonomisk ordning fördelas 
enligt fullmäktigeförsamlingars beslut om verksamheter ger 
räkenskapsrevisionen otillräcklig insyn och information om skötsel 
avverksamheten. Räkenskapsrevisionen kan besvara om verksamhetens 
ekonomiska redovisning upprättas enligt lag om kommunal redovisning, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet lagstiftning och om räkenskaperna ger 
en rättvisande bild av kommunens finansiella resultat och ekonomiska ställning. 
Revisionen som krävs för att kunna granska ansvaret för efterlevnad och sociala 
effekter av politiska beslut (vari medels fördelning och användning ingår) 
föutsätter granskning av verksamhetens resultat för information att bedöma 
den utförda verksamhetens sociala, externa effekter och ändamålsenlighet i 
förhållande till beslut fattade i demokratisk ordning. I annat fall är det inte 
möjligt att få insyn i om verksamhetens resultat som är önskvärda resultat för 
medborgarna i allmänhet samt för de grupper av medborgare vars behov ska 
tillgodoses. Information om ansvaret  krävs för att kunna bedöma om 
verksamheten sköts med politiskt ansvar förenligt med en 
kommunaldemokratisk och rättsstatlig institutionella ordning samt 
demokratisering på lokal politisk nivå.   
 Det är skillnad på regelefterlevnad och ansvarstaganden i praktiken. Att lära 
sig regelefterlevnad har mer med lydnad, legalitet och tolkning att göra än att ta 
ansvar för att det i praktiken är en legal tolkning och legitim regeltillämpning av 
de på förhand upprättade principerna. Räkenskapsredovisning och 
räkenskapsrevision handlar mer om regelefterlevnad. Där tar de 
förtroendevalda revisoerna generellt stöd av sakkunniga för att med stöd i 
kommunal lagstiftning, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
respektive kommuns revisionsreglemente för att granska om de på förhand 
formellt upprättade principer, kommunal redovisnings regler och seder följs, 
avgränsade i tid och rum.  
 Granskning inriktad på ansvar för ekonomiska medels förbrukning 
redovisad enligt redovisningslag och bokföringsmässiga grunder ger ingen 
information om det kollektiva revisionsansvaret för vad pengarna använts till, 
vad de åstadkommit för effekter i praktiken eller om det kan bedömas vara 
effektiv användning av de kommungemensamma pengarna som fullmäktige 
fördelat.  
 I kommunrevisionen prioriteras att granska och pröva ansvaret för 
ekonomin och räkenskaperna, frågor som är av ekonomisk art i de ekonomiska 
processerna samt interna kontroller. Ekonomin och räkenskaperna granskas 
generellt med sakkunnigt stöd.  Samtliga i det empiriska materialet har tillgång 
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till yrkesrevisorer med olika kunskapsinriktningar för redovisningrevision, 
certifierade kommunrevisorer och i olika omfattning finns här samarbete med 
godkända och/eller auktoriserade revisorer. Så länge de ekonomiska 
aktiviteterna granskas inom de  ekonomiska processerna utan koppling till 
någon verksamhet är det svårt att granska de sociala effekterna av 
återredovisade medel. När den ekonomiska oordningen märks i budget som 
överskrids och när oklarhet råder om vad pengarna används för reagerar 
revisorerna och fördjupar sig ytterligare i frågorna När det gått så långt, har 
också medborgare som själva kan säga ifrån gjort det så tydligt att såväl 
revisorer, fullmäktige som granskade är eniga om att det är viktigt att reda ut 
hur det är med det politiska ansvaret för den ekonomiska ordningen och 
verksamheten i kommunen. 

Oklarheter kring ekonomiska medels redovisning och uppföljning 
De förtroendevalda revisorerna själva upplever inte något problem i sak att vad 
gäller revisionen som berör den ekonomiska redovisningen. De beskriver 
inledningsvis i kontakterna för studien att de själva är mindre upptagna med 
frågor kring redovisningsrevisionen än kring att granska styrelser och nämnders 
ansvar för att verksamheterna utförs på sätt och med resultat som är förenliga 
med fullmäktiges beslut, verksamhetsprocessers effektivitet och 
ändamålsenlighet. De förtroendevalda revisorerna förlitar sig på att deras 
sakkunniga biträden har de kunskaper som krävs för att granska löpande 
redovisning, bokslut, delårsrapporter, årsredovisning och för att bedöma om 
resultat är förenliga med befintliga fullmäktigebeslut om mål för en god 
ekonomisk hushållning. 
 I samtliga fall i det empiriska materialet säger revisorerna att de har tillgång 
till medel i revisionsbudgeten för det stöd av sakkunniga som de anser att de 
behöver för det. Ansvaret för att redovisningen är rättvisande och en god 
ekonomisk hushållning är centralt för att också kunna följa och granska 
revisionsansvarigas skötsel av både ekonomi och verksamhets 
ändamålsenlighet. De gemensamma ekonomiska medlen är medel för att skapa 
effekter av värde i verksamheten för medborgarna. Att ekonomin och 
verksamheterna är sammankopplade i de politiska beslutsprocesserna liksom 
ansvaret som kommunala revisorer ska granska och pröva betonas också 
genomgående i intervjumaterialet. För att följa ansvarsprocesserna dit de går 
hänvisar revisorerna till kommunal lagstiftning och revisionsnormerna i God 
revisionssed i kommunal verksamhet när de behöver förklara inför granskade och 
fullmäktige att de som revisorer har såväl rättigheter, skyldigheter som friheter 
att välja när, vad, och vilket stöd de tar för att kunna granska (se kapitel 2 för 
dess teoretiska beskrivningar). Därför är också definitionen av 
ekonomibegreppet och hur det begrips i revisionspraktiken av betydelse för att 
få förståelse för  och förklaringar till hur ansvarigas skötsel av verksamhetens 
resurser och resultat granskas, bedöms och värderas.  
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I praktiken är kopplingen mellan revisionen av ekonomin och verksamhetens 
ändamålsenlighet inte så tydlig som de kommunala revisorerna samfällt anser 
att den bör/borde vara. Det finns  sakkunniga biträden som efterfrågar direktiv 
från sina uppdragsgivare som gör det möjligt för dem att utföra en mer 
fullständig revision av ansvaret för ekonomin. De vill inte enbart granska 
verksamhetens ekonomiska redovisning i räkenskaperna utan också 
efterlevnaden av kommunala redovisningsprinciper och lagstiftning inom 
området samt följa såväl pengarna som ansvaret hela vägen så att också 
medelsanvändningens effekter omfattas. Att i den kommunala revisionen 
granskar och prövar ansvaret inte enbart för räkenskaperna och den interna 
kontrollen utan också för ekonomin och ändamålsenligheten, betonar också de 
förtroendevalda revisorerna i sina budskap.  Detta visar sig vara svårt i 
praktiken.Analyserna av det empiriska materialet visar att  de förtroendevalda 
revisorerna här möter   utmaningar för att få den budget de behöver för att 
kunna få tillgång till  nödvändiga kunskaperna för att fullgöra uppdraget som 
helhet. Konkreta exempel på de budskap som ges kring problemet återfinns 
särskilt i utmaningarna som möts och beskrivs i kapitel 10. 
 I mötet med denna utmaning i praktiken efterfrågar såväl förtroendevalda 
som  sakkunniga kommunrevisorer villkor som gör att deras olika åtaganden i 
kommunrevisionens utförande kan fullgöras bättre. 
 I de beskrivna utmaningarna kring oklarheter i den ekonomiska 
redovisningen visar sig att de förtroendevalda revisorerna saknar tillgång till 
kunskapsmässiga och ekonomiska resurser för att direkt kunna gå vidare med 
fördjupade granskningar. De förtroendevalda revisorerna vänder sig till sin 
uppdragsgivare för att få en revisionsbudget som möjliggör att mer än 
räkenskaperna och den interna kontrollen av ekonomisk uppföljning kan 
granskas med professionellt sakkunnigt stöd. De förtroendevalda revisorerna 
efterfrågar sakkunnigt stöd av yrkesrevisorer med kunskap att granska och 
förmedla granskningsresultat så att informationen från granskning av 
räkenskaper, intern kontroll och ekonomisk redovisning är tillförlitlig. När  den 
revisionen utförs på trovärdigt sätt  är den möjlig att tillvarata i fortsatt 
granskning av verksamheten. För att granska och bedöma ansvaret för 
ekonomin och verksamheten krävs djupare insyn i styrelse/nämnds ansvar för 
den interna kontrollen inom verksamheten, insyn i vad som åstadkommits 
(producerats) samt i hur politiska besluts- och verksamhetsprocesser bidragit till 
de (oönskade) resultat som uppmärksammats i ekonomin. Trovärdig 
information från den ekonomiskt inriktade revisionen ger stöd för 
ställningstganden i granskning och prövning av verksamhetens effekter i  
ändamålsenlighet för vad/vilka verksamheten utförs. De samlade analyserna 
visar att de kommunala revisorerna är  eniga om vikten av 
informationsöverföring mellan den ekonomiskt inriktade revisionen av 
räkenskaperna132 och revisionen av verksamhetsprocessers effektivitet, kvalitet 
                                                      
132 Räkenskapsrevisionen exemplifieras med kopplingar till granskning av löpande redovisning 
och intern kontroll i redovisningsrutinerna, räkenskaper avseende bokslutsgranskning, 



Utmaningar för revisionen 

329 

och ändamålsenlighet.  I den ansvarsfrämjande revisionsprocesserna visade sig 
trovärdig information från  olika perspektiv bidra till en helhetsbild som ökade 
förståelse och gav stöd för förbättringar i det politiska ansvaret.  
 Sakkunniga yrkesrevisorer har problem när de inte får fullfölja arbetet enligt 
god revisionssed och saknar direktiv i granskningsarbetet från förtroendevalda 
revisorer som möjliggör de väsentliga kopplingar mellan vad som i 
kommunerna tidigare kallades för redovisningsrevision och 
förvaltningsrevision. För en sådan mer tillförlitlig granskning kopplad till det 
ansvar som ska granskas och prövas i den kommunala revisionen förutsätts att 
förtroendevalda revisorer efterfrågar sakkunngt stöd för revisionen i 
upphandling och ger sådana direktiv för granskningar. Först då kan 
granskningarna inriktas på effekterna av politiskt ansvarigas beslut för 
medborgarna. I budskap där ändamålsenlighet berörs kopplas begreppet till att 
få klarhet i om effekterna av ekonomiska medels förbrukning innebär effektiva 
verksamhetsprocesser som  värderas i sociala effekter och kvalitetsmässigt 
önskvärda resultat för medborgare som närmast berörs av de politiska besluten 
i kommunen (Flint 1988; Dittenhofer 2001). Där är den traditionella 
räkenskapsrevision (financial audit) otillräcklig. För insyn och bedömning av 
verksamhetens ekonomiska resultat och sociala ändamålsenlighet finns 
institutionellt stöd att utföra verksamhetsrevision där såväl hushållningen, 
utnyttjandet som effekterna av de gemensamma ekonomiska medlen kopplas 
till verksamheters kvalitativa sociala effekter och ändamålsenlighet för 
medborgarna i respektive kommuns sociala kontext (Flint 1988; Power 1997). 
Att klara av det är en utmaning enligt  revisorer som berör det och från sina 
olika perspektiv förenas i att de vill sköta sina respektive revisionsuppgifter 
bättre. De förtroendevalda vill ha stöd av revisorer som tar sig an 
revisionuppgiften utifrån vad som bedömts väsentligt i den lokala situationen 
och revisionspraxis förenlig med sociala normer, värderade lokalt/regionalt i 
sammanhanget för den granskade verksamheten. De förtroendevalda 
revisorerna värderar yrkesrevisorernas samlade kunskapsförmågor i 
sakkunskaper, förståelse och färdigheter som ska märkas i arbetssätt anpassade 
efter de frågor och problem som är viktigast i den aktuella lokala och komplexa 
granskningssituation. Att genom upphandling få tillgång till ett sådant externt 
professionellt sakkunnigt stöd visar sig kunna utgöra ett problem i sig. När 
förtroendevalda  revisorer saknar tillgång till administrativt stöd av tjänstemän 
med kunskap om kommunal revision saknas resurser för att ta fram underlag. 
Vid beräkning av revisionsbudget och för upphandling av sakkunnigt stöd 
förutsätts lyhördhet för vilka kunskaper och arbetssätt som är relevanta i 
aktuella förhållanden samt för vad de förtroendevalda revisorernas efterfrågar 
av det sakkunniga stödet. Yrkesrevisorerna förväntas bedriva revision förenlig 
med revisorsetiken och med förmåga att anpassa arbetssätt och arbetsmodeller 
utifrån aktuella frågor och kontextuella förhållanden i den kommunala 
                                                                                                                             
bedömningen av delårsrapporter, resultats förenlighet med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning. 
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organisationen och dess omgivning. Arbetssätten ska bidra till effektivitet, 
legitimitet och trygghet inte enbart för yrkesrevisorerna utan också för 
kommunrevisionen som institution i kommunal demokrati.  
  Förtroendevalda revisorer i de svenska kommunerna har formellt  
institutionella stöd för att fullgöra hela revisionsuppdraget kopplat till den 
kontext där de i demokratisk ordning beslutade verksamheterna utförs. När 
ansvariga revisorer själva inte representerar sitt ansvar aktivt och etiskt i den 
lokala i praktiken så förhindrar det att medborgarna ges insyn i den offentliga 
verksamheten, detta är problem som har berörts i tidigare forskning om 
revision i verksamhet på lokal och regional politisk nivå (Mautz & Sharaf 
1964/1992; Flint 1988; Power 1997; Bowerman, Raby & Humphrey 2000; 
Bowerman, Humphrey & Owen 2003).    
 För en fungerande demokratisk revision av demokratiskt ansvar och 
ansvarsutkrävande behöver politiker granska hela skötseln av verksamheterna 
inte enbart i administrationen utan också konsekvenserna av insatser i 
verksamhetsprocesser för att synliggöra tjänsters effektivitet, laglighet och 
ändamålsenlighet för medborgarnas skull (Bowerman, Raby & Humphrey 2000, 
Day & Klein 1987:51). Det förutsätter granskning som ger tillförlitlig 
information som är relevant och trovärdig för att pröva ansvaret i förhållande 
till vad som utförs och effekterna för dem som får del av verksamhetens 
tjänster. Detta kräver angrepssätt och kunskaper i revisionsmetoder som ger 
förtroendevalda revisiorerna tillgång till sådan information. När detta saknas  
stannar revisionsprocesserna kvar i förvaltningsperspektivet och kretsar kring 
räkenskapernas redovisning och tjänstemäns tolkningar av regeltillämpningen i 
god revisionssed och brister i styrelser och nämnders interna kontroll. Det 
innebär andra normer i  praktiken än de som framgår i texten i God revisionssed i 
kommunal verksamhet 2002 (FAR 2003:417; Sveriges Kommuner och Landsting 
2006; Skyrev 2007). Oavsett vilken av dessa goda seder som tillämpas, framgår i 
de respektive texterna tydligt att den goda revisionsseden beaktar förhållandet 
mellan verksamhetens resultat och resurser. Vikten av att dessa följs poängteras 
genomgående i intervjumaterialet och förtroendevalda revisorerna skriver också 
inledningsvis i revisionsberättelser för de aktuella åren att granskningar utförs 
med stöd av kommunallag och god revisionssed i kommunerna.  
 Det framgår också i resultaten att det finns yrkesrevisorer som uttrycker sin 
otillfredsställelse med de genvägar som skapas i revisionsarbetet i praktiken. 
Genvägarna ser lite olika ut beroende på vad som är orsaken till dem. Den 
information som revisorerna behöver för att göra sin självständiga bedömning 
kan redan finnas tillgänglig till följd av en tillräcklig och tillförlitlig information 
från den interna kontrollen i förvaltningen eller från annan extern granskare.  I 
resultaten finns också exempel där de sakkunniga biträdena känner sig 
begränsade att utföra revisionen etiskt och av god kvalite (INTOSAI 1998). I 
analyserna av materialet finns exempel med hänvisning till begränsningar till 
följd av uppdragsgivares direktiv eller budgeten för revisionsuppdraget. Oavsett 
vilket begränsas revisionen så att förbrukade resurser, beslutseffekter och 
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verksamheters resultat inte kan kopplas ihop. Det väcker frågor om såväl de 
förtroendevalda revisorerna som politiskt ansvarig beslutsfattare att tillvarata de 
institutionella villkor som finns för tillgång till kunskapsresurser för 
kommunrevisionen. Detta är ingen intern revisionsfråga utan  det handlar om 
att den kommunala revisionen ska kunna ge det institutionella stöd den som 
organisation ska göra till revisionsansvariga som granskas samt till fullmäktige 
och medborgare i kommunerna.133  
 Lagstiftaren uttrycker om revisionens uppgifter att revisorerna årligen  enligt 
god revisionssed  granskar all verksamhet som bedrivs och prövar  ansvaret för 
verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi  (Kommunallagen kapitel 9, §§ 9 
och 9a). Det förutsätter att inte enbart de interna granskningarna av 
räkenskaperna och den interna kontrollen utförs. Samtliga uppgifter förutsätts 
utföras för att information om resurshushållning, resursutnyttjande, effektivitet 
och ändamålsenliga sociala effekter ska kunna tillvaratas i politik och 
förvaltning samt av medborgarna. Lagstiftaren har fortlöpande anpassat 
regelverket för kommunrevisionen i förhållande till den kommunala 
verksamhetens omfattning och inriktning. Revisionen ska kunna arbeta 
fortlöpande under verksamhetsåret för att tidigt förekomma och samlat återföra 
information från revisorernas samlade bedömning i sin prövning enligt vad som  
tidigare refererats till  (kaptiel 2).  
 Det gäller också kommunrevisionens legitimitet och trovärdighet. Utan 
granskning finns inte ens revisionsinformation att ifrågasätta. Granskningarna 
kan då begränsas till interna frågor i förvaltningen och tolkning av regelverk 
med stöd av standarder. Sådan revision möjliggör en kostnadseffektiv 
granskning enligt standardiserade riktlinjer utan större krav på flexibilitet och 
dynamik i förhållande till det spänningsfält som ska beaktas för bedömning av 
ansvaret för skötseln i förhållande till såväl legalitets- som legitimitetskrav i 
aktuellt kommunal kontext (Power 1997; Dittenhofer 2001). Det förutsätter att 
revisionen har tid, relevant kunskap att synliggöra interna processers kopplingar 
till kontextuella förhållanden samt att revisionen offentligt klargör sina 
ställningstaganden (Hood, Rothstein och Baldwin 2001/2004). Att granska 
komplexa system förutsätter kort sagt att granskaren, revisionen, själv har de 
förmågor som krävs för att hantera en sådan komplexitet (Hood, James, Peters 
och Scott 2004).  
 Är det förenligt med en kommunaldemokratiskt ordning om den 
kommunala revisionsinstitutionens aktörer i praktiken tillämpar 
ekonomibegreppet med en annan praxis i granskning och prövning av ansvar 
inriktat på ekonomi, än den som betonas i dess konstitutionella stöd, i 
lagstiftning såväl som i de politiskt ansvariga förtroendevaldas budskap om 
revisionens värde för information om verksamhetens ekonomi och 
ändamålsenlighet? Där betonas att ansvaret för pengarna, medborgarnas 
                                                      
133 De formella institutionella möjligheterna som de förtroendevalda såsom politiskt ansvariga för 
kommunrevisionen har inom verksamheterna kommunen själv bedriver, tillvaratas i begränsad 
omfattning.  
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gemensamma ekonomiska resurser och vad som åstadkomms med dem i 
verksamheterna för medborgarna, är ett odelbart ansvar. Ansvaret för medel 
och verksamhetsmål är avhängigt varandra och därför granskas och prövas om 
ansvaret för verksamheten sköts ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredsställande som helhet i kommunrevisionen. Revisorerna argumenterar 
här också med kopplingar till hur de ekonomiska aspekterna i ansvaret  uttrycks 
i God revisionssed i kommunal verksamhet. Där framgår ekonomins kopplingar till 
externa effekter i verksamhetens resultat och resurser tydligt.134  
 I God revisionssed för kommunal verksamhet kopplas en god ekonomisk 
hushållning till verksamhetens effektivitet och kvalitet och om verksamheten 
lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt andra föreskrifter för 
verksamheten. Det är förenligt med hur begreppet ekonomi uttrycks och 
förklaras i samhällsvetenskapliga studier som berör politisk ekonomi, givet att 
verksamheten inte bedrivs för förvaltningens egen skull utan för att 
åstadkomma effekter i den sociala praktiken utanför förvaltningen.  
 De ekonomiska resurserna är begränsade och  den ekonomiska styrningen 
där ekonomiska mått och krav används är medel för information om 
hushållningen av dem. Generellt används ekonomi som uttryck för hushållning, 
om hur det hushålls med pengar i de delar av sociala system som skapats för att 
producera och distribuera  varor och tjänster för medborgarnas välfärd 
(Hodgson 2008:136). Därför är det enbart på abstrakt analytisk nivå som 
ekonomiska aktiviteter i institutionella arrangemang går att särskilja eftersom 
ekonomin i realiteten ingår som en del i andra sociala frågor i samhället 
(Schumpeter 1934:3; Dixon 2000:83; Luhmann 1995:381; Moeller 2006:37f). 
Kostnader kan i analytiska termer ses som en varningsfunktion och likt 
revisionen som ett immunsystem. Dess interna aktiviteter har inget värde och 
kan inte bedömas ad hoc.  

                                                      
134 När materialet analyseras om vad som uttrycks och görs i kommunrevisionen och 
revisionsprocesserna under mandatperioden 2003-2006 med referenser och kopplingar till God 
revisionssed i kommunal verksamhet, så är det seden dokumenterad december 2002 som är aktuell och 
används under den mandatperioden.  Den använda utgåvan är dokumenterad december 2002 av 
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet och ingår i Normer i den offentliga sektorn 
2003, FAR FÖRLAG, Stockholm februari 2003. Under år 2006 uppdaterades seden och 
dokumenterades november 2006 för mandatperioden 2007-2010 (SKL 2006; Skyrev 2007). När 
jag intervjuat och i övrigt lyssnat på vad som sägs med kopplingar till God revisionssed i kommunal 
verksamhet har jag använt mig av den sed som intervjupersonen har refererat till. Såväl i seden 
2002 som 2006, där det skrivs om inriktningen på revisorernas granskning framgår, att 
revisorerna för varje styrelse och nämnd ska granska och bedöma ekonomin med följande 
sammanfattande ”ekonomi: om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande 
till varandra (tillfredsställande) – det handlar verksamhetens produktivitet och om det råder god 
hushållning” (FAR FÖRLAG 2003:417). I God revisionssed i kommunal verksamhet 2006  framgår att 
”Ekonomi: om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra 
(tillfredsställande) -det handlar om god ekonomisk hushållning utifrån verksamhetens 
produktivitet.” (Skyrev 2007:55). I seden år 2002 och år 2006, framgår vad gäller begreppet 
ekonomi, att den goda revisionsseden beaktar förhållandet mellan verksamhetens resultat och 
resurser. 
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 Ekonomiska aktiviteter  förutsätter systematisering och har externa 
beroendeförhållanden. Först när de interna ekonomiska aktiviteterna och 
ekonomiska processers resultat ges externt värde kan dess sociala effekter 
bedömas och då kan effekterna såväl som ansvaret för dem värderas politiskt. 
Om det har skapats externa effekter som är oönskade kan det vara problem 
som exempelvis har uppstått till följd av bristande interna kontroller i 
förvaltningen. Ett sådant sätt att se på ekonomi innebär att det är först då 
effekterna granskas och bedöms som det kan bedömas om ekonomiska 
aktiviteterna i verksamheten utgör ett ekonomiskt problem eller om de 
ekonomiska aktiviteterna åstadkommit resultat av socialt värde. De sociala 
värdena återspeglas inte internt i mått för produktiviet. Värdering av sociala 
effekter förutsätter koppling till om det som producerats har något socialt värde 
i förhållande till det/dem vars behov  skulle mötas med den kommunala 
verksamheten. Sådana sociala värden kan förutsätta andra deskriptiva mått och  
värderas socialt på andra ställen än i den ekonomiska redovisningen och i 
monetära termer och kvantitativa mått.  
 Information för granskning och bedömning av politiskt ansvar för 
effekterna av hur i demokratisk ordning överenskomna beslut, tolkningen av 
rättsregler, procedurer och principer för medels förbrukning i verksamheters 
processer och tjänsters produktion förutsätter externa kontakter utanför 
förvaltningen.  Det är sociala effekter och ansvaret kan endast bedömas utifrån 
hur effekterna påverkar det/dem som verksamheten är avsedd för samt om det 
är effekter som är förenliga med de politiska beslut som gäller för den 
kommunala verksamheten.  
 Resultaten visar att det i flera fall var sådana externt synliga oönskade 
effekter i kommunen som bidrog till att revisionsansvariga och fullmäktige blev 
mer lyhörda för revisorernas frågor och tog vara på den information som sedan 
lång tid förmedlats av revisionen. Kommuninnevånarnas frågor om hur 
ekonomin egentligen sköttes i kommunen bidrog också till att revisorerna  trots 
kritik från de närmast berörda i beslutsprocesserna kände stöd  att fullfölja 
granskningar. Det är dock inte alltid som det behöver gå så långt att  oönskade 
effekter redan syns  innan ansvariga i handling gör något åt det 
kommungemensamma politiska ansvaret med utgångspunkt från de olika 
politiska roller de åtagit sig att representera. Oavsett vilket politiskt åtagande de 
förtroendevalda representerar, så visar resultaten att de mest proaktiva 
revisionsprocesserna är de som innebär förståelseskapande aktiviteter. Där 
märks större skillnader i fler slags aktiviteter kopplade till uppgifter som 
prioriteras i respektive revisionsansvarigas styrelse-/nämndarbete, inom och 
utanför den egna kommunen/regionen. I mötet revisorer och 
revisionsansvariga emellan utmanas de förtroendevalda representerna i att  
representera sitt ansvar. Dessa förtroendevalda visar mer förtrogenhet i sitt 
representantskap och växer i ansvar genom att använda det i praktiken.  
 I denna utmaning fanns också problem som hade att göra  med 
beroendeförhållanden  och det faktum att några få förtroendevalda med 
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revisionsansvar i styrelser och nämnder också fått ta omfattande utrymme  i 
anspråk att styra trots kollektivt revisonsansvar. Här visade sig också att 
fullmäktige slutligen tog initiativ och när fullmäktige reagerade kunde de 
problem som revisorerna synliggjort i ekonomin och verksamheten hanteras 
gemensamt i möten med de politiskt ansvariga i olika roller. Där legitimerade 
också fullmäktige att betänkligheter kring partipolitiska ovanor synliggjordes. 
Dessa ovanor höll på att befästas i en kultur som bidragit till 
trovärdighetsproblem och bristande legitimitet för politiskt ansvariga i det 
kommunaldemokratiska systemet. Ett problem som tidigare uppmärksammats i 
kommunalrättslig forskning om kommunrevisionen (Lundin 1999).   

14.3  Att förstå politiskt ansvars dimensioner   

Oförståelse i ansvar för kommungemensamma beslut och medel 
När några enstaka förtroendevalda får ta över andras utrymme för självständigt 
beslutsfattande skapas kommunaldemokratiska och politiska ansvarsproblem. 
Det märks särskilt i två av de fall som redovisats (i kapitel 10 respektive 11). 
Där möter och hanterar revisorerna utmaningar som påverkar fleras politiska 
ansvar och i olika roller i den kommunala organisationen. I analyserna finns 
flera budskap från aktörer i revisionsprocesserna som lyfter fram problem som 
fullmäktige i några fall bidrar till att hantera samtidigt med de problem kring 
oförståelsen i revisionsansvaret som revisorerna ägnar sig åt. Fullmäktiges 
representanter i revisionsprocesserna har legitimitet att synliggöra problem som 
uppstår då några starka partipolitiker åtagit sig uppdrag i flera politiska organ 
samtidigt. Enklare uttrycks det att det finns partipolitiker som får stort utrymme 
att styra i styrelse, nämnder och fullmäktige under verksamhetsåret. Vid 
verksamhetsårets slut förekommer att de kritiserade tillstyrker sin egen 
ansvarsfrihet (3A3.1-9.03.10). Det förutsätter politiskt ansvar i såväl revisionen 
som i fullmäktige och att det finns politiska beslutsfattare som gör något åt 
problem när partipolitiska intressen sätts före ansvaret för medborgarna och 
bortser från den kommunaldemokratiska ordningen. De politiskt ansvarig 
understryker att 

 "Det är viktigt att veta rollerna och när rollerna har suddats ut behöver de 
tydliggöras." (1.C4.1.202)   

Problemen kring oförståelse och kunskapsbrister för det egna och det 
gemensamma politiska ansvaret i kommunen uppmärksammas i 
revisionsprocesserna när effekter av det politiska ansvaret visar sig externt. De 
blir efter en tid synliga utanför den ekonomiska redovisningen och den 
ekonomiska förvaltningen i kommunen.  
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 Revisorerna har så dags hunnit granska och flera gånger uppmärksamma de 
revisionsansvariga på brister i ansvaret som syns i återkommande och 
omfattande budgetöverskridanden i de revisionsansvarigas verksamheter. 
Revisorerna får ta emot reaktioner från kommuninvånare som undrar vart 
pengarna tar vägen. Det stärker revisorerna  att fullfölja sina uppgifter även om 
det finns andra förtroendevalda som inte uppskattar att revisorerna gör det. 
Revisorerna använder olika kommunikationsmedel och släpper inte frågorna 
om de påtalade bristerna förrän de vet att de ansvariga hörsammar dem. När 
det inte hjälper vad de tidigare påpekat i möte med granskade och deras högsta 
tjänstemän skriftligen i revisionsdokumentation (revisionberättelse, 
revisionsrapport från granskning av årsredovisning, fördjupad granskning av 
den interna kontrollen) tar de också förr eller senare upp de påpekade 
problemen i samtal med fullmäktiges presidium och uppmärksammar dem på 
behovet av konkreta åtgärder tillsammans med de revisionsansvariga. 
Fullmäktiges reaktion är viktig eftersom revisorerna behöver erhålla legitimitet 
för vad de ägnar sig åt.  
 De revisionsansvariga och deras chefstjänstemän kände väl till att budgeten 
inte räckte men de värnade om verksamheten som i dessa fall också varit tydligt 
prioriterad i fullmäktigebeslutet om budgeten och inriktningsmålen.  Problemen 
var väl synliga i överskridna budgetramar, redovisning av att mer pengar 
förbrukats än vad som fanns, obalanserad budget, otillfredställande hushållning 
och avsaknad av några konkreta resultat i de verksamheter som det var allmänt 
känt att fullmäktige hade prioriterat.   
 De externa reaktionerna på de oönskade effekterna för medborgarna som 
påverkare och påverkade av de politiska besluten riktades inte till enskilda 
personer. Kommunrevisorerna tillämpade i praktiken det kollektiva 
revisionsansvaret. Det ansvaret valde de i dessa fall att synliggöra. Det handlade 
om att få klarhet i vad de förtroendevalda representanterna egentligen gjorde 
för att hantera och besvara frågorna som med tiden blivit alltmer välkända 
problem också för dem som stod utanför de politiska beslutsprocesserna i det 
kommunaldemokratiska systemet. Sättet som framträder här är i 
överensstämmelse med hur Luhmann förklarar att problem  i de politiska 
beslutsprocesserna enbart kan mötas och lösas som kollektiva problem och 
tillsammans med de närmast berörda och  beslutsfattarna själva (Luhmann 
2002, kapitel 6-8).  
 Analyserna visar också  att innan problemen hanterats i revisionsprocesserna 
så har de politiska frågorna ekonomiserats och det gemensamma kollektiva 
ansvaret för detta överförts till individnivå och blivit enskilda personers ansvar 
(se kapitel 10). Frågor som hade med den kommungemensamma ekonomin att 
göra och hur fullmäktige fördelat resurser till verksamheternahade under lång 
tid ekonomiserats och de hanterades som om de kunde lösas som ekonomiska 
problem av några få politiker och ekonomiskt sakkunniga. Detta innebar i 
praktiken att de ekonomiska problemen först inte kopplades ihop med det 
politiska ansvaret som helhet i kommunen eller med de effekter som de 
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ekonomiska aktiviteterna skulle bidra till enligt fullmäktigeförsamlingens beslut. 
När det senare väl gjordes kunde effekterna av de ekonomiska aktiviteterna 
också hanteras som politiska frågor och då var det möjligt för de 
förtroendevalda att förstå dem och lära sig hantera dem i demokratisk ordning. 
Därmed blev frågorna synliga och ansvaret fick innehåll med såväl politiska, 
ekonomiska som sociala dimensioner. De förtroendevalda fick också 
revisionens stöd för att reda ut såväl sina egna som andras formella rättigheter 
och skyldigheter som förtroendevalda och att ta sig an ansvaret som följer 
kommunalrättsligt med den politiska makt och det politiska ansvar de fått 
förtroende att använda sig av i beslut om verksamheterna. Det innebar 
exempelvis att flera medverkade aktivt, när de väl förstod den kollektiva 
ansvarsprincipen samt fick tillgång till de verktyg som finns formellt 
kommunalrättsligt uttryckta för beslutsfattande i den kommunala/regionala 
demokratins praktik  (Björkman och Riberdahl 1997; Riberdahl 2003). Med 
erfarenheterna av arbetet i de politiska beslutsprocesserna lärde sig de 
förtroendevalda representanterna att tidigare, än vad de gjort förut, ta reda på 
vad fullmäktiges beslut innebär för dem såsom revisionsansvariga. Revisorernas 
ansvarsrelevanta frågor förutsatte aktiv medverkan, ansvar i besluts- och 
verksamhetsprocesserna. Det gav nya insikter om ansvaret, dess sammanhang 
och komplexitet samt förväntningar på aktivitet, för att sköta verksamheten 
(bättre) samt erhålla och bibehålla medborgarnas förtroende.  
 Förståelseskapandet innebar att de började få förtrogenhet för sin egen 
förmåga att representera och ansvara  för vad de åtagit sig att representera i de 
olika politiska uppgifterna i den kommunala förvaltningsorganisationen. De 
förtroendevalda utmanades i sina olika åtaganden och blev medvetna om 
betydelsen av att ta institutionellt stöd som finns för den politiska maktens 
fördelning i politiska organisationer. Därav följer också ansvar för olika delar i 
det kommungemensamma politiska ansvaret.  
  Med aktiva och mer ansvariga representanter i de olika uppgifterna för den 
politiska organisationerna i kommunen förändrades rutiner och arbetssätt i flera 
delar av förvaltningsorganisationen samt i de politiska beslutsprocesserna. De 
frågor som tidigare varit  några enskildas ansvar, ibland beskrivna som om de 
vore privata när enstaka politiker, chefstjänstemän och sakkunniga tog hand om 
dem åt andra i slutna rum, kom åter upp på den gemensamma dagordningen. 
Det hade blivit tradition att några få skötte det hela. Det dröjde därför innan 
fler förtroendevalda kopplades in. Det var först med revisionens fördjupade 
granskningar av det kollektiva revisionsansvaret för ekonomin och interna 
kontroller. Då stod det klart för fler att de hade rättigheter och skyldigheter att 
aktivt representera  det politiska ansvaret i sina fria obundna mandat att agera 
utan diktat (Pitkin 1972:145 f; Gustafsson 1999:142). Konsekvenserna av 
förståelsen och kunskapen visade sig i resultaten och där blev det 
kommungemensamma ansvaret väsentligt tydligare än vad det tidigare varit  för 
dem.  
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 När frågorna om det politiska ansvaret i olika politiska åtaganden uttrycktes 
öppet började det som var gemensamt för dem att hanteras i 
revisionsprocesserna. Där var deltagarnas olikheter i uppfattningarna, 
erfarenheter och kunskaper av värde. När det förmedlades kunde ansvarets 
innebörder i de olika uppgifterna förstås, redas ut och begripas. I 
problemhanteringen klargjordes det kommunalrättsliga stöd som finns för att 
fullgöra uppgifter i olika åtaganden. Förståelsen bidrog till insikter om 
kunskapsbrister och en bättre organisering av ansvaret.  Det förändrade 
samspelet inom den politiska förvaltningsorganisationen och de 
förtroendevaldas utbyte i kontakt med kommuninvånare i allmänhet.   

Kommunikation och arbetssätt för att möta de lokala problemen   
Att öppet beskriva aktuella svårigheter är kritiska tillfällen, möjligheter att 
tillvaratas för lärande i det politiska ansvaret. Beskrivningarna gav tillfälle att få 
del av olika uppfattningar och värderingar. Det bidrog till att förtoendevalda i 
olika uppgifter gjorde mer i handling för att reda ut och ta sig an sina viktigaste 
frågor. Då mobiliserades de institutionella resurser som krävdes – 
revisionsbudget, relevanta kunskaper, revisionsdialoger och deliberativa 
mötesaktiviteter för  att reda ut problem i belutsprocesserna så långt som 
möjligt. Med stöd av medborgarnas frågor trädde deras representanter i de 
kommunala organisationerna fram, klargjorde sina rättigheter och skyldigheter i 
förvaltningsorganisationens att reda ut oreda och bringa klarhet i oklarheterna 
som fanns däri. När de obekväma frågorna, som tidigare undvikits, kom från 
medborgarna blev deras förtroendevalda representanter aktiva. Samma frågor 
hade i flera fall och tidigare ställts av såväl chefstjänstemän i 
kommunförvaltning som  av revisorerna själva utan något gensvar vare sig från 
revisionsansvariga eller fullmäktige.  
 Revisorerna använde flera sätt att kommunicera och använde olika 
arbetssätt i granskningsarbetet beroende på vilka ansvarsproblemens karaktär 
och respektive organisations förmåga att möta problemen och hantera dess 
komplexitet i den lokala/regionala praktiken. Med förmågan att kommunicera 
väsentligheter och anpassa arbetssätten till de aktuella problemen i ansvaret 
uppmärksammas förtroendevalda på sina skyldigheter i ansvaret kopplat till det 
politiska ansvarets demokratiska värde i det aktuella sammanhanget. I vissa 
frågor och situationer i synliggjordes de politiskat ansvarigas bristande 
förståelse till följd av traditionellt, mer formbundet och kontrollerande 
revisionsarbete, med nyckelkontroller inom ekonomin och den interna 
kontrolen av redovisningen och i andra till följd av revisionsfrågor som berörde 
mer dynamiska och utvecklingsinriktade arbetsprocesser.   Revisorernas 
aktiviteter initierades till följd av medborgarna alltmer frekventa frågor som 
visade på sviktande förtroende för hur ansvariga politiker skötte 
verksamheterna och vart pengarna  egentligen tog vägen  eftersom de inte 
märkte några skillnade till följd av fullmäktiges beslut och investeringar eller 
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verksamhetsutveckling. Revisorernas uthålliga insatser blev i praktiken en 
socialt integrerande kraft som gav insyn i ansvarsfrågor och medelsanvändning. 
Kontakterna med kommuninvånarna ökade och det sviktande förtroende för 
ansvariga politiker i kommunen återerövrades när osäkerheter och 
kunskapsbrister kunde belysas och åtgärdas (Etzioni 1975; Aschworth, Boyne 
och Waker 2001). Revisorerna hanterade de utmaningar som krävdes för att 
deras uppgifter skulle fullgöras. Efteråt när fullmäktige förstått att revisorerna 
fullgjort vad som krävs i revisionsuppdraget uttrycker fullmäktige tilltro till 
revisionens sätt att organiserar sina uppgifter för att få begriplig, relevant, 
tillförlitlig och tillräcklig information om ansvaret. Informationen bidrog till 
förtroendeskapande  åtgärder som förbättrade organiseringen av uppgifter och 
ansvaret som ska tas politiskt i kommunen.  

14.3  Revisionens ställning och resurser  

Osäkerheter i organiseringen av kommunrevisionen.  
Revisorernas granskning och ansvarsprövning förväntas bidra med relevant 
informationsinnehåll som  ur kommunalt revisionsperspektiv kan bidra till 
insyn i ansvarigas skötsel av verksamheten och förbättringar av det politiska 
ansvar som brister. Revisionsuppgifterna ska skötas åt fullmäktige och ytterst 
för medborgarna och ska  kunna förhindra problem och främja förbättringar i 
ansvaret för ekonomisk och ändamålsenlig organisering av verksamheterna 
genom att tillvarata möjligheter som finns för det i kommunen. Det förutsätter 
att de förtroendevalda revisorerna som är politiskt ansvariga för den 
kommunala revisionen respekteras och att revisorerna sköter sitt ansvar och har 
tillgång till de kunskaper och relationer som förutsätts för att sköta 
revisionsuppgifterna anpassat till aktuella lokala förhållanden och verksamheter 
som ska skötas med politiskt ansvar där. 
 Utmaningarna som hanteras rör förhållanden i revisionens  organisation 
samt  revisorernas  kommunikationsutbyte i frågor som berör ansvar och 
ansvarsprocessers utvecklingsförlopp samt sociala interaktioner i organiseringen 
av revisionen. När dessa frågor verkligen möts och utforskas blir kopplingarna 
mellan revisionsbudget och olika revisionsaktörers kunskaper, förmågor och 
färdigheter tydliga. Det märks skillnader i sättet  de representerar sin 
organisation, hur de presenterar sina uppgifter och kommunicerar information 
som de behöver för att fullgöra dem.  
 När revisionsbudgeten bereds visar sig exempelvis okunskap om uppgifter 
som den kommunala revisionen ska fullgöra och så som följer av god 
revisionssed. Pengarna som finns i revisionens budget täcker generellt 
redovisningsrevisionen men begränsar i flera fall de förtroendevalda 
revisorernas valmöjligheter för tillgång till sakkunniga med kunskap, förståelse 
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och färdigheter som krävs för att granska och pröva andra delar i 
revisionsansvaret när det behövs. Det innebär att revisorernas möjlighet att 
göra fördjupade granskningar fördröjs. De förtroendevalda revisorerna har 
bedömt att granskningarna behöver göras i tid i förhållande till ansvarets och 
frågornas karaktär i den lokala situationen för att senare när de fått en mer 
samlad bild av händelseförlopp i verksamhet under året kunna pröva och 
bedöma ansvarigas skötsel av verksamheterna.   
 Utmaningarna i organiseringen av revisionen som de förtroendevalda mest 
uppmärksammar och ägnar sig åt handlar mer om behovet av sakkunnigas 
kunskaper än om pengar i revisionsbudget. De förtroendevalda behöver tillgång 
till sakkunniga, yrkesrevisorer och andra professioner vars lärande i praktiken 
innebär att de erhåller och fortlöpande förbättrar relevanta kunskaper, 
förståelse och färdigheter som krävs för att den kommunala revisionens 
uppgifter ska kunna organiseras och fullgöras. Revision ska kunna ske i alla de 
verksamheter, sociala situationer och förändringar som pågår i kommunerna 
där förtroendevalda – och ytterst fullmäktige - odelat har det politiska ansvaret 
att tillvarata de institutionella villkor som finns i den rättsstatliga och 
ekonomiska ordningen. Den kommunala revisionens uppgifter är en del i den 
svenska demokratins politiska styrelse där lokala och regionala 
organisationernas självstyrelse har juridiskt, ekonomiskt och politiskt ansvar för 
den verksamhet de bedriver.  
 I de empiriska resultaten finns exempel på hur utmaningar kopplade till 
revisionens uppgifter, budget och revisionskunskaper hanterades på önskvärda 
sätt i revisionsprocesserna. Där förtroendevalda revisorer representerar och tar 
sig an den kommunala revisionens utmaningar förbättrades organiseringen av 
revisionens uppgifter. Då fick också andra förtroendevalda med ansvar i 
politiska uppgifter (revisionsansvariga, fullmäktigeledamöter) träning i 
samtalsutbyte som ger väsentlig och tillförlitlig information som berörde deras 
del av ansvaret för de verksamheter som fullmäktige prioriterat. Även när 
problemens förekomst och beskrivningarna av dem var oönskade, så var 
informationsutbytet och samspelet i revisionsproceserna sådant att de politiskt 
ansvariga aktörerna aktivt kunde medverka. Med sina uppfattningar, 
erfarenheter, kunskaper och värderingar kunde de sammantaget förenas i 
aktiviteter som förbättrade det politiska ansvaret. Sett ur det lokala perspektivet 
lärde de sig tillvarata de villkor i det demokratiska systemet exempelvis att 
mötas och pratas vid med varandra, att använda möjligheterna i rätten att 
organisera den politisk organisationen i kommunen. Detta är skyldigheter och 
rättigheter som finns för förtroendevalda aktivt ska kunna medverka i ideellt 
baserade och rättsreglerade beslutsprocesserna i verksamheten för 
kommuninvånarna. När det politiska ansvaret förbättrades i kommunen 
stärktes de politiska organisationernas ställning och deras olika betydelse för de 
kommungemensamma frågorna.  Den vanligaste varianten i denna utmaning 
har att göra  med problemen som beskrivits av de förtroendevalda, om 
otillräckliga kunskaper och osäkerhet i att aktivt representera åtgandet i den 
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politiska organisationen och att ägna sig åt de politiska uppgifter som följer 
med förtroendeuppdraget. När de förtroendevalda är osäkra i den egna 
politiska rollen, oavsett om  de i formell kommunalrättslig bemärkelse är 
revisionens uppdragsgivare, granskare eller granskad så blir osäkerheten särskilt 
tydligt i mötet kring revisionens frågor. Där berörs praktiserandet av individuell 
och kollektiv beslutsmakt och ansvarsförmåga så närgånget och revisorernas 
teoretiska möjligheter till insyn som överblick i ansvaret och dess effekter är 
omfattande.  
 Det är mest fullmäktigerepresentanter som uttrycker att de saknar 
erfarenheter och kunskap om revisionen åtminstone som fullmäktigeledamot. 
De vet inte riktigt vad de har med revisionen att göra eller omvänt vad 
revisionen har med dem att göra. Dessa representanter företräder olika 
partigrupper i fullmäktige, inte enbart de mindre partierna och de ger  exempel 
på att de saknar insyn i styrelser/nämnders presidiearbete. Det finns också 
varianter på temat i budskapen från de större partiernas representanter. De  
som inte tidigare berörts av revisionens arbete har svårigheter med hur de ska 
hantera frågor från revisionen särskilt i kommunfullmäktige. Fullmäktiges 
ställning uppfattas och beskrivs som obetydlig eller  i praktiken svag i 
förhållande till kommunstyrelsen.  
 Det finns intervjuade fullmäktigeledamöter som representerar såväl större 
som mindre partier i kommunerna som  undrar vad de som 
fullmäktigeledamöter har  med kommunrevisionen att göra. Revisorernas 
information  uppfattas oväsentlig i förhållande till vad kommunstyrelsen säger 
ska gälla. Representanterna i styrelsen får då sköta om det som eventuellt ska 
sägas om revisionen i fullmäktige. Dessa intervjuade fullmäktigeledamöter kan 
då inte ge något exempel på mötesforum där problem hör hemma som berör 
revisionens uppgifter, ställning, budget och tillgängliga kunskaper. 
 Representanter från olika partier i fullmäktige bekräftar att 
kommunrevisionen och dess arbete inte tillhör frågorna som upplevs angelägna 
att ägna sig åt på partimöten. I de större partiernas möten delar medlemmarna 
dessutom ofta upp sig och möts verksamhetsvis. Det innebär att 
informationsutbytet på partimötet avgränsas till ställningstaganden som berör 
den verksamhet där respektive partimedlem har ett politiskt uppdrag. Om 
kommentarer med anknytning till kommunrevisionen dyker upp på mötet så är 
det i princip enbart när en verksamhet granskas och om någon som upplever 
sig granskad vill säga något om det. Mindre partiers representanter uttrycker 
generellt att de saknar de erfarenheter de behöver för att prata initierat om 
revisionen i partigruppen. De deltar inte i något presidium och möter sällan 
några revisorer i sina uppdrag förutom när årsredovisningen är på 
kommunfullmäktiges agenda. 
 När kommunfullmäktiges ställning är oklar och svag försvagas också 
revisionens ställning och oklarheter i vad fullmäktige förväntar sig av 
revisionsansvariga i styrelser, nämnder och beredningar. När partipolitiskt 
starka och sakkunninga representanter själva är de mest aktiva  såväl i 
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fullmäktigeförsamlingen, styrelser, nämnder som i kommunrevisionen, så blir 
de lokala demokratiska institutionernas normativa åtaganden för medborgarna 
eftersatta och mindre uppmärksammade i den lokala praktiken. 
 Den tredje varianten kring oförståelse och kunskapsbrister innehåller 
exempel som sammantaget handlar om revisionsmetodik. Revisionens sätt att 
arbeta ifrågasätts och behöver utvecklas och anpassas till verksamheterna som 
ska granskas. Mest handlar det om yrkesrevisorers arbetssätt som skapar 
misstroende i revisionsprocesser. När de förtroendevalda revisorerna inte själva 
klarar av att hantera problem som har med deras yrkesrevisorer att göra  
återspeglas brister i förtroende för kommunrevisionen. Också teoretiskt 
kunniga och arbetsamma yrkesrevisorer upplevs  som icke professionella i 
möten när de uttrycker sig så onyanserat  att problembilder inte känns igen eller 
när de är mästrande och vill styra såväl vad som ska granskas som hur 
granskningen ska göras samt hur resultaten ska tolkas. Sådan bristande 
lyhördhet för vad som i praktiken pågår gör att dessa revisorer ägnar sig åt vad 
förtroendevalda i olika roller liksom tjänstemän  uppfattar som oväsentligheter 
för ansvaret. I dessa fall efterlyses en revision som skaffar sig mer kunskap om 
kommunen och som behärskar revisionsmetoder som gör att väsentliga risker 
och problem i verksamhetssystem och arbetsprocessers organisering granskas.  
Med konkreta exempel beskrivs då hur revisorerna saknar lokal förankring och 
träffsäkerhet i sina val av granskningar. Då händer det också att revisionen ses 
som en kostnad.  
 När de förtroendevalda revisorerna själva initierat informationsutbyte med 
sin uppdragsgivare, fullmäktige genom dess presidium om den kommunala 
revisionens ställning, uppgifter och resurser för att fullgöra dem i den 
kommunala politiska organisationen kan de börja hanteras lokalt. Det 
förekommer också att det är fullmäktige som är initiativtagare och kontaktar 
revisorerna, oftast till följd av att ledamöter i fullmäktige och/eller granskade i 
styrelser och nämnder upplever problem med revisorernas resurser, deras val av 
granskningar eller sätt att arbeta med dem. Oavsett initiativtagare bidrar 
frågorna till att informationsutbytet kommer igång. I andra varianter kvarstår 
frågor kopplade till revisionens ställning därför att när såväl fullmäktige som 
revisionsansvariga försökt ta upp frågorna om revisionens arbetssätt, har de 
påmints om att de inte får råda över revisionen. Det finns kombinationer av 
dessa utmaningar och när de sammanfaller prövas revisorernas 
kunskapsmässiga och ansvarsetiska förmågor i kommunikation och 
handlingsförmåga.   

Revisionbudget till fördjupad granskning med sakkunnigt stöd   
Som ekonomiskt problem sett bidrar dilemman som otillräcklig budget enbart 
till oönskade externa effekter. I resultaten (kapitel 10) löstes problem sent 
omsider när revisorer beräknade behovet av sakkunnigt stöd med utgångspunkt 
från kunskaperna som krävdes för revisionsfrågorna de prioriterade att granska. 
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För att få tag i tillförlitlig revisionsinformation och följa god revisionssed i 
granskning och prövning av hur styrelser och nämnder skötte sitt ansvar för 
den interna kontrollen av ekonomi och få veta vad pengar användes till valde 
de förtroendevalda revisorerna att framställa direkt till fullmäktige om den 
revisionsbudget som behövdes för det. Innan fullmäktige fattade politiskt 
beslut mötte ledamöterna i fullmäktiges presidium de förtroendevalda 
revisorerna och informerade sig. Genom de förtroendevalda revisornas 
klargöranden kring behovet av sakkunnigt stöd i granskningen för att fullgöra 
revisionens uppgifter fick fullmäktige den information de behövde för sina 
ställningstaganden. Dessa typexempel visar på betydelsen av att revisionens 
budget bereds och beslutas  i politisk ordning. Beredningsprocessen ger 
möjlighet till att få vara ovetande och medvetenheten om den egna 
kunskapsbristen är en förutsättning för att engagera sig i att söka information 
för egna ställningstaganden i politiska beslut. Det är politiska beslut som ska 
möjliggöra för kommunrevisorer att sköta kommunrevisionens uppgifter. 
 Bland variationerna finns dock fler andra exempel där problemen tidigare 
eller fortfarande inte hanteras som en politisk fråga. Där förblir frågor om 
revisorernas resurser och dess kopplingar till prioriteringar, osäkerheter, risker 
och väsentliga ansvarsaspekter i verksamheterna oförberedda. Problemen med 
bristande resurser löses då tillfälligt i praktiken av yrkesevisorerna som utför 
arbetet. Problembilden och lösningarna avgränsas med yrkesrevisorernas 
erfarenheter, kunskaper och prioriteringar. Samma sätt att hantera problemen 
upprepas och detta syns tydligt då variationerna bland analysenheterna 
analyseras närmare. Det löser ekonomiska problem till följd av otillräcklig 
revisionsbudget ad hoc. När resursproblemet inte lyfts upp och hanteras 
kunskapsmässigt och politiskt utesluts möjligheterna att få ingångarna till annan 
information och andra kunskaper än vad just dessa yrkesrevisorer förfogar över 
och erfarenheterna de är beredda att dela med sig av i situationen de står i. 
Detta skapar inte några långsiktigt hållbara lösningar och lärandet uteblir om 
hur fler aspekter i revisionsansvaret kan granskas  i fler av de situationer och 
ställningstaganden som revisionsansvariga ska hantera i de politiska 
beslutsprocesserna. Här ökar risken för att den kommunala revisionen inte har 
tillgång till de samlade kunskaper som krävs för att de förtroendevalda 
revisorerna ska sköta sitt ansvar i organiseringen av kommunrevisionens 
uppgifter.     

Kunskapsbrister i organisering av väsentliga revisionsuppgifter 
I de flesta av kommunerna finns erfarenheter av problem kopplade till brister i 
resurser, ekonomiska medel och kunskaper som krävs för organisering i 
revisionen. Samtidigt berättar de erfarna förtroendevalda revisorerna om att de 
är alltmer aktiva och självständiga i revisionsprocessens olika delar denna 
mandatperiod (verksamhetsåren 2003-2006) för att organisera revisionens 
uppgifter bättre. Tidigare lät de sig mer oreflekterat styras av sakkunniga 
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biträden eller av enstaka starka politiska aktörer. Revisiorernas förbättrade 
arbetssätt bekräftas från fler aktörer som själva hör till informationskällorna 
inför revisionens planering eller som via andra kontakter vet att revisorerna är 
mer lyhörda nu.  De beaktar beslut för verksamheterna och förändrigar som 
pågår i sina samlade bedömningar i revisionsprocessens olika skeden.  
 Yrkesrevisorernas beskrivningar har flera innebörder. Kunskapsproblemen 
berör dem själva och deras del i hantering av denna utmaning omfattar fler 
variationer i sättet att skapa lösningar i kortare och längre tidsperspektiv. 
Generellt uttrycker de yrkesrevisorer som biträder förtroendevalda revisorer i 
flera kommuner att de möter alltfler förtroendevalda revisorer som är medvetna 
om de ökade kraven som ställs på revisionen i kommunerna, om lagstiftarens 
förväntningar på att de som ansvariga för den förtroendevalda revisionen också 
ska klara av att representera dess betydelse i den kommunaldemokratiska 
praktiken. Dessa sakkunniga biträden märker också som kundansvariga på 
uppdrag att de förtroendevalda är mer aktiva och vill organisera revisionen i sin 
kommun mer självständigt än vad de tidigare har gjort. Som yrkesrevisorer får 
de då anpassa sig till att deras uppdragsgivare inte låter sig styras av dem som 
sakkunniga lika lätt som tidigare. Det har å andra sidan  för dessa yrkesrevisorer 
inneburit att de reflekterar själva och tillsammans med kollegor om 
förhållningssätt i arbetet och omkommunikation och kunskaper som finns eller 
saknas. Hur de som sakkunniga skall kunna medverka för att 
kommunrevisionen ska utföras och hur  stödet av sakkunniga bäst utformas för 
att ha en god yrkesrevisionell standard hör till utmaningarna som ligger högt 
upp på de flesta yrkesrevisorers agenda.  
 Även om de förtroendevalda revisorerna själva såsom beslutsfattare och 
ansvariga för kommunrevisionens utförande utgör den största risken då de inte 
tillvaratar de kommunalrättsliga förutsättningarna  så visar resultaten att 
yrkesrevisorerna också påverkar kommunrevisionens trovärdighet, oberoende 
och kompetens. Deras kunskap och professionella förmågor  inverkar på 
förutsättningar och visar sig kunna innebära att revisionens information inte är 
baserad på den kunskapsbas och med den yrkesetik de önskar ha tid för att 
utveckla i revisionspraktiken.  
 Det finns såväl ideologiska, politiska som kunskapsteoretiska 
utgångspunkter i krav på vad yrkesrevisorerna ägnar sig åt i de uppdrag de åtar 
sig. Revisionsinstitutioner är generellt sett till för att granska och förmedla 
information av värde för (med)ansvar i gemensamma angelägenheter av allmänt 
intresse i ett samhälle. 
 Utöver de ekonomiska oberoenden som allmänt och alltid finns med och 
påverkar trovärdigheten, eftersom yrkesrevisorer är ekonomiskt bundna till sina 
uppdragsgivare, så visar de empiriska resultaten på vikten av att revisorers 
uppdragsgivare och arbetsgivare kritiskt ska ägna sig åt att granska revisorernas 
kunskapsmässiga begränsningar för att konstruktivt kunna bidra till att klara av 
sitt ansvar och den etik som de representerar i sina politiska uppgifter i 
kommunen  respektive i företaget. Motsvarande betonas i litteraturen där 



Internationella Handelshögskolan 

344 

revisionen ses ur ett samhällsperspektiv och med kunskapsteoretiska 
utgångspunkter för samspelet mellan revisionens uppgifter och dem som 
engagerar sig i välfärden i samhället (Mauts och Sharaf 1992/1961; Mautz 1988; 
Flint 1988).  
 När revisionsperspektiv och inriktningar sätts in i frågorna för 
organisationers utveckling och ökande specialisering ökar revisionen i 
omfattning och innehåll. Det kräver att revisorerna klarar av de utmaningar 
som behöver hanteras för att  in- eller avlärning av kunskaper anpassas till nya 
och förändrade villkor utan att ge avkall på etiska krav  som ska uppfyllas med 
ansvarighet inför uppdragsgivare, granskade, medborgare i allmänhet i 
samhället samt till andra revisorer (Mautz och Sharaf 1992/1961:232-239).  
 Sett från sina olika perspektiv kan enskilda revisorer, uppdragsgivaren,  
arbetsgivaren, revisorskollegium och yrkeskåren se till att yrkesrevisorer 
ansvarigt uppfyller kraven för att trovärdigt och rättvisande återredovisa olika  
inriktningar i ansvaret och utvecklingsförlopp i de verksamheter och uppgifter 
som ingår i ansvaret. Det förutsätter tillgång till de olika kunskapsområden och 
tillträde till de samverkande relationer som krävs i organiseringen för fullgöra 
uppgifterna i verksamheter som bedrivs i kommunerna.  
 Revisorernas inställning och attityd i sina åtaganden när de möter nya 
utmaningar och förändring handlar inte bara om hur de inhämtar och bedömer 
beskrivningar av faktiska förhållanden utan också om att få del av andras 
bedömningar och värderingar som revisorerna också ska klaras av att bedöma 
och värdera. Metodologiska procedurer för bedömning av värden måste 
kontinuerligt bedömas och vidareutvecklas för att motsvara kraven som finns 
på såväl förtroendevalda revisorer som på yrkesrevisorn de tar stöd av.   
 För revisorerna som hanterar  frågorna i revisionsprocessen med önsvärda 
resultat räcker det inte med revisionsmetoder för att granska och pröva ansvar i 
kommunerna. De vill ha klart för sig vad det är för ansvarsrelaterade 
revisionsfrågor som de undersöker, vem och vad revisionen är till för samt 
kommunicera det med dem som berörs i revisionsprocesserna. Revisorernas 
förmåga att skriva och tala  med andra och varandra utan mästrande attityder är 
central. Revisorerna som reder ut revisionsfrågorna i revisionsprocesserna har 
förmågan att kommunicera med andra, är lyhörda i frågor som är väsentliga för 
de granskades ansvarighet och har förståelse för att människor har olika 
erfarenheter och rätt att förmedla sin beskrivning av den verklighet som 
revisorerna berör. Dessa revisorer  lär sig i arbetet och får  tillgång till väsentliga 
delar av egna och andras kunskaper, färdigheter och förmågor som annars hör 
till de utmaningar de har svårt att möta för att fullgöra sina åtaganden. För 
aktörerna som berörs i sådana revisionsprocesser innebär det samtidigt ökad 
förståelse av förhållanden omkring dem som hur de kan använda sin 
beslutsmakt mer ansvarigt i verksamheterna.   
 Det finns luckor i teoribildning inom revision, förankrat i kommunal 
revisionspraktik och i vetenskapligt förankrade metodologiska angreppssätt. 
Förförståelse och teoretiska antaganden har betydelse inom alla 
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kunskapsområden och när de inte uttrycks uppstår problem också inom 
revision (Mautz och Sharaf  1993, 1961:37). Revisorer måste ta sig utrymme för 
att ta reda på vad det är för problem de ställts inför och klargöra 
utgångspunkter och antaganden för att ta sig an dem gentemot tidigare 
erfarenheter, möjliga alternativ och målet med revisionen för att formulera sina 
ställningstaganden och bedömningar. Detta är en del i grundvalen i den 
kunskapsbaserade praktiken, grunden för att revisorer ska kunna motsvara 
kompetensmässiga krav i yrkesrollen och kopplingar till förändringar som 
företag, institutioner och organisationer påverkas av i samhället.   
 Problem som revisorerna har att hantera berörs av förändringar som 
ständigt pågår  och villkoren varierar beroende på de lokaldemokratiska 
sammanhangen. Kombinationen av förändringar och deras förlopps hastigheter 
och att de kommunala verksamheternas omfattande och heterogena karaktär 
påverkar  revisorsprofessionens svårigheter att hålla sig ajour med vad 
förändringarna innebär för yrkesutövningen och omvärldens förväntningar på 
den. Detta är revisorsförhållanden som också diskuteras och berör revisionen i 
andra än demokratiskt styrda organisationer (Mautz och Sharaf 1992/1961, 
Flint 1988; Johansson, Häckner och Wallerstedt 2005).  
 I resultaten bekräftar yrkesrevisorer oberoende av varandra med olika 
privata och offentliga arbetsgivare och olika erfarenheter av revision i ideella 
organisationer, kommuner, landsting respektive privata företag att de lärt sig i 
kontakter med varandra i möten kring gemensamma frågor i revisionsarbetet. 
Bland erfarna yrkesrevisorer som nu är certifierade kommunrevisorer kvarstår 
önskemål att få delta i mer praxisrelaterade utvecklingsprogram kopplade till 
arbetet. Det kommunala revisionsarbetet är  som ett slags socialt hantverk där 
lärandet sker med stöd i teori och sociala samspel i praktiken. 
 Revisionsorganisationer har vuxit fram ur sociala behov att säkerställa 
informationsbehov om hur ansvar sköts å andras vägnar i samhället. (Mautz & 
Sharaf 1994/1961:241 ff ref Brown 1905:74; Flint 1988:14 ff; Lundin 
1999:81ff). Revisionen som socialt fenomen har i tid och rum initierats och i 
rätt reglerats för institutioners medelshantering åt andra. Ett genomgående 
kännetecken är att det finns ekonomiska och sociala aspekter på behovet av 
revisorer samt kravet på revisorers självständighet (Mautz och Sharaf 
1961/1994:241). Kunskapsuppgbyggnad går långsamt. Enskilda revisorer 
efterfrågar och stödjer de initiativ som andra tagit för en mer systematiskt 
organisering och för uppbyggnad av kvalitet i revisionsarbetet som motsvarar 
vad som krävs för att granska och pröva ansvar i kommuners, landstings och 
regioners verksamheter (se kapitel 16).  
   När de förtroendevalda revisorerna är uppmärksamma på problem som har 
med deras eget och/eller yrkesrevisorernas sätt att arbeta och när 
yrkesrevisorerna på motsvarande sätt är öppna för att aktivt tar sig an frågorna, 
så löses organiseringen lokalt i kommunen i sociala interaktioner och 
kunskapsutbyte med dem som närmast berörs av de aktuella frågorna i 
revisionsprocesserna. Därutöver bidrar kommunikation i meningsbärande och 
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värdeskapande kontakter till organisering som stärker revisionens möjligheter 
att fullgöra sina uppgifter. Revisorerna börjar också organisera sig för 
uppbyggnad av kvalitet och kunskaper i längre perspektiv för att den 
kommunala revisionsinstitutionen i praktiken ska motsvara vad som uttrycks i 
kommunalrättsliga termer och den normering som i praxis innebär att 
revisionen bidrar med värden som ger legitimitet i lokal praktik.135  
 

                                                      
135 Analyserna visar också variationer där problem uppstår till följd av att budget för revisionen  
hanteras utan att de sakkunniga tar upp det i möte med dem som har det  formella ansvaret för 
frågan i den organisation där de sakkunniga är anställda eller med de förtroendevalda som är 
deras uppdragsgivare. 



 

15  Organisering när ansvar 
förbättras  

I detta kapitel sammanfattas och återspeglas organiseringen i revisionsprocesser 
som bidrar till avsedda och önskvärda förbättringar i det politiska ansvaret i 
respektive kommun/region. Ansvaret, anpassat till lokala/regionala villkor, står 
i förgrunden.  Resultaten visar att förtroendevalda, med politiskt ansvar i olika 
politiska uppgifter i respektive kommuns/regionens organisationer, lär sig 
samverka för ansvarsrelevanta förbättringar med stöd av värdeskapande och 
kunskpapsbärande relationer för att sköta kommungemensamma åtaganden i 
praktiken.  Det innebär också avlärande från att representera enskilda intressen 
i avgränsade verksamhetsaspekter till lära med varandra i mer samverkande 
kommunikationsutbyte för mer adekvat organisering av uppgifter i kommunen.  
 Med ökad förtrogenhet i att representera det politiska ansvaret på ett mer 
medvetet och aktivt sätt än tidigare sätts ansvarets organisering i rörelse. De 
tidigare enskilda uppfattningar och kunskaper blir tillgängliga för flera och kan 
bidra till förbättrat kollektivt ansvar. Var och en uttrycker sig och agerar 
självständigare samtidigt som de kommunicerar och samarbetar mer i kontakter 
med andra aktörer. Revisorerna blir bättre på att kommunicera, få tag i och 
tillvarata och förmedla ansvarsrelevant information som kan förbättra brister i 
ansvaret i ett längre tids- och helhetligare  verksamhetsperspektiv.   
 Den ansvarsutvecklande organiseringen innebär sociala förståelse- och 
kunskapande interaktioner mellan de medverkande implementationsaktörerna. 
De ger varandra tillgång till de kunskaper som samordnat bidrar till att 
verksamheten kan skötas bättre tillsammans med dem som berörs av den. 
Kunskapsutbytet som sker är meningsbärande och  det är av betydelse för att 
ansvaret de har ska kunna skötas (bättre). Med ökad kunskap skapas 
möjligheter att samarbeta för att förändra vad som behöver förbättras i de 
politiska beslutsprocesserna. Den kunskapen behövs för att problematisera och 
värdera verksamhetens mer eller mindre ekonomiska och ändamålsenliga 
organisering för medborgarna. För de medverkande i dessa revisionsprocesser 
innebär det också ökad respekt för vad de själva åtagit sig och det ökar också 
respekten för andra som de möter i sitt uppdrag. Med ökad förtrogenhet i 
förtroendeuppdraget innebär kunskapsutbytet i revisionsprocesserna att var och 
en tränar kollektiv följsamhet till kommungemensamm beslut som 
representanter för medborgarna i skötseln av politiska uppgifter i kommunen.  
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15.1  Att delta med sitt ansvar i organisering  

Förtrogenhet i uppdraget och förtroende i revisionsrelationerna 
Analyserna visar att när aktörer som representerar olika organisationer väl 
känner sig förtrogna med vad de åtagit sig självorganiserar de sig så att de 
förenar självkorrigerandet av sina egna brister/begränsningar genom 
lärandereflektioner i informationsutbyte och samhandlande med andra. En 
slags fusioneringprocess  skapar kompetensbärande relationer och ger aktörerna 
i interaktionerna kunskaper de ömsesidigt behöver för att i praktiken fullfölja 
uppgifterna de åtagit sig. Det är dessa aktörer, personer och organisationer  
som har de gemensamt upplevda svaren till skälen bakom hur man organiserar 
dessa ansvarsutvecklande revisionsprocesser.136 Det är också dessa aktörer som 
i praktiken påverkar institutionaliseringsprocesser som normerar den 
kommunala revisionens praxis komunal demokrati.  
 När revisorerna känner respekt och förtrogenhet i ansvaret de representerar 
i sin roll, hanteras också utmaningarna för att fullgöra uppgifterna de åtagit sig 
bättre. Med respekten för det egna ansvaret ökar förmågan att lättare se de 
möjligheter som finns för att möta utmaningarna och med vilka andra de 
behöver samarbeta med för att fullgöra sina uppgifter bättre.  Det kan innebära 
att de försett sig med nya revisionsbiträden. Det tidigare sakkunniga stödet har i 
flera fall bytts ut, kompletterats eller förstärkts av biträden som ger bättre 
tillgång till kunskaper och stöd som krävts för att de förtroendevalda 
revisorerna ska kunna svara för att revisionsuppgifterna utförs mer i enlighet 
med kommunal lagstiftning och kommunens lokala revisionsreglementen.  
  I de empiriska resultaten visade det sig att när  förtroendefulla relationer 
saknas i organiseringen av revisionen så har revisorerna problem. Det innebär 
svårigheter för revisorerna i kontakter med de granskade och resulterar i att de 
inte får tillgång till all den information de behöver komma åt för granskning. 
När det saknas ömsesidig meningsfull information att utbyta i kontakterna 
mellan revisionens representanter och revisionsobjekten, skapas det inte några 
revisionsprocesser för att få tag i respektive tillvarata informationsinnehållet i 
de respektive organisationerna.  
 Revisorerna har problem när de vet vad de borde göra men inte kommer 
intill, därför att det saknas tilltro till deras kunskapsbas, förtroendefulla och 
respektfulla relationer. Dessa revisorer berättar att de saknar sammanträden 

                                                      
136 Här har kunskapsbegreppet den mening, som jag definierat det samlat i betydelsen av; 
teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap samt förmågor till förståelse och färdigheter att 
praktisera dem med ansvar i värdeskapande salutogena sociala samspel med andra i förhållanden 
till omgivningen. För det teoretiska stödet, se främst kapitel 1 och 4 samt om analys av 
kunskapstyper kapitel 6.  
 



Organisering när ansvar förbättras 

349 

med revisionsansvariga i styrelser och nämnder, har  svårt att föra dialoger med 
granskade och att de inte släpps in i verksamheter de ska granska.  
 Att fortlöpande och gemensamt tänka högt i samtal omkring de 
gemensamma uppgifterna visar sig senare vara viktigt både för att  bibehålla 
och utveckla kunnandet som krävs för ansvaret i de olika rollerna och för de 
olika uppgifterna som möts i revisionsprocesserna som bidrar till önskvärd 
utveckling i ansvaret kopplat till aktuella situtioner och förlopp i respektive 
kommuns  verksamheter (Dixon 1999; Döös 2004). Detta förutsätter dock 
möten mellan revisorerna och revisionsansvariga och innebär interaktioner som 
leder till att relationer skapas och  upplevs vara av värde och meningsbärande 
betydelse för ansvaret inom och mellan organisationerna i revisionsprocesserna. 
Då ger samtalen tillgänglighet till varandras tankar och att öppet tala om 
önskvärda förändringar. Då hjälps de åt att se på  möjligheterna som finns hela 
tiden kopplat till innehållet i ansvaret som krävs för att sköta uppgifterna. Sker 
inte detta  upplevs inte mötet vara meningfullt och kommunikationen berör då 
inget som har med viktiga förhållanden i ansvaret för verksamhetern att göra, 
det talas helt enkelt inte om något som uppfattas vara ömsesidigt väsentligt för 
dem som möts. 
 När revisorerna inte erhåller det förtroende de behöver är det är inte alls 
självklart att förtroendet är befogat sett ur andras (revisorers, granskades, 
fullmäktiges) perspektiv på vad som är väsentligt att granska i ansvaret och 
beslutsprocesserna i verksamheten. Problem i förtrogenhetszoner skapar 
misstro därutanför. Det handlar om att bli värdig och erhålla förtroendet i 
relationerna (Luhmann 2005). Så länge revisorerna själva inte är öppna för att 
det kan finnas flerfaldiga skäl till att de inte förmår få till tillgång till information 
och det kommunikationsutbyte de efterfrågar med revisionsansvarig förhindras 
och fördröjs insynen och informationsutbytet. Revisorerna vet då teoretiskt att 
de har rättsligt stöd för tillgång till information men har problem att praktisera 
det i förhållande till den omgivning där det faktiskt ska göras. De lyckas då inte 
självständigt representera sitt åtagande i medverkan för lokal praxis i sin 
kommun förenlig med den goda revisionssed i kommunal verksamhet de 
hänvisar till och institutionaliserngsprocessen förblir därmed ensidig. I detta 
skede förekommer ocks att representanter för fullmäktige och/eller granskade 
efterlyser att revisionen i deras kommun ska ägna sig åt (mer) relevanta 
frågor/arbetssätt i revisionen.137   
 Är revisorerna lyhörda för att de själva utgör del i problemet tar de kontakt 
med den aktör i sin närhet de ditills förlitat sig på för att dryfta problemet 
och/eller få hjälp att förbättra sin organisering genom att se möjligheter som 
faktiskt finns att utveckla  de kunskaper, förmågor och färdigheter som krävs 
för att fullgöra sin del i revisionsuppgifterna bättre.  
 Tills dess de förtroendevalda revisorerna upplever förtrogenhet i sitt sätt att 
representera komunrevisionens uppgifter självständigt i kommunikation med 

                                                      
137 Se främst kapitel 11, vad gäller de revisorer som lyckas med det. 
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andra, har dessa deras närmsta kontakters (sakkunnig uppdragsansvarig för 
yrkesrevisionen, revisionsadministratör, fullmäktiges ordförande/presidiers) 
uppfattningar och kunskaper om den kommunala revisionens uppgifter och 
arbetssätt och om kommunrevisionens betydelse i den kommunala 
verksamheten en kraftigt påverkande betydelse för om organiseringen i 
revisionsprocesserna bidrar till avsedda förbättringar i ansvaret som värderas 
lokalt.   
 Revisorerna som känner av sin egen kunskapsbrist och motståndet för att 
släppas in i förvaltningens mötesrum eller att få tillgång till dokumentation av 
ekonomi- och veksamhetsuppföljning tar initialt legalistiska argument och 
rättsliga källor (kommunallag, sekretesslag) som stöd för kontakt med 
revisionsansvariga och fullmäktige för att få tag i informationen de behöver för 
sin granskning. Samtidigt innehåller argumenten kring revisorernas frågor 
konkreta betydelser för insyn i revisionsansvarigas beslut och beslutsprocesser i 
den lokala praktiken. Deras ställningstagande baseras på konkreta exemempel i 
frågor från kommunbor som undrar vad som egentligen pågår i 
kommunförvaltningen eftersom budgeten återkommande överskrids trots nya 
medel från fullmäktige. Folk frågar om hur skattepengarna egentligen hanteras 
och varför den beslutade verksamheten inte kommer igång eller fungerar på 
önskvärda sätt. Det normativa inslaget skapar ödmjukhet inför att det finns 
flera sätt som kan vara rätt, inte ett sätt, och revisionens förtroendefulla 
relationer skapas också av att de är lokalt förankrade . När revisorerna ägnar sig 
åt att granska väsentliga frågor i ansvaret och hur verksamheterna utvecklas 
lokalt i förhållande till behoven som uttryckts och prioriterats av fullmäktige  
utvecklas normeringen i revisionen kontexteuellt sett samt med stöd i tolkning 
av de teoretiska regelverken.  
 För lärandet i revisionen och för revisionens kunskapsutveckling förutsätts 
att förtroendevalda revisorer känner förtrogenhet i revisionsåtagandet, att de 
själva kan uttrycka vad de behöver för att kunna fullgöra revisionens 
uppgifteroch använda det stöd som hjälper dem att förmedla väl underbyggda 
granskningsresultat. Så initieras revisionsprocesserna där utmaningar 
kunskapsmässigt kan begripas, uppfattas meningsfulla att hanteras av berörda 
revisionsaktörer och för att  förbättra det politiska ansvarstagandet och 
organiseringen av verksamheterna  med resultat som gemensamt kan värderas. 
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15.2  Att tydliggöra regler och relationer för 
ansvar  

Att se ansvars rättsliga och kommunaldemokratiska möjligheter  
Vilka teoretiska utgångspunkter har revisionen i sina grundvalar  när 
revisionsprocesserna innebär förbättringar som revisionsaktörerna värderas 
som önskvärda resultat? Kort sagt så lär  de sig att använda sig av sina och 
andras kunskaper i teori och praktik et som görs ska kunna uppfattas såväl 
legalt som legitimt. De lär sig använda institutionerna som finns till hands i 
teorin (konstitutionella) och i mötet med dem de möter lokalt i sin 
kommunaldemokratiska praktik i kommunen.  
 När de förtroendevalda revisorerna förmedlar sina teoretiska grundvalar för 
revisionens ansvar och utgångspunkter ( kapitel 8) startar de i att det är 
fullmäktige som är deras formella uppdragsgivare.  De klargör att de  själva 
representerar medborgarna/befolkningen samt att de har principiellt stöd i 
kommunalrättens regelverk och i fördelningen av politisk makt och ansvar för 
revisionens uppgifter att granska revisionsansvarigas skötsel av verksamheter 
vars beslutsprocesser rör sig mellan förtroendevalda  och professionella i olika 
roller i politik och verksamheter i förvaltningen.  
 Merparten  av de sakkunniga revisorerna , beskriver  rättsliga regelverk och 
principer för ekonomisk redovisning som utgångspunkt för revisionens 
arbetssätt. Detta är särskilt tydligt inom redovisningsrevisionen. I 
beskrivningarna betonas här mer traditionella arbetssätt, betydelsen av 
standardiserade kontroller, gemensamma modeller och betydelsen av att 
tjänstemän och sakkunniga ämbetsmannamässigt representerar kontinuiteten i 
den kommunala förvaltningen (Lundquist 2001:236 ff.). När de teoretiska 
begreppen kring redovisningsrevisionen och ansvaret för ekonomin inte tolkas 
kopplat till ansvaret i  den lokala kontexten och ansvaret för att medel inte 
enbart förvaltas utan också tillvaratas för effektiva och ändamåösenliga tjänster 
blir det problem. Detta uppmärksammas av  flera revisionsaktörer, systemet 
sluts när revisionen av ekonomiredovisning och räkenskaper blir till för de 
ekonomiska professionernas eller ekonomiska medels egen skull. Detta hör till 
utmaningarna för förtroendevalda kommunrevisorer att organisera för att 
fullgöra revisionsåtagandet. Att granska ansvar i redovisningsteoretiska 
legalitetstermer i kommunal revision är otillräcklig. För att granska politiskt 
ansvar i såväl legalt som legitimt ansvar för ekonomiska medel där ekonomiska 
medel är en förutsättning för genomförande av verksamhet som vilar på 
kommunaldemokratiska villkor krävs att ansvaret följs och granskas i fler 
aspekter och dimensioner i kommunala revisionsprocesser.  
 I revisions-processerna som bidrar till förbättringar i ansvaret som värderas i 
förtroendevalda revisorers lokala praktik och kontext förekommer 
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kommunrevisorer som tar sig an (allt)fler utmaningar och med dynamiska 
begrepp och angreppssätt. De följer med revisionsansvaret, mer bort och fram, 
först mest med start i lag, regelrättslighet och fullmäktigebeslut  och slutligen 
också baklänges i händelseutvecklingen mellan besluts- och verksamhets-
processer samt följden av vad revisionsansvariga gör och inte. Här utvecklas 
organiseringen i revisionen också mer situationsanpassat. Då följs i 
revisionsprocesserna vad revisionsansvariga ägnar sig åt för att skapa 
verksamheter förenliga med fullmäktiges beslut om budget, kvalitetsvärden för 
medborgare och personal samt lokala organisationsmodeller. Vad som uttrycks 
i besluten samt idéer för relationer i olika roller, mellan förtroendevalda och 
anställda i det professionella utförandet samt interna kontrollsystem och dess 
effekter i verksamheten för medborgarna, tillhör här den 
kommunaldemokratiska och moraliska grunden i organiseringen när 
revisionsprocesser avser att  förbättra ansvar samt för  att skapa legitimitet för 
fullmäktiges beslut.  
 De förtroendevalda revisorerna värnar om det förtroende de själva fått av 
fullmäktige och indirekt från medborgarna och de vill arbeta för medborgarnas 
förtroende för fullmäktiges politiska ledning. Generaliserat ser revisorerna sitt 
åtagande för [kommun]borna i allmänhet. Växelvis använder förtroendevalda 
revisorer beskrivningar av sig själva som medborgarföreträdare,  
befolkningsföreträdare och för kommunen som helhet. De uttrycker att 
revisorerna ska representera  medborgarperspektivet  när de granskar och 
prövar ansvar i verksamheterna åt fullmäktige och för medborgarna i 
kommunen. 
 Deras muntliga budskap är att de har  demokratin som bas att stå på. Däri 
finns de ideologiska och kommunalpolitiska aspekter som gör att fullmäktiges 
beslut, som vanligtvis är startpunkten  för ansvaret som granskas, inte bör 
ifrågasättas. Det är en presentation som dock inte alla revisorer ställer upp på. 
Att beslut är fattade av fullmäktige behöver inte betyda att besluten har något 
substantiellt demokratiskt värde för medborgarna eller för demokratin i 
kommunen. 
 Ungefär hälften av de förtroendevalda revisorerna inleder sin presentation 
på att lite annat sätt. De klargör från början betydelsen av att kritiskt granska 
det som görs av förtroendevalda. Dessa gör en kritisk distinktion och säger från 
början att de är revisorer i medborgarperspektiv för kommuninvånarna i 
allmänhet och att medborgarna går före fullmäktige. (kapitel 8  A15.2-A1.1; 
A1:A4;A5:A9). Med resultatet i hand  förekommer också dessa revisorer i flera 
av de fall som beskriver vilka utmaningar revisorerna hanterar för att fullgöra 
flera av den kommunala revisionens granskningsinriktningar och granska fler 
revisionsansvariga än vad de tidigare gjort i praktiken. 
 Här hänvisar jag till tidigare avsnitt (13.1) för att inte upprepa vad som där 
framgår  om revisionsprocesser som bidrar till förtroendevaldas ökade 
förståelse och kunskaper för att fullgöra de politiska uppgifter som de åtagit sig. 
Revisorerna är bland de förtroendevalda representanterna som börjar tillvarata 
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sina rättigheter och skyldigheter bättre och  som är lyhörda för medborgarnas 
frågor och rättigheter och för sina egna moraliska och ansvarsetiska grundvalar 
i praxis. När de blir aktiva, ställer sina egna frågor i fler och öppna rum, slutar 
att lyda oreflekterat och börjar ta det ansvar de tidigare inte brukat i samspel 
med andra skapas fler ansvarsrelevanta resultat i och utanför 
revisionsprocesserna.  
 Det är det institutionella samspelet, spänningen mellan teori och praktik 
som skapar de resultat som värderas i praxis. Här visar sig revisionens tillgång 
till  kunskapsresurser vara avgörande för organisering av den kommunala 
revisionens uppgifter. För de slag av revisionsprocesser där dynamiska, 
representativa relationer och deliberativa diskussioner förs mellan dem som 
närmast berörs för att granska beredningars, styrelsers och nämnders 
revisionsansvar och för att belysa ansvaret på trovärdiga grunder förutsätts 
också att de kommunala revisorerna har  kunskaper och 
kommunikationsförmågor för att organisera revisionens uppgifter.  
Vändpunkterna för den önskvärda förnyelsen är så viktiga upplevelser för dem 
som deltagit och bidrar med resultatet i hand till såväl proceduriella som 
substantiella förbättringar i ansvarsprocesser och  därför återkommer jag till 
dem nedan. 
 Med medvetenheten om bristen på lyhördhet och betydelsen av respekt för 
egna och andras rättigheter kommer de revisionsprocesser igång som bidrar till 
ökad insyn och förbättringar i ansvar och beslutsprocesser. De ansvarsrelevanta 
resultaten av revisionens organisering märks inte enbart i ekonomiska uttryck 
utan också i termer av förståelseskapande för att kunna använda de institutioner 
och redskap som finns för förtroendevalda i politiska beslutsprocesser. 
Utmaningar som hanteras framgångsrikt med berördas delaktighet 
transformerar också ovanor och okunskaper till tjänliga institutionella 
relationer. Att kommunrevisorer kan ta sitt ansvar och sköta revisionsuppdraget 
att granska andras ansvar  har betydelse för förtroendet och trovärdigheten i 
kommunikation. Kommunrevisionen är relationsberoende i flera olika aspekter 
som har att göra med de sociala interaktionernas samspel i informationsutbytet 
både för ett meningsfullt och ansvarsrelevant substantiellt  innehåll i 
revisionsinformationen och  för ömsesidiga respekt och värdeskapande 
utveckling i relationer där berörda i olika roller tillåts representera den egna 
organisation och använda sitt frihetsutrymme självständigt i samarbetet med 
andra.   

Kommunaldemokratisk förståelse med förankring i kommunen 
De problem som visade sig höra till de mest angelägna utmaningarna i 
kommunrevisionen berörde relationen med yrkesrevisorerna. När de 
hanterades visade sig resultat i två slags önskvärda förändringar. Det har dels 
inneburit avslut av kontakter där avtal med yrkesrevisorerna har sagts upp och 
efter upphandling har ett nytt revisionssamarbete inletts med ny/a 
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yrkesrevisor/er. De förtroendevalda revisorerna har då varit mer aktiva än 
tidigare för att verkligen få  det komplementära stöd i revisionen som de 
tidigare saknat. De sökte profesionella yrkesrevisorer som var mer lyhörda och 
beredda att anpassa granskningsprojekt  med utgångspunkter från att i 
granskningsprojekten också beakta förhållanden i de aktuella situationerna i 
respektive  kommun.  
 Det finns också lärorika exempel där de förtroendevalda revisorerna öppet 
tagit upp problemen med de berörda yrkesrevisorerna som känt igen sig i 
problembeskrivningen, förstått sin otillräcklighet och tagit vara på möjligheten 
att vidareutveckla sina förmågor för att kunna delta i samtal som är ömsesidigt 
givande. De har samarbetat för att träna bort sina kunskapsbrister. När de slutat 
upp med att mästra andra från sin maktposition och kunskapsövertaget i ett 
perspektiv kan de lära av erfarenheterna och ompröva grundvalen för ett mer  
professionellt förhållningssätt. Med den mognaden har deras  kunskaper kunnat  
tillvarats i granskningsarbete och numera finns där möjligheter att utföra en mer 
verksamhetsnära revision samt att granska ansvaret i fler delar av 
beslutsprocessen. Bland dessa finns de få fall av kommunrevision som alltmer 
träffsäkert identifierar osäkerhetrna för att i tid organisera revisionen av såväl 
beredningar, styrelser och nämnder och som beaktar samtliga 
granskningsinriktningar med stöd i god revisionssed. De granskar och bedömer  
därmed revisionsansvarigas skötsel av verksamheters räkenskaper, ekonomi,  
interna kontroll samt ändamålsenlighet.  

15.3  Ansvarsetiken normeras i lokal praktik  

Regler och principer prövas ansvarsetiskt ur lokala förhållanden   
I revisionsprocesserna rör man vid den politiska kulturens handlingsmönster 
och politiska aktörers handlingar i olika dimensioner av kognitiva och 
normativa förväntningar i tid och rum. I de återkommande och tillfälliga 
situationer där revisionsaktörerna möts i mer slutna rum skapas  direkta 
förändringar grundade på de ansvarigas insikter och kännedom om vad som är 
rätt och fel i relation till i kommunalrätt reglerade principer. Dessa ger stöd för 
rättigheter och skyldigheter i förtroendeuppdraget. Här kallas revisionen in och 
agerar enligt berörda som en viktig hygienfaktor som finns nära till hands i tid 
och rum. I det rummet använder revisorerna kunskaper om demokratiska 
spelregler, procedurer och principer om vem som har rättigheter och 
skyldigheter i beslut. När granskade får klarhet i regelverket och inser att 
revisorerna förmedlar sin kunskap som oberoende granskare och utan att ta 
särskilda hänsyn vare sig till berörda personers positioner eller   partipolitiska 
konstellationer skapas kognitiv förståelse och insikt om att här gäller det 
normativt att rätta sig efter de kommunaldemokratiska regelverken. 
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  I de kunskapande revisionsdialogerna, och andra öppna möten 
revisionsaktörerna emellan, möjliggörs  fleras aktiva medverkan samt 
omprövningar av invanda arbetssätt som gör att kontaktmönster och 
handlingsmönster förändras. Här sker interaktioner i organiseringen som bidrar 
till mer långsiktiga förändringar. I dessa revisionsprocesser organiseras påverkas 
fler frågor än de som står på dagordningen och fler deltagare än de som är 
närvarande och deltar i rummet. Här lyfts principiella frågor och mer 
ansvarsetiska handlingprinciper fram för överväganden och bedömningar i 
styrelser, nämnder och som stöd för förändrade arbetsrutiner i administreringen 
av verksamheterna. Här har revisionen, fullmäktige och förtroendevalda en 
längre tid varit medvetna om att de måste bli bättre på att sköta kommunen 
mer ekonomiskt med de medel som finns till förfogande. Kännedomen om 
gällande regelverk förbättras och maktdelningens innebörd för ansvaret i de 
olika politiska uppgifterna klargörs tillsammans. Möten och samverkan 
resulterar också att användningen av tillgängliga skattemedel som fördelats av 
fullmäktige följs upp och kontrolleras bättre. 
 Förändringar kan följas, revisionsaktörerna rör sig i olika 
samverkansrelationer, prövar sig fram i möten med varandra för att finna vilka 
gemensamma principer som gör att flera personer än tidigare får det stöd de 
behöver för att medverka i kollektivt politiskt ansvar i kommunen. Särskilt 
prövas nya angreppssätt i granskningar som rör prioriterade verksamheter 
(beslut om särskilda satsningar i allmänna verksamheter, beslut för prioriterade 
behov i utsatta grupper aav befolkningen)  organiseras överläggningar i nya 
fora, öppna samtal och rum. Mötena förs kring frågor i granskade verksamheter 
(som kräver förändrade arbetssätt, omprövning av förhållningssätt och innehåll 
i kommunikation, förnyelse i den politiska kulturen) som inte synats tidigare. 
När aktörerna beskriver vad de ser från sina olika perspektiv kan deltagarna 
gemensamt föra mer respektfulla och kunskapsutvecklande samtal om hur fler 
politiskt ansvariga kan medverka bättre för samarbeta i och mellan 
verksamheter sett ur ett gemensamt kommunaldemokratiskt perspektiv.
 Rent konkret  innebar det att fler förtroendevalda möts i öppnare forum för 
att gemensamt ta sig an den utveckling som krävs för att sköta ekonomin och 
verksamheterna bättre. Med fleras delaktighet i det politiska ansvaret sett ur 
medborgarnas perspektiv i allmänhet togs utgångspunkten i den 
kommunalrättsliga regleringen för fördelningen mellan förtroendevaldas olika 
politiska uppgifter i den politiska organisationen  i kommunen. Det  innebar att 
makten spreds till flera ansvariga som kunde lära sig  att  bättre ta vara på 
förtroendet och ansvaret de fått tidigare men inte brukat aktivt i 
beslutsprocesserna i kommunförvaltningen.  
 Så länge de medverkade utifrån sina lokalt förankrade medborgarperspektiv 
utan kunskap om de skyldigheter och likvärdiga rättigheter de som 
förtroendevalda  hade att medverka s i politiska åtaganden kunde deras ideella 
engagemang för demokrati inte tillvaratas i kommunens förvaltning. Samtidigt 
hade de få aktivt styrande stärkt sin makt. De tappade kontakterna med 
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medborgare i allmänhet och jobbade alltmer i förvaltningsadministrativt 
perspektiv på kommunkontoret.  Chefstjänstemän och anställda upplevde sig 
förhindrade  att utveckla mer professionella uppföljningsrutiner för att få 
ordning på ekonomin och för att utföra verksamheten mer utifrån 
medborgarnas rätt till bedömning av sina behov än utifrån de besked som gavs 
av partipolitiker i verksamheten. 
 Politiken kräver en ansvarsetik som omfattar överväganden och omsorgsfull 
bedömning baserad på information där såväl omedelbara som mer avlägsna 
konsekvenser av politisk handling beaktas (Weber 1921, 1946, Essays in Sociology, 
119-127). Vad gäller förtroendevaldas ansvar i kommunal förvaltning måste det 
politiska ansvaret också ses och praktiseras utanför slutna rum i förvaltningen 
för att inte fastna i Webers idealtyp för byråkrati. 
 Det politiska ansvaret, kontrollen av det och ansvarsutkrävandet måste 
också sättas in i perspektivet för förändringar i tid och rum som påverkar 
människors livsvillkor och sociala förhållanden. Sociala problem och 
riskuppfattningar förändras genom förändringar i samhället och med dem idéer 
som skapar nya normer för socialpolitiska beslut och kunskapsbaserade 
grunder. 
 I resultaten visar sig insatser och förbättringar, som har med ansvars 
mänskliga förmågor att göra, lärande i ansvar som bidrar till mer önskvärda 
förhållanden för såväl enskilda individer som för sociala och 
kommungemensamma förhållanden. 
 Alltfler uppfattar att det är vi människor som är den största risken för hur 
livgivande framtiden kan bli (Jonas 1993; Giddens 1999/2003). Politiskt ansvar 
innebär att hantera det motstridiga i konflikterna för förenande av mänskliga 
gemenskaper. Det handlar inte om någon likriktad konformitet utan  det 
handlar om vars och ens enskilda betydelse och rätt till delaktighet för ökad 
jämlikhet i livsvillkor och  gemensamma omständigheter. Politiskt ansvariga i 
kommunen ska klara av att urskilja de väsentliga frågor som ska prioriteras för 
medborgarna och balansera dem med  sociala förändringar, , med de villkor 
som finns i kommunen och med demokrati på lokal, regional och nationell 
politisk nivå i landet och andra kontextuella förhållanden. 
Demokratiskt valda representanter kan med moraliskt politiskt ansvar för att 
samhället organiseras ansvarigt aktivt främja mänskliga rättigheter för 
medborgare och allas gemensamma bästa. Det är i sak inget nytt i teoretisk 
bemärkelse, däremot är människors villkor och sociala förhållanden i ständig 
förändring som  förutsätter ny kunskap för ställningstaganden.  

Samspel i komplementära roller för politiskt ansvar 
Problemen som möts kräver handling med politiskt ansvar i social förändring. 
Exempel på   hanterade problem i dessa kommunaldemokratiska 
revisionsprocesser är lokala samhällsproblemsom  är relationella och sociala 
och  ansvaret för att lösa dem är socialt och därmed föreligger ett (kollektivt) 
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ansvar som inte kan överföras till individnivå. Analyserna av det samlade 
empiriska materialet visar att det meningsfulla sker i revisionsprocesserna när 
människorna som deltar använder sin indivuduella förmåga till anvar och detta 
främjar det kollektiva ansvaret. Handlingprinciperna  handlar om förmågan att 
komplettera varandra och göra varandras kunskaper tillgängliga för att möta 
utmaningarna och organisera sig kring problemen. Här är aktörers 
förståelseförmåga och insikter om de egna/organisationens otillräckligheter,  
brister och begränsningar  avgörande för att det ska blir någon förändring  till 
det bättre.  
 Otillräckligheten i verksamhetens budget, skattemedel, kunskaper, 
kommunikationsförmågor och beslutsmakt bidrar till förändringprocesserna 
där revisionsaktörerna vill och lär sig att medverka bättre i ansvaret och att 
respektera varandras roller för att sammantaget hjälpas åt att arbeta mer 
proaktivt och förnyelseinriktat  för att politiskt ansvarigt  möta nya situationer i 
samhället och behov hos befolkningsgrupper.  
 Med insikten om att varje människas nutid är sitt eget ändamål, att 
historiens balansräkning är mångtydig och att skulden kanske alltid överväger 
rättfärdigheten så råder ingen tvekan om att det politiska ansvarets dimensioner 
är komplexa (Giddens 2003; Jonas 1991).  
 När det i nutid står klart, var och när man har att göra vad mot vem och hur 
knutet till den omedelbara handlingen kan omständigheter och den handlande 
definieras och det kan  direkt avgöras huruvida handlingen är ansvarsetisk, god 
eller ond. Den moraliska kvaliteten ligger då omedelbart i själva handlingen. I 
resultaten finns också exempel på enskilda förtroendevalda som använder sin 
förmåga till ansvar och som har modet att säga ifrån när de uppfattar något 
som väsentligt att synliggöra eller som de uppfattat som direkt orättfärdigt. 
Dessa personer berättar att de har fått nog av att vara passiva iakttagare. De tar 
mod till sig och uttalar sina frågor om problemen de ser baserade på de egna 
erfarenheterna i kommunen. Det är frågor som utmanar det nuvarande sättet 
att sköta verksamheten och ger öppningarna som behövs för att belysa dem sett 
ur perspektivet att det är ett gemensamt politiskt ansvaret för kommunen som 
helhet. Då kan också öppna frågor ställas om hur ekonomiska medel används i 
prioriterade verksamheter för medborgarna och vad som förhindrar att det sker 
enligt fullmäktiges beslut och inom den ekonomiska ramen.   
 Modet att ta ansvar för det som måste göras är maktens skyldighet och  
modet att handla för allas bästa är ett villkor för handlande (Jonas 1991:336). 
Jonas refererar också till Aristoteles som tillmätte kunskapen om situationen, 
erfarenheten och det goda omdömet  stor betydelse för ett ansvarigt handlande 
anpassat för  den rådande situationen.  Ingen hölls då personligen ansvarig för 
de oavsiktliga verkningarna som senare i tid och i andra rum visar sig vara väl 
överlagda och väl utförda gärningar.  
 Med människans frihet att tillvarata det ansvarsutrymme som finnskommer 
ofriheten att få eller tvingas välja mellan olika alternativ, som bidrar till olika 
handlingsmönsteroch som mer och mindre kan motsvara det handlingen var 
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avsedd för. Människan har förmåga för både det goda och det onda. För 
politiskt ansvar finns handlingsetiska utgångspunkter som stöd för användning 
av politisk makt, rättigheter och skyldigheter att konstruktivt eftertrakta 
gynnsamma omständigheter för alla kommuninvånare och därmed 
förväntningar på att bidra till ökade möjligheter för de människor som mest 
behöver det. I handlandets stund är hoppet också ett villkor för ansvarigt 
handlande eftersom handlandet  förutsätter en förhoppning om att något kan 
uträttas. Hoppet behövs  eftersom det är osäkert om det avsedda kan klaras av. 
I nuet kan det finnas information som gör att underlaget för avgörandena 
känns säkrare och  ger stöd för ställningstagande för handlandet. Då gäller det 
ändå att vara öppen för att i ett senare skede ompröva det som gjorts då det 
visar sig att det som var inte  längre gäller.  
Förtroendevalda har fått förtroende och politisk makt att med gemensamt 
ansvar tillvarata motsättningar och möjligheter i sociala relationer  mellan 
människor i ett ständigt  föränderligt samhälle. En saknad ansvarsförmåga är 
därmed inte möjlig. Ansvar är en mänsklig förmåga som märks och liksom 
andra förmågor  utvecklas den genom att praktiseras aktivt. Så är det möjligt att 
växa i ansvar i de lärande och kunskapande revisionsprocesserna. 
 Det som sker i dessa revisionsprocesser är en del i normeringen av hur 
kollektivt ansvar kan främjas i de kommunaldemokratiska 
institutionaliseringsprocesserna. Den institutionaliserade politiska maktens vilja 
lever vidare i institutionens vilja eller förvrängs i den (Jonas 1991). Institutioner 
och institutioanliseringprocesser är inga självändamål utan skapas i samspel 
mellan människor med ändamål för människor vilket också framgick i den 
teoretiska behandlingen av begreppen (kapitel 4). Avviker institutionerna från 
ändamålet så ska det ge upphov till kritik för att kunna rättas till. Det som vid 
en tid och plats uppfattas som ett individuellt problem och klaras av att lösas  
kan vid en annan tidpunkt komma att uppfattas som en socialpolitiskt relevant 
utmaning. 
 Det politiska ansvarets sociala karaktär är kontextuellt och har med sociala 
samspelsprocesser i samhället att göra. Att representera politiska organisationer 
ansvarigt i välfärdskommuner visar sig i de empiriska fallen innebära lärande 
och kunskapsutveckling som stödjer nya och andra slags ställningstaganden för 
att komma ifrån traditionsbunden tillämpning av institutionella regelverk och 
procedurer. Det finns en oerfarenhet som måste övervinnas socialt och detta 
visar sig möjligt när individuellt ansvar tillvaratas för att det kollektiva ansvaret 
ska främjas och bådadera förbättras i samtidiga och ömsesidiga samspel. 
 Det innebär kunskapsutveckling som främjar nödvändigt politiskt ansvar för 
hälsofrämjande förnyelse i mellanmänskliga och sociala samspelsprocesser för 
att åstadkomma effektiva och ändamålsenliga människonära tjänster. Sådan 
ansvarsnormering förutsätter samspel i förhållanden mellan de institutionella 
konstitutionella arrangemangen för demokrati och dem som direkt berörs av 
ansvaret och tjänsterna i den kommunaldemokratiska praktiken. De verksamma 
handlingsprinciperna visar sig i analyserna vara andra än de som annars gäller. 
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Erfarenhetsbaserade principer från praxis för effektiv servicebyråkrati, 
varuproduktion och redovisningsrevision av medelsförbrukning i privata och 
företagsekonomiska vinstintressen visar sig vara otjänliga handlingsprinciper för 
politiskt ansvar i kommunaldemokratisk kontext. Det mänskliga och sociala 
ansvar som framträder i mellanmänskliga samtal och revisionsprocesser för 
politiskt ansvar innebär ett annat mer ansvarsrelevant innehåll i 
kommunikationsutbyte och handlingar. Detta förändrar de förtroendevaldas 
förståelse för sina olika roller och åtaganden samt det gemensamma ansvarets 
och politikens grundväsen. För revisionsaktörerna för det med sig frågor med 
andra innebörder och dimensioner än de tidigare vant sig vid att hantera. Det 
upplevs inledningsvis ibland lite krångligare ibland utmanande och 
meningsfullt.  Äntligen får de tänka utanför de vanliga gränserna som ofta varit 
förbundna med anställdas och sakkunnigas tolkningsföreträde i bedömningen 
av vad som är effektiv handläggning av utredningar och ämbetsmannamässiga 
traditioner i tillämpningen av regler och procedurer i förvaltningsbyråkratin. De 
tidigare traditionsbundna handlingsprinciperna liksom innehållet i revisionen är 
otillräckligt för problemlösningar i revisionsprocesserna med utmanande ansvar 
som ska vara ömsesidigt värdeskapande. Ansvaret och dess processer kräver en 
utveckling som också innebär lärande med mer grundläggande omprövningar 
av den rådande politiska förvaltningskulturen. Ansvaret som granskas har en 
annan räckvidd i tid och rum med flera inblandade i och utanför förvaltningen. 
Här är andra tidsrymder som beaktas i såväl kronologiska, mentala som sociala 
aspekter när organiseringen i revisionsprocesserna värderas som meningsfullt 
av/lärande och förbättrade möjligheter att handla ansvarigt. Det är ekonomin 
som styr/fått styra och för att det inte ska få förödande följder för förtroendet, 
människors livsvillkor och den gemensamma miljön krävs andra kunskaper, 
förmågor och färdigheter än vad som tidigare premierats såväl i det politiska 
ansvaret som i det professionella stödet i organiseringen av revisionsprocesser.  
Politiken och ansvaret för de kommunala verksamheterna har idag att göra med 
andra frågor än tidigare. Detta gäller åtminstone för dem som i ord och 
handling förändrar kommunala revisionsinsatser för att bättre och mer 
fullständigt än tidigare fullgöra uppgifter som bedöms som väsentliga, risker 
och osäkerheter förenade med den revision som förväntas (normativt och 
kognitivt) i de aktuella kommunerna. De ansvariga i dessa kommuner upplever 
frågor som ”komplexa” och kallar dem för ”omständiga” och svåra att begripa. 
Frågorna/problemen som revisionsaktörerna möter i revisionsprocesserna 
kräver granskning och bedömning av ansvar som har dimensioner och tidsrymd 
som inte tidigare varit aktuell. Detta ingår i perspektivet för vilka etiska 
principer som krävs för ansvaret, solidariteten och förvaltarskapet.  
 I större utsträckning än tidigare ställs ansvariga idag inför nya frågor som 
beror på lärande och kunskapsutveckling i samspelet mellan dem själva och 
andra. Den politiskt teoretiska frågan om ansvarsprinciper för tillämpning i 
politisk praktik handlar idag  både om  vad som är mest väsentligt att främja för 
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de värden som eftersträvas och det som är nödvändigt såväl nära i tid och rum 
som fjärran och framtida (Jonas 1994/1979:61, Luhmann 2005).  
 Att teoretiskt uttrycka och lära sig lyda föreskrivna redovisningsrutiner eller 
beslutade definitioner för vad som är bokföringsmässiga grunder,  en tillräcklig 
intern kontroll eller ekonomisk hushållning må vara möjligt. Regeltillämpning 
har mer med lydnad än ansvarsförmåga att göra. Kunskaper för avgöranden om 
vad som krävs för redovisning och revision på bokföringsmässiga grunder är 
otillräckliga för insyn i ansvar och bedömning av beslutseffekter för 
medborgarna. De politiskt ansvariga ska också ha förmåga att bedöma när, var 
och  för vad eller vilka som deras beslut och normerande praxis får effekter. De 
nära effekterna kan och ska följas upp och värderas i den lokala kontexten. 
Andra beslut som  i tid eller rum får mer avlägsna effekter ska enligt de teorier 
som  ingår i referernserna det etiska stödet  hjälpa beslutsfattaren att undvika.  
Beslut  vars oönskade effekter är så riskfyllda att de inte kan begripas och med 
säkerhet rättas till ska ine fattas. Beslutsfattaren själv utgör den största risken i 
bådadera. 

15.4  Att lära sig samverka för att sköta 
ansvaret  

Ingång i beslutsprocesser för att möta problem i kommunen 
I flera fall visar sig över tid att förtroendevalda i olika politiska uppgifter ägnar 
sig åt att lösa problem de möter för att faktiskt kunna delta i beslutsprocesser 
inom de verksamhetsuppgifter de själva åtagit sig att ansvara politiskt för. Där 
de tidigare varit mer passiva och lydiga än aktiva och lärande i ansvar kan de 
lära sig efterfråga den information de behöver med stöd i erfarenhetsutbyte 
med andra. Det är kunskap för självständiga ställningstaganden i de kollektiva 
ansvaret för beslut som krävs för att sköta de kommungemensamma 
verksamhetsuppgifterna. Den otillräckliga kunskapen för att komma intill i det 
politiska arbetets beslutsprocesser visar sig förekomma i samtliga analyserade 
revisionsprocesser såväl för bättre skötsel av ekonomin inom begränsade 
budgetramar, uppföljning och intern kontroll av gemensamma medels 
användning och resultat av beslut som för bättre revisionsinsatser och 
självorganisering i revisionens uppgifter.   
 Helt andra villkor behövs  för att lära sig verka med ansvar i efterfrågade 
förändringar än att bara fortsätta lyda de normer, otjänliga arbetsrutiner och 
kommunikationsmönster som  tidigare varit rådande  och som utmanas i dessa 
revisionsprocesser. I revisionsprocesserna visar det sig bli möjligt att reda ut 
frågor som funnits under en längre tid om det politiska arbetets normer. De 
kan  omprövas i kontakter med andra aktörer i förhållande till de aktuella 
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förutsättningarna i kommunen. Kunskaper kan erhållasoch vidareutvecklas  så 
att uppgifterna kan organiseras och skötas bättre. Det resulterar i fler aktiva 
deltagare som lär sig att möta utmaningar i fler skeden av det politiska ansvarets 
beslutsprocesser för verksamhetens utveckling. Dessa förändringar  krävs för 
att såväl det politiska ansvaret som verksamheterna ska utvecklas på sätt som är 
mer förenliga med fullmäktiges inriktningsbeslut och i förhållande till de behov 
som prioriterats i kommunen.    
 Normativa aspekter om hur det bör vara diskuteras med stöd i kommunala 
rättsliga och demokratiteoretiska resonemang om hur ansvar fördelats i 
kommunförvaltningens politiska organisation för att tas gemensamt i olika 
politiska organ. Det innebär en mer demokratisk ordning när förtroendevalda 
representanter i praktiken tar sig an uppgifterna de åtagit sig  för 
kommuninvånarna och allmänintresset i kommunen. Med omprövning av de 
tidigare normerna  underlättas för såväl förtroendevalda som professionella 
yrkesrevisorer  att lyfta oklarheter och frågor som oavsiktligt blivit någon aktörs 
enskilda särintresse att ta hand om trots att det fortfarande finns ett kollektivt 
politiskt ansvar att sköta verksamheten med stöd av regelverk och 
fullmäktigebeslutet som sett behoven i förhållande till kommuninvånarnas och 
den kommunala gemenskapen.  När dessa frågor  lyfts upp och diskuteras med 
de närmast berörda politiskt ansvariga i beslutsprocesserna uttrycker de själva 
generellt att sådana  arbetssätt fått råda alltför länge. De bedömer dem inte 
heller som förenliga med de utgångspunkter de gemensamt vill värna och 
värderar. 
 Kommunrevisionen agerar dels som  ”hygienfaktor” och dels medverkar 
den för att beslut ska bli så klargjorda att de kan förstås och omsättas i 
handling. Detta förekommer och värderas som betydelsefullt stöd i åtaganden 
när förtroendevalda medvetet bortser från beslut som fattats gemensamt, 
undviker  att ta upp  beslut som fullmäktige fattat på revisionsansvarig styrelse 
eller nämnds  dagordning, tolkar beslut på ett annat sätt än vad fullmäktige 
avsett eller inte kan tolka det alls. Resultaten visar att det inte räcker  med att ett 
beslut i sig är känt för att kunna ta ansvar för dess utförande och utveckla 
interna kontroller som främjar ansvarigt utförande i den verksamhet som är 
beslutad av  fullmäktige. De som ska använda sig av fullmäktiges beslut såväl 
som av andras beslut måste också ha förstått dess avsikter och bakomliggande 
betydelser. När beredningen är oklar och besluts betydelser är oklara är det 
svårt för de förtroendevalda som kollektivt ansvariga i styrelser och nämnder 
att se till att ett beslut utförs med stöd i de rättigheter och skyldigheter som 
finns för det. De revisionsansvariga som ska ta vid där fullmäktiges avgörande i 
frågan slutar har svårt att göra det innan de har förstått sin del i ansvaret för vad 
som ska göras för medborgarna. De försöker och får i revisionsprocesser stöd 
för att förstå vad de tidigare inte förstått om sitt ansvar respektive fullmäktiges 
beslut och detta  hjälper dem att svara för att mobilisera  de resurser som 
behövs. Revisorerna övertar inte ansvaret från de revisionsansvariga. 
Revisorernas frågor är ett pedagogiskt stöd och de hjälper till och legitimerar de 
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revisionsansvarigas kollektiva ansvar och att de själva – var och en såsom 
revisionsansvarig – faktiskt tar sig an och reder ut vad styrelser och nämnder  
har till uppgift att göra.  
 Där det uttalats från flera olika aktörer i revisionsprocessen och i praktiken 
märkts ett starkt och uppskattat stöd av en proaktiv kommunrevision, märks 
också revisorernas betydelser tydligt i revisionsdialoger som leder till en  ökad 
förståelse av ansvaret. Vad som är mer motsägelsefullt är dock att också de 
proaktiva revisorerna är mest synliga efterhand. Revisorerna syns inte i 
beredningsarbetet, de syns när beslut behöver klargöras i beslutsprocessens 
utförandedel. Där  bidrar revisorer  till att revisionsansvariga styrelser och nämnder 
i efterhand lär sig att ta reda på den information de behöver för att fullmäktiges 
beslut ska kunna omsättas i praktiken av dem. Revisionen förmedlar också till 
styrelse/nämnder vad som står i lagstiftningen för att få revisionsansvariga att 
sköta sitt ansvar för den interna kontrollen av verksamheten.  När 
revisionsansvariga sköter ekonomin och internkontrollen ansvarigare ger det  
revisorerna möjligheter och handlingsutrymme att ägna sig åt annat.  
 Det är generellt först efter det att ekonomin och internkontrollen granskats 
som kommunrevisorer tar sig an andra ingående delar  i kommunrevisionens 
åtagande. Detta gäller inte när det redan hänt något som gör att de därefter 
granskar hur det som uppmärksammats i negativa bemärkelser  har skötts. När 
medel för redovisningsrevisionen är organiserade och de revisionsansvariga 
förstått och sköter internkontrollen tillräckligt väl själva kan kommunrevisorer  
ägna sig mindre åt att granska, följa upp  och återupprepa uppföljningar av den 
interna kontrollen och ägna sig mer åt att granska verksamheten. 
 Det politiska ansvaret för att verksamheten sköts i demokratisk ordning för 
medborgarna är det  mest särskiljande och kännetecknande ansvaret  för 
revision i  offentlig verksamhet i jämförelse med revision i verksamhet  
organiserad utifrån andra utgångspunkter än demokratiska och rättsstatliga. Det 
förutsätter organisering i revisionsprocesser som möjliggör insyn i ansvaret och 
kunskap för bedömningar om verksamhetens effektivt och ändamålsenligt.  Här  
visar sig väsentliga variationer i kommunrevisionens  utgångspunkter och medel 
för dessa uppgifter liksom i granskningen av revisionsansvaret i beredningar.   
 Revisorernas svårigheter att organsera sina uppgifter, att analysera risker och 
osäkerheter och att granska och pröva dessa aspekter och delar i 
ansvaretuttrycks i termer av  tid, revisionsbudget, kunskaper och kontakter som 
ger de ingångar som krävs för att  välja arbetsmetoder som gör att besluts 
beredning, sociala effekter och verksamhetetsresultat kan granskas och 
bedömas.  

Kommunalpolitisk och professionell kunskapsbas i revisionen 
Revisorernas utmaning att själva organisera revisionsarbetet  innehåller flera 
problem. Mest betonas revisorers kommunikationsbrister, dels i sättet till följd 
av respektlöst eller mästrande sätt att  kommunicera, dels i 
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informationsinnehållets bristande värde eller relevans för ansvaret och skötseln 
av verksamheten i kommunen. Revisionsinformationen uppfattas oanvändbar, 
otillförlitlig och destruktiv när den förmedlas mästrande eller lösryckt ur sitt 
sammanhang i praxis.  Då blir det inte något informationsutbyte och 
interaktioner och relationsskapande för organisering kring gemensamma 
uppgifter utebliroch  revisionen uppfattas som påfrestande och inneffektiv.    
 Det behövs relevant kunskap och förmåga att använda den ansvarigt, med 
respekt och ödmjukhet för varandra och sin egen otillräckllighet i 
problemsituationen för att skapa det ömsesidiga förtroendet i 
revisionsprocesserna. Med förtroendevalda och professionella revisorers 
mänskliga förmågor till lärande och ansvar, att tolka och förstå de insitutionella 
villkoren, att tillvarata de teoretiska och praktiska kunskapserfarenheterna i 
kontakterna med dem som äger skälen till möjliga problemlösningar kan  
gemensamma utmaningar mötas. Tilliten till varandras kunskaper, förståelse 
och färdigheter möjliggör de verksamhetsnära granskningsprocesserna i 
kombination med genomtänkta angreppssätt och tjänlig kommunal 
revisionsmetodik. Sammantaget ger detta möjligheter kommunrevisionen lär sig 
att tillvarata för att få de ingångar och kunskapsbaserade interaktioner den 
behöver. Revisionen kräver såväl relevant kunskap för revisonsuppdraget som 
relationer som gör det möjligt att organisera revisionen så att den fullgör sitt 
revisionsuppdrag i förhållande till ansvaret och verksamheten som granskas. Då 
kan  kommunrevisiorer också granska och bedöma inte enbart regelefterlevnad 
i räkenskapers redovisning utan också om verksamheten utförs effektivit och 
ändamålsenligt för dem/det verksamhetsuppgifterna utförs i den aktuella 
kommunen. 
 Under tiden för forskningen visade sig också att det finns kommunrevisorer 
som granskar verksamhetens ändamålsenligheten oavsett om de öppet eller 
outtalat uttrycker att ansvaret för verksamheten granskas och prövas i det 
prespektivet i de offentligt tillgängliga revisionsberättelserna. I de empiriska 
studierna på plats och i analyserna av det samlade empiriska material 
framkommer att  revisorernas får en  ingång genom att följa ansvarsprocesserna 
från politiskt beslutade prioriteringar för grupper av medborgare med störst 
behov av  verksamheterna i samhället. Här klargör förtroendevalda revisorer i 
sina direktiv vad som ska granskas och med utgångspunkt och bedömning från 
befolknings-/medborgarperspektivet; patienter/brukare/motsvarande.  I de 
revisionsprocesser som fullföljs  deltar andra och väsentligt flera olika aktörer 
än i de ekonomiskt inriktade och interna kontrollerna i  verksamhetens 
organisation och förvaltning.  

Samspel mellan fullmäktige och revisionen 
I relationen mellan fullmäktige och revisionen visar det sig att fullmäktige och 
revisiorerna har förväntningar på varandra som mestadels men inte alltid 
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infrias.138 Om det blir några konsekvenser av kommunrevisorernas olika 
rapporter från granskningar och deras sammanställningar i den årliga 
revisionssrapporten till fullmäktige, beror på hur lyhörda revisorerna är för att 
ägna sig åt det som granskade och fullmäktige upplever som väsentligheter och 
hur revisorernas budskap tas emot av fullmäktigeförsamlingen. 
 Resultaten visar att samspelet mellan revisorer och fullmäktige 
uppmärksammas men det finns fortfarande stora skillnader mellan de olika 
kommunerna hur kommunikationen upplevs. Revisionens lokalt utvecklade 
arbetsformer och sätt att ta sig an granskningsuppdraget har stor betydelse för 
om den fyller sitt ändamål sett ur fullmäktiges perspektiv eller inte. 
Förväntningarna på den kommunala revisionen ökar när kommunrevisionen 
allteftersom visar för fullmäktige att den faktiskt bidrar till att oönskade 
händelser förhindras eller rättas till.  Med den stärkta ställningen är revisorer 
angelägna att redovisa sina självständiga bedömningar öppet och med utrymme 
för en bra dialog med fullmäktigeförsamlingen. 
 Fullmäktigeledamöter är också självkritiska och har bekymmer med sin egen 
okunskap eller oförmåga att fylla fullmäktiges funktion. Bland 
fullmäktigeledamöter som också har uppdrag som granskade, revisionsansvariga 
finns erfarenhet av revisionen men som fullmäktigerepresentanter har inte alla 
men flertalet svårt att hitta arbetsformerna som gör att kommunrevisionen 
bättre tas tillvara. Bland dem som har försökt att aktivt utveckla samspelet med 
revisionen går det åt rätt håll. En bra kommunikation mellan fullmäktige, 
revisorerna och de granskade är helt avgörande för att samtliga funktioner 
beslutande, verkställande och kontrollerande skall kunna ta ansvar för det 
förtroende de fått i sina olika uppdrag.   
I samtliga av de policyskapande fallen är det först med initiativen från 
förtroendevalda representanter i fullmäktiges presidium och revisionen som 
problemen kring ansvaret belyses och börjar hanteras med önskvärda och 
bestående effekter. Problemen kan ha varit kända och kommenterats också av 
professionella aktörer men de börjar inte åtgärdas öppet förrän fullmäktige 
erkänner att de finns och legitimerar förändringsarbetet. 
 Revisorerna som är lyhörda för och hanterar sina egna problem medverkar 
mer fortlöpande i att synliggöra kommunalt angelägna ansvarsproblem och 
ogynnsamma förhållanden som förhindrar utförandet i andra delar av 
organisationen. I dessa fall finns ett tydligt i erfarenhet baserat förtroende för 
kommunrevisorernas arbete. Däribland finns exempel där revisorerna har 
organiserade lokala kontakter och med flera aktörer i förhållande till sin 
omgivning med föreningar, kommunala bolag, företag, media, nätverk och 
kommuner i sin omgivning än vad som sker i andra kommuner. 
 De politiskt ansvariga och anställda uttrycker förtroende och har stöd i sitt 
arbete av revisorer som lyssnar, förstår innebörd och komplexitet i 

                                                      
138 I detta avsnitt om samspelet mellan fullmäktige och revisionen ingår också material ur en 
delstudie som jag gjorde under 2004 (Karlsson 2004), se i del III i kapitel 7 om materialet. 
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ansvarsfrågorna i det kommunala sammanhanget. Här talar revisorer med dem 
som berörs och om revisionsfrågor som uppfattas vara ömsesidigt väsentliga att 
granska såväl djupare som under längre tidsperioder. I några av dessa fall är 
också revisorernas kommunikationsmönster mer förankrat i kommunen än i 
andra fall. Här är revisorerna mer synliga i kommunen och i fördjupade 
granskningar inkluderar de också berörda kommuninvånare när de granskar hur 
det konkret förhåller sig och de är uppfattas också av revisionsansvariga, 
verksamhetschefer och fullmäktigeledamöter som lyhörda för att svårigheter 
ska hanteras bättre utan att för den skull skuldbelägga eller mästra dem som är 
ansvariga för att de svåra frågorna hanteras.  
 Förtroendevalda revisorer respektive fullmäktige(presidier) som i handling 
eftersträvar organisering i politiska beslutsprocesser med förbättrat ansvar i 
mötet med gemensamma utmaningar och villkor i samhället är väsentliga delar i 
lösningarna som praktiserats i de ansvarsfrämjande och lärande 
revisionsprocesserna. Här visar sig revisorerna som använder sina insikter om 
hur deras självorganisering kan bidra till en mer demokratisk revision. De deltar 
aktivt i samtal där motsättningar och oklarheter kring förväntningar på 
revisorer, revisionsansvariga och fullmäktigerepresentanter tidigare inte berörts.  
 Förhållanden och processer som uppfattas väsentliga och meningsfulla att 
granska ur medborgarperspektiv kräver direktiv och arbetssätt som gör det 
möjligt för yrkesrevisorer att granska verksamheten närmare för insyn i 
aktiviteter som inte berörts tidigare i revisionen och där medborgares och 
personals aspekter tidigare saknats i den samlade bedömningen och prövningen 
av ansvaret. Samspelet mellan fullmäktige och revisorerna hör också till 
lösningarna. Där fullmäktigerepresentanterna (ofta fullmäktiges ordförande och 
vice ordförande, presidium) och revisorer möts, representerar och värnar om 
arbetssätt som bidrar till såväl öppnare som mer effektiva och ändamålsenliga 
politiska arbetsprocesser finns fler aktiva deltagare för att hantera de politiska 
frågorna med främjat politiskt ansvar i kommunen. Här tillvaratas och förstärks 
och möjligheter till förnyelse för en demokratisk kommunal revisionsinstitution 
med konstitutionellt stöd i kommunallagstiftning och i kommunaldemokratisk 
ordning fattade beslut (beslut om reglementen för revisionens inriktning, 
organisation, budget) för utveckling i lokal/regional och praxis. Bland dessa 
exempel finns också representanter i fullmäktiges presidium som i det 
förtroende de erhållit av fullmäktige aktivt ägnar sig åt att förnya fullmäktiges 
arbetssätt för att främja politiskt ansvariga samspelsprocesser mellan dessa 
fullmäktiges beslut i beredning, utförande och revision. Dialogen om 
revisorernas budget och beredningen av ansvarsbeslutet i fullmäktige hanteras 
utan problem i kommuner där fullmäktige presidium/motsvarande har de 
övergripande uppgifterna att leda fullmäktiges arbete med arbetssätt för en god 
politisk kultur samt sköta kontakter i rollen som revisionens och 
revisionsansvarigas uppdragsgivare. 
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Fullmäktiges användande av revisionen för bättre ansvar  
Mycket av det för ansvaret relevanta granskningsarbetet som revisorerna ägnar 
sig åt tillvaratas under hand som granskning och ansvarsprövningsprocessen 
pågår i kommunerna. I de mer aktiva fullmäktigeförsamlingarna håller 
kontakterna med revisorerna på att förbättras och organiseras men de vilar 
fortfarande mer på personer än institutioner. Kontakterna mellan fullmäktige 
och revisorerna är ännu personberoende och några institutionella stabila 
samverkansmönster är svåra att se. Fullmäktiges beslut i frågorna kring 
ansvarsprövningen har också blivit mindre rutinbetonade till följd av den 
förändrade lagstiftningen som ställer krav på fullmäktige att öppet motivera sitt 
ställningstagande i beslut om anmärkning ska riktas mot styrelse, nämnd eller 
fullmäktigeberedning. Samtidigt efterfrågas tillförlitlig information från 
revisionen för att tidigt rätta till problem. Fullmäktigeledamöterna som jag mött 
i intervjuerna är mer angelägna om att revisorerna förmår att förmedla 
information om rådande förhållanden som kan stärka och främja ansvaret. De 
främjande revisionsinsatserna betonas väsentligt mer än sanktionsåtgärder i 
efterhand. Fullmäktige förväntar sig att revisionen lär sig och fortsätter att 
utvecklas institutionellt som ett ”demokratiskt kontrollinstrument” som 
granskar och prövar ansvar i fullmäktiges och allmänhetens tjänst i kommuner, 
landsting och region. Det förutsätter revisorer som vill lära sig hur det faktiskt 
förhåller sig och som ser till att få tag i de kunskaper de behöver för att få 
tillförlitlig och väsentlig information om och för politiskt, socialt och 
ekonomiskt ansvar i kommunen. Den informationen betyder för 
fullmäktigeledamöter att revisorerna också beaktar avsikterna med fullmäktiges 
beslut och att informationen återförs till fullmäktige också när det kan innebära 
för fullmäktige att dess beslut visar sig ha åstadkommit oönskade resultat. 
 



 

16  Reflektioner kring lärande i 
kommunal revisionspraktik 

Reflektionerna kring lärandets innehållsliga aspekter och relationella 
dimensioner i detta kapitel utgör en integrerad del i forskningsfrågorna. 
Lärandet är ingen separat del utan ingår i ansvaret i den kommunala revisionens 
återkoppling av information av värde för att upprätthålla, korrigeringa eller 
förnya kommunrevisionens möjligheter att fullgöra revisionsuppgifterna i 
kommunen. I analyserna av lärandet finns innehållsliga, individuella och sociala 
meningsmotiv och institutionella dimensioner kopplat att det är ansvar i ett 
socialt, kommunal-politiskt, -ekonomiskt, -rättsligt och kommunaldemokratiskt 
sammanhang. Större delen av analyserna i materialet där ansvar befrämjas visar 
lärprocesser där förändringar sker av att berörda aktörer i revisionsprocesserna, 
däribland revisorerna själva, överskrider sina tidigare vanor och praktiserar sin 
teoretiskt stärkta ställning i praktiken. Nedan ägnas främst reflektionen åt dessa 
socialt samverkande interaktioner och läranderelationer. De återspeglar 
analyserna av det samlade empiriska materialet kring det innehåll och de 
meningsbärande relationerna som framträder kring lärandeerfarenheter kopplat 
till ansvar som är viktigt i förroendevalda revisorers kommunala praktik.139  
 Revisorernas budskap kring vad de lärt visar vad de policyskapande 
revisionsprocesserna återspeglat. Ansvar i olika åtaganden kan läras och 

                                                      
139 Exemplen jag ger här – oavsett de lokalt värderas vara önskade eller oönskade - är från aktörer 
som medvetet uttryckt och bekräftat sina egna vägval och sina argument för att de väljer att 
representera vad de i sammanhanget gör. Reflektioner kring lärande i den kommunala 
revisionspraktiken återspeglas därmed också med kontrasterande exempel. De förklarar vad som 
sker i  organisering där ansvarsrelevanta interaktioner efterlyses, något nytt inte lärs och där 
revisionsinstitutionens enskilda aktörer företräder en mindre lyhörd och mer förstelnad än 
dynamisk karaktär, regler tolkas ur enskilda perspektiv utan koppling till ansvarsrelevanta 
förhållanden i omgivningen, till följd av enskilda aktörers meningsmotiverande drivkrafter och 
vägval. Sådana exempel, där enskilda aktörers meningsmotiv beskrivs som begränsande för 
revisionens angrepssätt, legitimitet och belysningen av ansvarets innehållsliga aspekter har också 
återspeglats i andra delar av de empiriska resultaten. Först när resultaten av olika aktörers enskilda 
intressen utmanas synliggörs spänningen mellan de enskilda meningsmotiven  i förhållande till 
institutionerna som stödjer mer kommungemensamma medel och mål. När problemet öppet 
konfronteras och värderas möjliggörs ett ömsesidigt lärande utbyte, i resultaten har det ibland 
visat sig i exempel där de förtroendevalda revisorerna väljer en ny aktör att samarbete med. Där 
återfinns också exempel där de enskilda aktörerna är motiverade att samverka på mer önskvärda 
och legitima sätt. Så länge problemet inte benämns, möts och hanteras av politiskt ansvariga ses 
inte frågan om vad detta/dessa enskilda intressen gör i förhållande till institutionella 
kommunaldemokratiska och kommunalrättsliga principer ur perspektivet att med politiskt ansvar     
representera överenskomna spelregler för medborgarna i kommunen.  
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förbättras när den utspridda kunskapen bland enskilda aktörer blir tillgänglig 
och tolkas med utgångspunkt från vad den tillför av värde för att sköta 
uppgifterna (bättre). Det är kunskapsutbytet i sådana relationer som inneburit 
att ansvaret representerats bättre i olika politiska roller. Då har 
kommunaldemokratiska institutioner som finns också använts i omprövningar 
av tidigare förhållanden och bidragit till att skapa och stärka relationer som 
krävs i uppgifter för medborgarna i kommunen. I väl fungerande 
praktikergemenskaper tillvaratar revisorerna sin ställning och är lyhörda för vad 
som krävs vid informationsutbyte med varandra och andra för att utföra 
revisionsuppdraget anpassat till aktuella situationer och verksamheters 
utveckling i respektive kommun. Här använder revisorer sin vilja till att av/lära 
i frihetsutrymmet de har, i öppna resonemang om hur revisionsarbetet kan 
förbättras, beakta sina olika uppfattningar, ser kunskaper som finns tillgängliga 
och som saknas, för att sköta den kommunala revisionens uppgift ansvarigt i 
förhållande till den kommun/region där de åtagit sig uppdraget att göra det. 
  Revisorernas gemensamma öppna reflektioner skapar en grund för värden 
de vill representera i revisionspraktiken. Med de olika innehållsliga och sociala 
dimensioner i revisionsansvaret som granskas, synliggörs samtidigt revisionens 
egna utgångspunkter och utvecklingsprocess, kopplat till verksamheten i den 
kommunala kontexten.  
 I nästa kapitel sammanfattas dessa ansvarsbefrämjande revisionsprocesser 
kopplat till de politiska ansvarspraktikernas tid och rum. Där avslutas 
avhandlingens belysning av ansvar som stabiliseras, befrämjas och 
institutionaliseras i olika riktningar beroende medansvarigas utgångspunkter 
och kunskapsbaserade relationer och vilka principer som vägleder politiskt 
ansvariga i kommunal revisionspraktik.  

16.1  Lärandes meningsmotiv  

Motivation att söka information av värde för uppgift i demokrati  
Den respekt och jämlikhet som aktivt lärande revisorer i dessa kommuner 
upplevt i samarbetet med varandra de senaste åren har bidragit till förbättringar 
i revisionens upplägg och utförande. Med insikterna om den egna kunskapens 
betydelse i mötet med utmaningar medverkar de också aktivt i organisering av 
en bättre kommunal revision. Det förutsätter också att revisorerna deltar i att 
lösa sina egna problem (Bateson 1972/1998; Schön 1988; Dixon 1999). Med 
förtrogenheten i sitt åtagande blir de alltmer lyhörda för vilket sakkunnigt stöd 
de har/saknar för revisionen för att också kunna granska verksamheters 
effektivitet och effekter för medborgarna. Det förutsätter också att de 
förtroendevalda med ansvar för revisionen klargör vilken information de anser 
är av värde, för  vem/vad de granskar och vad de behöver veta för att pröva 
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om politiska uppgifter sköts ansvarigt i kommunen. Lärandet är integrerat i 
revisionsprocesserna (Backlund 2001; Ellström 2001). Lärandet är av olika slag 
och det är inte alla delar i revisionsuppgifterna som är beroende av den 
självkorrigerande förmågan. De standardiserade revisionsinsatserna handlar mer 
om kontroller, som i revisionen av löpande redovisning. Det kräver helt andra 
kunskaper och ett annat upplägg i revisionen för att kunna kommunicera 
ansvarsrelevant information i dynamiska samspel som exempelvis att granska 
ansvaret i samspelet mellan politiskt ansvariga och anställda för att förstå och 
förmedla om utförandet av verksamheterna sker effektivt och ändamålsenligt 
för medborgarna. 
 Det är inte alla kommunrevisorer som deltar i de mer krävande 
lärandeprocesser som förutsätter omprövning av invanda mönster och 
uppfattningar i revisionsarbetet. Alla medverkar inte för att lära sig något nytt 
och det skapar problem för de förtroendevada revisorerna såsom ansvariga för 
revisionen. De som beskrivs vara ovilliga att ägna sig åt något nytt är en 
minoritet och likväl utgör detta ett problem. Dessa revisorer innebär en 
osäkerhet och utgör såsom beslutsfattare en risk. De vanligaste argumenten 
bland dessa är att de är nöjda. De tycker att de uppnått en bra position, trivs 
med jobbet som det är och tycker sig ha den kunskap de behöver. De säger sig 
veta på förhand hur det mesta förhåller sig i förvaltningar och verksamheter de 
granskar utan att behöva lära av eller lära nytt. Dessa som enligt sin egen 
bedömning kan vad de anser sig behöva som revisorer är inte nyfikna eller 
motiverade att lära och det innebär ett bekymmer för deras 
arbetsgivare/uppdragsgivare. Åtkomst till andras kunskap förutsätter ett aktivt 
deltagande i ömsesidigt (kunskaps)utbyte. Det kritiska är att få och behålla 
tillgång till de relationer som behövs för att expandera kunskapen och de som 
inte deltar hänger inte med i utvecklingen (Powell & Koput & Smith-Doerr 
1996). Den kommunala revision ska kunna fullgöra sina uppgifter att granska 
och pröva ansvar i de verksamheter och i de sammanhang där de utförs i 
kommuner, landsting och regioner.  
 Bland kommunerna i lärandefallet är de förtroendevalda revisorerna 
medvetna om detta sammansatta problem och möter spänningen som finns 
mellan enskilda aktörers mening och motiv att åta sig uppgifter att medverka i 
verksamheten i kommunen/regionen och att det innebär att delta på 
institutionella villkor som finns för den kommunens/regionens självstyrelse, 
kommunalrättslighet och demokratimodell. En del nämner det tidigt, andra 
senare, oavsett vilket har de svårare att åtgärda problemet när det finns bland de 
egna revisorskollegorna eller anställda yrkesrevisorer. Dessa kan de inte byta ut 
lika lätt som de upphandlade. En del av de förtroendevalda revisorerna har 
hanterat bådadera tillsammans med de berörda som då blivit mer medvetna och 
motiverade att avlära och lära in vad som behövs för att sköta uppdragen 
bättre. Dessa lärandeexempel finns också med bland de resultat som 
presenterats i de empiriska kapitlen om utmaningarna (se främst  kapitel 11). 
För andra återstår att ta sig an problemen med de ´fullärdas´ ovilja till 
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nytänkande och oviljan att lära nytt. En del av dessa revisorer identifierar 
revisionens frågor och problemområden. Det skapar problem i 
revisionsprocesserna när en enskild aktörs förståelsehorisont och  kunskaper får 
råda över andras erfarenheter och uppfattningar om det meningslösa i att få 
människor att tro att de kan påverka något i socialt samspel med andra  
(Etzioni 1975; Sherman 2004). Det  bidrar till att bibehålla och bekräfta de 
förhållanden som begränsar möjligheterna till insyn i hur verksamheten sköts i 
den kommunalaorganisationen snarare än att öppet granska och beskriva hur 
det förhåller sig sett ur revisionens perspektiv. Frågor om skötseln hanteras i 
sociala samspel mellan dem som utför versamheternas tjänster, dem som de 
utförs åt och dem som har det politiska ansvaret  för verksamheten. Ssom 
medansvariga i olika roller har de olika erfarenheter. Revisorerna i lärfallet vill 
bidra till revisionspraxis som vilar på tillförlitlig information om vad ansvariga i 
olika roller gör. De tar ett aktivt ansvar i revisorsrollen för att få tillgång till 
information de behöver för att kunna granska och bedöma ansvaret för 
verksamhetens ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper och interna kontroll. 
Därför ägnar de tid åt att gemensamt och självständigt reflektera över hur de 
bäst organiserar uppgifterna de åtagit sig för medborgarna  (Senge 1995, 
Örtenblad 2002).  

16.2  Lärandets innehållsliga dimensioner  

Kompetensförklarade och medansvariga deltagare i revisionen 
Det är tydligt att revisorernas lärande är situerat till erfarenheterna som vunnits 
genom deltagande i revisorsgruppen. När lärandet reflekteras så är det i 
konkreta beskrivningar och berättelser. För dem som beskriver skillnaden finns 
också ofta ett före och ett efter. Det är levande beskrivningar av hur värdefullt 
ett aktivt deltagande i den nuvarande revisorsgruppen är. I flera av grupperna, 
beskriver såväl de förtroendevalda revisorerna som deras professionella stöd för 
administration och granskning, hur revisorsgruppen sedan svårigheter klarats av 
har utvecklats och mer gemensamt bidrar till utvecklingen av revisionens arbete 
i praktiken. Var och en av dessa revisorer upplever sig ha vuxit med ett ökat 
ansvar och att de faktiskt representerar rollen som förtroendevald på ett annat 
sätt än tidigare . De känner att de fått en överraskande bekräftelse på betydelsen 
av att medverka i revisionen och få tillgång till rätt stöd för granskningsinsatser. 
Kort sagt upplever de ett kompetensförklarat deltagande där personers 
engagemang i avsikt att lära har att göra med att bli fullvärdig medlem av en 
sociokulturell praktik (Wenger 1998). 
 Varje revisors enskilda engagemang att aktivt lära och medverka ökar med 
känslan av att inte enbart i teoretisk bemärkelse vara en egen oberoende revisor 
utan att också i praktiken uppleva sig som självständig och fullvärdig medlem i 
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revisionen. Detta förutsätter aktiv representation av ens olika erfarenheter 
(Gherardi & Nicolini 2002) och att med sina praktikerkunskaper verka för 
(bättre) lokalt anpassad planering i beslut om prioriteringar och utförande av 
revisionen (Lave & Wenger (1991). Där revisorerna upplever det värt att ägna 
sig åt revisorsaktiviteterna finns gott om exempel av hur de själva gått på djupet 
och prövat sina egna tidigare föreställningar om betydelser av politiskt ansvar 
och kommunal revision ur ett medborgarperspektiv i kommunal demokrati. De 
har fått avlära och lära när de har förväntats presentera och representera 
revisorsuppdraget och inte låta sig styras av andra. De (5 av 11) beskriver 
förändringar från tidigare erfarenheter i hierarkisk arbetsorganisation 
(partigrupper, politisk styrelse/nämnd, revision) där arbetet styrdes av 
ordföranden och/eller yrkesrevisor/revisionschef till en ny ordning där vars 
och ens deltagande numera förutsätts och är (alltmer) kompetensförklarat. 
Genomgående reflekteras kring situationer och konkreta exempel (Lave och 
Wenger 1991; Illeris 2001).  
 De mer på djupet (om)prövade lärandesituationerna beskrivs sällan vara 
enkla att befinna sig i men det var i dessa situationer de insåg vad det innebär 
att vara lojala med ansvaret de åtagit sig att sköta ytterst för medborgarna i 
kommunen och som de samtidigt utvecklats i som revisorer. I revisorsgruppen 
(ibland med ibland utan anställda yrkesrevisorerna) talar de med varandra om 
vad de har för förhållningssätt i mötet med andra och om de klarar att 
praktisera vad de eftersträvar i revisionsdialoger, möten i fullmäktige och med 
allmänheten. I dessa fall upplever revisorerna att de har möjlighet till och 
(alltmer) bidrar till revisionens planering, upplägg och normering i respektive 
kommun. Dessa revisorer har stöd i sitt praxiskollektiv och respekten för 
varandras lika rätt att medverka däri förbättras med förtrogenheten i 
revisorsrollen. De kan också beskriva vad som kännetecknar deras 
revisionsnormer i praxis kopplat till de förhållanden och villkor som finns i 
kommunen där revisionen ska utföras.  
 Utveckling har skapats genom att enträgna förtroendevalda revisorer 
samfällt varit beredda att synliggöra och praktisera en revisorsroll de själva vill 
kännas igen i. De har stärkts av sina respektive revisionsordförandens och av 
professionellt sakkunnigt stöd att förnya revisionen för att motsvara en mer 
kommunaldemokratiskt inriktad revision än vad som tidigare varit fallet. I de 
fall de förtroendevalda revisorerna ägnat sig aktivt åt att få kontinuerlig tillgång 
till professionellt och sakkunnigt stöd för revisionens administration, 
samordning och utförande, så hör också dessa professionella sakkunniga till 
dem som också aktivt medverkar för revisionens utveckling i överensstämmelse 
med de lokala överenskommelser och revisionsreglementen. 
 Sammantaget kan de sociala interaktionerna i samspelet mellan enskilda 
revisorer i revisorsgruppen sammanfattas i följande citat:  

”Grundläggande i min uppfattning är att alltid försöka leva upp till mottot: ”Att ta 
individuellt ansvarstagande inom ramen för den kollektiva gemenskapen.” (ID4:3) 



Internationella Handelshögskolan 

372 

I och med en inåt sett öppen revisionsgrupp blir det också betydligt enklare att 
utvecklas till följd av vad som klaras av att produceras i konkreta resultat i 
revisionsprocessen och på så sätt har revisionen också sammansvetsats socialt 
(Lawler, Thye och Yoon 2008). Viss osäkerhet finns i någon grupp som reser 
frågor om vad som kommer att hända om de får en ordförande som inte är 
beredd att ge tid och utrymme för att ta sig an revisionsuppdraget kopplat till 
förhållande som finns för kommunal revision och det kommunaldemokratiska 
sammanhanget.  

Förmåga att representera åtagande för revisionsorganisationen  
Erfarenheterna visar också att varje revisors förmåga att representera sig själv 
som en fullvärdig del i revisionen är viktig och underlättar kommunikationen 
med andra i genomförandet av revisionen. I och med att revisionen tydligare 
markerar sina gränser tydliggörs också gränserna för dem som de möter i 
revisionen. Samspelet struktureras av utbytet i kontakterna vilket gjort att 
exempelvis fullmäktiges roll tvingats tydliggöras, att det kollektiva 
revisionsansvaret tydliggjorts genom att revisorer exempelvis inte accepterat att 
nämndledamöter lägger skulden någon annanstans (på sin ordförande, på 
kommunstyrelsens ordförande, på chefstjänstemän). När revisorerna har 
representerat sitt ansvar så har det förpliktigat och underlättat för dem de mött 
att representera sitt ansvar (Gouldner 1960). Från olika aktörer bekräftas att 
detta förpliktigande inledningsvis var ovant. Ingen av dem hade tidigare tagit 
sitt ansvar och praktiserat det så aktivt (IDA1.4.5.10). Med den ökade 
självständigheten ökade också respekten för egna och andras förmågor till 
lärande och kunskapsutvecklande samarbete i revisionen och samverkan för att 
i det politiska ansvret ta sig an ömsesidigt angelägna problem och inte backa för 
utmaningar i revisionsprocesserna  
 Det har också blivit mer förekommande att revisorer har tagit initiativ 
tillsammans med förtroendevalda i fullmäktige, styrelser/nämnder som med 
eller utan tjänstemän har gjort gemensam sak i att ordna (mer eller mindre 
frekvent återkommande) arbetsseminarier, där konkreta problem lyfts fram för 
ett öppet utbyte. När deltagarna presenterar argument och idéer om hur det går 
till kan missuppfattningar rättas till och ett gemensamt lärande har skapats sett 
ur olika perspektiv på frågorna i sitt sociala sammanhang inom kommunens 
förvaltning. Kunskap som saknades har de lärt sig få del av och vidareutveckla i 
samtalsutbyte med dem de möter i rummet. Sådana samtal ger dem ökad 
kunskap för sina egna ställningstaganden i revisionsuppgifterna. Då hjälps de åt 
att se möjligheterna i omvärlden och vilka vägar befintliga eller saknade 
relationer som finns för dem i deras ansvar som revisorer.  
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Att lära sig se ansvar med insyn i beslutsprocesser och 
verksamheter   
När förtroendevalda förstår mer vad ansvaret i den kommunala revisorsrollen 
handlar om och vilka villkor som finns för att sköta det bättre, blir också de 
politiska beslutsprocesserna mer tillgängliga och aktiva förtroendevalda 
representanterna blir en tillgång för varandra. 
 Aktivt deltagandet ger också tillgång till beslutsprocesserna där fullmäktiges 
beslut omsätts i handling. Numera ser de möjligheter och angreppssätt för att få 
tag i den tillförlitliga och erfarenhetsbaserade kunskap de behöver för att 
granska hur ansvaret sköts för dem som behöver verksamheten och de 
tillvaratar kunskapen där den finns i den sociala praktiken (Dixon 1999; 
Wildemersch 1991, 1992). När vars och ens lärandeförmåga ökar innebär det 
också att den reflexivitet som krävs i förhållande till att demokratiserings 
processer förbättras. Individernas kunskapsutveckling bidrar ömsesidigt till 
ökade möjligheter att nå de socialt önskvärda resultaten i de sociala 
samspelsprocesserna mellan ansvariga i olika roller för verksamheterna och 
medborgarna i kommunen.   
 Med förtroendevalda i olika politiska roller, som aktiva deltagare i 
diskussionerna i nya mötesfora, återspeglas också deras prioriteringar av  frågor 
i  arbetsrubriker på mötesagendor respektive på revisorernas egna 
revisionsplaner. Revisionsprocesserna har tydliga deliberativa inslag och där 
åtgärdas  brister av informationsutbyte, förståelse och kunskaper, som tidgare 
förhindrat dem från medvetna ställningstaganden. Nu kan de som revisorer 
själva rättfärdiga och legitimera sina ställningstaganden i revisionsamtal med 
andra (Fishkin och Laslett 2003, Sanne 2004, Englund 2004, Premfors och 
Roth 2004). Upplevelsen är också att de numera samtalar mer öppet om 
bristerna i ansvarigheten för de kommungemensamma angelägenheterna och de 
förtroendevaldas uttryck för hur de uppfattar sina uppdrag och åtaganden inför 
medborgarna och kommunen som helhet har tydliga normativa inslag.  
 Deras åtagande som förtroendevalda revisorer innebär att representera 
politiskt ansvar i kommunens organisationer, politik och förvaltning som är till 
för att  verksamheterna ska åstadkomma värden för det allmänna, 
kommuninvånarna och kommunen som helhet. Insikterna om att just deras 
kunskap och engagemeng precis som de andra förtroendevaldas – oavsett vilka 
uppgifter de åtagit sig- har ett värde tillsammans med de andras är av betydelse 
för ansvaret. Detta stärker deras förtrogenhet och kapacitet i medverkan för det 
som är mer ansvarigt än det som varit tidigare. Med gemensama erfarenheter av 
de brister som funnits när insyn i det politiska ansvaret saknats och mångas 
overksamhet bidragit till  ovanor och kunskapsbrister har de nu lärt sig att tala  
mer öppet i revisionsproceserna om att det inte självklart är som det borde 
vara. Numera kan detta göras utan att för den skull uppfattas som beskyllning 
riktad till enskild person därför att kunskapen har ökat om att det är flera som 
bidrar till briser i ansvaret när kollektivt revisionsansvar missbrukas.   
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 Dessa ansvarsutvecklande revisionsaktörer börjar representera sina 
åtaganden i kommunikationsutbyte och praktisk handling utanför den 
kommunala förvaltningsbyråkratin vilket innebär att de bidrar till 
demokratisering i den komunala demokratin. De väljer att representera makten 
och ansvaret de fått av medborgarna med ökad delaktighet och insyn i de 
politiska ansvarsprocesserna inom den kommunala förvaltningen som helhet 
och därutöver med revisonsprocesser förankrade i kontakter med medborgarna 
i kommunen.   

Att lära sig se och möta de utmaningar som försvagar ansvaret  
Det blir inte några förbättringar i det sociala, gemensamma, politska ansvaret 
utan människor som medverkar med mod och engagemang för att lära i 
ansvaret som följer av uppgifter som vi åtagit oss inför andra. Lärandet i 
ansvaret handlar om att gemensamt verka för mer salutogena, hälsofrämjande 
och jämlika villkor för att kunna medverka i det politiska asnvaret. Det visar  sig 
vara möjligt när fler ser möjlighet att delta för förändrade förhållanden och mer 
hälsosamma sätt att använda de politiska maktbefogenheter som medborgare 
överlåter i demokratins institutioner. Kommunrevisionen såsom en av 
institutionerna i den kommunala demokratin kan bidra till insyn i  
ansvarsprocesserna och  till önskvärda förändringarna när revisorerna själva 
aktivt tar sin del i det politiska ansvaret. Vändpunkterna som inleder förnyelsen, 
avlärandet och de beskrivna förbättringarna i revisionsprocesserna skapas av 
enstaka aktörer som med sitt ansvar tar initiativ till förbättringar. Aktörernas 
mod att möta problemen bidrar till informationsutbytet och detta  sätter fart på 
de sociala interaktionerna inom och mellan de olika organisationerna i den 
kommunala förvaltningen samt i organiseringen av de organisationer som 
saknas för att en förtroendevald respektive sakkunnig kommunal revision ska 
kunna representeras.   

Att se resurser och relationer för självorganisering  
Lärandet i organiseringen av revisionen är ett villkor för revisionssystemets 
egen självreproduktion. Lärande har samma mänskliga egenskap som ansvar. 
Det är en mänsklig förmåga och ett viljestyrt medel för samspel och 
interaktioner som när de uppfattas som meningsfulla kan utvecklas till 
meningsbärande relationer mellan individer i sociala sammanhang. Bland 
citaten framträder budskap som visar att villkoren för att sköta 
revisionsåtganden med ansvar är förenat med återkopplingar i organiseringen 
av uppgifterna som innebär lärande reflektioner. De är i sig en förutsättning för 
att medvetet, aktivt och återkommande korrigera organiseringen som krävs för 
att sköta och fullgöra uppgifter med och för varandra. En medarbetare som 
inte har viljan att ta sitt ansvar för att lyckas för sitt eget och kollektivets 
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åtagande är olämplig på den uppgiften. För dem som vill men ännu inte klarar 
vad som avses finns mer än att avsluta kontakten eller att höja rösten för att 
med mästrande få andra att lyda. Den formella organisationen 
(revisionsföretagens, organisationen av kommunrevisionen) kan såväl förhindra 
som stödja att individer lär och skapar en lärandeorganisering för att fullgöra 
uppgifterna med den förnyelse som krävs för att möta aktuella revisionsbehov. 
Det går att organisera för lärande och hälsa men formellt kan ingen lärande 
hälsosam organisation konstrueras (Dixon 1999; Hedberg och Wolff 2001; 
Döös 2004). Lärande interaktioner i organiseringen av gemensamma uppgifter 
sker genom ömsesidigt engagerade deltagares lyhördhet i interaktivt 
kunskapsutbyte med varandra. Deltagarna tillvaratar reflexivt varandras 
kunskaper och återanvänder dem framåtsyftande. Det är ett mellanmänskligt 
respektfullt samspel där varje deltagare bidrar till synliggörande av nya 
möjligheter till varandras frivilliga förändring med stöd i nya insikter och ökad 
kunskap. Där den förändringen inträffar kan de formellt ansvariga fullgöra 
uppgifterna bättre. Med insikten om den egna organisationens otillräckliga 
kunskap sågs betydelsen av att organisera kunskapsutveckling över 
organisationsgränser i stället för kortsiktiga förenklade lösningar eller 
lönsamhetskrav. I analyserna visar sig chefer/ordföranden som mästrar i sin 
position, de förhindrar och avgör vad som ska göras och sägas och vem som 
släpps över gränsen. Detta hindrar att kunskapsmakten sprids och tillvaratas 
(Hedberg och Wolff 2001; Levinthal & March 1993; Kock 2002; Lave & 
Wenger 1991). På motsvarande sätt är det (samma) formellt ansvariga ledare 
som engagerar sig för att i sitt ledarskap lära sig representera de förändringar 
som värderas (Müllern och Elofsson 2004). Med ett förändrat ledarskap bidrar 
de till fleras inflytande i organiseringen av uppgifterna och förbättrar det 
politiska ansvaret. Detta bidrar till förnyelse och revisionens egen utveckling. 
De lär sig att vara mer lyhörda för vad de möter i organiseringen av revisionen. 
Med ökad lyhördhet för vad som är väsentligt i ansvaret och vad som sker i 
verksamhetsprocesserna utvecklas interaktiva arbetssätt för en mer proaktiv 
revision. I det arbetet är medverkan från ordföranden i den förtroendevalda 
revisionen respektive revisionschef/uppdragsansvarig för det sakkunniga stödet 
avgörande och ytterst vilar deras förändrade arbetssätt på initiativ och 
ställningstaganden i fullmäktige (fullmäktiges ordförande, presidium) vars 
medverkan har en viktig legitimerande betydelse (Dixon 1999; Ellström 2001; 
Döös 2004).  
 Kort sagt finns det konstruktiva alternativ som visar sig i människors 
förmåga att lära i sitt ansvar att organisera uppgifter i åtaganden med varandra 
genom att samskapa i och för organisering av uppgifter i åtaganden för andra 
och för demokratisering i samhället. Den formella organisationen har ingen 
betydelse för dem som tar sitt professionella/förtroendevalda ansvar. De går 
över de gränser de behöver för att skaffa den kunskap som saknas för att 
ansvarigt klara av sina åtaganden (Dixon 1999; Hjern 2001a, 2007 ). Det mest 
konstruktiva, hälsosamma och för allas i gemenskapens och omgivningens 
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bästa är i alla avseenden att stötta en ändamålsenlig organisering för lärande. 
Kommunikationsförmåga handlar om förståelse att kommunicera information 
av värde (Bateson 1998). Med ett meningsfullt ansvarsrelevant innehåll och 
ömsesidig respekt för varandra är sådant kunskapsutbyte möjligt. Det gäller att 
tro att det är möjligt, uttrycka sig och handla med följsamhet till det. Det är 
också ett delat ansvar att i alla lägen förmedla den bästa kunskapen på varje 
fråga i organisationen och agera med befintliga möjligheter (Dixon 1999). I de 
empiriska fallstudierna tog det tid innan de förtroendevalda revisorerna uttalat 
kopplade ihop de begränsningar som ekonomiska och kunskapsmässiga 
resurser kan utgöra när de själva inte tar sig an möter resursproblemet mer 
samlat. Relevanta kunskaper är en förutsättning för att utföra revision av värde 
men mer pengar i budget innebär inte själklart tillgång till relevanta kunskaper 
för revisionen. De förtroendevalda revisorerna har svårigheter att hantera 
dilemmat. Krav på effektiv och ändamålsenlig revision berörs i lärandefallet när 
de ser tillbaka på hur de själva agerar om de saknar tillgång till administrativt 
och sakkunnigt professionellt stöd för att förbättra den egna revisionens brister. 

Uppgifter utförs partiellt och professionella kommer i kläm 
Konsekvenserna av att undvika utmaningen med revisionsbudgeten och 
kunskapsbristerna synliggörs också i analyserna av vad yrkesrevisorer och 
uttrycker och gör. Det finns varianter där yrkesrevisorer väljer att möta 
resursbristerna med andra medel än i öppna samtal med dem som har det 
formella ansvaret att ta sig an frågan så att det  med politiskt ansvar är möjligt 
att ta  stöd av vad som finns i institutioners normer och regelverk. Här finns 
anställda eller upphandlade i revisionsverksamheterna som inte belönas av sina 
chefer och arbetsgivare när de organiserar granskningsprojekt kostnadseffektivt 
för att utföra tjänsterna de åtagit sig. Dilemmat att professionella aktörer inte 
belönas för sitt arbete har berörts i tidigare empirisk forskning (Hjern och 
Andersson 1998; Hjern 2001a). I denna studie visar sig konsekvenserna av 
utmaningar kopplade till revisorernas resurser tydlgit när de inte möts med 
samlat politiskt ansvar. Konsekvenserna kan kort sammanfattas enligt följande: 
lärande i ansvaret för att organisera kommunala revision uteblir och det skapar 
ohälsa för  berördaförtroendevalda såväl som yrkesrevisorer som vill lära sig 
mer, representera förtroendet de fått ansvarsetikskt och växa med lärandet och 
ansvaret för sin del i politiska uppgifter.  
 I analyserna finns exempel på yrkesrevisorer som pressar sig själva i arbetet. 
Projekten kan utföras så tidspressat att de i upplägg av revisionsprojekten 
bortser  från revisionsfrågornas karaktär, använder kunskaperna de själva har 
tillgång till inom den ekonomiska ramen och tiden som finns avdelad till 
granskningsprojektet. Yrkesrevisorerna känner sig tvungna att göra avkall på 
hur de egentligen vill ta sitt ansvar yrkesetiskt i utförandet av revisionen. 
Följden är att lärande och kunskapsutveckling uteblir och att yrkesrevisorerna 
upplever ohälsa i kortare eller längre perioder i arbetet.  
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 Det sker inget aktivt och systematiskt lärande i arbetet, det saknas 
infrastruktur som stöttar en lärande organisering mellan revisorerna och 
revisionsorganisationerna i kommunerna och önskvärd kunskapöverföring och 
kunskapsutveckling kopplat till förhållanden i kommunernas verksamheter 
uteblir (Bateson 1972/1998; Kolb 1984; Dixon 1999; Döös 2001). 
Lärandeerfarenheter återkopplas inte systematiskt till utförandet i arbetet då det 
inte hinns  med. Därför upprepas tidigare kända angreppssätt och frågor  i 
revisionen. De vet att andra kollegor eller andra sakkunniga kan besitta de 
sakkunskaper eller förmågor som skulle säkerställa att praxis tillvaratas eller att  
mervärden av revisionen skapas. Denna information skulle behövas för tillföra 
den kunskap om ansvaret som revisionen ska förmedla för att ansvaret ska 
kunna bedömas utifrån ett relevant och rimligt underlag. Utan rimlig tid eller 
budget för granskning tillvaratar de inte den hjälp som andras kunskap skulle 
kunna ge och som de skulle vilja få del av för att säkra ett professionellt 
revisionsarbete. I stället utförs granskning med de modeller och arbetsmetoder 
respektive yrkesrevisor själv besitter och behärskar. Detta har ansvarsrelevant 
betydelse därför att det inte övervägs  tillräckligt om  angreppssättet är det mest 
relevanta för de frågor som de förtroendevalda revisorerna vill inrikta 
respektive granskning på för att få den insyn och information som de behöver  
för att bedöma de revisionsansvarigas ansvar som helhet. Dessa yrkesrevisorer 
är medvetna om sitt ansvar och diskuterar delar av sitt dilemma med dem som 
berörs av effekterna. Såväl förtroendevalda revisorer, kollegor som arbetsgivare 
bekräftar och diskuterar ibland öppet i samtal med varandra och ibland 
ovetandes om varandra vad andra sagt om problemet med alltför pressade eller 
otillräckliga yrkesrevisorer. Yrkesrevisorer som förmedlar dessa erfarenheter 
väljer olika typiska sätt att ta sitt ansvar. En del är mer lojala med de 
förtroendevaldas behov av sakkunnigt stöd och de arbetar mer på uppdragen 
än vad de kan debitera i tid och pengar. Den enda förutsättning 
yrkesrevisorerna kan ändra på, när projektbudgeten är otillräcklig och de själva 
saknar kunskapen de ser behövs för en god kvalitet i granskningen, är den egna 
tidsinsatsen för uppdraget.  
 Dessa revisorer vill lära sig mer. De ser att det finns potential för 
kunskapsutveckling för att förbättra revisionen i kommunerna men  den uteblir 
nu. Villkoren är alltför begränsade och arbetsgivaren satsar inte på 
kunskapsutveckling som inte är lönsam. Inte ens kunskaper (som kan finnas) 
inom revisionsföretaget tillvaratas i erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring 
kopplat till kommunrevisionen. Dessa yrkesrevisorer känner mer lojalitet med 
kommunerna än med revisionsföretaget de representerar och  önskar att det 
fanns mer utrymme för kunskapsutveckling i arbetet. De förstår och förklarar 
att det är av ekonomiska skäl som kunskapsutvecklingen avstannar. 
Kommunrevisionen är inte attraktiv och utvecklas inte av revisionsföretagen av 
ekonomiska skäl.  
 Andra yrkesrevisorer beskriver hur de hanterar dilemmat med tiden och 
pengarna på andra sätt. Exempelvis förvaras kunskap mer som en 
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affärshemlighet i företaget. Andra väljer helt enkelt att arbeta med de 
uppdragsgivare som kan betala vad det kostar ”på marknaden” att använda sig 
av kvalificerade tjänster. 
 Det är fler av kommunerna som organiserar revisionen med egen 
revisionsenhet med egna anställda yrkesrevisorer. Dessa har adminstrativt stöd 
för revisionsupphandlingmed  tillgång till det kunskapsstöd de bedömer 
behövs. I sådana uppdrag kan mer än en yrkesrevisor delta i arbetet. Där kan de 
arbeta med kunskapsprofiler som kompletterar varandra och diskutera 
uppdragens upplägg.  
 Bland varianterna finns också de förtroendevalda revisorerna som i rollen 
som uppdragsgivare accepterar de biträden de får för pengarna de har. Det 
innebär – ömsesidigt bekräftat i resultaten – att biträdena får styra revisionens 
genomförande. Då kan de avgränsa uppdraget,  ta genvägar, osäkra genvägar 
och de kan komma på andra sätt för att få projektens ekonomi att gå ihop. Här 
sker inte heller någon systematisk kunskapsutveckling och förbättringarna rör 
sig mer om rutinförbättringar inom verksamheterna än om förändringar som 
bidrar till det politiska ansvarets synliggörande och för ansvaret främjande 
förbättringar. När problemen löses bland de professionella yrkesrevisorerna 
stannar resultaten av förbättrade verksamhetsrutiner också oftast kvar i 
kommunikationen inom den granskade organisationen. Då begränsas  den 
kommunala revisionsverksamhetens värde av andra intressen än att 
revisionsuppgifterna ska bidra med information av värde för medborgarna och 
samhället. De förtroendevalda revisorerna är politiskt ansvariga representanter 
för revision i kommunal demokrati. Om deras eller sakkunnigt stöd för 
revisionen brister i lojaltitet förhindras tillgång på kunskaper, 
kvalitetsuppbyggnad och utveckling av revisionsmetodik i  verksamhet som 
kommuner, landsting och regioner ska sköta.  
 Kommunal revisionssverksamhet utvecklas inte i någons enskilda intresse. 
Kommunrevisorer, förtroendevalda såväl som professionella förväntas sköta 
sina revisionsuppgifter för insyn i och återkoppling av information om ansvar 
som ska skötas i verksamheter för medborgarna. I praktiken  ska de visa sig 
vara solidariska med det kommunaldemokratiska systemet för folk i allmänhet. 
Den kommunala revisionsinstitutionen är en institution i och för demokrati 
enligt den svenska modellen med demokratiskt styrda kommuner, landsting och 
regioner och den har inte skapats för företagsekonomiska intressen (Mauts och 
Scharaf Flint 1988; Power 1997; Johansson 2005; Öhman 2005; Johansson, 
Häckner och Wallerstedt 2005). Den kommunala revisionen ska kunna granska 
verksamheterna som kommunerna svarar för i samarbetsförhållanden i och 
utanför den kommunala organisationen. Oavsett vilka som utför den 
kommunala verksamheten ska politiskt ansvariga i olika politiska uppdrag och 
ytterst fullmäktige se till att kommunen respektive landstinget tillförsäkras en  
möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten (Kommunallag 1991:900 
t.o.m. Lag 2006:632). Här finns institutionellt utrymme för att ge  insyn i 
skötseln och  revisorerna ska kunna samordna upplysningar från dem som 
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deltar i utförandet av verksamheterna. Behovet av insyn och kontroll finns 
oavsett vilka som är medansvariga i organiseringen av verksamheterna. När 
gränserna för politik, förvaltningsadministration och utförande blir otydliga och 
alltfler samverkansaktörer medverkar behövs en samordnad information om 
verksamheten från de kommunala revisorerna. Revisionens uppdrag ska skötas 
så att insyn och förbättringar i ansvaret för verksamheternas ändamålsenlighet, 
ekonomi, räkenskaper, interna kontroll och ett fungerande ansvarsutkrävande 
garanteras för medborgarnas skull.140 
 För förståelse av behovet av revisionen och förväntningarna som ställs på 
de revisionsinstitutionella arrangemangen och deras aktörer är det ett villkor att 
placera in revisionen som socialt fenomen i sitt aktuella sociala sammanhang. 
Då kan dess ekonomiska och sociala funktion klargöras i förhållande till vilket 
ansvar revisionen ska granska, analysera och återföra information om det till 
dem som berörs i och utanför den kommunala förvaltningen (Mautz & Sharaf 
1961; Mautz 1994; Flint 1988, Lundin 1999). Det handlar om att granska och 
återredovisa information från offentliga verksamheters förmåga att organisera 
aktiviteter i samhället för medborgarnaoch då inte nödvändigtvis finansiella 
aktiviteter. 
 Brister i länken mellan befolkningen och dess representanter  har bekräftats 
och återspeglas i beskrivningarna och analyserna i denna avhandling. Liknande 
resultat  har uppmärksammats i tidigare forskning om revision och organisering 
av välfärdstjänster för medborgarna (Hjern 1999b, 2001a; Power 1997:3). I den 
representativa demokratin ska förtroendevalda hålla ihop samspelet mellan 
befolkningens behov och medel och vad som blir resultatet av intentioner med 
program för medborgarnas välfärd i praktiken.  

                                                      
140140 I empirisk forskning där Bowerman, Raby och Humprey (2000) studerar Audit 
Commission visar det sig att revisorerna väljer att ägna sig åt det som är enklare och politiskt 
mindre kontroversiellt att granska än annat. Kontrollen av operativa managementuppgifter kan 
standardiseras och kvalitetssäkras samtidigt som det inte riskerar att politiskt ansvariga utsätts för 
offentlig granskning när de brustit i ansvaret. Yrkesrevisorerna hänvisar till sekretess vilket 
utesluter att information om verksamhetsförhållanden kommer till politiskt ansvarigas och 
medborgarnas kännedom. Andra svårigheter som uppmärksammas av Bowerman, Humphrey 
och Owen (2003) skapas till följd av att det är olika huvudmän för verksamheter på lokal nivå och 
att deras olika verksamheter granskas av flera revisionsaktörer vilket utesluter samlad information 
om verksamheten. Forskarna visar på problemet med den modell som finns för revision av 
offentlig verksamhet i UK . Modellen försvårar en samordnad revisionsinformation med det sätt 
som revisionen organiseras på där. De olika revisionsaktörerna konkurrerar och olika huvudmän 
ansvarar för verksamheterna på lokal politisk nivå. Detta förhindrar möjligheter till offentlig insyn 
i offentlig verksamhet och att information om verksamhets skötsel kommer till medborgarnas 
kännedom.  
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16.2  Lärandet i sociala relationer  

Att lära om ansvars innehåll och samspel i lokal revisionspraktik     
De förtroendevalda som skapar sig frihetsutrymmen, tillvaratar de 
institutionella villkoren i situationer för att öppet reflektera med varandra som 
individer och kollektiv i lärande och förbättrande avsikter och samtidigt 
undvika likformighet (Dixon 1999, Ellström 2001). Det är tydligt att varje 
revisors självständiga ställning hjälper dem hantera risken för konformism. De 
är noga med att ge varandra utrymme för självständiga ställningstaganden 
samtidigt som de är eniga om vad de gemensamt uppfattar som en god 
revisionspraxis och väsentliga grundval för en kommunaldemokratisk revision i 
deras kommun. 
 Förändringarna av dessa revisorers lärande i den kommunala 
revisionspraktiken visar sig i handling på olika sätt. Det visar sig i mer 
rutinmässiga förändringar i revisionsarbetet vilka mer kan jämföras med vad 
Argyris (1992) kallar för enkelkretslärande och som inte kräver någon 
omfattande nyorientering eller avlärning från traditionella vanor i arbetet.  De 
förändringar som märks över tid som revisionens arbete följs visar i mer 
genomgripande förändringar i organiseringen av revisionens arbete. Där 
används mer systematiska och proaktiva angreppssätt med variationer av 
interaktiva arbetssätt, närgångna granskningar av ansvaret och 
verksamhetsprocesserna och möten i nya rum för öppna revisionsdialoger.  I 
analyserna visar sig också mer djupgående förändringar, förståelseskapande och 
kunskapande i revisionsprocesserna där tidigare ramar eller begränsningar 
överskrids för att sköta ansvaret och verksamheterna bättre. De berörda 
omprövar sina värderingar med erfarenheter av vad som krävs av revisionen. 
För att kunna följa ansvaret i omfattande verksamheter och organisationers 
komplexa samspel med sin omgivning förändras uppfattningar om uppdraget 
vilket gör att förhållningssätt och handlingsmönster omprövas på djupet (Kolb 
1984; Argyris 1998).  
 Ett mer situerat lärande innebär avlärande och genomgripande 
omprövningar (transformationer) som påverkat att andra värden och 
angreppssätt representeras i revisionsprocesserna (mer proaktivt). 
Granskningsprojekten är mer följsamma till aktuella strategiska 
inriktningsbeslut i fullmäktige och pågående verksamhetsprocesser jämfört med 
vad de som revisorer tidigare hade kunskaper, förståelse och förmåga att 
representera (Argyris 1992:8 ).  
 Dessa revisorer upplever sig och upplevs av andra i sin praktik som mer 
självständiga i organiseringen av revisionen än tidigare. Här återkopplas 
reflektionerna till betydelsen av tillgången till professionellt stöd och väl 
fungerande relationer med sakkunniga i revisionen samt med fullmäktige.  Med 
stöd av varandras olikheter som kommunrevisorer kan de som praxiskollektiv 
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se till att arbeta med såväl stabilitet som förutsägbarhet i revisionsarbetet som 
lättare ger tillgång till nödvändiga kunskaper för ett interaktivt samspel med 
omgivningen (Lave och Wenger 1991; Wenger 1998; Illeris 2007). Det gör det 
lättare att förhålla sig i och agera med en identitet som förtroendevald revisor i 
sociala relationer med andra. Flera av dem har skapat eller håller på att skapa sig 
nya vanor i att delta och representera kommunrevision. Detta är något som de 
eftersträvat och som andra aktörer i revisionsprocessen värderar därför att de 
upplever att utbytet i revisionsrelationerna bidrar till ökad kunskap och 
förståelse för det politiska ansvarets innehåll. 
 De som berörs av lärandet i de olika kommunerna bekräftar att det är när 
utmaningarna uppfattas som meningsfulla för dem själva som de får de lärande 
reflektionerna i utbytet med dem de möter. När de är motiverade och lyhörda 
att lära sig av varandra tillvaratas kunskaperna som krävs för att organiseras 
gransknings- och ansvarsprövningsprocesser bättre. Revisionsprocessernas 
värde har då större betydelse inte enbart för de enskilda ansvariga och 
medarbetare i förvaltningen utan också för att bidra till värde för fullmäktige 
och medborgarna ute i kommunen. Dessa revisionsprocesser sträcker sig mer 
över tid och bidrar till att ansvariga också förändrar styrning, ledning, 
uppföljning och intern kontroll för att bidra till de förändringar som krävs för 
att verksamheterna ska vara av värde i kommunen/regionen och såväl 
ändamålsenligt som ekonomiskt skötta.  
 De aktivt lärandereflekterande revisorerna är inte enbart stärkta i teorin av 
kommunallagsjusteringar. De tränar och förbättrar sig i praktiken tillsammans 
med sina professionella sakkunniga och andra politiskt ansvariga i att utveckla 
ansvarets individuella och sociala dimensioner. Det är därigenom de också kan 
skapa interaktioner av ömsesidigt värde för dem som berörs i demokratiska 
institutionaliseringsprocessers båda ändar såväl för invånare och medborgare i 
kommunen som för dem som ansvarar politiskt för en demokratisk ordning i 
kommunen. Det bidrar till att de politiska, juridiska ekonomiska och sociala 
värden som det politiska ansvaret omfattar också främjas.  

Värdeskapande i relationer mellan revisionsaktörer  
De förtroendevalda revisorerna är beroende av relationer med aktörer som 
själva är så  oberoende  att de förtroendevalda revisorerna ges tillgång till det 
sakkunniga och adminsitrativa stöd de bedömer att de behöver för att 
revisionsverksamhet och förvaltning kan utföras med resultat som är 
meningsfulla för ansvaret och  för  lokalt berörda av revisionen. De är beroende 
av interna och externa kontakter som inte övertar eller dikterar andras ansvar 
utan i stället främjar utrymmet för att stärka brister och utveckling av ansvaret i 
den lokala kontexten. Bland de innovativa entreprenörerna finns också de som 
går utöver traditionellt reglerade ordningar och samverkar för att få tillgång till 
den kompetens de behöver i revisionsadministration och  revisionsprojekt  i till 
exempel  Samrev eller mellan kommuner och landsting/region. 
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Problemlösningarna resulterar i effektivare tillgång till revisionsresurser som 
möjliggör väsentliga granskningar av processer som går utöver politiska 
huvudmannaskapsgränser, jämförelser mellan olika enheter och ger  lärande 
och kunskapsutveckling i utbyte mellan kommunala revisorer. Lokalt finns  i 
dessa fall nu den tillgång till mer relevanta kunskaper och kostnadseffektivt 
utförd revision som tidigare saknats. Det värdeskapande kunskapsutbytet sker 
alltmer i regionala och nationella nätverk. Det lärande som sker är ännu starkt 
personberoende. För att lärande och kunskaper ska kunna tillvaratas mer 
systematiskt, säkerställas att kunskaper finns, samordnas och sprids i, mellan 
och utanför enskilda lokala/regionala organisationer som en del i 
kommunrevisionens institutionella förnyelse som mer självständig medaktör i 
kommunaldemokratiska utvecklingsprocesser, är kommunrevisorerna beroende 
av att deras beslutsfattare säkerställer det i politiskt demokratisk ordning.   
 När de som medverkar i politiken och förvaltningen frigör sig från 
förhindrande institutioner och   med respekt  ser på sina egna och andras 
uppgifter som del i gemesamma politiska uppgifter för medborgarna kan de 
mötas mer jämlikt och i dessa möten visar de sig vara mer genuint nyfikna på 
varandras olika erfarenheter och kunskaper. Det är förståelse och kunskaper 
som behövs för att sköta uppgifter i politik och förvaltning bättre.    

Verksamhets ändamålsenlighet granskas i kontakt med de 
närmast berörda     
Revisorerna reflekterar också kring hur beslutseffekter i verksamheters resultat 
för medborgarna kan granskas bättre. Under intervjuerna visade sig också 
mycket erfarna förtroendevalda revisorer engagera sig för ökad kunskap om hur 
det egentligen är för de medborgare som mest behöver de människonära 
tjänsterna. Dessa revisorer kan känna sig uppgivna och undra hur de ska kunna 
få veta vad de efterfrågar, när deras biträden redan tror sig veta hur det är i 
förvaltning och verksamheter. Att biträden har alltför bra eller alltför dåliga 
kontakter med chefer/verksamhetsansvariga kan vara själva problemet  är 
något som  inte bara förtroendevalda revisorer utan också granskade kan 
uttrycka . Det handlar om integritet och respekt, attityder som behövs för att 
vilja och få veta hur det är och  för att få svar på de revisionsfrågor som är 
meningsfulla i det konkreta verksamhetsfallet. Detta är en utmaning för dem 
som vill veta mer om hur det är för patienten/brukarna, vad det innebär för 
medborgarna som berörs av långa handläggningstider, väntetider, 
kommunikationssvårigheter, medicinska eller rättssäkra bedömningar, personals 
höga frånvaro eller personalomsättning. Upplevelsen i det enskilda fallet som 
sådant efterfrågas inte  utan hur arbetet bedrivs för att ansvariga ska veta om 
deras beslut om verksamheten effektueras och är ändamålsenliga för de 
medborgare/grupper den är till för och hur avvikelser från beslutens avsikter 
återredovisas och hanteras av ansvariga. 



Reflektioner kring lärande i kommunal revisionspraktik 

383 

 Informationen för revisorernas bedömning måste samlas in effektivt och 
vara tillförlitlig. De beprövade arbetssätten går lätt att använda sig av men de 
ger inte tillförlitlig information om all verksamhet. Revisorerna som önskar 
använda sina erfarenheter i lärande syfte prövar nya sätt och redskap för att få 
tillgång till trovärdig information. Samtidigt med nya arbetssätt har samsynen i 
revisorsgruppen/kollegium och deras sakkunniga stöd vuxit fram om vad och 
hur de ska åstadkomma den kommunrevision medborgarna har rätt till. I 
organiseringen av granskningsarbetet inkluderas i dessa fall alltfler i 
revisionsprocesserna, i och utanför förvaltningens organisation. De följer 
utvecklingsprocesser i verksamheterna och befinner sig på flera olika ställen i de 
politiska arbetsprocesserna oavsett om det är inom eller utanför kommunens 
verksamhetslokaler. De av/lär sig för att höra och se de ansvarsrelevanta 
aspekterna i möten med andra. Gemensamt är att de vill komma på mer 
effektiva och relevanta sätt att granska verksamhetens ändamålsenlighet.   
 Verksamhetens ändamålsenlighet uttrycker  kommunrevisorer allmänt  vara 
bland det viktigaste att granska med medborgarnas ögon in i verksamheten  (se 
kapitel 8)141. I praktiken är det ett begrepp revisorer undviker att sätta på pränt i 
praktiken. Ändamålsenligheten  är viktig men upplevs svår och krånglig att 
mäta. Det betyder att revisorer som  själva väljer vad de granskar, kan befinna 
sig i de mer komfortabla områdena och undvika att organisera sig för att utföra 
s.k. krångliga och tidskrävande revisionsuppgifter, vilket tidigare 
revisionsforskning visat (Power 1997; Bowerman, Raby och Humprey 2000, 
2003). I mina fall finns revisorer som ser möjligheter, vill ta sig an 
ändamålsenlighetenoch vill utveckla egen och gemensam förmåga så att 
revisionens uppgifter utförs. Då kan revisionsinformation ge  verkan i 
medborgarperspektivet för kommuninvånarnas och kommunens bästa. För 
medborgarnas räkning efterfrågas också internationellt revision, som granskar 
skötseln av verksamheterna oavsett vem som utför dem (Bowerman, Raby och 
Humphrey 2000, 2003; Day och Klein 1987:51; Barret 2004). I den svenska 
modellen underlättas detta av att de förtroendevalda genomgående är de som är 
politiskt ansvariga. De kan samordnat få tillgång till relevant information 
förutsatt att de själva tar sitt ansvar utifrån medborgarperspektivet. Med stöd av 
samhällets olika institutioner kan den kunskapsbas det förutsätter uppfyllas.142 

                                                      
141 I kapitel 8 där  de mer generella beskrivningarna av revisorernas utgångspunkter och 
granskningsinsatser beskriver revisorer att vad som ska göras i revisionen är mer klart till och 
med ”glasklart”. Hur det ska göras beskrivs som grumligare och det upplevs ”krångligt” att få tag 
i och återredovisa information om verksamheten sköts ändamålsenligt för medborgarna i 
kommunen. 
142 Denna argumentation förs också av Mauts och Scharaf (Mauts och Scharaf 1961, 1964, 1993) 
som tidigt lyfte fram de kunskapsteoretiska aspekterna och fortsatt betonat behovet av att 
förstärka och vidareuteckla kunskaper i revisionspraktiken med stöd i teori för att metodologiskt 
utföra revisionen så att den information de förmedlar om verksamheten är trovärdig.  
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Olika sätt prövas för att reda ut ändamålsbegreppet  
Ändamålsenligheten är ett problem som nämns bland utmaningarna i några fall, 
men inte utmanats till fullo av dem i praktiken. Det framkommer av resultaten 
att i flera fall har kommunrevisorerna svårt att konkret beskriva vad och hur de 
gör när ansvaret för verksamhetens ändamålsenlighet granskas. I resultaten 
förekommer också beskrivningar av svårigheter att ta sig an 
ändamålsenligheten. Det förekommer också att förtroendevalda är kritiska till 
att deras yrkesrevisorer inte klarar av att utföra granskningsprojekt så att det går 
att bedöma ansvaret för verksamhetens ändamålsenlighet. Här finns också 
exempel där i nformationen från yrkesrevisorer och förtroendevalda i samma 
kommun är divergerande, spretig och motsägelsefull i intervjuresultaten.  För 
konkreta exempel av vad de intervjuade menar när de säger att de försöker 
granska ändamålsenligheten, även om de inte  vill uttala sin definition av 
begreppet eller skriver något särskilt om den delen av ansvaret i 
revisionsberättelser, kompletterades de muntliga källorna med skriftliga 
exempel på eventuella förekommande beskrivningar i text som kan kopplas till  
begreppet och om ansvaret tas verksamhetens ändamålsenlighet..143  

                                                      
143 För att se om det skriftligt finns exempel på begreppets användning genomfördes textanalyser 
av 240 revisionsrapporter för den aktuella mandatperioden. Genom att analysera texterna med 
samma analysram som använts för de muntliga budskapen fick jag konkretare esempel på vad de 
kritiska förtroendevalda menade med att de inte får vad de efterfrågar, respektive av 
yrkesrevisorernas beskrivningar av att de ibland måste använda genvägar för att få ekonomi på 
uppdrag. I resultaten förekommer också beskrivningar av att granskningsprojekts syften och 
revisionsfrågor omformuleras med utgångspunkt från vad de sakkunniga skriver om vad och hur 
de gör inom projektets budget- och tidsram. Dessa textanalyserna har därmed också varit ett stöd 
för att konkret se, kopplat till vad som uttryckts i intervjuerna kring osäkerheter och problem 
kring granskningars kvaliten i uppdragen påverkad av resursbristerna, som muntligt uttryckts i 
termer av; svårigheter och okunskaper vad gäller metodologiska frågor och relevanta metoder för 
att besvara revisionsfrågorna, respektive lågt satta timpriser vid upphandling i kombination med 
för få tilldelade timmar för att genomföra granskningsprojekte samt otydligt uttryckta syften och 
revisionsfrågor  inför granskningsprojekt. Här kommer professionella yrkesrevisorer i svåra 
dilemman, som visar sig i att de professionella yrkesrevisorerna, som är mer lojala med sin 
uppdrgsgivare och att klara av granskningsuppdraget i kommunen ibland arbetar på sin fritid, 
minskar på tidsrapportens timmar för att inte stöta sig vare sig med sin arbetsgivare eller 
överskrida timantalet för projektet. För dem som inte är beredda att arbeta på det sättet så 
framgår det också av resultaten i granskningsrapporterna att det tas genvägar som skapar 
otillförlitliga resultat. De frågor som ska undersökas besvaras inte eftersom de metoder som de 
använder inte är adekvata för att motsvara revisionsfrågor och deras syfte. Exempelvis efterfrågar 
revisorerna information om hur patienter/brukare upplever tjänsterna/verksamheten varpå de 
sakkunniga biträdena genomför intervjuer med centralt placerade chefer, som svarar å 
patienters/brukares vägnar; på hur skolbarn upplever sin lärosituation, hur barn med särskilda 
behov och deras föräldrar upplever de tjänster de har rätt till, att vårdcentralschefer svarar på hur 
patienter upplever tjänster. Det förekommer också att i ett och samma granskningsprojekt bakas 
in divergerande syften och frågeställningar (exempelvis granskas alla barn och ungdomar med 
behov av särskilt stöd inom barnomsorg och funktionshinder genom att intervjua 
verksamhetschefer på central nivå och utan någon kontakt med  dem som utför tjänsterna,  för 
dem de utförs eller på annat sätt berörs av tjänserna eller deras vårdnadshavare. 
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 När utrymme finns för att sakkunniga biträdena och de förtroendevalda 
såsom uppdragsgivaren kan mötas och föra en dialog så att projektets syfte och 
granskningsupplägg är ömsesidigt klargjort kan de problem förhindras som 
beskrivits i samtalsintervjuerna och som det finns konkreta exempel på i 
revisorernas dokument. Det förekommer också att granskningars utformning 
uppfattas så standardiserade att det inte ges utrymme för att ta emot 
information som avviker ifrån de slutna frågeställningar som används. 
Formerna för granskningarbetet och standardiserade arbetssätt kritiseras då i 
negativa termer av dem som berörs av granskningen i kommunen. Problemen 
har beskrivits i tidigare kapitel där intervjuades muntliga budskap förmedlat 
beskrivninagar i termer som belyser exempel där revisionens resurser inte 
anpassas för de frågor som ska granskas och den lokala kontexten. De 
intervjuade  beskriver och förklarar problem till följd av brister i; kunskaper, 
metoder, förmåga att kommunicera, förhållningssätt där lyhördhet saknas för 
vilka problem som förekommer i verksamhetspraktiken, knappt om tid, 
projektbudget, timpriser som förhandlats fram och som inte står i 
överensstämmelse med den kunskap och tidsutrymme som revisionsinsatsen 
kräver. 
 Ändamålsbegreppet är oklart och det tolkas dels med samma innebörd som 
fullmäktiges mål för verksamheten,  termerna mål och ändamålsenlighet 
används då växelvis och ges samma innebörd. I dessa fall granskar revisorerna 
om revisionansvariga ägnar sig åt verksamhet som är förenlig med de mål som 
dokumenterats i fullmäktiges beslut. Granskningen och prövningen av 
ändamålsenligheten sker därmed med stöd av räkenskapsredovisningen och 
bokslutsgranskningen samt att de medel respektive nämnd har bokfört har 
förbrukats för verksamhet som ligger inom nämndens verksamhetsområde. 
Därutöver används uttrycket på åtminstone två sätt; 1) relaterat till att 
revisorerna granskar enligt kommunallagen att nämnderna har förbrukat sina 
medel till det som ingår i nämndens ansvarsområde att göra och att detta har 
gjorts inom budgetramen. Produktionens effektivitet kan då beröras avgränsat 
till vad som producerats, men det ger däremot inte någon användbar 
information om vd den produktionen ger för effekter för kommunmedlemmen. 
Om tjänsterna i verksamheten bidrar till vad fullmäktige och lagstiftare avsett 
kan då inte besvaras eftersom det inte finns någon koppling till huruvida 
tjänsten är ändamålsenlig för dem som tar emot de av verksamheterna utförda 
tjänsterna. 
 I de fall som begreppet problematiseras och kommunrevisorerna beskriver 
svårigheten att granska ändamålsenligheten, så handlar det om att de vill 
komma fram till uttalanden såväl om effektiviteten i produktionen av tjänsten 
som om dess effekter, för dem som tjänsterna utförs,  för att därefter kunna 
pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Detta relateras då till att ett ändamålsenligt sätt 
att ta ansvar är ett sätt som motsvarar såväl laglighet,  ekonomisk effektivitet 
som kommunmedlemmarnas behov /rätt till stöd enligt rättssäker bedömning.   
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 I de fall där revisorerna konsekvent undviker att uttala sig om 
ändamålsenligheten handlar det kort sagt om att de vill ha stöd av föreskrift i 
God revisionssed kring begreppets betydelse:  

 ”Tala först om vad det är så vi vet vad vi ska granska” (Kodnyckel A,AB11,10). 

Kommunallagens formulering kring ändamålsenlighetsbegreppet kan tolkas på 
flera sätt. Så här står det i kommunallagen: 

”Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om 
den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.” (KL 9:9, 2a st.) 

Förutsatt att verksamheten som fullmäktige beslutar om ska utföras för 
kommunmedborgarna som närmast berörs av den, är det ytterst medborgarna 
som tar emot verksamhetens insatser som kan uttala sig om eller verifiera vad 
verksamhetens utförande har inneburit för dem. Mot bakgrund av resultaten 
som visar att de ekonomiska effekterna inte värderas socialt, är det än viktigare 
att lyfta fram medborgarnas betydelse i revisionsprocesserna, vilket också de 
revisorer gjort som tagit sig an begreppet i teori och praktik.  
 Vad går mer att lära sig av det som görs med inriktning på 
ändamålsenligheten för insyn i verksamheternas ansvarsprocesser? Till de 
viktigaste villkoren hör att kommunrevisiorerna upplever sig själva som 
ansvariga och skyldiga att fullgöra sitt uppdrag som helhet. När de har viljan att 
förstå och representera kommunrevisionens hela granskningsuppdrag, 
organiserar de sig självständigt med professionellt stöd med förmåga och 
nyfikenhet för att få veta vad verksamheten innebär för dem som får del av 
dess tjänster. För kommunrevisorer som ägnar sig åt detta används de 
demokratiska institutionella villkoren för att få de resurser de behöver för att 
utföra sitt uppdrag åt fullmäktige. För och med medborgarnas perspektiv i 
gransknings ansatser och bedömning av ansvaret kan då också synliggöras om 
beslutseffekter ger de konskevenser för de grupper av medborgare som berörs 
av de verksamheter som prioriterats av fullmäktige. Här finns såväl 
verksamhetspersonal som medborgare som kunskapsresurser att tillvarata för 
att kommunerna ska klara av att organisera de många och olikartade 
verksamheter som välfärdskommunerna har att utföra såväl effektivt som 
ändamålsenligt.  

Hur gör kommunrevisorer som tar sig an ändamålsenligheten? 
Det finns olika varianter på temat att organisera kommunrevisionen med 
angreppssätt, som gör det möjligt att granska om ansvar för verksamhetens 
utförande innebär ändamålsenlig verksamhet för de medborgare och allmänna 
kommungemensamma intressen den bedrivs för.  
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 Förtroendevalda revisorer som är aktivt deltagande representanter för 
kommunmedborgarna är en förutsättning för fullgörandet av hela 
revisionsuppdraget. Det förutsätter också att de kan tydliggöra vad de 
efterfrågar och kan få stöd av yrkesrevisorer med kunskaper och angreppssätt 
att granska verksamheter där människonära tjänster utförs. Detta försvåras av 
oklarheter kring begreppets tolkning, av att dessa granskningar kräver djupare 
kunskap om verksamheters utförande lokalt samt andra metoder att granska ur 
för vem/vad perspektivet.  
 Utöver dialogerna med revisionsansvariga är det i valet av fördjupade 
granskningar som revisorerna söker information för bedömningar av 
ändamålsenlighet. Så här resonerar revisorer som problematiserar begreppet 
vilket inte alla gör: 

”Blir det ändamålsenligt, utifrån fullmäktige beslut? Får de svagaste eleverna 
egentligen någon hjälp av dessa uttröttade lärare? Varför är det ständiga vakanser 
och byten på [X]-tjänsterna och hur drabbar det de utsatta barnen?” (A7,B 7, C-E) 

”Här har vi sett det för de äldre mest utsatta, för alla skulle bo kvar i sina hem och 
det gäller att ta reda på hur det är för dem som ligger ensamma hemma i praktiken. 
För att fullmäktiges beslut är fattat betyder ju inte att det blir bra i praktiken för 
dem som det är till för. ” (A9, B9, B3, C-E). 

Så resonerar de som kritiskt granskar för att ta reda på hur det är i praktiken 
och de gör vad de kan för att komma åt ändamålsenligheten. Det är inte enbart 
ett bekymmer för de förtroendevalda revisorerna att formulera sina syften med 
granskningarna  för att få rätt information om hur det är. Det är också 
bekymmer för yrkesrevisorerna att utforma metoder som inte är för ”krångliga” 
respektive att få det tidsutrymme som krävs för att kunna göra bra 
granskningar.  
 Professionella revisorer berättar för övrigt att det hör till de absolut  mest 
meningsfulla uppgifterna att få granska verksamhetens ändamålsenlighet för 
medborgarna/patienterna/brukarna/de äldre/barnen (B4 1-4, B 7.1,11.4). 
Bland dessa finns professionella yrkesrevisorer vars villkor innebär att 
revisionsanslagen inte räcker till om timmarna skulle föras upp på 
tidsredovisningen. Budskap handlar om att yrkesrevisorerna säger att de likt 
många andra i offentlig verksamhet arbetar med professionellt ansvar och 
kärlek på tjänstetid. De beskriver sin lojalitet till kommunrevisorerna och 
uppgiften att granska och beskriva om ansvaret för kommunala verksamhet 
sköts i demokratisk ordning, är ändamålsenlig för medborgarna 
(brukarna/patienterna) som behöver verksamheten och om skattemedel 
tillvaratas på effektivt sätt.  
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Relationer av värde för samordnat politiskt ansvar i demokratin  
Granskning och prövning av andras ansvar förutsätter också legal och legitim 
tillämpning av överenskomna regelverk och principer för den kommunala 
revisionens arbete i svenska kommuner.  De tillfällen, som blir de vändpunkter 
som fått utmaningar att utvecklas till förmån för det som värderas viktigt i det 
politiska ansvaret, hör till de situationer som revisionsaktörerna återkommer till. 
 I de viktiga vändpunkterna sker meningsfulla klargöranden som ger en insikt 
i något och en  information som utgör en viktig pusselbit i förklaringen av 
annat som de håller på med som revisorer. Från dessa situationer berättas i 
mycket konkreta ordalag om vad som speciellt tagits tillvara för att organisera 
revisionsarbetet bättre.144 Vid sådana  tillfällen hämtade revisorerna själva hem 
viktig information i kommunikation med aktörer som gav dem ny eller ökad 
förståelse och kunskap. Meningsbärande strukturer där revisorerna  lär sig att 
bättre tillvarata de egna förutsättningar  respektive skaffa ny kunskap  sker 
också på andra sätt och i andra situationer än i den lokala praktik där de ingår i 
revisionsprocesserna och i implementationsstrukturerna. Det är i dessa och 
liknande sociala interaktioner som de också bättre kan se  vad av värde som 
finns för bättre ansvar och verksamhetsresultat på nära håll och som inte 
tillvaratas på grund av rådande rutiner och traditioner i verksamheterna . Det är 
otjänliga vanor som avbryts av att någon modig person med ansvar och respekt 
för egen och andras förmågor och förtroende tagit initiativ i det samtal där 
revisionsprocesserna  som är av betydelse för de ansvariga började organiseras. 
Problemen visar sig här bäst kunna hanteras och lösas med dem som närmast 
berörs och  som är del i ansvaret som behöver stärkas eller främjas i 
kommunen.  

Fullmäktiges betydelse för tillgång till kunskap om ansvar   
Bland de lärande revisionsfallen uttrycktes av en förtroendevald revisor med 
omfattande ideologisk, politisk och erfarenhetsmässig kunskapsbas, om det är 
rimligt att det ska få ta tjugo år, innan fullmäktige representerar det förtroende 
de fått av kommunmedborgarna i sin ställning som direktvald uppdragsgivare 
för den kommunala revisionen. Som högsta beslutsfattare i kommunen är 
fullmäktige och dess politiska ledning avgörande för kommunrevisionens 
(liksom för styrelsers, nämnders och beredningars), inriktning, organisation och 
revisionsbudget. Detta påverkar hur revisionsverksamheten utvecklas och 
vilken information om ansvaret revisionen i praktiken förmedlar samt hur den 
tillvaratas i revisionsprocesserna av granskade och fullmäktige.   
 Revisorn som ställde frågan representerar en kommunrevisionen vars 
revisionsprocessers implementationsstrukturer hör till dem som visar att 

                                                      
144 Kodnyckel IDA.16 
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kommunrevisionen utför samtliga delar av revisionsåtagandet. Om tjugo år är 
en relevant tid för att utveckla de sociala samspelsprocesser som krävs, beror på 
om ansvariga politiska beslutsfattare vill utgöra en risk eller tillgång, vara en del 
av problemet eller möjligheten i sitt åtagande. Det är personberoende och 
personerna är beroende av varandra och av att det finns institutioner och 
organisationer som ska representera normativa värden som är förenliga med 
demokrati. 
 När förtroendevalda ledamöter i fullmäktige tillvaratar sina möjligheter att 
uttrycka sig utan diktat och när kommunrevisionen ägnar sig åt meningsfulla 
frågor för det politiska ansvaret och har tillräckligt kunskapsbaserat stöd av 
yrkesrevisorer, visar avhandlingens resultat att det är möjligt att åstadkomma 
skillnader av värde såväl i som utanför revisionsprocesserna. Då kan osunda 
beroendeaktiviteter och revisionens insatser som hygienfaktor, vilka främst 
åtgärdats av revisionen i slutna rum (kapitel 10) förekommas och åtgärdas 
tidigare. I de öppna revisionsprocesserna avbryts och förhindras traditionellt 
accepterade ovanor och dominansmönster. 
 Förändringarna handlar om att man som deltagare i dem måste utsätta sig 
för osäkerhet och kompromissa. För att få sin röst hörd i de institutioner, 
beslutsprocesserna där ansvar ska tas, väljer var och en om man vill använda sin 
förmåga till lärande och ansvar för att tillvarata de kunskapsbärande 
relationerna i organiseringen av uppgifterna som finns och bär upp förtroendet 
och ett professionellt utförande, förändra vad som brister och motverka det, 
eller om man låter bli därför att ens egna budskap kan ignoreras och röstas 
bort. Det som öppet uttryckts för att synliggöra oönskade förhållanden verkar 
här för förändring. Tillvaratas inte informationsutbytet i revisionsprocesserna 
av dem som är närmast berörda i verksamhetsuppgifterna med stöd av de 
formellt politiskt ansvariga kan de utmanande förbättringar som eftersträvas 
dröja så länge att de kan bli om intet. Här visar sig revisionens uthållighet vara 
det stöd som krävs för att framkalla den ansvarsetik som politiskt i praktiken 
underlättar att få igång nödvändiga samspelsprocesser för att sätta de stelnade 
institutionerna i rörelse. När de lärande revisorerna sätter i system att inte 
släppa taget om de gemensamma utmaningarna återför de problemet till de 
formella arenorna för det politiska ansvaret, till lärande revisionsdialoger med 
revisionsansvariga och möten med fullmäktige såsom högst och ytterst ansvarig 
för kommunens verksamheter. Där påminner förtroendevalda varandra om 
tidigare gemensamma beslut fattade i demokratisk ordning. De talar om värdet 
av gemensamma revisionsdialoger med berörda där de öppet diskuterat vad 
som kan kompromissas om och inte i kommunaldemokratisk praktik. De ger 
stöd för systematiskt lärande i ansvar som krävs i politik och förvaltning. Här 
kan de medverkande öppet reflektera och i handling använda sitt ansvar med 
stöd i kommunala revisionsprocesser och öppna revisionsdialoger mellan 
politiskt ansvariga som med professionellt stöd kan åstadkomma den stabilitet 
och dynamik som krävs för att erhålla förtroende och förnyelse som krävs för 
politiskt ansvar i verksamheterna för medborgarna i kommunen. Bland 
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revisionsaktörerna som medverkar i lärande och ansvarsfrämjande 
revisionsprocesser finns såväl kunskapande och värdeskapande relationer med 
bland de värden som uttrycks vara av betydelse för en mer effektiv och 
ändamålsenlig organisering av verksamheter för medborgarna i kommunen.  

Att lära sig samordna politiskt ansvar för medborgare i 
kommunen  
Det finns i resultaten såväl förtroendevalda revisorer som fullmäktigeledamöter 
som lär sig och hjälps åt att öka kunskapen och förståelsen i praktiken för att 
möta utmaningar i dubbelsidiga ansvarsetiska ställningstaganden i politiska 
förtroendeuppdrag i och utanför förvaltningen. Det finns gränser som suddas 
ut mellan vars och ens ansvar att representera sitt förtroendeuppdrag i ett fritt 
mandat i kollektivt beslutsfattande och med kollektivt revisionsansvar i det 
politiska ansvaret för vad som sker i förvaltningen och utförandet av 
verksamheterna respektive vad som förväntas av kollegor utanför i den ideellt 
förankrade partipolitiken. 
 Dilemmat visar sig dels i uppfattningen sett från partipolitiska kollektivs 
perspektiv att partirepresentanter med förtroendeuppdrag inte får splittra sitt 
partis överenskommelser, dels i betydelsen av att var och en ansvarigt 
företräder sin egen övertygelse ansvarsetiskt. För att medverka aktivt i styrelsers 
och nämnders individuella och kollektiva revisionsansvar i beslut krävs av dem 
att de fullgör uppgifter som följer av uppdrag med stöd i konstitutionella 
regelverk och verktyg för kommunaldemokratiska ordningar och 
beslutsfattande i kommunal förvaltning.145 Demokratins legitimitet kan också 
kräva att majoriteten i sina sakpolitiska frågor beaktar minoriteter med intensiva 
preferenser emot ett visst beslut i kommunen (Lundström 2001:190f). De 
dilemman som förtroendevalda aktörer i revisionsprocesserna synliggör här 
handlar dock i mindre omfattning om regler som finns för beslut i en 
demokratisk ordning. Enskilda förtroendevalda beskriver mer svårigheterna att 
att stå emot trycket från kraftfull partipolitisk styrning av de egna partipolitiska 
företrädarna i beslutsfattandet.  
 Här utmanas förtroendevaldas förmåga att praktisera individuellt och 
kollektivt, kommunalrättsligt och ideellt baserat ansvar i förtroendeuppdraget i 
de kommunala revisionsprocesserna. De politiskt ansvariga i olika roller 
värderar det stöd de lärt sig ta av varandra i revisionsprocesserna för att bättre 
praktisera det individuella och kollektiva ansvaret i gemensamma beslut. Vars 
och ens ansvarsförmåga sätts på prov i valet av hur det fria mandatet och 
handlingsutrymmet som finns med stöd i demokratins institutioner används 
relaterat till ansvarets innehållsliga aspekter och de sociala samspelsprocesserna 
i kommunen. De innehållsliga aspekterna i ansvaret, de individuella 
                                                      
145 Revisionsansvarets karaktär och teoretiskt kommunalrättsligt stöd för dess praxis behandlar 
jag också med stöd av bland andra Lundin 1999; Riberdahl 2002, 2004; i Karlsson 2004. 
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kunskaperna och det institutionella samspelet förutsätter också att det finns 
sociala relationer såväl i som utanför förvaltningen. Dessa måste hålla för 
lärande erfarenhetsutbyte så att förtroendevalda kan använda ansvaret i den 
politiska organisationen kopplat till medborgarnas sociala förhållanden och till 
andra aktörer i den sociala omgivningen i kommunen som kan bidra med 
kunskap. I annat fall har de ansvariga svårt att få den information de behöver 
sett ur olika aspekter i ansvaret samt vilka sociala samverkansrelationer som 
värderas före andra när de praktiserar ansvaret de fått i respektive 
kommunaldemokratiskt sammanhang.  
 Enskilda förtroendevalda känner press från partiets styrelse i de ideellt 
baserade partipolitiska relationerna och upplever sig inte ha tillåtelse av partiet 
att ta självständig ställning i beslut. Det ideologiskt förankrade partiarbetet 
förhindrar lärandet och ansvarsförmågan att utvecklas för att med individuellt 
och kollektivt ansvar i beslut och i politiska uppgifter de åtagit sig med 
konstitutionellt och kommunalrättsligt stöd för förtroendevaldas politiska 
ansvar för den kommunala förvaltningens verksamheter för medborgarna i 
kommunen. Den enskilda övertygelsen är då otillräcklig och ger vika och 
enskilda partiintressen får företräde före självständig ställning i kollektivt 
revisionsansvar i majoritetsbeslut inom styrelser och nämnder. Det finns olika 
institutionella villkor och rollen som förtroendevald kan utvecklas i de 
värdeskapande samspel som fordras och finns möjlighet till när institutioner 
tillvaratas som främjar relationer för individuellt ansvar och autonomi och som 
bärs upp av allas gemensamma ansvar i demokrati.  
 Det finns flera exempel där ledamöter i fullmäktige, revisorer och 
revisionsansvarige efter transformerande revisionsprocesser öppet pratat om 
den press de tidigare kände i det rådande dilemmat. Så länge gemensamma 
problem tillskrevs enskilda individer och som personliga fick de tidigare (o)vana 
råda. Samtidigt bar de berörda aktörerna på osäkerheter i om hur väsentlig och 
relevant informationen från revisorerna skulle tillvaratas. De själva visste att 
oredan och bristerna i ansvaret revisorerna beskrev var rättvisande och rimliga. 
Trots det hade förtroendevalda i olika politiska roller i den kommunala 
organisationen svårigheter att inom det egna partiet få gehör för att 
revisionsinformationen också i praktiken skulle användas i lärande och konkret 
förbättrande av politiskt ansvarstagande i kommunen. De gav då vika för 
partiintresset ända tills partirepresentanter i rollen som ansvariga för 
fullmäktige/fullmäktiges presidium reagerade och blev öppna för att prata med 
revisorerna och aktivt använda sig av den. Det blev möjligt att återföra 
informationen till den i kommunen formella politiska organisationen och 
formella arenor för ansvar och beslut för skötseln av kommunen som politisk 
enhet. Analyserna av studiens samlade resultat visar att när fullmäktige 
medverkade i organiseringen av revisionsprocesser som förbättrade ansvaret 
använde de aktivt informationsutbytet, från möten med revisorerna och 
dokumenterad revisionsinformations. Detta bröt den tidigare kultur vars 
dominerande styrande normer förtroendevalda känt sig förhindrade att avvika 
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ifrån. När de såg de aktuella möjligheterna för förändring valde samtliga aktörer 
i den politiska organisationen att mer aktivt lära sig använda egna och andras 
kunskaper bättre med stöd i institutioner för demokrati. Det breddar 
perspektiven och ansvarets utgångspunkter blir i praktiken mer flerfaldiga. Där 
regelverken och besluten tidigare tolkats av några få, i den politiska 
organisation, bidrar informationsutbytet om de förtroendevaldas ansvar till att 
de bättre ser hur de kan tillvarata de professionellas kunskap i förvaltningen. 
Samtidigt ser de betydelsen av att de förbättrar det politiska ansvaret och ser 
det i ett större perspektiv, för medborgarna och den egna 
kommunens/regionens möjligheter. 
 Detta värderade förtroendevalda representanter från samtliga berörda 
partier i fullmäktige, revisorerna, revisionsansvariga och deras respektive 
tjänstemän. Som förtroendevalda representanter lärde de sig vad de behövde i 
praktiken för att använda det fria mandatet och för att representera förtroendet 
med politiskt ansvar för samtliga kommunmedlemmar. I försök att förena en 
legal och legitim bedömning sågs flera dimensioner och aspekter i ansvaret 
tydligare för att sköta verksamheterna för befolkningen i kommunen och med 
ökad medvetenhet och aktivitet sett ur lokalt/regionalt perspektiv för 
verksamhetens allmännytta i kommungemenskapen.   
 I budskapen där lärandet i ansvaret som förtroendevald revisor i den 
politiska organisationen reflekteras, värderas ökade insikter och förbättringar i 
förståelse- och kunskapande erfarenhetsutbyten med kopplingar till aktuella 
revisionsansatser och situationen i kommunen. De ser tillbaka på sina tidigare 
förtroendeuppdrag och tidigare mandatperioder och ser idag mer än tidigare 
betydelser i att såväl tillvarata kunskaper för kontinuitet och stabilitet i 
verksamhetsuppgifterna som förnyelse och flexibilitet i förhållande till 
förändringar i och utanför verksamheten kopplat till åtaganden gentemot 
fullmäktige och kommuninvånarna.  Det är de egna erfarenheterna, villkoren 
och förutsättningarna för revisionsaktiviteterna de lär sig använda bättre i 
möten inom den egna kommunrevisionen samt i utbytet med dem som berörs i 
de lokala revisionsprocesserna. De innebörder som värderas uttrycks främst i 
ökad förståelse och förtrogenhet i skötseln av revisionsuppdraget kopplat till 
aktuella politiska beslut för kommunens organisation och verksamhetens 
utveckling. Innebörder i ökad förmåga beskrivs i konkreta termer av aktiv 
medverkan i revisorsuppgifterna och självständigare ställningstaganden inför 
och i arbetet än vad de enskilt och gemensamt gjorde tidigare. Särskilt 
återkopplar dessa förtroendevalda revisorer till konkreta situationer i revisionen 
som gjort att de nu förstår betydelsen av att det kommungemensamma ansvaret 
i politiska uppgifter ses och förändras mer sett ur lokalt/regionalt 
kommunaldemokratiska perspektiv.  
 De förtroendevalda revisorerna tar stöd i varandra när revisionsuppgifterna 
kräver att de utmanar partipolitiska traditioner och aktörers försvar av egna 
intressen snarare än förståelsen för det gemensamma politiska ansvaret att sköta 
de kommunala verksamheterna. De medverkar i olika omfattning på 
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partipolitiska möten beroende på olika partiers/partiledningars 
kunskapsbaserade och politiskt etiska moraliska förmågor att hantera de olika 
villkor och handlingsutrymme som finns för ansvar i åtaganden inom den 
kommunalrättsligt reglerade politiskt styrda kommunala organisationen, 
respektive ideellt baserade uppgifter i det partipolitiska arbetet i samhället. 
 Deras insikter i praxis handlar samlat om att ta vara på varandras och andras 
förmågor och kunskaper bättre för att få lokala besluts- och 
verksamhetsprocesser att samverka internt och i förhållanden till medborgarna i 
kommunen. Här återkopplas till de lärande erfarenheterna i utmaningar som 
revisorerna hanterat, som ett stöd för ökad medvetenhet om att bättre använda 
de (institutionella) förutsättningar som finns för revisionen i den omfattande 
verksamhet som utförs för kommuninvånarna i praktiken och en 
revisionspraxis förenlig med det kommunaldemokratiska sammanhanget i den 
egna kommunen. Med den medvetenheten upphör det tidigare (oreflekterade) 
lydandet till förmån för lärande i ansvaret som ökar med deltagande i det lokala 
revisionsarbetet med stöd av de sakkunniga som bidrar till utvecklingen av 
revisionspraxis förenlig med att det är förtroendevaldas ansvar i pågående 
verksamheter i kommunen som granskas och prövas.  
 Kunskaperna förmedlas av revisorer som är lyhörda för vad som uttrycks i 
kommunikation och sociala interaktioner med andra.  I det ömsesidigt 
respekterade kunskapsutbytet kan revisionsprocesser skapas som synliggör 
ansvaret och dess utveckling och som bidrar till att förbättra det ansvar som 
värderas i det sammanhanget. En del av dem har själva tidigare kritiserats för att 
inte vara lyhörda för vad som uttrycks i revisionskontaker med andra  eller för 
sin oförmåga att ägna sig åt väsentligheter i ansvaret. När de har förstått sina 
egna kunskapsbrister och är motiverade att lära i kommunikationsutbyte med 
andra  har de också i handling visat att de kan lära om. Numera ägnar de sig åt 
aspekter som berör väsentliga förhållanden  i ansvar som ska granskas, 
förhållanden som det råder osäkerheter om eller som visar uppenbara brister.  
På så sätt medverkar de också till förbättringar i utförandet av revisionens 
arbete i kommunen.  
 I analyserna av det empiriska materialet förenas flera resultat från 
intervjuade i olika förtroendevalda och professionella roller. Där tydliggörs att 
tillsammans i ett meningsfullt utbyte kring frågor med betydelse för att socialt 
kunna använda och förbättra sitt, andras och gemensamt ansvar   är det  möjligt 
att öka såväl förståelse och  kunskaper för ansvaret. Förutsättningarna visar sig i 
resultaten; den egna motivationen att av/lära för det ansvar som värderas mer 
än annat. Människorna som medverkar i sina olika roller och uppgifter i 
revisionsprocesserna uttrycker och visar att det hänger på vars och ens mod att 
välja att ta ansvar i samarbete med andra för att klara av vad som krävs av 
integritet för att praktisera förtroende i åtagandet i ett större sammanhang 
oavsett om  det åtagandet vilar på frivilliga, politiska eller professionella 
institutioner. 
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  Det är av erfarenheterna i utmaningar revisorerna mött som de lärt sig 
organisera revisionsarbetet mer anpassat till vad som pågår i kommunen. Det 
har bidragit till att revisorerna blivit mer lyhörda för vilken information de 
själva behöver och för vad och hur de själva kommunicerar den. Det har också 
inneburit att kommunrevisorerna, förtroendevalda och deras professionella 
sakkunniga stöd blivit bättre på att förstå vad som är väsentligt att ha 
informationsutbyte om med andra aktörer i revisionsprocessen. Det gör också 
kommunrevisorerna mer uppmärksamma på vilka kunskaper, förståelse, 
förhållningssätt och färdigheter de själva har tillgång till för att bättre ta sig an 
revisionsuppgifterna . De förtroendevalda revisorerna är politiskt ansvariga i 
kommunrevisionens arbete och för en del av dem är det en svår utmaning att få 
tillgång till de kunskaper och relationer som krävs för att ägna sig åt de 
väsentliga frågorna och för att kunna följa med ansvaret i politiska besluts- och 
verksamhetsprocesser för att kunna bedöma dess resultat för medborgarna i 
förhållande till den inriktning som uttrycks i fullmäktiges och andra i 
demokratisk ordning fattade beslut. 
 



 

17  Ansvarsbefrämjande 
revisionsrelationer  

I detta avslutande kapitel sammanfattas och reflekteras sociala 
relationdimensioner i forskningsfrågorna om det politiska ansvaret, synliggjort 
genom den kommunala revisionens granskning. Resultaten av de analyserade 
revisionsprocesserna samlas i den förenklade KR-figuren (Figur 1.). Där 
återspeglas den kommunala revisionens typiska utgångspunkter och 
angreppssätt. Det är institutioner som har avgörande påverkan på det ansvar 
som institutionaliseras i den kommunala organisationens rättslighet, 
byråkratiska och ekonomiska ordning. Det är statsbundna institutioner som i 
ansvarsbefrämjande revisionsrelationer sätts i rörelse. De är trögrörliga men 
börjar ändra riktning i självstyrelseutrymme för demokratisering. Det sker när 
och där, medborgarperspektivet inte enbart utgör ett teoretiskt budskap utan 
också praktiseras med politiskt ansvar lokalt och regionalt, med institutioner för 
kommungemensamt ansvar, när kommunalrättslighet respekteras och 
representeras, av förtroendevalda som  åtagit sig uppdraget att göra det.  
 Med stöd av analys av implementationsprocesser är det också möjligt att se 
den kommunala revisionens stegvisa förändring i social praktik. När analyserade 
revisionsprocesser ses i förhållande till ansvar som prioriterats och förändrats i 
respektive kommuns sociala kontext syns revisionens stegvisa utveckling. Det 
är en utveckling som skapas av rörelser och påtryckningar utifrån. När den 
kommunala revisionen är lyhörd för dessa initieras samspelsprocesserna som 
skapar de analyserade resultaten. De återspeglar innehåll och sociala relationer 
mellan aktörer som är bärare av kunskaper som behövs för ansvarsfrämjande 
revisionsprocesserna.  
 Fallstudiernas resultat visar generellt att de kommunala 
revisionsinstitutionernas utgångspunkter och angrepssätt är avgörande 
innehållsligt och för deras relationer. De påverkar och befrämjar det ansvaret 
som institutionaliseras, och normeras i mer av den praxis som skapas 
lokalt/regionalt. Revisionens stegvisa utveckling har med kunskap och 
kontextuellt sociala beroendeförhållanden att göra. Revisionen utvecklas 
ineraktivt. Ett annat sätt att uttrycka förhållandena på är att revisionens 
utveckling är beroende av politiskt ansvariga aktörer, som tar stöd i de 
institutioner som revisionsprocessers deltagare utvecklar och anpassar den 
utvecklas organisation i kommun/region. När detta sker samverkar ansvariga. 
Då skapas det komplementära och korrigerande informationsutbyte, som krävs 
för att politiskt ansvariga skall kunna svara för att den kommunala 
verksamheten organiseras adekvat, att människonära tjänster utförs med 
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önskvärda resultat för medborgarna, att den verksamheten granskas på 
trovärdigt sätt så proaktivt som möjligt.  
 I slutkapitlet samlas institutionaliseringen av ansvaret ihop, såväl det som 
framträder förankrat i stabil förvaltningsbyråkrati som de komplementära 
dynamiska ansvarsprocesserna som rör sig mellan människors erfarenheter med 
utgångspunkter från medborgarnas villkor i samhällets demokratisering. Vad 
kan vi lära av Weber för att inte fastna i otjänliga perspektiv?  I kapitet 
åtevänder jag till Weber, öppnar dörren för att komma ur de järnburar som det 
finns sannolika risker att fastna i om vi inte hjälps åt att synliggöra möjliga 
utvägar och vara vägvisare utan att frånta någon sin ansvarsförmåga. Den 
behövs som en del i det gemensamma. För snart hundra år sedan varnade han 
demokratin för att byråkratisering kan hindra demokratisering. Han visade 
också att det finns andra idealtypiska principer som städjer den jämliketssträvan 
som byråkratiers specialisering hellre nivellerar. Resultaten i studierna visar att 
det finns möjligheter att i lärande organisering främja det politiska ansvarets 
principer för medborgares rätt till sina livsvillkor och önskvärda sociala effekter 
i samhället. 
 När den proaktiva revisionen, med utgångspunkt från att 
medborgarperspektiv, kan anpassa metodologiska angreppssätt, för att följa 
ansvarets besluts- och verksamhets processer i tid och rum kan 
revisionsinformationen förhindra och undvika att politiska beslutsfattarna själva 
utgör den största  risken. En stabil och dynamisk kommunrevision kan då 
samordna utspridd information om det politiska ansvaret. 
 Slutligen sammanfattas praktiska slutsatser för att kunskapsbaserat stödja 
politiskt ansvar i social praktik. Därefter rannsakas kort studiens angreppssätt 
och perspektivberoende.  

17.1  Interaktioner av värde för bättre ansvar      

Kunskapsbildande samarbete med utgångspunkt i 
kommungemensamma uppgifter 
Informationsutbytet i studerade interaktioner har gett svar om prioriterade 
aspekter i det politiska ansvaret, om vilka utmaningar som möts för att granska 
fler aspekter och följa ansvarsprocesser i sin helhet. Med ansvaret synliggörs 
också vilka kunskaper som tillvaratas i organiseringen av problemlösningar i 
revisionsprocesserna. Resultaten av policyanalysen har visat att det är möjligt att 
lära om och lära nytt, när representanter med formella maktbefogenheter och 
politiskt ansvar öppnar ingångarna för fleras medverkan i demokratiska 
ansvarsprocesser. Vilka som deltar beror på revisionens principiella 
utgångspunkter och vilka institutioner den kommunala revisionen använder sig 
av för att möta revisionsbehovet i en viss kontext. Viktigt är också vilka 
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aspekter i ansvaret revisorerna väljer att ägna sig åt och vilka arbetssätt som 
används i revisionens granskningar. Deltagarna i de policyskapande 
implementationsprocesserna varierar beroende på dessa förhållanden, men 
också med hur den förtroendevalda revisionens uppgifter efterfrågas och 
tillvaratas i samspel med andra aktörer i kommunen/regionen: politiskt 
ansvariga, frivilliga, anställda, medborgare och representanter för andra aktörer i 
lokal kontext. Mot bakgrund av dessa föhållanden visar de analyserade 
revisionsprocesserna olika policyskapande handlingsmönster och vilka 
revisionsansatser som förekommer mer eller mindre i det samlade empiriska 
materialet.  
 I resultaten för studien visar sig att de förtroendevalda som möts i 
revisionsprocesserna ofta, och under lång tid, har velat praktisera sitt ansvar 
bättre. De är medvetna om att de tillhör beslutsfattare med maktbefogenheter 
att göra det. Samtidigt är de medvetna om att de riskerar sin position om de 
inte får gehör från andra som också vill göra något mer ansvarsrelevant och 
värdefullt. Det är detta slags förståelse- och kunskapande meningsutbyten i 
öppna samtal och diskussioner som upplevs ömsesidigt värdefulla av dem som 
deltar. Här berörs konkret frågor som har att göra  med ansvaret de åtagit sig 
att sköta. Det är denna typ av revisionsdialoger och mötesfora som innebär 
lärande av ansvar, att tillsammans med andra, ta individuellt och kollektivt 
ansvar som ska skötas och bidra till värde för medborgarna. 
 De demokratiskt deliberativa inslagen i revisionsprocesserna är  flera och av 
avgörande betydelse för att förbättringar som uttrycks och syns väl i 
revisionsprocesserna. Resultaten visar att förbättringarna som görs i revisionen 
bidrar i lokal praktik till resultat av värde, där insyn och erfarenhetsutbyte 
värderas och bidrar till ökar förståelse för att ansvar ska kunna tas. Vars och ens 
delaktighet i de politiska beslutsprocesserna blir värdefullt när förtroendevalda 
representanter med kollektivt ansvar åstadkommer substantiellt önskvärda 
förbättringar, inte bara i beslutsprocesserna utan också ute i  i kommunen 
(SOU 2000:1; Gutmann och Thompson i Fishkin och Laslett 2003).  

Förtroendevaldas aktiva del i formella beslut för legitimt ansvar 
Vi väljer och åtar oss att gå in i roller förenade med positionsbundna 
förväntningar där utmaningar, frågor och politiska mål med motstridiga 
intressen och värderingar ska hanteras. I den sociala komplexitet vi befinner oss 
förutsätts förtroendevalda representanter  möta utmaningar och aktivit 
representera förtroendet de fått av medborgarna i kommunen. Så förklarar 
Luhmann (1984:319) sociala systems lösningar av sina begränsade 
utvecklingsmöjligheter. 
 De inslag som särskilt värderas av dem som deltar är insikten om att de 
förtroendevalda folkvalda representanterna faktiskt behövs, att de har såväl 
rättigheter som skyldigheter att representera samt att de är en medräknad och 
medborgerlig tillgång i beslutsprocesser i och för demokratisk utveckling i 
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kommunerna. När de respekterar sig själva i uppgifterna de åtagit sig för andra, 
åstadkommer de också värden som skapar skillnader tillsammans med och för 
andra genom att det politiska anvaret lärs och förbättras. Sådana värden kan 
skapas när vi som människor individuellt och gemensamt aktivit representerar 
de värden vi åtagit oss att företräda. Det är själva den grundläggande kraften av 
det sociala livet och i den demokratiska utvecklingen. 
 Ökat lärande i den kommunala revisionspraktiken har, i studien visat att 
såväl förtroendevalda revisorer, revisionsansvariga som  fullmäktigeledamöter 
använder det politiska ansvar mer aktivt. Det gör att de kunskapsbrister som 
tidigare begränsat dem nu görs om till gemensamma erfarenhet. De vet mer om 
vilka de som förtroendevalda har som medaktörer i och utanför den 
kommunala förvaltningen, vilka kunskaper de behöver för sina åtaganden, 
vilket institutionellt stöd, rättigheter, skyldigheter, lagstiftning, budget och 
reglementet den politiska organisation de tillhör har i kommunen. Hur de kan 
användas för organisering av bättre ansvar i kommunal versamhet. Dessa 
förtroendevalda utgör inte längre en lika stor osäkerhet som tidigare 
beslutsfattare. De ser fler möjligheter och har fått ingångar för att kunna delta 
och fortsättningsvis samarbeta mer proaktivt, för att förekomma oönskade 
effekter och legitimitetsproblem i kontakter med medborgarna i kommunen. 
 Bland de aktiva förtroendevalda finns också de revisorerna som deltar i 
revisionsprocesser som avviker från andra. De har väsentligt fler kontakter för 
kunskapsutbyte  än vad som annars är fallet. Samtidigt arbetar de alltmer med 
olika angreppssätt ur medborgarperspektivet för att kunna följa med det 
politiska ansvarets utveckling i den politiska organisationens uppgiftsfördelning 
över tid.  

Ser samordnat verksamhets medel och mål när ansvar för 
skötseln följs i tid och rum  
I de revisionsprocesser som hör till de genomgående mest värderade för 
ansvarets utveckling medverkar också flest aktörer. Här tränar revisorerna 
aktivt, med gott stöd av fullmäktige, för att granska mer konsekvent, ur 
medborgarnas perspektiv i kommunen. De följer revisionsansvaret från beslut i 
direktiv/beställningar och vidare med utförandet oavsett vart i 
verksamhetsprocesser det leder. Stopp blir det där fullmäktige inte tillvaratar sin 
möjlighet, att besluta om insynsmöjligheter för aktörer som i samverkan 
medverkar i verksamheters utförande. 
 I dessa kommuner arbetar revisorerna aktivt, de förnyar och prövar nya 
angreppssätt. De prövar sig fram, med stöd i fullmäktiges väl förberedda beslut, 
gemensamma politiska  beslut och institutioner som är av avgörande 
legitimerande betydelse och innebär att det finns förväntningar och värdefulla 
förhandskunskaper om den kommunala revisionen. Dessa revisorer visar sig 
kunna granska ansvaret i större omfattning, i allt fler delar av verksamheten. De 
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följer med rörelser i politiska ansvarsprocesser. Arbetssättet beskrivs av 
revisionsaktörer som mer proaktivt, dynamiskt, närgånget och flexibelt. 
Arbetssätten anpassas för att granska såväl stabila förhållanden, mer 
traditionella och mindre dynamiska ekonomiska redovisningskontroller, men 
också till mer sammansatta och dynamiska verksamhetsprocesser under 
utförande. Här ses effekter ur medborgarperspektiv.  
 Mål som uttrycks i dessa revisionsprocesser är att demokratisk revision ska 
kunna synliggöra och förekomma brister i det politiska ansvaret. Den skall vara 
en aktiv part bland flera andra i den kommunala  självstyrelsens och 
demokratins omfattande, ofta komplexa och föränderliga verksamheter, dit de 
leder i tid och rum. I dessa revisionsprocesser deltar fler än annars: 
verksamhetspersonal, medborgare, frivilliga, privata och media. Dessa revisorer 
tillhör också de som aktivt återkopplar sina erfarenheter från olika 
revisionsinsatser, så att de gemensamt kan återanvändas och vidareutvecklas i 
lärande reflektion och utbildningsaktivitet, inte bara i revisionen utan 
tillsammans med övriga aktörer i  de politiska ansvarsprocesserna.   
 Det finns generellt en omfattande och bred kunskap om kommunen och 
verksamheterna bland revisorerna sedan de deltagit ett par tre år i revisionens 
arbete. Kommunrevisorer med kontinuerlig kontakt och förankring i den 
kommun de verkar förmedlar kunskaper som utmärks av att deras 
beskrivningar av vad de ser ger en samordnad bild av verksamhetens skötsel. 
Dessa revisorer har en mer övergripande kunskap om verksamheterna. De kan 
förmedla en överblick av förvaltningen som helhet, något som generellt saknas 
hos övriga informanter.  
 Hur de veta att det är så som det är i en verksamhet varierar däremot 
kraftigt. Revisorerna förser sig själva med information på olika sätt. Där det 
finns ett nära ömsesidigt respektfullt samarbete mellan förtroendevalda och 
deras sakkunniga, kan de förtroendevalda ge mer fullständiga beskrivningar av 
arbetssätten som används. För övrigt hänvisar de förtroendevalda till att det är 
deras yrkesrevisorer som ska kunna de metodologiska hur-frågorna.  
 Hur-frågorna äger många gånger de yrkesrevisorer som genomför 
granskningarna. När yrkesrevisorerna helt äger metodval och angreppssätt  
försvåras  möjligheterna för  förtroendevalda att få  granskningar genomförda 
så att de får ökad kunskap om vad verksamheter bidragit till för resultat och 
effekter  ur medborgarperspektiv (brukar-/patientperspektiv). De får svårt att 
kunna uttala sig om verksamheten är effektiv och ändamålsenlig för berörda 
medborgare. 
 Samarbetet mellan revisorerna och deras relationer till andra aktörer i de 
politiska ansvarsprocesserna är helt avgörande för att revisionen ska kunna ägna 
sig åt relevanta och väsentliga problem. Resultaten har visat på vikten av att 
revisionen kan variera arbetssätten för att granska olika frågor med 
utgångspunkt från situationen i respektive politisk organisation i kommunen. 
Det räcker inte att revisorerna (teoretiskt) vet eller förstår vad som är viktigt att 
granska, det förutsätts också att revisionen kan kommunicera väsentligheter 
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kopplat till ansvarets frågor och situationen i verksamheterna. De måste kunna 
variera sina arbetssätt, anpassa dem i tid och rum.  
 Det är otillräckligt med traditionell kontroll och på förhand formaliserade 
angreppssätt för att få insyn i och stärka ansvar som brister. Det krävs 
dynamiska interaktioner och samverkan mellan berörda aktörer i organiseringen 
av verksamheterna i det lokala och regionala sammanhanget. Det är lyhördhet 
och tillgång till kunskaper som bidrar till förbättringar i ansvaret och till att 
interaktioner och relationerna av värde för mer samverkande organisering i 
verksamheten som utförs. De förtroendevalda revisorerna behöver tillgång till 
kunskaper och relationer som sträcker sig utanför den kommunala byråkratin 
för att kunna organisera och fullgöra den kommunala revisionens uppdrag. 
 Inom byråkratins traditionella förvaltningsgränser prioriteras de mer 
detaljreglerade revisionsuppgifterna, redovisning av räkenskaperna, bokslut, 
delårsrapport, årsredovisning, den löpande redovisningen och den interna 
kontrollen i redovisningsrutinerna sett ur interna ekonomiska (finansiella) 
perspektiv. I dessa revisionsprocesser tas utgångspunkten internt i 
organisationen, begränsas till legalitetsaspekter (regelanpassning, fullmäktiges 
beslut) och det ekonomiska ansvaret i skötseln av verksamheterna.  
 För att granska väsentliga risker och osäkerheter i människonära 
verksamheter förutsätts värdeskapande kunskapsutbyte i kontakter med dem 
som berörs av verksamheterna. De finns främst i det sociala livet i kommunen, 
utanför den kommunala förvaltningen. För att få berörda medborgares 
erfarenheter av verksamhetens insatser och resultat förutsätts granskning med 
utgångspunkt från för vem/för vad verksamheten ska vara av värde. Först då 
kan revisionsansvarigas åtagande att sköta de av fullmäktige beslutade 
kommungemensamma verksamheterna för medborgarna synliggöras, kunskap 
erhållas om förhållanden i den politiska ansvarsprocessen som helhet. Det 
förutsätter att fullmäktige tillvaratar sina legala möjligheter att verka för insyn i 
utförandet när det sker i samverkan med andra entreprenörer, en 
kommunaldemokratiskt förankrad kommunal revision som tillvaratar sina legala 
möjligheter att ta sig an revisionsuppgifterna så att deras granskning och 
prövning av ansvar ger trovärdig, relevant och användbar revisionsinformation. 

Revision med kunskap att granska ansvarets lokala 
samverkansrelationer  
Revisionsprocesser är kunskapsstyrda relationer. Vilket ansvarsrelevant innehåll 
som uppmärksammas i relationerna påverkas av för vad, när och hur de 
förtroendevalda revisorerna väljer att sköta sitt åtagande samt vilka aktörers 
delaktighet som inkluderas/exkluderas i implementeringenstrukturerna. Att i tid 
känna av och agera vid ansvarsrelevanta osäkerheter och kontroverser hör till 
ett fungerande revisionssystems särskiljande kännetecken. För att ta 
revisionsprocessen som exempel så är ”processen för tillfället vad kontinuitet är 
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för avbrott” (översättning av Luhmann 2000:46, i Backen och Hernes 2002:69). 
Förmågan att i tid tillvarata motsättningar innan de blir ömsesidigt  negativt 
nedbrytande är avgörande för komplexa sociala systems återskapande 
(Luhmann 1985:105,389). Det kräver känslighet och öppenhet för att 
institutionella arrangemangen ska klara av detta, eftersom det inte behöver råda 
någon värdegemenskap från början. Däremot kan den skapas när det finns en 
institutionell känslighet för att möta utmaningar och motsättningar som 
behöver hanteras för att önskvärt ansvar ska kunna stärkas och förnyas i 
samspel med omgivningen. 

Revisionens stegvisa utveckling kopplat till lokala förhållanden 
När de analyserade revisionsprocessernas ansvarsrelevanta innehåll, 
policyskapande analysenheter ses i sin kontext över tid framgår ansvarsrelevanta 
revisionspolicies. Analyserna  visar att revisionsprocesserna utvecklas över tid 
beroende på flera faktorer: för vem/vad som revisionen väljer att ägna sig åt, 
vilka kunskapsresurser den kommunala revisionen har tillgång till, om 
angrepssättet är verksamt i förhållande till revisionens frågor om ansvaret i 
fråga, förmågan att förmedla revisionsresultatet i tid med relevanta kunskaper 
för att åstadkomma önskvärd stabilitet/ förändring kopplat till i ansvarets 
lokala kontext. De policyskapande revisionsprocessernas 
implementationsstrukturer återkopplas nedan till figuren som inledningsvis 
åskådliggjorde kommunrevisionens begrepp och aktörer (se kapitel 1, Figur 1).  
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Figur 3. Revisionens implementationsstruktur beroende på vad i revisionensuppgiften som 
utförs samt vilket/vilka perspektiv som är utgångspunkter för ansvarets granskning i praktiken
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I Figur 3, framträder abstrakt och generaliserat mönstren av de analyserade 
revisionsprocesserna. Vad det är för aspekter i ansvaret, vilka perspektiv och 
aktörsrelationer som kommunrevisorer inriktat sig på att granska och pröva. 
När de policyskapande fallen i studien (2003-2006) analyseras i förhållande till 
vilka uppgifter revisionen utför i respektive lokala/regionala kontext, visar det 
att revisionen utförs partikulärt och utvecklas stegvis så att delar i 
revisionsuppdraget utförs.  
 Det finns kopplingar mellan revisionsprocessens innehåll och komplexitet. 
Vad i ansvaret som granskas och utgångspunkterna för att göra det samt hur 
det granskas har att göra med vad som prioriteras att dem som granskar. Att 
granska och pröva ansvaret som helhet utmanar revisionsorganisationens 
förmåga. Det förutsätter förståelse och kunskap om det som ska granskas. Med 
valet av revisionsfrågor om ansvaret, vad som prioriteras som mer väsentligt än 
annat att granska i den lokala praktiken följer kravet på relevanta angreppssätt 
och sakkunnigt stöd i granskningsarbetet. Med valet av revisionsfrågor och 
granskningsdirektiv utmanas förmågan att hantera det valda ansvarets 
organisering. I samspelet mellan institutionella arrangemang och medborgarna 
finns flera olika möjligheter och perspektiv för att se ansvaret med olika direkta 
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och indirekta kopplingar. Dels mellan institutionernas legalitetsperspektiv, hur 
ansvar tas i förvaltningens politiska organisationer, dels för vem/vad 
ansvarstagandet ger sociala effekter för de medborgarna som berörs av 
ansvaret.  
 När, exempelvis, startpunkten tas i formella institutioner, i traditionen 
institutionell legalitet och rättssäkerhet i de formade institutionerna, lagstiftning 
och/eller fullmäktiges beslut, tas utgångspunkten i den vänstra halvan eller 
ovanifrån i Figur 3.  
 Kopplas inte tolkningarna av demokratin, dess regelverk och beslut samman 
med vad legalt stöd och beslut för ansvar ihop med vilka effekter det ger 
socialt, för medborgarna och den kommunala praktiken, då stannar granskning 
och provning av ansvar inne i legalitet och hierarkiska perspektiv. I 
granskningen av ansvaret för intern kontroll och hur verksamheten sköts i 
organisationen, finns utgångspunkten i tolkningen av legaliteten i 
organisationspraktiken. I de fall där ansvarets frågor reses och belyses ur ett 
medborgarperspektiv, finns ansvarets olika aspekter med i ett mer helhetligt 
perspektiv. Och då utförs också större delar av uppgiften av den kommunala 
revisionen i de konkreta kommunfallen.  
 Generellt sett är det första steget redovisningsrevision, räkenskapers 
redovisning och intern kontroll av ekonomi med startpunkten i lagstiftning och 
regelverk ur ett finansiellt perspektiv. Därefter vidareutvecklas och fullgörs 
revisionen så att ansvaret i varierande grad berörs av kopplingar mellan  den 
interna kontrollen av ekonomin och verksamheterna. Här granskas hur 
styrelser/nämnder kontrollerar och följer upp i verksamheterna. Ansvarets 
skötsel ses då främst ur ett organisationsperspektiv och granskningsprocessen 
sker mest vertikalt. 
 I det sista steget finns en mer interaktiv och rörlig revisionsprocess, vars 
information samlas in och återkopplas ur flera olika perspektiv. Här finns också 
exemepl på att ansvaret befrämjas av en samlad och samordnad 
revisionsinformation där de olika uppgifterna  i revisionen börjar kopplas ihop. 
Här tillvaratar revisionen alltmer sina möjligheter till överblick av ansvaret över  
ekonomins skötsel och dess resultat, hur verksamhetens organisation reagerar 
på förändringar i omgivningen och organiseringen av arbetets utveckling. Här 
är revisionen mer lyhörd för att tillvarata information från medborgarna och 
beakta verksamhetens resultat för de grupper av medborgare som närmast 
berörs av den.   
 De revisionsprocesser som värderas för att de bidrar till att förbättra 
ansvaret utvecklas situationsbundet till de förändringsförlopp som är teoretiskt 
och praktiskt möjliga att lära sig av, lärandet möjliggör förändring  (Dixon 
1998). Med stöd av de förtroendevalda och deras professionella relationer som 
har den kunskap som krävs om de aktuella lokala förhållandena. Detta förklarar 
varför det i fallet med ökad förståelse (kapitel 9) finns exempel från de flesta av 
kommunerna. I det fallet finns lokal praktik med kommunala revisorer villiga 
att lära. Medvetna om sin kunskapsbrist är de beroende och villiga att tillvarata 
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andra aktörers kunskaper, göra den kunskapen tillgänglig för flera. Det ger 
kollektiv tillgång till relevanta kunskaper om ansvaret (Dixon 1998). En 
kunskapsbärande samverkan för att ta ansvar, liksom för granskning av det, är 
beroende av relationer mellan aktörer som delar med sig av vad de kan och vet, 
visar respekt för varandra, visar förtroende och professionalitet i samverkan 
inom politiken och förvaltningens verksamhetsuppgifter. Då ses institutionerna 
som finns i en gemensam förståelse och en vilja att verka för  medborgarna och  
kommunen. Då kan revisorerna, liksom förtroendevalda och professionella i 
förvaltningen, fullgöra den organisering som lokalt krävs för att (bättre) ta 
ansvar att fullfölja mer av revisionens uppgifter i kommunen och de effekter 
som värderas där.  I figuren kopplas revisionsprocessernas utveckling över tid 
till de olika typer av policy som redovisats tidigare (se Figur 2 kapitel 6).   

Kunskap om ansvars ändamål i samtalsutbyte med medborgare  
Den kommunala revisionens grundläggande skillnad jämfört med annan 
revision har med ansvarsaspekter att göra. Detta följer av att ansvaret ska tas 
och skötas i demokratisk ordning, i beslutsprocesser där kommunmedborgares 
gemensamma skattemedel ska fördelas och användas effektivt. Verksamheterna 
ska ge  ändamålsenliga insatser och önskvärda resultat för medborgare.  Den 
särskilda betydelsen av att offentliga verksamheter ska utföras effektivt och 
ändamålsenligt för medborgare har att göra med demokratiska aspekter av det 
politiska ansvaret. Med demokratins institutioner ska beslutsprocesser och 
verksamheter bidra till att organisera de substantiella värden som är förenliga 
både med folkvalda styrelsers mål och bidra till ökad demokrati i kommunerna.  
 I kommunrevisionen finns problem som försvårar granskningar av om 
ansvaret tas så att verksamheten utförs ändmålsenligt för medborgarna. Då har 
revisionen svårigheter att fullgöra en av de uppgifter som generellt beskrivs vara 
den för kommunal revision särskiljande uppgiften. De gemensamma 
ekonomiska medlen granskas med sakkunnigt stöd med kunskaper för att göra 
det enligt gällande regelverk för redovisning av räkenskaper i skattefinansierad 
kommunal verksamhet. Men för att granska om ansvaret tas så att 
verksamheter lever upp till sina mål förutsätts andra kunskaper och  förståelse 
för vad och vem som verksamheten utförs och om hur olika verksamheter 
organiseras för en samlad bedömning av om insatser ger avsedd verkan för dem 
som berörs i praktiken. Vikten av att ansvaret tas så och att detta granskas är 
något som genomgående har betonats av de intervjuade.   
 Där revisorers svårigheter att organisera sitt arbete uppmärksammas  är det 
främst problem som är kopplade till förmågan att kommunicera  och förmågan 
att granska det som uppfattas vara viktigast för de politiskt ansvariga. När 
innehållet i den information revisorerna förmedlar uppfattas som meningslöst,  
saknar de granskade och fullmäktige väsentlig revisionsinformation om 
verksamheten. Detta  visas genom de osäkerheter och otydliga förhållanden 
som hindrar att fattade beslut får önskvärda effekter. Detta är 
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kommunrevisorerna generellt medvetna om. Det bekymrar en stor andel av de 
förtroendevalda som är politiskt ansvariga i olika roller i kommunerna. Då 
motsvarar kommunrevisorerna inte efterfrågan på granskningsinsatser.  
 Detta uppfattas generellt höra till de viktigaste inriktningarna för kommunal 
revision men det råder ofta osäkerhet om tolkningar av begreppet 
ändamålsenlighet samt om angreppssätten att granska den. I 
revisionsberättelsernas offentliga texter undviks också uttalanden om ansvaret 
för verksamhetens ändamålsenlighet, där syns dess betydelse i väsentligt mindre 
omfattning i texten. Det råder ofta osäkerhet om tolkningar av begreppet 
ändamålsenlighet samt om angrepssätten att granska det vilket också förmedlas 
i de muntliga budskapen. Termen uttrycks inte så att det med säkerhet han 
tolkas och förstås vad som avses med ansvaret för verksamhetens 
ändamålsenlighet, vad det ansvaret bedöms i förhållande till i 
revisionsberättelserna. Där finns generella standaridiserade sätt att formuler sig i 
revisionsberättelserna, för andra aktörer än revisorer är det svårt att förstå, vad 
som avses med det som står i texten, vad det är konkret som beaktas i 
revisionen. I kommunrevisorerna budskap är generellt ändamålsenligheten en 
självklar och väsentlig uppgift. I de konkreta beskrivningarna av 
ändamålsenligheten råder der mer oklarhet,  förenat med otillfredsställelse: De 
förtroendevalda revisorerna beskriver svårigheter i att granska 
ändamålsenligheten effektivt, och utan relevanta och genomtänkta ansatser i 
revisionsarbetet blir det inte så väl genomfört som revisorerna önskar. 
Analyserna visar då förtroende som brister och exempel där revisionen upplevs 
som meningslös om den inte förbättras. Särskilt är det här revisionen ska bidra 
med betydelsefull information för ansvar att sköta verksamheten 
ändamålsenligt, med resultat som värderas önskvärda för medborgarna. 

Förnyelse i revisionspraxis så att revisionsansvaret kan granskas  
Där revisorerna mer systematiskt och medvetet ägnar sig åt att förbättra och 
vidareutveckla revisionen för att kunna granska fler inriktningar och 
verksamheter bättre, förklaras att här behövs och utvecklar de fler och nyare 
arbetssätt anpassade för kommunala verksamheter, där uppstår gemensam 
förståelse. Kunskaperna om revisionen utvecklas som en konsekvens av 
diskussioner mellan förtroendevalda och yrkesrevisorer och revisionen fullgör 
fler uppgifter. Samtidigt med nya arbetssätt har samsynen i revisorsgruppen 
vuxit fram om vad och hur de ska kunna åstadkomma den kommunrevision 
som de menar att medborgarna har rätt till.  
 När jag analyserar dessa revisorers organisering och revisionsprocesser, visar 
det sig att deras sociala interaktioner och kommunikationskontakter inkluderar 
väsentligt fler deltagare i sina granskningar än enbart professionella revisorer. 
Utöver ekonomiska redovisningen och delar av interna kontroller inom 
förvaltningen, som professionella revisorer genomgående anlitas för, är de mer 
aktivt ansvarstagande och utvecklingsinriktade revisorerna samtidigt de som i 
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ord och handling kommunicerar behov av en mer demokratiskt revision. De 
återkommer också bland de fall som beskrivits arbeta så att förståelsen ökar 
kring vilka kunskaper revisionsansvariga behöver för att sköta ekonomin och 
verksamehterna bättre. De medverkar kort sagt till att demokratisera de 
revisionsprocesserna genom att de stärker förtroendevalda att själva 
representera sina olika åtaganden, med ökad medvetenhet om vad som är 
revisorernas bedömningsgrunder för att granska och pröva ansvaret i besluts- 
och verksamhetsprocesserna. De tillhör dem som  befinner sig på fler och olika 
ställen i de politiska arbetsprocesserna än vad andra revisorer gör, oavsett om 
de efterfrågas där eller inte. De befinner sig också mer än andra 
revisionsaktörer utanför kommunens verksamhetslokaler, i samtal med  
medborgare, anställda, ideella och privata aktörer, som direkt eller indirekt 
berörs av verksamheten de granskar. De är genomgående mycket aktiva 
förtroendevalda revisorer och  någon inbördes hierarki är svår att upptäcka i 
den revisorsgruppen. 
 I de dialoger som förs emellan förtroendevalda och yrkesrevisorer 
kompletterar de varandra med ömsesidig respekt. De har lång och gedigen 
politisk och professionell erfarenhet och är angelägna om att få fortsätta lära sig 
mer om de ansvarsrelevanta aspekterna i möten med andra. De tillhör också 
fallet med de lärande revisorer som prestigelöst klokgör sig med varandra. De 
resonerar kring sitt lärande i praktiken och vad det skapar för praxis i 
kommunen. Dessa kommunrevisorer inriktar granskning och bedömning av 
revisionsansvaret såväl på  ekonomin som den ekonomiska redovisningen, 
internkontrollen och ändamålsenligheten, så granskas och bedöms 
ändamålsenligheten i medborgar-/patientperspektiv. 
 Dessa kommunrevisorer följer i tid och rum ansvarsprocessen för att få 
insyn i vad utförandet av insatser och tjänster innebär för dem som får del av 
dem. De söker och får  information från anställda och medborgare,  i  
människonära verksamheter,  i skolor, sjukhuskliniker, enskildas hem vid 
hemtjänstbesök, äldreboenden och vårdcentraler. Denna utveckling välkomnas 
av fullmäktigeledamöter som tidigare tyckt att kommunrevisorerna inte bidragit 
med den information de saknat eller efterfrågat för att få insyn i prioriterade 
verksamheter, det de behöver för sina politiska ställningstaganden.   
 När verksamheter granskas för bedömning om ansvar tas så att 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, skiljer sig kommunrevisorers 
tidigare revisionsplaner, granskningars upplägg och metodologiska vägval från 
övriga. Skillnader märks i ansatsen. Från att i de flesta andra fall ta sin 
utgångspunkt enbart  i vad som står skrivet i institutionella regelverk, tolkat från 
professionellas perspektiv i förvaltningen, så nöjer sig de ändamålsgranskande 
revisorerna inte med det. De granskar huvudsakligen  verksamhetens effekter i 
praktiken och värderar den i förhållande till för vad och för vilka den 
organiseras. Detta innebär ett annat perspektiv. Utöver legaliteten och 
organisationsperspektivet beaktas spänningsfältet för vad som i den lokala 
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praktiken värderas i den verksamhet som utförts med startpunkt i behov som 
prioriterats i kommunalpolitiska beslut. 
Revisorerna använder sig av flera metoder för granskning av ändamålsenlighet 
och respekterar medborgares förmåga att förmedla sina egna erfarenheter. 
Medborgarna blir då inte enbart en teoretisk utgångspunkt för de politiskt 
ansvarigas förtroendeuppdrag utan också medverkande vars erfarenheter 
möjliggör ömsesidig kunskapsbildning för ansvar i praktiken. Ett steg för 
demokratisering.  

Belysta beslutseffekter gör att ansvars sociala ändmål kan synas  
Medborgares erfarenhetsbaserade kunskaper är av värde i granskning, prövning 
och bedömning av om de tjänster som utförts bedöms vara effektiva och 
ändamålsenliga i praktiken. I exemplen som ges tar revisionen sig an 
ändamålsenligheten via granskning på plats och ur de berördas perspektiv. De 
deltar och  ser hur det är i verksamheten. Granskningen sker genom 
observationer och intevjuer med dem verksamheten är till för, med anställda 
eller andra vuxna som för deras talan. I exempelvis  klassrum, avdelningar inom 
sjukhus och socialtjänst, undersökningsrum, äldreboenden, i den enskildes 
bostad intervjuas om hur det är och hur verksamheten går  till. 
 Granskning och bedömning av ändamålsenligheten i verksamheter visar sig 
vara möjlig när fleras erfarenheter och kunskaper tillvaratas  med olika 
revisionsmetoder, som ger tillgång till revisionsinformation från primärkällor. 
Det har skapat möjlighet att få tillfråga och lyssna på arbetstagare i olika delar 
av de människonära verksamheternas arbetsprocesser och medborgares 
erfarenheter av dem. 
 Informationsutbytet i revisionsprocesserna kan bidra till ansvarsutveckling 
när processerna följs direkt och verksamheternas effekter såväl som ansvarets 
effekter värderas ur medborgarnas sociala sammanhang. Den 
informationsåterföringen är användbar för såväl fullmäktige, medborgarna, 
lagstiftaren som de andra institutioner som finns för att främja demokratiskt 
ansvarstagande och demokratisering i kommunerna. Förändringar i sociala 
omsorgers organisering och administrering i de svenska kommunerna har 
bidragit till att det sociala medborgarskapets innebörd omdefinierats (Blomberg 
och Petterson 2003:303-318; Tilly 1998; Hill 1997; Panican och Sunesson 
2004). Samtidigt som sociala rättigheter,  såsom att rätten till bistånd formuleras 
på ett formellt stärkt och preciserat sätt, kan det i praktiken innebära att de 
urholkas och försämras för dem de är till för.146 Det framgår också i resultat 

                                                      
146 Detta enligt forskning inom den svenska kommunala äldreomsorgen (Blomberg och Petterson 
2003:316), inom tjänster för rehabilitering inom sjukvård och socialtjänst (Hjern 2001:180–232; 
Andersson 2000; Björklund 2000) och angående människor som kommit eller invandrat till de 
svenska kommunerna och blivit så utanförsatta av stat och kommun att de lever i utanförskap i 
allt bredare och djupare fördelningspolitiska klyftor (Salonen 2001:118–179). 
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från forskning gällande utförande av tjänster, att stat och kommun inte klarar 
av att ta sitt politiska ansvar. Kunskapsbrister gör att det är ett osäkert ansvar 
när det saknas information om verksamhetens sociala effekter och vad 
resultatet av människonära tjänster innebär för dem som har rätt att få del av 
dem rättssäkert, ändamålsenligt och effektivt. Informationsutbytet med 
medborgare som berörs av verksamheten, i allmänhet prioriterade grupper och 
utsatta människorna i samhället, är en förutsättning för kunskap om hur 
ansvarsutrymmet kan användas för en demokratisk ordning. 

Samordnad revisionsinformation integreras interorganisatoriskt   
Samarbetet ansvariga emellan förbättras där revisorerna kan synliggöra fler 
aspekter av ansvaret med utgångspunkt från att se mer helhetligt på de 
ansvarigas olika uppgift(er) i kommuner och regioner. Revisorernas 
självorganisering bidrar här till ansvarsfrämjande interaktioner i 
policyorganisering typ B (ser de ansvariga till att uppgifter genomförs/har 
uppgifterna genomförts i organisationen?) och till ansvarsfrämjande i 
policyorganisering typ C (vilka ansvariga deltar och vad bidrar det till?).  
 Policystrukturen sett ur ett organisationsperspektiv är vertikalt kopplad till 
granskning av det formella revisionsansvaret och vad de gör för att sköta sin del 
i verksamheten. Samtidigt finns en komplementär policystrukturering som är 
interorganisatorisk sett ur perspektivet ansvaret för verksamheten. Där följer 
interaktionerna med ansvaret för uppgifternas organisering, vad det är som den 
prioriterade verksamheten ska utföra (bättre), i kommunen/regionen. Där 
återkopplas revisionsinformationen samordnat till ansvariga i olika uppgifter. 
Det är samordnad information de tidigare inte haft tillgång till som gör att de 
kan se sin del i ansvaret och i utbytet kring  verksamhetens skötsel förstå 
revisionsansvarets betydelse och lära av vad revisorerna ser.   
 Av dem som granskas är detta något som värderas och de ansvariga  
respekterar revisorerna för vad de gör i kommunen. Detta bekräftas från 
deltagarna i implementationsstrukturerna som här är omfattande. Där finns fler 
kontakter i revisionsprocesserna med förtroendevalda i politiken, anställda i 
förvaltningen och dess verksamheter än i andra kommuner. Här verifieras 
också att det finns aktivt kommunikationsutbyte i kontakter mellan revisorerna,  
medborgarna, media, andra frivilligt organiserade, offentliga och privata 
samarbetsaktörer i och utanför kommunen. 
 I revisionsprocesserna som rör sig i interaktiva och dynamiska 
samverkansprocesser mellan fler aktörer inom och utanför de byråkratiskt 
ordnade organisationernas gränser (policytyp C) är aktörerna lyhörda för 
budskap och förhållanden i deras omgivning. De ser mer till att förekomma 
upprepning av problem, och gör det hellre mer ansvarsbefrämjande och 
framtidsinriktat. De prövar sig fram med fler otraditionella, interaktiva dialoger, 
för att i tid, och ur de olika ansvarsperspektiv aktörerna i rummet åtagit sig att 
representera, synliggöra befintliga samspelsprocesser för ansvaret de 
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gemensamt ska sköta i sina olika roller. Det gör att revisionsinformationen kan 
förstås i sammanhanget där den konstrueras och förflyttas. Revisionens sätt att 
arbeta  stärker ansvariga att konkret och aktivt använda sitt ansvar i 
organisationen för bättre organisering av uppgifter. Det får de ansvariga att 
växa i ansvar, förtroendevalda representanter ser förståelsebaserat betydelsen av 
att de konkret medverkar med sina kunskaper i praktiken och att beslutmakten 
används i beslutsprocedurer och arenor som utformats för beslut i demokratisk 
ordning. 
 Medverkandes konkreta erfarenheter bidrar i interaktioner i 
revisionsprocesser till att synliggöra brister och förbättra ansvarsprocesserna ur 
lokalt och regionalt gemensamt sammanhang. Det som sker i några exempel 
här påminner om vad Brown och Duguid (1991) förklarar med stöd av Lave 
och Wenger (1991) och som visar att fortlöpande förändrade medaktörer och 
förändrade omständigheter kan göra praktikerorinterade gemenskaper 
innovativa. Här kan också institutioners frihetsutrymmet för ansvar tillvaratas 
på ett mer medvetet sätt. När det som brister synliggjors i de ömsesidigt lärande 
revisionsdialogerna kan också beslutsfattarna i sina olika roller se möjligherna 
som finns att ta sig an frågor tidigare med dem som berörs inom och utanför 
den kommunala organisationen. För att klara sådana revisionsuppgifter och 
fullgöra dem bättre utvecklas proaktiva angreppssätt. Revisionens 
utgångspunkter, synsätt i ansats och revisionsmetoder gör det möjligt att 
granska de granskades ansvar, följa beslutsprocesser och professionella aktörers 
organisering. Kommunala revisionsinstitutioner med sådan förmåga bidrar till 
att beskriva och synliggöra möjligheter inom ramen för respektive kommunal 
demokratis villkor. För att göra det har också revisorerna själva överskridit 
traditionella gränser, omprövat tidigare synsätt och prövar nya sätt att samverka 
i revisionen. De förtroendevalda revisorena har blivit bättre på att få tillgång till 
kunskaper om det politiska ansvaret och att få tillgång till sakkunniga med 
kunskap att granska det. 
 De kommunrevisorer som deltar i revisionsprocesser som får ansvariga att 
växa i sitt ansvar medverkar i kommunaldemokratiska förnyelseprocesser, de är 
medansvariga i att främja politiskt ansvar och möta utmaningar i kommunernas 
verksamheter. Dessa förtroendevalda och sakunniga kommunrevisorer 
samverkar komplementärt och är särskilt alerta vad gäller tidsmässig och 
kunskapsmässig anpassning i revisionsinsatser. Det ökar säkerheten i att 
revisionstjänsterna (bättre) motsvarar behovet av insyn i ansvarsprocesserna, 
för att brister i organiseringen korrigeras, tidigare synliggörs samt för att 
undvika oönskade förhållanden. Detta är  utmaningar som möts och kopplas 
till de kunskaper som behövs för att revisorerna ska kunna identifiera för 
ansvaret väsentliga och relevanta problemområden tidigare, det innebär en mer 
adekvat revision. Det förutsätter samtidigt att de förtroendevalda revisorerna 
uttrycker sina direktiv/beställningar, agerar för att få tillgång till relevant 
kunsksapsstöd och inte initierar granskningar innan de har tillgång till 
sakkunniga biträdena med kunskaper för att granska de revisionsfrågor de 
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förtroendevalda vill ha besvarade. I de fall där förtroendevalda revisorerna 
medvetet valt synsätt och angreppssätt i revisionen och har tillgång till 
sakkunniga med kunskaper och förmågor förnyas revisionspraxis. Där prövas 
fler otraditionella arbetssätt efter insikter om att det krävs olika kunskaper och 
perspektiv i revisorsrollerna med utgångspunkt från befolkningsansvaret, 
flexibilitet kopplad till komplicerade organisationsformers komplexitet, såväl 
som stabilitet och  följsamhet till  händelseutvecklingen i beslutsprocesser och 
ansvarsprocesserna i prioriterade verksamheter. Här rör sig de 
ansvarsfrämjande revisionsprocesserna såväl vertikalt inom respektive ansvarig 
styrelse/nämnd som i horisontella interorganisatoriska och organisatoriskt 
gränsöverskridande verksamhetsprocesser. 
 Revisionsinformationen som värderas av granskade, skapas dels i direkta 
samverkansinteraktioner i granskningsarbetet och dels av information 
revisorerna efterhand samanställer och som ger en inblick i det sammanhang 
revisorerna har möjlighet att överblicka när de kombinerar angreppssätt för att 
kunna få samordnad information att återkopplar till granskade och fullmäktige. 
Det är revisionsinformation  politiskt ansvariga använder sig av, den beskriver 
och förklarar nuvarande förhållanden och ger adekvat stöd för (mer) ansvariga 
ställningstaganden för framtiden ( Axelsson och Bihari Axelsson 2007; Hjern 
2007).  
 Här visar analyserna också att träffsäkerheten i revisionsinsatserna har 
avgörande betydelse för hur revisionens insatser uppfattas och värderas. 
Revisorernas förmåga att ägna sig åt för ansvaret väsentliga frågor har att göra 
med goda kunskaper om ansvaret i förhållanden till omgivningen, lyhördhet för 
kommuninvånarnas frågor och lokalkännedomen. När revisorerna vet vad 
ansvaret handlar om i praktiken och var det finns trovärdig information om 
ansvaret kan de också ta sitt ansvar bättre för att få tillgång till sakkunnigt stöd. 
Det sakkunniga stödet ska ha  kunskap i att granska, förstå hur förhållanden i 
ansvaret kan belysas så att   oönskade avvikelser kan ses i sitt sociala 
sammanhang, Revisionsinformation som är relevant och trovärdig används av 
ansvariga när den återkopplas till dem som berörs i organiseringen av . Det ökar 
aktiviteten i det individuella och kollektiva ansvaret i de politiska 
beslutsprocesserna. 
 Revisionen känner också effektivitetskrav, och dess angrepssätt och insatser 
värderas också ekonomiskt. En proaktiv revision kan spara skattepengar och 
undvika förtroendebrister genom att granska under hand och förekomma 
situationer av risker och att oönskade vanor bildar mönster. Där agerar den 
nära revisionen snabbt och för att förekomma problem. Revisorerna tar sig an 
kontroverserna och löser dem. I sådana situationsbundna relationer kallas  
revisorerna för ´hygienfaktorer´. De kompletterar de revisionsansvarigas 
kunskapsbrister och kan diskutera de moraliska och ansvarsetiska aspekterna 
med de granskade. De får stöd och vägledning att handla mer rätt, ansvarsetiskt 
och att använda sin beslutsmakt bättre än vad de tidigare gjort. De får hjälp att 
bli mer ansvarspolitiker och mindre maktpolitiker. De berörda kan  ömsesidigt 
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bidra till varandras lärande och förtrogenhet i att representera den organisation 
där de åtagit sig de politiska uppgifterna.  
 När de ömsesidiga interaktionerna i den sociala praktiken tillvaratas, kan 
kunskapandet i det gemensamma politiska/professionella arbetet reflekteras i 
teori och praktik.  Det möjliggör stegvis den implementering som teoretiskt 
avsågs i de politiska besluten. På så sätt länkas  kombinationer av kunskaper 
och innovativa förmågor hos dem som deltar samman (Browne och Wildawsky 
1983 ; Brown och Duguid 1991). Den lärande erfarenheten bidrar till ökad 
kunskap,  förtrogenhet och  självrespekt i åtaganden baserade på förtroende. 
Förståelse för den egna begränsade förmågan och respekt för andras innebär att 
kunskap söks där den finns. Förtroende kan  då förnyas och fortsatt hälsosamt 
lärande och ansvar utvecklas (Döös 2001, 2004; Luhmann 2002, 2005). 
 Problemen kring situationer av kunskapsbrister   i revisionsprocessernas 
olika skeden är i praktiken en risk som beslutsfattaren, de förtroendevalda 
revisorerna, har att hantera. När de vid behov tar  sakkunnigt stöd, kan  
konskevenserna minimeras och sannolikheten för att risken inträffar undvikas 
med stöd i tydliga direktiv och kunskaper vid förfrågan och överenskommelser 
med sakkunniga biträden.147  
 Den proaktiva revisionsansatsen att granska tidigt och under hand hjälper 
till att hantera problem som ligger nära i tid och rum. Det garanterar i sig inte 
att de proaktiva insatser som finns tillgängliga är de kunskapsförmågor som 
behövs. Det framgår särskilt av resultaten i kapitel 11. Där fanns sakkunniga 
biträden till hands. De kunde däremot inte använda sina kunskaper. När 
revisionsinformation förmedlades av yrkesrevisorer på sätt (mästrande och  
styrande), som blottade oförmåga att kommunicera ömsesidigt och  respektfullt 
i situationen, togs informationen inte emot av granskade eller fullmäktige. 
Informationens trovärdighet brast med aktörens agerande.  
 I ett annat exempel visade det sig, med liknande resultat, att revisionens 
proaktiva arbetssätt med sakkunniga nära till hands i revisionen ändå inte 
motsvarade de kunskaper som behövdes. Kunskapen saknade lokal 
verklighetsförankring. Det gjorde att de granskade och fullmäktige upplevde 
revisionens frågor och arbetssätt som meningslösa för att begripliggöra de 
frågor i ansvaret som de upplevde viktiga  att sköta. Revisorerna var inte 

                                                      
147 Problemet finns oavsett om det gäller sakkunniga biträden som anställs i  organisation med 
egna revisionskontor eller som upphandlas externt. Kombinationen av kunskap av sakkuniga som 
med professionell kontinuerlig följsamhet och närhet till processer i tid och rum  har kvar 
kontakten med skälen till att man arbetar som man gör och med komplementär förstärkning av 
kunskaper i särskilda situationer förefaller vara en tjänlig variant som sakkunnigt stöd till 
förtroendevalda revisorer. Detta empiriska resultat har också stöd i teoriramen för denna 
avhandling bland referenserna till empirisk forskning. Se särskilt Dixon 1994 om samskapande 
kopplat till demokratisering. Se Döös 2004 som utgår från de redan kunnigas lärprocesser och 
visar på vikten av att uppvärdera kontinuitet och stabilitet och behovet av långsamhet och 
relationer för kvalificerade erfarenheter. 
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lyhörda för att diskutera, föra dialog eller ens ta sig an att granska. Med 
förbättrad kommunikationsförmåga, ökad förståelse för varandras olika 
åtagande och visad respekt i mötet med andra plus angreppssätt i revisionen 
som gav tillgång till lokalt förankrad kunskap, började  kontroverserna kunna 
hanteras för utveckling i mer lokalt värdeskapande riktningar.   
 Resultaten visar också att revisionsprocesserna i sin kontext innebär 
förändringar i revisionsinstitutionen institutionaliseringsprocesser, vars sociala 
interaktionsmönster och kommunikationskontakter sträcker sig över tid och 
kommungränser. Utmaningar berör inte enbart de omedelbara bristerna i 
revisionen och kunskapsproblem som hanteras nära i tid och rum. 
Utmaningarna har också att göra med problem att säkerställa den kommunala 
revisionens förnyelse genom de mer djupgående och långiktiga förändringar, 
som krävs för att det omfattande uppdraget ska kunna skötas. Detta lyfts fram 
och hanteras av både yrkesrevisorer och förtroendevalda revisorer. 
Yrkesrevisorerna är kritiska och tveksamma till om deras arbetsgivare och 
uppdragsgivare, de formellt politiskt ansvariga för den kommunala 
revisionsorganisationen, förmår att använda villkoren, som finns för att 
organisera kommunrevisionens arbete, så som det borde vara enligt de i 
kommunalrätt förankrade revisionsuppgifterna. Därför engagerar de sig i att 
organisera såväl kommunala yrkesrevisorer som förtroendevalda i 
organisationerna Skyrev respektive Starev.  Detta sker för att utveckla 
revisionskunskaper som gör att  ansvaret för kommunernas verksamheter i 
framtiden ska kunna granskas och prövas med sakkunnigt stöd.  
 Studiens samlade resultat gör det möjligt att bättre förstå och få förklaringar 
till förhållanden och problem som beskrivits mer generellt  (för 
kommunrevisionen i de analyserade fallen i kapitel 8 ). Det gäller de exempel på 
utmaningar som kommunrevisorer hanterar i policyskapande 
revisionsprocesser, som stärker och förbättrar ansvaret (kapitel 9-11). När vi nu 
vet mer om vad det är som görs, och kan se vilket ansvar som uppmärksammas 
mer än annat i dessa kommunala revisionsprocesser,  kan vi se vilka kunskaper 
och institutionella arrangemang som medverkar till lärande och förbättringar. 
Av resultaten framgår därmed också vad i det politiska ansvaret som synas i 
mindre omfattning.  

Ömsesidigt meningsfulla och samverkande villkor för ansvarighet  
Interaktionerna som värderas skapas av ömsesidiga förändringstryck. Här är 
revisorernas lyhördhet för institutionella förändringar ett stöd för den förnyelse 
som värderas i kommuen. Trycket utifrån på revisionen utifrån möjliggör 
förändringarna inom revisionen.148 Revisorerna som medverkar i dessa 

                                                      
148 Dessa utifrånkommande förändringstryck har kopplingar till de institutionella förändringar 
som beskrivits i del I samt till utmaningar revisorerna möter som har beskrivits i del III. Det 
handlar om institutionella förändringar i lagstiftning för verksamheterna i kommuner, nya 
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ansvarsfrämjande revisionsprocesser vill också medverka till förnyelse och 
förbättringar i skötseln av revisionens uppgifter med utgångspunkt från det 
ansvar /den verksamhet de ser är viktigt att granska.  När förändringstrycket 
utifrån tillvaratas i samarbete mellan förtroendevalda och yrkesrevisorer, är det 
möjligt för nyskapande aktörer och företagsamma entreprenörer att pröva nya 
sätt att se på och ta sig an revisionsuppgifterna. Då anpassas revisionens 
självorganisering bättre till ansvaret som ska granskas. Då möter revisorerna 
kreativt och nyskapande utifrånkommande utmaningarna med sina tidigare 
erfarenheter och kunskaper om revisionens (brister i) arbetssätt. Därmed kan 
de självkorrigera sina tidigare brister, organisera revisionen mer ändamålsenligt 
med relevant kunskap för det ansvar som ska granskas, granska vad de 
bedömer vara väsentliga delar i ansvaret i komplexa organisationer. Samtidigt 
agera kostnadseffektivare genom att möta upp osäkerheter i ansvaret proaktivt 
och följa med ansvaret för att se de resultaten som skapas i pågånde 
förändringar. 
 Det visar sig i resultaten, att revisionsansvarigas kännedom om 
kommunrevisionens existens och uppgifter, kan vara tillräcklig för att 
revisionsansvariga ska sköta sina åtaganden mer aktivt och medvetet. En 
anmärkning från revisionen ses definitivt inte som någon politisk merit. Såväl 
revisionsansvariga som fullmäktigeledamöter uttrycker att kännedomen om att 
revisionen finns i sig utgör ett behövligt förändringstryck för att få ansvariga att 
vara mer eftertänksamma i vad de väljer att göra. Också revisorers enträgna och 
tysta arbete är ett stöd för att skärpa till sig och tänka efter en extra gång till 
förmån för mer genomtänkta argument. De öppna dialogerna mellan de 
berörda värderas också vara ett stöd för politiskt mer etiska ställningstaganden 
och beteenden.  
 Studierna visar också att såväl revisionsansvariga som fullmäktige kan vara 
de som tar initiativ och kontaktar revisionen för att ta tag i frågor som berör 
aktuella problem i ansvaret eller för att utbyta kunskaper kring 
revisionsansvarigas demokratiska villkor. Dessa revisionsprocesser ger inte 
enbart ingångar, som de ansvariga behöver för tillgång till kunskaper för 
medverkan i kollektivt beslutsfattade. De ger också insyn i relationer med starka 
beroendeförhållanden, där revisorernas oberoende ställning tillvaratas i 
konkreta situationer för att förhindra maktmissbruk och brister i ansvar, så att 

                                                                                                                             
huvudmannaskapsgränser samt bildandet av regioner; lagstiftning som ger den kommunala 
revisionen mer omfattande och nya uppgifter samt ger revisorerna rätt att ta stöd av sakkunniga i 
revisionsarbetet; lagstiftning med krav på upphandling som möjliggöra att revisorer kan byta ut 
tidigare biträden och själva välja helt nya eller som kompletterar de tidigare. Till det 
utifrånkommande trycket på förändringar inom revisionen hör också det som sker lokalt i 
kommunen; medborgare som frågar revisorerna om vart skattepengar i kommunen egentligen tar 
vägen varför det inte syns mer påtagliga/önskvärda resultat i kommunen av politiska beslut; 
beslut i kommunerna om förändrad politisk organisation i kommunen, införandet av modeller att 
styra verksamheten; förändringar i kommunrevisionens reglemente; kritiska frågor från 
uppdragsgivare och från granskade.  
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det som görs kan uppfattas vara legalt, legitimt och moraliskt försvarbart av 
dem som fått förtroende att representera medborgarna liksom av dem som 
berörs av att förtroendeuppdraget sköts i stödjande ansvarsprocesser mellan 
berörda i och utanför den kommunala organisationen. 
 Detta förutsätter att det finns kunskap om vad revisionen gör och att det 
finns förtroende för den i kommunen. Så är det inte alltid. Även om 
revisionsansvariga har kännedom om sitt ansvar och vet vad som i lagtext 
framgår att de är ansvariga för, är det inte säkert att revisionens existens, 
återkommande granskningar och upprepade påstötningar skapar 
förändringstryck. Till ytterligheterna hör fall i tre av kommunerna. Exempel 
nämns i kapitel 8 och åtgärder beskrivs i kapitel 10149. Där tog det fyra år innan 
revisionsansvariga började åtgärda återkommande påpekade brister om det 
revisorerna bedömde vara problem med styrning, uppföljning och kontroll, 
trots att det hade med det lagstadgade internkontrollansvaret att göra.  
 Bland de aktivt lärande revisorerna (kapitel 12) konstaterar 
kommunrevisorerna i ett fall att det tog tjugo år innan fullmäktige använde 
revisionen och revisorers informationsåterföring för att förbättra ansvaret i den 
riktning de ville se det utvecklas. Särskilt kommuners fullmäktigepresidium, och 
flera andra förtroendevalda, som inte längre ville representera den invanda 
ordningen, var trötta på att enskilda politiker och kunniga tjänstemän i 
praktiken styrde det mesta i såväl politik som förvaltning. 
Fullmäktigeledamöterna började gemensamt föra öppna diskussioner om 
värdeskapande och demokratiserande aspekter i det politiska ansvaret. Detta 
skapade handlingsutrymme och påverkade utvecklingen i kommunen. Först när 
fullmäktigeledamöterna begriper, att de är ytterst ansvariga för den 
gemensamma verksamhet kommunerna utför åt medborgarna och uppskattar 
varandras engagemang kan de förtroendevalda ta politiskt ledarskap med en 
mer demokratisk än byråkratiskt kunnig framtoning (Hamrefors 2009; Jonsson 
2002; Müllern och Elofsson 2006; Tönnies 1887/2001 i Harris 2001). Återfall 
förekommer och det institutionella stödet för ett mer långsiktigt nydanande 
transformering är skört. Det är de ansvariga i olika politiska åtaganden i 
kommunen som har det formella ansvaret för de beslut som krävs för att 
tillvarata de kunskaper som finns, både hos medborgarna och hos de aktörer 
som deltar i organiseringen av politiskt ansvar. Att verksamheter sköts effektivt 
och ändamålsenligt för medborgarna och med inriktning för demokratisering.  

En bättre samordning av verksamheten med politiskt ansvar ur 
medborgarperspektiv  
I de kommuner, som aktivt arbetat med att förnya fullmäktiges roll och 
arbetsformer har också kunskapen ökat om styrelsers, nämnders och 
                                                      
149 Kodnyckel A7, A6, A9. 
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beredningars revisionsansvar samt  revisionen. Här förekommer också lokalt 
mer uppdaterade och bearbetade revisionsreglementen som uttrycker den 
önskade inriktningen för revisionens arbete. Här uttrycks också behovet av att 
förbättra ansvaret ur medborgarperspektivet, och arbetssätten i 
revisionsprocesserna varierar beroende på vad det är för problem och för vem 
ansvaret behöver förbättras (Policytyp C) 
 Revisionsaktörerna i dessa kommuner är genomgående mer aktiva. De tar 
fler initiativ till kontakter och synliggör därmed det politiska ansvaret i och 
utanför förvaltningen. Kommunikationen mellan förtroendevalda och 
professionella har förbättrats och lyhördheten för de kommunala villkoren har 
ökat. Vanorna förändras. Från att det tidigare gällt att tysta ner problem och 
låta någon överta dem, bekräftas alltmer betydelsen av att se och möta 
problemen i sammanhanget genom att tillvarata berörda aktörers olika 
(kunskaps)förmågor och stärka varandras delaktighet i problemlösningen.150 
 Där fullmäktige har påbörjat eller håller på att förnya sitt arbetssätt 
tydliggörs förväntningarna på den egna och andras roll i de politiska 
arbetsprocesserna. Då efterlyses även att revisorerna ska ägna sig mer åt vad 
politiska beslut och verksamheter ger för resultat för befolkningen i 
kommunen. Då efterfrågar fullmäktige revisorernas informationsåterföring av 
det som faktiskt blir gjort och de förväntar sig att revisorernas information om 
detta beskrivs på ett underbyggt (tillförlitligt, trovärdigt) och begripligt sätt. 
 Med revisionens stärkta ställning i kommunallagen och kravet på 
upphandling  har de förtroendevalda revisorerna blivit alltmer medvetna om 
vikten av att frigöra sig från de revisionsbiträden som vill, och tidigare har fått, 
styra över de förtroendevaldas ansvar i kommunrevisionen. Det innebär att de 
som förtroendevalda revisorer upplever sig vara mer aktiva och att uppdraget 
kräver mer av dem. Det handlar om att påverka valet av frågor på revisionens 
agenda, att tillvarata de kontakter för insyn i verksamheten som tidigare 
saknades och ge bättre direktiv till biträdenas utredningar. Dessa förändringar 
är vare sig stabila eller genomgående i materialet, det upplevs fortfarande finnas 
problem med att yrkesrevisorer får styra revisionsarbetet utifrån andra än lokala 
revisionsvillkor. Detta framkommer av aktörer som representerar: 
yrkesrevisorer, förtroendevalda i olika roller samt chefstjänstemän i 
förvaltningen. 
 När ansvariga organiserar sig innovativt är det förmågor, kunskaper och 
mod som initierar förändringar i revisionsprocesserna. Oavsett vilken karaktär 
som framträder i ansvaret, är det inte möjligt utan att se till de ömsesidigheter 
som finns i organiseringens sociala situation. För att åstadkomma förbättringar i 
ansvaret för medborgarna, förutsätts att det finns ömsesidig respekt i möten 
med och för medborgarna och att ansvariga i olika åtaganden är lyhörda och 
hjälps åt att klargöra vad som brister. Ansvarets mål och medel berör mänskliga 
villkor, det är här och nu för medborgarna i kommunen som en heterogen 

                                                      
150 Sammanfattning Kodnyckel A (Idi.A1,3-9,11.A-F). 
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socialekonomisk och politisk enhet. Hur det står till med ansvaret, förtroendet 
och respekten för medborgarna kan belysas och beskrivas av människor, enbart 
monetära termer räcker inte. Var och en har mänskliga rättigheter till sitt liv, 
och ansvaret kan inte förtingligas eller inskränkas till respektive kommuns 
aktuella situation, politiska beslut och de verksamhetsresultat som granskas i 
legala och förvaltningen organisatoriska perspektiv. Legitimitet sker genom 
lokal förankring och representanter som har förtroende och tar ansvar med 
stöd i mänskliga erfarenheter och kunskap om medborgarnas förhållanden och 
livsvillkor i kommunen. Det visar sig i analyserna att den legitimerande 
ansvarsstrukturen främst hållas ihop av förtroendevalda. Sakkunniga 
yrkesrevisorer som biträder dem har generellt svårare att få tillgång till vad som 
sker i den lokala politikens beslutsprocesser, utöver det som uttrycks officiellt 
och formellt.  
 Yrkesrevisorer liksom professionella aktörer i verksamheterna medverkar i 
och tar  ibland också över det politiska ansvaret. De ger gärna uttryck för sina 
tolkningar av  politikens händelser, men har inte politiskt ansvar. Utan de 
förtroendevalda saknar de erfarenheter som ger stöd för förståelse och 
färdigheter, det som förutsätts för lokal legitimitet och ingångar för att se fler 
delar i ansvaret och dess utveckling. Då kan förhållanden, som granskas och 
beskrivs i pågående politiska beslutsprocesser och mötesfora, kopplas till 
tidigare kända verksamhetsresultat och de förändringar som värderas inom och 
utanför förvaltningen. Legitimiteten främjar förtrogenheten och när det 
representeras aktivt ser de politiskt förtroendevalda, i sina olika uppgifter inom 
det gemensamma ansvaret, till att de har tillgång till relevant sakkunnigt stöd för 
att kunna granska det.  Sakkunniga behöver direktiv från de politiskt ansvariga 
för utförandet och kunskaper som motsvarar den efterfrågade 
revisionsinsatsen. Då värderar kommunrevisorerna gemensamt effekterna av 
revisionsinsatserna i förhållande till kommmunal revisionspraxis rättsligt och 
lokal praktik.  
 Den samlade analysen visar därmed på betydelsen av att revisionens samlade 
kunskapsbas omfattar såväl relevanta teoretiska som erfarenhetsbaserade 
kunskaper, också på betydelsen av att relationerna i kommunen/regionen bärs 
upp av förtroende och professionalitet när tjänsterna i respektive kommun 
utförs. Då kan i granskningen och prövningen av ansvaret beaktas att det krävs 
både stabilitet och dynamik i skötseln av verksamheterna för att det ska vara 
legala och legitima tjänster, som bidrar till resultat av socialt värde, för 
medborgarna och för kommunen som politiskt, ekonomisk och social enhet. 
 Politiskt ansvariga måste idag klara av att visa ledarskap i lokal praktik och 
samverka så att de får tillgång till utspridd information i och utanför den 
kommunala politiken och förvaltningen. Ansvarets socialpolitiska principer är i 
praktiken mer osynliga än de många specialiserade verksamheternas 
ekonomiska styrprinciper och normer för de professionellas trygghet när de 
utför tjänster inom sin organisation. Inom ansvaret finns också medborgare för 
att i olika åtaganden och med lokal kunskap medverka i kommungemensamma 
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uppgifter. Institutionella villkor och frihetsutrymmen finns till för att tillvarata 
meningsfulla skillader i dynamiska samspelsprocesser i skötseln av den 
offentliga verksamheten. Mellanmänskliga och sociala samspelsprocesser kan 
inte förutsägas och standardiseras, men vi kan öva oss i att tillvarata egna och 
varandras erfarenheter och kunskaper med respekt för de olika livssituationer 
och förmågor som existerar.  
 Informationsutbytet i samverkan ska kunna  leda till såväl rättssäkra, 
ändamålsenliga som effektiva tjänster för de människor som berörs. Oavsett 
om tjänsterna i dagens välfärdskommuner utförs av många olika aktörer eller ej, 
så ska medborgarna kunna ges ett samlat, rättssäkert och ändamålsenligt stöd 
med en helhetlig syn på individuella och sociala omständigheter. Det är möjligt 
att göra i revisionsprocesser där ansvaret för verksamhetens ändamål gäller 
medborgarna. Revisorer beskriver hur de gör för att granska i för vem-
perspektiv. De har en annan utgångspunkt än traditionellt. De rör på sig i 
kommunen. Utöver traditionell tolkning med stöd i lagstiftig och beskrivningar 
av hur det ska gå till ur organisations-perspektivet, söker de information hos 
dem som närmast berörs  för att få med medborgarnas insikter, för att få 
kunskaper om var och hur ansvaret ska granskas och prövas för sin 
ändamålsenlighet.   
 Oavsett vilka aktörer som berörs i sociala ansvarsprocesser, är det liknande 
meningsmotiverande faktorer för lärande, ansvar och hälsa (Antonovsky 1991; 
Döös 2004) som förbättrar ansvaret och användningen av frihetsutrymmet i 
politikens organisering av socialt normativa samspel. Den studerade 
kommunala revisionens ingångar och interaktioner med berörda i 
revisionsproceserna har bidragit till ökad förståelse, kunskap och förklaringar 
omkring forskningsfrågorna. Ansvarets innehåll och förändring har med 
kognitiva och normativa sociala interaktioner och samverkansprocesser att 
göra. Vill vi samverka för hälsofrämjande lärande i ansvar, kan det sociala 
samspelet människor emellan och frihetsutrymmet i demokratins organisationer 
tillvaratas för att möjligöra en organisering, ömsesidigt samspel, med och för 
medborgarna.  

17.2  Slutsatser och återkoppling till 
kunskapspraktikerna  

Att se det politiska ansvaret som institutionaliseras i praktiken  
För ökad förståelse och kunskap om forskningsfrågorna har aspekter och 
dimensioner av politisk ansvars- organisering i kommunal och regional 
revisionspraktik synliggjorts. Det har skett via aktörer i svenska demokratins 
institutioner och organisering av verksamhet som ska skötas i en demokratisk 
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ordning. Den kommunala revisionen har varit min ingång för att undersöka 
ansvaret och kunskapsbärande relationer till offentlig verksamhet utförd i 
kommunen. 
 I samhället finns oklara förhållanden för vem som politiskt ansvar tas i 
kommunerna. För vem och vad kommunrevisorerna granskar är en empirisk 
fråga som  besvarats till en del. Det finns spänningar sett ur det statsbundna 
perspektivet, när lag tolkas i förvaltningen, verksamhet betraktas som en 
decentraliserad statlig kommunförvaltning, vilka ska klara av att producera 
service effektivt (Strandberg 1998, Brorström & Karlberg 2006, ESS 2006:2). 
Samspelet mellan demokratins vertikala nivåer för beslut, mellan stat och 
kommuner, respektive för de horisontella politiska relationerna för 
koordinering mellan berörda i kommunen, behöver hanteras och tillvaratas i 
lokala politiska arbetsprocesser om att demokratiska åtaganden ska organiseras 
så att de i praktiken motsvarar människors behov. När det inte sker, innebär det 
mänskligt lidande. Det betyder också slöseri med våra mänskliga och andra 
gemensamma resurser. Det kan också innebära att demokratins 
demokratisering institutionaliseras och byråkratiska i stället för att demokratiska 
institutioner bidrar till politisk demokratisering i samhället. 
 Revisionssystem har en korrigerande roll. De ska hjälpa politiken genom att 
synliggöra dess utmaningar. När problemen synliggörs kan ansvariga antingen 
bortse från avvikelser eller tillvarata dem så att systemets livskraft stärks 
(Luhmann 1995:.69f). Revisionssystem ska vara särskilt bra på att känna av 
avvikelser och reagera på de som är meningsfulla för att stabilisera eller förnya 
det politiska ansvaret i en kommun. När revisionen synliggör ansvarets 
utmaningar, säkerställer de möjligheten för politiskt ansvariga att ta ställning till 
vilken meningsfull organisering, som behövs. Om de förbises och därmed 
försvagar organisationers förmåga att upprätthålla normer, lagar och legitimitet: 
det som krävs för att institutioner ska kunna fullgöra sina uppgifter i samhället 
(Luhmann 1985: 367ff) Detta sker, när revisionen förstår de ansvarsrelevanta 
förhållandena och har tillgång till kunskap för att organisera revisionen 
självständigt. Det är kombinationen av lokal närhet för förståelse och kunskap 
om ansvaret tillsammans med förtrogenhet, integritet och relevant kunskap för 
att granska ansvarsprocessernas medel och mål som visar sig när den 
kommunala revisionen bidrar till vad kommunorganisationen är ordnad för 
(Luhmann 1985:425; White 2008:242).  
 Utgångspunkten för analysen av materialet är forskningsfrågorna. Om vilka 
aspekter i det politiska ansvaret som prioriteras i den förtroendevalda 
revisionens praktik, vilka utmaningar det innebär för de förtroendevalda 
revisorerna att möta och hantera för att granska just dessa aspekter i ansvaret, 
de som bedöms vara viktigare än andra i ansvaret. Det är också en fråga om hur 
revisionsprocesser organiseras när ansvarsrelevanta brister i organiseringen av 
verksamheter förbättras på sätt som värderas politiskt i kommunen, samt om 
vilka lärandeerfarenheter förtroendevalda revisorer lyfter fram och tar med sig 
från revisionsarbetet mandatperioden 2003-2006.  
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 I fältstudierna har revisionsprocesser analyserats i kommuners/regioners 
människonära tjänster,  utförda i egen regi. I den kommunala revisionen och de 
i avhandlingen analyserade processerna  sker samverkan med andra aktörer i 
utförande och organisering av revisionen. 
 För förtroendevalda ansvariga i offentlig verksamhet finns lokala/regionala 
självstyrelseutrymmen för att i en politisk demokratisk ordning sköta de 
uppgifter, som ska utföras för medborgarna, med stöd av kommuners och 
regioners förvaltningsorganisationer. I den konstitutionella  enhetsstatligt 
rättsliga regleringen vilar verksamheten i kommuner och regioner på 
demokratiska utgångspunkter. Inom ramen för den konstitutionella 
utformningen ges utrymme för olika demokratimodeller. Den kommunala 
revisionsinstitutionen har kommunalrättsligt reglerade uppgifter att granska och 
pröva revisionsansvaret i all verksamhet som ska skötas och utföras i 
kommuer/regioner.  
 För kunskap om ansvarets innehåll och innebörder, vilka utmaningar 
revisorerna hanterar för att granska det, har studien startat hos dem som 
formellt är politiskt ansvariga för den förtroendevalda revisionen. Den 
förtroendevalda revisionen har ett självstyrelseutrymme förankrat i 
kommunalrätt att få tillgång till all information de behöver och att med 
sakkunnigt stöd granska och pröva ansvaret i kommunal veksamhet enligt God 
revisionssed. I praktiken väljer de förtroendevalda revisorerna själva vad, hur, 
när och med vilka, de granskar när de fullgör den kommunala revisionens 
uppgifter.  
 Jag skulle inte kunnat besvara frågorna utan de medverkande intervjuade 
aktörernas erfarenheter, förmedla reflektioner och antaganden om vad som 
faktiskt sker. Bland dem som delgivit sina uppfattningar och erfarenheter, finns 
också aktörer som väljer att representera  institutionella begränsningar, och som 
andra möter eller exkluderar, därför att de inte väljer att medverka med det som 
är möjligt. Den kommunala revisionens frihetsutrymme innebär att den å ena 
sidan kan välja att granska, när , vad och hur, och med vilket stöd, den väljer för 
att granska ansvaret i verksamheten. Å andra sidan kan den välja att följa 
alltmer detaljreglerade lagbestämmelser. Detaljerade regelverk och alltfler 
förekommande lagtekniska föreskrifter visade sig i kaptiel nio och tio innebära 
begränsningar, som revisorerna först tog sig an och gick förbi för att komma 
vidare och för att få trovärdiga svar på vart medel i praktiken tog vägen. Frågor 
uppkom om varför förtroendevalda inte lär sig att använda de institutionella 
möjligheter som finns för att möjliggöra politiskt ansvar med stöd av 
kommunalrätt och med utgångspunkt i förhållanden i kommunen och den 
kommunala demokratins utrymme. 
  Ingången via revisionen har givit möjlighet att undersöka forskningsfrågorna 
i tolv olika kommunala/regionala kontexter och att analysera lärande 
organisering i ansvarsbefrämjande revisionsprocesser. I de empiriska studierna 
har politiskt ansvar synliggjorts och de ansvariga har mött problem och 
organiserat dem så som de värderar kommunalt. Därefter förstår de bättre vad 
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det innebär att sköta det politiska ansvar de har åtagit sig. Då har det politiska 
ansvaret i lokala problemsituationer förändrats, så att det i praktiken märks 
skillnad, när ansvar befrämjas och institutinaliseras Förändringarna 
gällde att de ansvarigas tidigare stöd i normer och kunskap (om)värderades, 
byttes ut eller kompletterades. Dessa ansvariga ändrade sina tidigare 
handlingar/icke handlingar till förmån för  vanor/normer som värderades mer 
förenliga med det politska ansvarets skötsel för kommuninvånarna och 
verksamheten. Efter förändringar värderades ansvarstagandet vara mer etiskt 
och moraliskt försvarbara sätt att sköta anvaret åt fullmäktige och 
medborgarna,  relaterades till  i demokratisk ordning fattade fullmäktigebesluten 
och till revisionsansvarigas skyldigheter att verkställa besluten. Ansvarets 
förbättringar sätts här i relationer till de kommuninvånare och medborgarna 
som direkt berörs av verksamheten.  
 Generellt granskar och befrämjar revisionen först och främst 
insititutionalisering av ansvar sett ur legalitets perspektiv. Ansvarets föremål är i 
första rummet de förtroendevalda och deras revisionsansvar i organisationen. 
Det är ett revisionsansvar för administrativa rutiner i ekonomisk redovisning, 
interna kontroller  och uppsikt över ekonomin. Detta granskas generellt i 
revisionen. Ibland initierar revisionen också samarbete och  samverkan, för 
bättre koordinering inom de olika förvaltningarna, styrelser och nämnder i 
kommunens organisation och riktar in sig på ekonomin, men utan ekonomiska 
analyser av medlens sociala effekter för medborgarna och kommunen som 
helhet.  
 Det gemensamma ansvaret för kommunens ekonomi granskas traditionellt 
med utgångspunkt från regelverk som gäller för att säkerställa den interna 
redovisningens skötsel. När budgeten brister ställs frågor om ansvaret för 
styrningen av ekonomin i organisationen, uppsikten över den styrningen och 
om medel förbrukas för den verksamhet som har beslutats. 
  I den kommunala revision där revisorerna är lyhörda för frågor i 
kommunens omgivning, ses det hela i ett gemensamt samverkansperspektiv 
mellan medborgarna och kommunen som helhet, följer revisionen med 
ekonomin och ansvaret för verksamhetens organisering. I dessa politiska 
ansvarsprocesserna, är utgångspunkten ett medborgarperspektiv och ansvarets 
föremål primärt de revisionsansvariga. Vad gör de här och nu för att sköta 
verksamheten? Här granskas lege lata, ur legalitetsperspektiv, de ser rättsligt 
reglerade aspekter och fullmäktigebesluten. Här uttrycks också ansvar för 
framtiden. Det  handlar om förtroendet för politiker, att politiskt ansvar tas för 
kommungemensamma frågor, som kommunens attraktionskraft för boende 
och företag samt dess utvecklingskraft. 
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Betydelsen av att problematisera ansvaret och synliggöra 
ansvarets principer  
Problematisering av begrepp, som de förtroendevaldas politiska ansvar och 
institutioner som stödjer det i sociala praktiker, är en väsentlig del i det sociala 
ansvaret i ett öppet samhälle. Där finns sociala beroendeförhållanden och 
samspelsprocesserna mellan medborgarna i kommunal demokrati. 
Kommunen/regionen, som ett socialt öppet och deltagarstyrt system hålls 
ytterst ihop med ömsesidigt ansvar i förtroenderelationer mellan medborgarna 
som ingår i den gemenskapen. Att problematisera det ansvaret i ett 
kommunaldemokratiskt sammanhang är en del av lärandet i det politiska 
ansvarets självreflexion. 
  Ansvarets principer finns inte i ting. Ansvarets principer finns hos de 
människor som i ord och handling använder sig av det, eller bortser från att 
göra det, oaktat institutionella komunaldemokratiska villkor för samhällets 
demokratisering. Ansvar är en mänsklig förmåga och kan övas upp och läras in 
när det praktiseras socialt i gemensamma angelägenheter. Det innebär att 
uttrycka egna uppfattningar och erfarenheter, att låta dem utgöra en del i den 
kollektiva kunskapen, som stöd för ställningstaganden och i beslut med 
kollektivt ansvar. Att ägna ansvaret åt det som är väsentligt för människorna i 
den kommunala/regionala gemenskapen innebär att tillvarata institutionella 
förhållanden så flexibelt och dynamiskt att de kan möjliggöra demokratisering 
inom rättsliga begränsningar.   

Se ansvarets kognitiva och normativa aspekter för kunskap i tid 
och rum 
Resultaten visar på betydelsen av att politiskt ansvariga förtroendevalda känner 
förtrogenhet i de uppgifter de åtagit sig och att de har eller får ingångar till de 
kunskaper och relationer de behöver för att aktivt representera åtagandet. För 
de förtroendevaldas olika politiska rollerna i ansvarets utveckling finns 
konstitutionellt stöd för att sköta åtagandet individuellt och kollektivt. 
 När ansvaret i politiska åtaganden är osäkert eller har uppenbara brister 
används revisionsprocesserna till att belysa, förhindra och förbättra det. 
Studiens empiriska resultat visar att det är möjligt när fler förtroendevalda 
synliggör sitt representantskap aktivt och praktiserar politiskt ledarskap i 
ansvaret, att representera det förtroendet de medvetet åtagit sig. Oavsett om 
ansvaret i den politiska organisationen gäller politiskt förtroende eller 
professionellt utförande är det ett mänskligt och socialt åtagande som vilar på 
ömsesidighet i sociala situationer. Ansvaret finns här och nu. Målet för politiskt 
ansvar är människor. Vi är heterogena, medborgare, var och en med samma rätt 
till sitt liv i kommunen.   
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 Revisionsinformationen för ett mer samverkande och organiserat ansvar i 
kommunen/regionen är något som politiskt ansvariga  skall värdera. Där det 
främjas uttrycker medverkande, i olika förtroendevalda och professionella 
roller, att det är ett såväl roligare och lärorikare som hälsosammare arbetssätt än 
vad de erfarit tidigare. De ägnar sig nu mer åt vad de politiskt värderar som 
viktigt och meningsfullt. De vill i handling synliggöra och aktivt bidra till att 
begränsade gemensamma resurser används adekvat i en verksamhet som är 
verkningsfull, ändamålsenlig och ekonomisk för medborgarna och av socialt 
värde i kommunen. Därför är de beroende av varandra och värdeskapande 
kontakter för informationsutbyte och av kunskapsbärande samverkande aktörer 
i kommunen. 

Förbättra ansvar med komplementärt kunskapsutbyte mellan 
fler berörda i olika roller   
Resultaten visar också att när olika politiska åtaganden hålls isär är en högre 
grad av specialisering möjlig. Det bidrar till att fleras kunskaper kan tas tillvara 
för att sköta de kommungemensamma upgifterna. Förtroendevlada 
representanterna försvårar ansvaret, när åtar sig uppgifter i flera olika roller 
inom den politiska organisationen. Resultaten visar att ansvaret kan främjas av 
att flera förtroendevada är mer aktiva i färre politiska uppdrag. Då kan de i olika 
uppgifter hjälpas åt komplettera varandra. I de ansvarsfrämjande 
revisionsprocesserna visar sig detta som en lösning på maktproblematik. Den 
skapas när ansvar övergår till beslutsmakt för några få som tillåts sitta på allt fler 
uppdrag i beslutsfattande som skall skötas kollektivt. Där sådana problem visar 
sig stannar det politiska ansvaret stannat kvar i förvaltningen. Det försvårar 
lärandet om hur ansvar praktiseras för medborgarna i kommunen. 
Förbättringar i ansvaret som värderas av de politiskt ansvariga och anställda, 
visar att politiskt ansvar främjas av ömsesidiga relationer och meningsfull 
fördelning av förtroendeuppdrag. Det förbättrar individuellt och kollektivt 
revisionsansvar i politiska beslutsprocesser.  
 När de förtroendevalda har tillgång till kunskap, och professionellt stöd för 
att få tillgång till och kunna medverka på formella politiska arenor och använda 
de institutioner som finns för stöd i det politiska ansvaret. Demokratiska 
beslutsprocesser är kommunalrättsligt eller ideellt baserade. Det partipolitiska 
engagemanget i kontakter och erfarenhetsutbyte med kommuninvånarna har 
andra spelregler än  de rättsliga procedurerna. De har med rättssäkerhet och 
rättviseprinciper för demokrati att göra. Att demokratins proceduer och 
institutionella arrangemang tillvaratas med en rättslighet som är såväl legitim 
som legal i lokal förhållanden. Att kombinera detta hör till de utmaningarna 
som revisorerna möter. När detta förstås, och rättsligheten hanteras ur 
kommunaldemokratiska förhållanden, ökar de förtroendevaldas respekt för 
egna och andras åtaganden. Då vet de bättre att deras aktiva medverkan behövs 
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i kommunen och de är mer lyhörda för ansvarsrelevant informationsutbyte. I 
kontakter med folk i allmänhet och med anställda finns i synnerhet ingångar för 
att söka kunskap och sköta relationer genom att representera politiskt ansvar 
formellt och frivilligt, i en representativ demokratimodell med deliberativa 
inslag och kunskapsutbyte i revisionsdialoger.  

Ansvaret som institutionaliseras och dess värde för medborgarna 
i kommunal kontext 
De analyserade resultaten ger inte svar på om de ansvarsfrämjande 
revisionsprocesserna bidrar till demokratisering, men ökar informationsutbytet i 
förtroendeuppdraget med medborgarna och aktörer som representerar olika 
organisationer och företag finns chansen. I kontakter med medborgare finns  
erfarenheter som kompletterar kunskapsbristerna hos aktörer i politik och 
förvaltning, kunskap som behövs för att i tid förstärka det ansvar som brister i 
den offentliga verksamheten. De aktivt lärande i politiskt ansvar visar sig kunna 
förbättra skötseln av sina egna och kommungemensamma uppgifter som 
fullmäktige fattat beslut om, när de har tillgång till  professionella aktörers 
kunskaper i organiseringen av revisionen. 
 För politiska prioriteringar inför beslut samt för utvärdering av 
verksamheten är kunskapen i förvaltningen otillräcklig. Ställningstaganden i 
beredning och i värdering av verksamhetsresultat förutsätter tillgång till 
kunskaper som finns utanför förvaltningen och i kommunikation med andra. 
Informationsutbytet i samarbetet mellan aktörer och samordning inom och 
mellan kommunala och regionala organisationer och nätverkskontakter i dess 
omgivning, upplevs som ömsesidigt värdeskapande för organisering av 
utmaningar, men fråntas någon av dem som berörs möjligheten att agera i sitt 
formella ansvar, som en del i det gemensamma ansvaret, uteblir den ömsesidiga 
respekten, den som krävs för att de olika aktörerna ska kunna samarbeta. Då 
kan de lära med varandra, se sina olika möjligheter, bli en del i lösningen av 
problemen i revisionsprocesserna. När problemen hanteras och 
samarbetsmöjligheterna och informationsutbytet med den kommunala 
revisionen uppfattas meningsfullt i ansvaret kan ansvarsfrämjande interaktioner 
beskrivas mer generellt. 
 Inom EU betonas betydelsen av subsidiaritet,  att beslut ska fattas så nära 
medborgarna som möjligt.151 Detta har inte enbart att göra med maktspridning 
eller med behovet av att valda politiker har tillgång till medborgarnas 
skattemedel att göra. Det har också med ansvaret och dess kunskapsbas att 
göra. För att stärka och betona den representativa aspekten i de kommunala 

                                                      
151 Med Sveriges inträde i EU 1995 och ratificeringen till Europarådets konvention om kommunal 
självstyrelse 1998 följer också bestämmelser som ska garanteras kommunerna i de stater som 
undertecknat den. De grundläggande bestämmelserna gäller politisk, administrativ och finansiell 
självständighet.  
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demokratimodellerna förutsätts att de förtroendevalda har de kunskaper som 
behövs för att representera ansvaret de åtagit sig, att ansvar tas och utkrävs där 
det är möjligt att göra det i demokratisk ordning (Zahariadis 1998, 2007; 
Scharpf 2003).  
 En ändamålsenlig organisering av offentliga verksamheter sker inom ramen 
för demokratisk reglering och konstitutionell utformning för respektive mer 
och mindre självständig och demokratisk politisk styrd nivå. En del i 
samhällsutvecklingen är att se möjligheterna för kommunalt och regionalt 
självstyre. Det gäller att frågorna om ansvaret och revisionsinformation 
återkoppas till organiseringen av verksamheterna.  För offentliga organisationer 
som är ansvariga för utförandet av dem ska revisionsinformationen skapa 
trovärdighet, nå ansvarsrelevans genom återföring och synliggörandet av 
befolkningsansvarets perspektiv. 
 När det handlar om ansvar för medborgarnas behov, politiskt ansvar, kan 
det (enbart) tas där det finns valmöjligheter för revisionen att granska anvaret. 
Offentliga organisationer ska stå till medborgarnas tjänst. Oavsett vilka de 
tjänsteproducerande verksamhetena är, måste de vara lyhörda för 
medborgarnas behov och att möjligheterna till politiskt ansvar för dem tas i 
anspråk. I resultaten visar sig att de förtroendevalda revisorer som tillvaratar 
information från medborgarna för sina ställningstaganden medverkat för insyn i 
ett tidigare osynligt ansvar. Medborgarnas erfarenheter är generellt en 
outnyttjad kunskapsresurs. 

Vad kan vi lära av Weber för att inte fastna i otjänliga 
perspektiv?    
För att granska och bedöma människonära verksamheters ändamålsenlighet är 
respekten för berörda människors erfarenheter ett villkor.   
 För att komma ur de järnburar som det finns sannolika risker att fastna i kan 
revisionen synliggöra möjliga utvägar och vara vägvisare utan att frånta någon 
sin ansvarsförmåga. Den behövs som en del i det gemensamma. Kan vi lära oss 
något av Weber som är användbart här och nu?  Med empiriskt stöd för snart 
hundra år sedan såg han och varnade demokratin för att byråkratisering kan 
hindra av demokratisering. Han visade också att byråkratiers specialisering 
skapar osäkerhet vad gäller ekonomiska och sociala effekter i samhället. 

”… i detta avseende måste man betänka, att byråkratin som sådan är ett 
precisionsinstrument, som kan ställa sig till förfogande åt mycket olikartade – rent 
politiska, rent ekonomiska eller andra – maktintressen. Av det skälet får man inte 
överdriva dess parallellitet för demokratiseringen, även om denna är typisk.” (Weber 
1987:85) 

Weber uppmärksammar oss på att det är oklart i vilken riktning en byråkratis 
ekonomiska eller sociala effekter går. Det är återigen en empirisk fråga hur 
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dessa effekter visar sig. Demokratiseringen av samhället i sin helhet, och 
oberoende av om den är reell eller formell, utgör en speciellt gynnsam grund 
för byråkratisering. Men den är ingalunda den enda möjliga. Weber visar att 
byråkratisering nivellerar de krafter, som står i vägen för den. Teoretiska typiska 
byråkratiprinciper främjar ojämlikhet, dess utmaningar har att göra med 
utjämning. Teoretiska typiska demokratiprinciper främjar jämlikhet, dess 
utmaningar har att göra med ojämlikhet.  Weber påminner oss om att 
”demokratin” som sådan är motståndare till byråkratins ”herravälde”, trots och 
på grund av sitt oundvikliga men oavsiktliga främjande av generellt ordnade 
regler. Som motståndare åstadkommer demokratin i vissa fall djupgående 
sprickor i, och hinder för, en byråkratisk organisation. Därför måste man i varje 
särskilt historiskt förlopp konstatera i vilken speciell riktning som 
byråkratiseringen förlöper (Weber 1987:85).  
 Förtroenevalda representanter är politiskt ansvariga för att i demokratisk 
ordning och innehållsligt  i den politiska ansvarsprocessen, identifiera, definiera 
och prioritera medborgarnas behov, mobilisera och fördela gemensamma 
medel genom beredning inför beslut, ansvara för utförandet, följa upp och 
utvärdera  prioriterade verksamheters resultat för medborgarna. När ansvaret 
enbart granskas  i legalt eller organisationsperspektiv och fokuserar på ansvaret 
för ekonomiska medels redovisning och internkontroll inom 
förvaltningsorganisationen, blir politiskt ansvarigas medborgarperspektiv 
instängt och begränsat till organisationen som sådan. Då  är risken stor eller 
redan ett faktum, att ansvaret och medborgarperspektivet har fastnat i 
järnburen. Då försvåras att kunskap förankrar ansvaret och ansvarsprocesserna 
i sociala dimensioner, liksom granskningen av verksamhetens sociala effekter 
för medborgarna i kommunen.  
 Fastnar det politiska ansvaret och de förtroendevalda representanterna i 
förvaltningsperspektivet sluter sig systemet och den kommunala revisionen blir 
en intern revision. De förtroendevalda representanterna ansvarar formellt för 
det som görs, oavsett hur det går till i demokratiska procedurer i 
beslutsprocesser. Att det hela uppfattas legalt och legitimt samt moraliskt 
försvarbart av de medborgare som berörs av besluten är avgörande för om det  
hela går i riktning för en mer demokratisk ordning eller en byråkratiserad 
demokrati. Görs inget handlingskraftigt med stöd i annan princip för 
organiseringen så sitter vi då alla till sist i den järnbur som mer eller mindre 
o(önskat) har skapats av byråkratiseringsmaskineriets självorganiserade 
legala/rationella idealtypiska auktoritet (Weber 1983:15f, 1987:147-154).   
 De institutionella villkoren  och frihetsutrymmet för ansvar är till för att 
användas interaktivt i samspel mellan medborgarna och institutionerna. Hur det 
går till i ansvarsprocesserna påverkar vilka värden vi lär oss respektera samt hur 
vi tillvaratar enskilda människors förmågor också förmåga till mellanmänskliga 
sociala relationer. De studerade policyprocesserna visar  att det är ansvaret för 
den ekonomiska ordningen som prioriteras i hur verksamheterna sköts i 
förvaltningen. Samtidigt handlar revisorernas utmaningar också om att möta 
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andra aktörers oförståelse och kunskapsbrister för ett delat ansvaret. Här finns 
möjliga förändringar för att stärka de förtroendevaldas ansvarstagande i 
praktiken. 

Revisionens utgångspunkt ansvarets institutionalisering och 
demokratisering 
Vad revisionen väljer att granska är kopplat till vem som avgör vad som är 
viktigt i ansvaret och hur ansvaret granskas. Om ansvaret som granskas 
uppfattas vara relevant för de revisionsansvariga och det politiska ansvaret, för 
medborgarna i kommunen, har att göra med vilka utmaningar de politiskt 
ansvariga för den kommunala revisionen möter och hanterar. När 
utgångspunkter och angreppssätten är förenliga kan revisionen inhämta 
trovärdig och väsentlig information, återföra det till dem som svarar för det 
ansvarets skötsel i praktiken. Då kan det tillvaratas och skapa en meningsfull 
skillnad som förbättrar ansvaret. Det ansvaret som granskas kan vara mer eller 
mindre partikulärt och när det tillvaratas för förändringar och 
ansvarsförbättringar är det komplementärt. Den stegvisa utvecklingen i det 
ansvar som granskats har också med revisionens förmåga att hantera 
utmaningar och få tillgång till yrkesrevisorer med kompletterande kunskaper. 
Att granska ansvaret som helhet, följa det i föränderliga och komplexa 
organisationer, och se vad som är väsentligt att återkoppla till verksamheterna 
har också att göra med revisionsorganisationens egen förmåga att hantera 
komplexitet.  
 Weber varnar för det som han sett vara vanligt förekommande i statliga 
strukturer, att ämbeten kan tillsätta ”herrar”, de som dominerar i någons 
intresse i byråkratin. Oavsett om den ”herren” är ett ”folk” som utrustats med 
formell legal makt, så klarar han/det sig inte för den överlägsenhet, som 
byråkratin vill bibehålla genom att hemlighålla sina professionella kunskaper 
och avsikter. Följden blir en byråkratisk förvaltning med tendensen att vara 
utan insyn från allmänheten, och som så långt  som möjligt undandrar  sin 
kunskap och aktivitet från kritik. Weber oroas för en samhällsutveckling som 
visar sig i byråkratisering snarare än i demokratisering. Han vill skapa förståelse 
för att ett dåligt informerat parlament är välkommet för byråkratin. Uppgivet 
konstaterar han att de politiska partierna byråkratiseras på samma sätt (Weber 
1987:86f). 
 Weber såg att partierna också organiserade sig enligt byråkratiseringens 
principer. Fortfarande är partierna de som utser dem som ska bära förtroendet 
och ansvaret, de som ska hålla ihop ansvar för medborgarna i 
kommunen/regionen. Men det är olika principer förenade med ansvaret som 
organiseras i politisk, kommunaldemokratisk för medborgarna i kommunen, 
respektive för det frivilliga politiska arbetet. I nomineringen till det reglerade 
förtroendevalda politiska arbetet ska partierna ge sina bidrag till att politiskt 



Ansvarsbefrämjande revisionsrelationer 

427 

ansvar kan skapa en skillnad av betydelse för medborgarna liksom för 
samhällets demokratisering, att skapa relationer i kommunikation mellan 
befolkningen och de som frivilligt och legalt engagerar sig politiskt i samhället, 
så att var och en jämlikt får äga makten över sin egen erfarenhet, det är 
demokratiseringsfrågor. När detta sker uppstår det som kan bidra till att vi lär 
av varandra och gemensamt  tillvaratar vars och ens bidrag för den sociala 
gemenskapens bästa (Dixon 1999; Domingues 2000). 
 Dagens institutioner borde skilja sig från tidigare former av social ordning 
genom att de är dynamiska (Giddens 1991) och i att organisationer  utmärks av 
en organisering där de medverkandes samskapande betydelser värderas (Clegg 
1990). När medborgarna är ändamålet i gemenskapen finns det behov av att 
samarbeta, öppna dörren till järnburar för att förstå frågorna i sammanganhet, 
lära i kunskapsutbytet med varandra att organisera utmaningar adekvat med 
befolkningsansvariga utgångspunkter. Legitimiteten i vår tid handlar om tilltro 
till de institutionella arrangemangens förmåga att effektivt svara upp mot 
kommunbefolkningens gemensamma problem i praktiken.  
 Det finns lärdomar att tillvarata från Webers senare sociologiska 
samhällsanalyser av mer öppen karaktär. Där behandlar Weber människors 
frihetssträvanden i det modernare samhällets utveckling genom deras frivilliga 
och kreativa medverkan. Här visar sig att samhällsbyggande på basnivå skiljer 
sig från tidigare traditionella, typiskt statsbundna enheter, som legalt rationellt 
styrdes genom dominerande i relationer. Där människors socialt kreativa 
förmåga efterfrågas för att sköta olika uppgifter, där tillvaratas institutionernas 
elasticitet, dynamik, flexibilitet i samhällets utveckling (Henderson 1996, 2006; 
Dixon 2000; Domingues 2000; Ingham 2003; Hodgson 2008; Schumpeter 
2008). Typologin beskrivs med ansvarsutrymme för var och en, organiseringen 
är frivillig och jämlikt utan förtryck av varandra, med ett ansvarsfullt 
medverkande utifrån vars och ens förmåga. Medborgarna organiserar sig här 
efter principen ´inte-legitimt att dominera någon´(die nichtlegitime Herrschaft). 
Det är en idealtypisk legitimitetsprincip för individens frihet i direkt samverkan 
med medlemmar i sociala system som betonas där. Startpunkten för analysen 
ligger hos människorna. Var och en har det frihetsutrymme som behövs för att 
själva kunna medverka i förverkligandet av sitt leverne, i institutioner som och 
möjliggör detsamma för alla sina medborgare (Domingues 2000). 
 De analyserade revisonsprocesserna har särskiljande egenskaper och kan likt 
de Weberska idealtyperna karaktäriseras med kännetecken som att vara av mer 
och mindre legal, byråkratisk respektive legitim karaktär.  De tar sin utgångspunkt 
på olika ställen. I regelrättslig lagstiftning, i förvaltningsbyråkrati respektive hos 
de medborgarna som berörs, är medverkande i och/eller berörs av tjänsternas 
utförande. Det finns därmed olika komplementära alternativ, och det handlar 
om att inte ge upp hoppet i sökandet för hur vi idag bäst kan bidra till 
demokratisering och en ansvarsfull skillnad för ändamålsenliga tjänster för 
kommuninvånare  i de svenska välfärdskommunerna. 
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 Revisionen i kommunerna kan ha betydelse för demokratins 
demokratisering när den klarar av att bidra till bättre ansvar och de 
institutionella arrangemangens förmåga att effektivt svara upp mot prioriterade 
behov i kommunen. Detta förutsätter förtroendevalda som befinner sig mer 
utanför förvaltningen än i de byråkratiska processerna. De  fastnar annars lätt i 
organisationernas interna byråkratiska processer så länge de enbart tar stöd av 
den kunskap som finns i förvaltningen och går genom de professionella. Med 
stöd av kunskapen de får i informationen som efterfrågas av medborgarna 
breddas perspektiven. Ur medborgarnas perspektiv  ska revisionen svara för att 
det tillsammans med medborgarna organiseras politiska samspelsprocesser, som 
sträcker sig längre än till de professionellt utförda insatserna, som prioriterats i 
redan befintliga verksamheterna.  
 De förtroendevaldas kontakter med medborgarna utanför förvaltningens 
processer är en ännu outnyttjad kunskapsresurs att tillvarata mer för den 
förnyelse som krävs för att främja legitima och legala demokratiska 
institutionella arrangemang, för demokratisering. Där det görs synliggörs 
ansvaret också för kommunerna som ekonomiska, politiska och sociala 
gemenskaper och det problematiseras öppet vilket ansvaret som kan tas, 
utvecklas eller utkrävas. Här visar sig det politiska ansvaret som ett socialt 
medel för kommunernas organisering av verksamheterna och inte enbart som 
ett begrepp med normativa inslag i reglerade verksamhetsprocesser. När 
ansvariga aktörer,  i olika åtaganden samverkar med flera andra olika aktörer lär 
de i kunksapsutbytet med varandra att bättre respektera och representera sina 
olika åtaganden för medborgarna. Det förbättrar ansvaret för ekonomin, 
redovisningen och den interna kontrollen i verksamheten. Vissa delar i 
revisionsansvaret och beslutsprocesserna blir mer synliga än andra i dessa fall. 
Det kan delvis förklaras av de problem som visar sig i resultaten (kapitel 11). 
Där framträder betydelsen av att revisionen organiseras med kommunrevisorer 
som har tillgång till kunskaper om ansvaret i kommunen, tillgång till metoder 
för att granska ansvaret. Revisionens kunskapsbas är en utmaning att möta för 
att revisionens uppgifter ska kunna fullgöras. Revisionens legitimitet och 
trovärdighet som demokratisk institution har att göra med om de kommunala 
revisorerna kan organisera sig för att fullgöra revisionens uppgifter i dialog med 
medborgare och verksamheter.  

Kunskap i ansvaret som ska granskas och kunskap i att granska 
det   
De förtroendevalda som möts i överläggningar och dialoger lär varandra att 
använda sina institutionella ansvarsutrymmen för organisering av de uppgifter 
som de har ansvar för i sina respektive organisationer. De blir bättre på att se 
möjligheter lokalt och regionalt. Det som samverkande kan åstadkomma de 
värden som eftersträvas med verksamheterna. Det innebär att revisionen får 
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tillgång till och kan använda de institutionella villkoren som finns för politiskt 
ledarskap i organiseringen av verksamheterna. Ansvaret förbättras då på sätt 
som gör att aktörer gemensamt samverkar till att fullmäktiges beslut utförs, 
följs upp och värderas i förhållande till för vad/vilka förändringar, som 
verksamheten skulle bidra med i kommunen. Förtroendevalda representanter, 
som tidigare brustit i att använda de kommunaldemokratiska institutionerna på 
politiskt etiskt och moraliskt försvarbart sätt, fick i revisionsprocesserna nya 
kunskaper, de omprövade tidigare sätt att ta individuellt och kollektivt ansvar 
inför fullmäktige och för medborgarna i kommunen.  
 Resultaten i dessa revisionsprocesser visar på värdet av informationsutbyte i 
dialog och öppna samtal mellan dem som berörs i de kommunalpolitiska 
beslutsprocesserna. Detta erfarenhetsutbyte och kunskapande med varandra 
skapas av förnyelseinriktade aktörer, som öppet och konkret ger uttryck för att 
det som pågår kan förhindra/förhindrar att fullmäktiges mål och riktlinjer får 
genomslag i den kommunala praktiken och den kvalitetsuppbyggnad som 
behöver ske i kommunrevisionens arbete. Lärande i mötesfora, öppna samtal 
och värdeskapande nätverkssamarbete kring de kommunaldemokratiska 
frågorna bidrar till att de enskilt och gemensamt får fördjupad förståelse för  
hur de bättre kan medverka  till en kommunal demokratisk ordning i det 
kommungemensamma politiska ansvarets processer, bidra till ökad insyn i 
ansvaret för medelshantering och till utförande av verksamhet som prioriterats i 
fullmäktiges beslut.   
 Resultaten visar att kunskapsbrister förhindrar den kommunala revisionen 
att själv organisera den kommunala revisionens uppgifter. När revisorerna är 
lyhörda för utifrånkommande information om behov av förändringar i 
revisionen när de med kunskap om ansvaret som de ska granska inser sina egna 
kunskapsbrister, använder de förtroendevalda revisorerna vidgade relationer för 
att sakkunnigt organisera revisionsuppgifterna. 
  Den praktikerrelaterade kunskap som krävs i kommunrevisionen förutsätter 
lokaldemokratisk förankring av förtroendevalda revisorer. De är beroende av 
sakkunnigt stöd för att revisionsuppdraget ska kunna fullgöras, att 
revisionsmetoderna anpassas till aktuella revisionsfrågor. Revisorer som klarar 
av att organisera sina utmaningar följer i granskningen såväl pengarna som 
ansvaret dit det rör sig och de återredovisar öppet vad de ser utan att överta 
någon annans ansvar. Revisorernas val av angreppssätt i revisionsmetodiken 
och organiseringen av revisionsuppgifterna är ett problem. Revisorerna själva 
måste först hantera det för att alls kunna förmedla trovärdig 
revisionsinformation. Förbättrings- och förnyelsebehovet i revisionen gäller 
revisorernas kunskaper, och sätt att organisera och utföra revisionen.  
 Vilken kunskapsbas ansvariga aktörerna i revisionen har tillgång till, och hur 
de väljer att använda sig av den, är avgörande för hur och vad som granskas 
och prövas i respektive kommun, landsting och region. Det påverkar om 
revisionsinformationen uppfattas vara användbar och av värde för dem som 
åtagit sig olika förtroendevalda och professionella uppgifter i kommunernas 



Internationella Handelshögskolan 

430 

politiska organisation. För att få tag i informationen, och förmedla den så att 
ansvariga och skötseln av verksamheten och medborgarna kan använda den i 
sitt sammanhang, behöver förtroendevalda revisorer och professionella 
kommunrevisorer praktisera sitt ansvar aktivt och använda de institutionella 
villkor som i praktiken finns för revisionens organisering. Det är möjligt när 
revisorerna får administrativt stöd och professionellt stöd som motsvarar 
granskningsuppdraget. Revisorernas tillgång till kunskaper och värdeskapande 
nätverkssamarbete visar sig vara centralt i en förnyelse som bidragit till att 
policy för önskvärt och förbättrat ansvar skapats i de studerade 
revisionsprocesserna.   

Att se samverkansmöjligheter för lärande i gemensamma 
uppgifter  
I analyserna av förtroendevaldas och anställdas lärande i organiseringen av sina 
olika uppgifter i kommungemensam verksamhet, finns spänningar mellan olika 
deltagares meningsmotiverande drivkrafter för lärande. Där blir de 
institutionella villkoren för politiskt ansvar i kommunaldemokratiska 
förhållanden särskilt synliga. Enskilda individers vilja och förmåga till lärande 
och ansvar är förutsättningar för dynamiska interaktioner mellan de aktörer 
som berörs i organiseringen av den kommunala verksamheten. Det visar sig att 
ansvaret att sköta kommungemensamma frågor inte självklart är förenliga med 
vad revisionsaktörerna vill lära mer om. Här prövas de olika aktörernas vilja att 
lära i informationsutbyte med andra, inte enbart för sin egen skull utan också 
för att kommunala revisorers information utgör en väsentlig del som den enda 
kommunalrättsligt reglerade granskaren. Utan trovärdig information har 
revisorerna svårt att skapa legitimitet för sitt åtagande. Det handlar också om 
rättssäkerhet. Revisionsinformationen ska kunna bidra till kunskap som behövs 
för politisk ansvarsförmåga för och med medborgarnas medverkan. De bör 
vara både mål och medel för den verksamheten som kommunen utför. 
 Den kommunalrättsligt reglerade kommunala revisionen, de förtroendevalda 
revisorerna, har frihetsutrymme för att kunna fullgöra sina uppgifter med det 
sakkunniga stöd de anser sig behöva. Den kommunala revisionen har stöd i 
demokratins rättsliga institutioner för att få insyn i verksamheten, att ta del av 
de förhållanden de förtroendevalda revisorerna anser behövs för att kunna 
uttala sig om ansvarigas skötsel av verksamheten. Det räcker inte enbart med 
kunskap om det politiska ansvaret. För att granska förutsätts att den 
kommunala revisionen har tillgång till speciell kunskap. Att de förtroendevalda 
revisorerna klargör direktiv och självständigt utser sakkunniga revisorer som vill 
granska och lära sig vad deras förtroendevalda kommunala uppdragsgivare 
anser sig behöva: Ansvarsrelevant information om verksamhetens processer, 
sett ur och för medborgarnas perspektiv med respekt för demokratins villkor är 
en väsentlig del i den kommunala revisionen. 
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 När förtroendevalda ser möjligheterna i de villkor som finns för att deras 
kommunalrättsligt reglerade åtagande ska skötas med politiskt ansvar i 
demokratisk ordning, kan de mer aktivt medverka i politiska beslutsprocesser 
som är kopplade till aktuella förhållanden för kommunmedborgarna. Konkret 
innebär det att förtroendevalda i olika roller och dem de samarbetar med i 
organiseringen hjälps åt att synliggöra vilka ingångar som finns för 
förtroendevaldas aktiva medverkan i politiska beslutsprocesser. Med ökat 
kunskapsutbyte de berörda emellan skapas förståelse för vad åtaganden i 
politiska uppgifter innebär av överväganden och självständiga 
ställningstaganden i det kollektiva ansvaret. I det gemensamma politiska 
ansvaret är medborgarnas erfarenheter och kunskaper på motsvarande sätt en 
tillgång att tillvarata i beslutens beredning samt i värderingen av effekter och 
verksamhetsinsatser.  
 I de ansvarsrelevanta interaktionerna mellan revisionspraktiker och  politiskt 
ansvariga i kommunen finns variationsrikedom. Den förutsätter flexibilitet i 
valet av slutledningar för att ta vara på möjligheter som finns för förbättringar 
av kunskapsbrister och förändringar av tidigare vanor som visar sig i aktuella 
ovanor. Det förutsätter förmåga att organisera och granska ansvar i komplexa 
sociala system. För att göra det förutsätts såväl stabila och uthålliga som flexibla 
och tillfälliga sociala samspelsrelationer som ger en samlande kunskapsbas för 
att granska ansvaret i olika lokala kommunaldemokratiska förhållanden. 
 I ett demokratiskt system är medborgarna alltid ändamålet för systemet. 
Resultaten i avhandlingens fallstudier visar den dialogbaserade 
kommunikationens vitala del i instutionalisering av ansvarighet i sociala system.  
Revisionsdialogerna är för ansvarighet normerande interaktioner. De ger 
fastställda möjligheter  att tillräckligt regelbundet skapa interaktioner för 
ansvarighet, inom och emellan de organisationerna som samordnat ska verka i 
demokratisk ordning.   
I avhandlingen visar resultaten på betydelsen av att inte tappa bort att det är 
medborgarna som är utgångspunkten. Tappas de bort försvinner medlet och 
ändamålet för det politiska ansvaret.  

Se ansvarsprinciper i rättsliga samspel för medborgare i 
demokratisystem  
I det politiska ansvaret i svenska kommuners och regioners  
självstyrelseutrymmen finns erfarenhetskunskap utspridd bland dem som deltar. 
För ökad förståelse och kunskapbaserat stöd att lösa angelägna 
samhällsproblem, behöver kunskaper samlas in systematiskt och samordnas. Då 
kan den samlade kunskapsbasen tillvaratas i beredningen, i direktiv för 
utförandet, uppföljning och utvärdering av verksamhetens sociala effekter. 
Skapas förändringar som är önskvärda för medborgarna i samhället?  
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 Avhandlingen visar att alla erfarenheter av det som varit inte är användbara 
för att möta ansvarsutmaningar ur medborgares kommunala perspektiv. 
Institutionaliseringsprocesser behöver sättas i rörelse i omvänd riktning. Det 
fordrar en vilja till lärande och att ansvar tillvaratas, att kunskapsbrister inses så 
att samverkan tränas upp. Detta visar sig vara möjligt i revisionsprocesser, givet 
att vare sig revisorer eller granskade gör det till ett enskilt (privat) eller isolerat 
bekymmer om kommunikationen är ensidig inledningsvis. När ingångarna 
öppnas för fleras medverkan och kunskapsutbyte kan dialogen bli deliberativ 
och lärande, sätta igång ömsesidiga kommunikations- och samspelsprocesser.   
  Den stabilitet, som skapats under välfärdsstatens utveckling mot 
förvaltningseffektiv servicedemokrati i kommunerna, har ur ett centralt 
perspektiv skett decentraliserat, delegerat och på distans. Det har i 
kommunerna tränat upp lydnad, att följa direktiv, tolka regelverk ur ett centralt 
ledningsperspektiv med generell legitimitet skapat normer för lokala 
institutionella samspelet. Sådan legitimitet är förrädiskt generell, 
homogenisernade, upprätthåller myter, skapar försvarsmekanismer mot inre 
reflektion och lärande ur situationer som ger insikter för reorientering (Hedberg 
2001). Den invanda legitimiteten utmanas då frågor om för vem och för vad 
uttrycks. Då framträder de institutionella spänningar som avhandlingens 
resultat visar. Fallstudierna visar att de är möjliga att möta med politiskt ansvar. 
Det ansvar som synliggörs gäller inte för lydnad till statlig reglering utan för att 
ur socialt kommunalpolitiskt, rättsligt,  ekonomiskt, demokratiskt ansvar 
organisera verksamhet för medborgarna, där politiskt ansvar i demokratisk 
ordning och demokratiskt ansvarsutkrävande kan följas åt (Hjern 1999). Detta 
är ansvarsprocesser som visar sig pågå. Rörelsens riktning är tydlig i hela det 
empiriska materialet. Hastigheten varierar, vilket inte är oförenligt med 
värdebaserad normering med stöd av god lag för demokratisering i de 
undersökta förhållandena kan ansvarets sociala effekter följas nära i tid och 
rum. Medborgarna finns i närheten.  
 De kommunala organisationernas självorganisering sker med start i resultat 
som de tidigare skapat (Luhmann 2005). Har den ansvarsbefrämjande 
organiseringen väl börjat röra på sig, i riktning mot samverkande, 
kunskapsbärande verksamhetsprocesser, så kan normeringen i de sociala 
praktikerna stärkas och organiseringen ske säkrare efter hand i utvidgade och 
mer komplexa förhållanden. Stabilare sociala samspelsrelationer kan förberedas 
i ömsesidiga interaktioner för ansvar som tas, granskas och värderas med stöd 
av trovärdig kunskapsbaserad revisionsinformation. För att den kommunal 
revisionen på kort tid ska kunna synliggöra ansvarets mångfaldiga innehåll och  
möta dess sociala utmaningar lokalt och regionalt, förutsätts politiskt 
(med)ansvariga aktörer som tillsammans sagt ja till åtaganden ur befolknings-
/medborgarperspektiv och att tillvarata och i praktiken förstärka 
kunskapsbaserad utvecklingskraft.  
 När det saknas enighet och vilja att (av)lära, frivilligt utbyta kunskaper på 
strategisk aktörs-/organisationsnivå, för att förändra och utmana invanda 
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institutioner, försvåras möjligheten för den offentliga organisationen att 
organisera verksamheter adekvat. Den kan då inte möta nya behov, 
ansvarsområden och samhällsförhållanden med politiskt ansvar för 
medborgarna. Detta förutsäter också fullmäktigebeslut som ger möjlighet till 
insyn i verksamhetens organisering och att den kommunala revisionen kan 
granska ansvaret nära och i tid, oavsett vart utförandet i 
verksamhetesprocesserna leder i tid och rum. Detta skapar förutsättningar för 
att samarbetet sker med aktörer som respekterar kommunens rättsliga och 
demokratiska villkor. Fullmöktigebeslut som ger legitimitet för samverkan 
mellan aktörer lyhörda och motiverade att lära, i organisering av utmaningar för 
att skapa värde för medborgarna i samhället.  
 Om det politiska ansvaret i verksamhet som utförs av kommunal 
organisation och kommunal revisionsinstitution ska skötas legalt och legitimt, 
etiskt och moralist försvarbart,  med stöd av institutioner för demokrati i teori 
och praktik, så förutsätts att dessa möjligheter konsekvent tillvaratas och 
ömsesidigt med respekt för samtliga som åtar sig att representera och medverka 
i politiskt ansvariga samspelsprocesser. Det förutsätter att varje medborgare 
respekteras och att aktörer i demokratins institutioner respekterar villkoren som 
finns för det. Att urskilja behov, prioritera, fördela, och omfördela uppgifter 
och mobilisera de medel som möjliggör att samhällsverksamhet kan skötas med 
politiskt ansvar.  Det innebär att demokratins stabiliserande och dynamiska 
institutioner lärs in, tränas, lärs av, prövas och beaktas jämlikt och rättvist 
oavsett det demokratiska systemets geografiska avgränsning. Det innebär att 
aktörer som representerar demokratins sociala system har samma villkor 
överallt att i möten mellan sig aktivt i varje utmaning träna med ansvar för 
förtroende och respekt, för och med människor. Det innebär att institutionalla 
regelverk ska finnas och tillvaratas för detta. På samma sätt som 
kommuner/regioner inte föreskriver regelverken ensamma för en i 
majoritetsbeslut överenskommen uppgiftsfördelning, kan det inte heller från en 
demokratis nationalstatliga nivå, utfärdas diktat utan att beakta ett ömsesidigt 
samspel sett ur ansvaret i kommunal-/regional-demokratiskt 
självstyrelseutrymme. Inte heller kan politiskt ansvariga bortse från 
förbättringar i offentlig verksamhet, när det visar sig vara möjligt med 
kalkylerbara osäkerhets- och riskförhållanden tillsammans med aktörer som 
representerar ideellt, eller privaträttsligt, kunskapsbaserade utgångspunkter och 
bidrar till en mer adekvat organisering av ändamålsenliga mäniskonära tjänster. 
För sådana samverkande ansvarsprocesser förutsätts att fullmäktigeförsamlingar 
tillvaratar sina beslutsmöjligheter, att respektive politiskt folkvald församling 
förvissar sig om att samverkansaktörer är införstådda med de samarbetsvillkor 
som gäller, att det är öppenhet, insyn, granskning, utvärdering av verksamhet i 
demokratisk ordning. 
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17.3  Fortsatt forskning  
I avhandlingen har kommunala revisionsprocesser varit ingången. Revisionens 
organiseringsprocesser har följts och bidragit till ökad kunskap om 
forskningsfrågorna Insyn i revisionsprocesserna har givit ökad förståelse, 
kunskap och förklaring av forskningsfrågorna om ansvaret. De innehållsliga 
aspekterna kring ansvaret och dess sociala samspelsdimensioner har prioriterats 
före de enskilda aktörerna. Detta har också bidragit till ökad förståelse och 
kunskap om ansvaret, belyst revisorernas utmaningar och ansvarets utsatthet, 
när det saknas kunskap för att synliggöra och granska det. 
  Studie har visat på utmaningar som kommunala revisorer och yrkesrevisorer 
har att hantera för att få tillgång till den kunskapsbredd som revision i 
kommuners och regioners samtida verksamheter kräver. Den generella 
teoretiska begreppsramen kan fortsatt förfinas och kompletteras för att med 
startpunkt hos prioriterade medborgargrupper följa organiseringen av den 
människonära tjänsteverksamheten, liksom av den kommunala/regionala 
strukturella utvecklingsverksamheten. 
  Demokratisering kan rent teoretiskt och lagtekniskt tecknas och regleras på 
distans, med för demokratisering i lokal och regional praktik förutsätts närvaro 
av politiskt ansvariga, som i samspel med medborgarna är lyhörda för deras 
initiativ till förnyelsebar organisering av ömsesidigt rättvisa mänskliga, 
hälsosamma och värdeskapande relationer. Eftersom det politiska ansvaret i 
kommuners och regioners demokrati ansvarsetiskt kan tas där det finns 
självstyrelseutrymme att göra det, är det möjligt att analysera organiseringens 
medel och ändamål. De sociala effekterna av politiskt ansvar i människonära 
verksamheter kan följas på nära håll, med stöd i de begränsande villkor som 
finns.  
 Detta kan bidra med kunskap som stöd för politiskt ansvariga i samspel 
mellan olika systemnivåer, träna förmågan till lärande och hälsofrämjande 
ansvar. Det gäller också att inse och respektera sådana begränsningar som utgör 
stöd för ansvariga mellanmänskliga sociala relationer. Att inse att 
kunskapsbrister hanteras med politiskt ansvar som följer principer för 
människor och deras lokala miljö, att säkra det som kan stärkas, förnyas och 
förbättras har prioritet före det osäkra som ska undvikas, när det inte med 
säkerhet kan hanteras med ansvarsprinciper för människors lika rätt till sitt liv i 
gemensamma sociala livsrum.   
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17.4  Kort reflektion kring den teoretiska 
begreppsramen 

Perspektivberoende analyser, praktikergemenskapers olika 
identiteter och verkligheter 
Här ska jag kort reflektera över den teoretiska begreppsstruktur som utgjort 
mitt stöd för fallstudiernas genomförande och analyser, med de kunskapsbrister 
och självkorrigerande begränsningar som uppstår när man själv är innanför 
tavlans ram. För lärande reflektion och utvärdering behövs, och tar jag 
tacksamt emot, utomståendes stöd. Ni som läst så här långt i avhandlingen, kan 
se på det hela utifrån och som forskare och praktiker tillföra kunskap som 
främjar lärande i teori och praktik. Det gäller värdeskapande ansvarsprocesser i 
deltagarstyrda system, demokratisering i sociala gemenskaper samt kunskaper 
för den kommunala revisionens granskning av det politiska ansvaret liksom 
kunskap för att med teoretiskt stöd, samhällsvetenskapligt studera komplexa 
sociala system. 
 Forskningsfrågorna har fått styra mina grundläggande val i 
forskningsprocessens abduktiva förståelse och förklaringsansats, val av metoder 
i datainsamling, analys och beskrivning av teoretiska och empiriska resultat. Det 
som återspeglas i undersökningen av frågorna och dess resultat är också 
perspektivberoende. 
 Inledningsvis valde jag ett utifrån perspektiv med utgångspunkt i 
institutionernas konstitutionella stöd. Beskrivningarna av den svenska 
rättsstaten och den enhetsstatliga modellen med representativ demokrati på 
central, regional och lokal politisk nivå ger få förklaringar till hur demokratins 
institutioner samspelar i utveckling av den svenska regimen för medborgarnas 
välfärd och demokratisering i samhället. För kunskap om ansvaret och 
organiseringen inifrån är det budskap förmedlade från människor med 
erfarenhetsbaserad kunskap från sina olika perspektiv i revisionsprocesserna 
som utgör källorna. Det har gett tillgång till konkreta, unika, empiriska exempel 
om forskningsfrågor som inte undersökts tidigare i dessa aktörers lokala 
kommunaldemokratiska praktiker. 
 I studien har etablerade teorier återanvänts och kombinerats. Den teoretiska 
begeppsstrukturen har varit användbar för att förstå och få förklaringar till 
frågorna i den undersökta verkligheten. I avhandlingen har jag arbetat med 
stegvisa slutledningar, växelvisa beskrivningar mellan empiri  och teori för att 
öppet förmedla teorin till stöd för mina utgångspunkter relaterat till 
tillvägagångssätt, empiriska resultat och slutledningar för reflektioner och 
antaganden. Det gör att avhandlingen innehåller omfattande deskriptioner och 
många sidor text. Om den texten har bidragit till de kunskapsbildande 
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avsikterna och   ger utrymmet som avses för läsarens egna reflektioner, kan 
endast läsaren avgöra. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsmaterial till medverkande 
Kortfattat informationsmaterial till medverkande i forskningsprojektet om 
Förtroendevaldas ansvar i lokal demokrati idag med fokus på revisionsansvaret 
och ansvarsprövningsprocessen 

Inledning 
I detta material ges en kortfattad information om forskningsprojektet, hur 
materialet hanteras, om de frågor som jag kommer att ställa till Er när vi möts 
och hur jag säkrast nås om det är något Ni undrar över.  
 Vid Institutionen för statsvetenskap, Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping, pågår forskning om de förtroendevaldas ansvar i lokal demokrati 
idag och i framtiden. Denna studie är en del av arbetet och omfattar 
förtroendevalda i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder samt i den 
kommunala revisionen som fått och tagit emot ansvar och förtroende direkt 
från kommuninvånarna eller genom fullmäktige .   
 Studien är också en del i ett pågående avhandlingsarbetet på doktorandnivå. 
Allt material behandlas forskningsmässigt. Inga intervjuade kommer att kunna 
identifieras i rapporter eller i avhandlingen. Svaren förblir konfidentiella. 

Utgångspunkter  
Fullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunerna. De 
förtroendevalda i fullmäktige har fått kommunmedlemmarnas förtroende att 
utöva det politiska ansvaret på lokal nivå. Till stöd för verkställighet av sina 
beslut har fullmäktige styrelser och nämnder till förfogande och för kontrollen 
finns revisionen som ett demokratiskt kontrollinstrument.  
 En av utgångspunkterna för vårt forskningsarbete är antagandet att 
förtroendevalda kan bidra till ökad kunskap och legitimitet för den lokala 
demokratins betydelse i lokalsamhället. Forskningen är därför inriktad på att 
tillvarata beskrivningar från förtroendevalda i olika funktioner och vad de 
bedömer som viktigt i sina respektive uppdrag när de i folkstyrets namn tar 
emot ansvar och beslutsbefogenheter från medborgarna, delegerar ansvar, 
verkställer, kontrollerar och bedömer ansvar, återrapporterar, beviljar 
ansvarsfrihet eller utkräver ansvar. Att tillvarata de förtroendevaldas kunskaper 
är av värde för att upprätthålla och fördjupa den politiska demokratin. 
 Årligen beslutar kommunala fullmäktigeförsamlingar om de skall bevilja 
ansvarsfrihet eller utkräva ansvar för de styrelser, nämnder och beredningar 
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som fått fullmäktiges uppdrag att i sin tur ta ansvar för att fatta beslut och 
verkställa dem inom olika områden. Trots detta saknas systematiska 
beskrivningar av vad som är stöd för de förtroendevalda i fullmäktige och deras 
bedömningar och beslut i ansvarsfrågan.    
 Det saknas också kunskap om vilken betydelse det politiska 
revisionsansvaret har för förverkligandet av den demokratiska processen och 
fördjupning av demokratin i kommuner och landsting. Därför är det brist på 
förklaringar om flera olika samband som berör ansvarsrelationer i flera olika 
led. Det gäller bland annat inom den politiska organisationens arbetsprocesser, 
mellan de förtroendevalda och de genomförande verksamheterna och de 
förtroendevaldas förhållande till medborgarna och deras möjlighet att utkräva 
ansvar.  
 Vad är de förtroendevaldas ansvar i olika politiska funktioner i kommunerna 
idag?  
 Vad är det som de förtroendevalda själva säger vara viktigt när de tar ansvar, 
kontrollerar och utkräver ansvar av ”sina egna”, i betydelsen att 
förtroendevalda granskar förtroendevalda i kommuner och landsting idag ? 
Syftet är att beskriva vad de förtroendevaldas ansvar är i kommuner och 
landsting idag, vad och hur förtroendevalda gör när det tas, kontrolleras och 
utkrävs i kommunal demokrati idag och hur förtroendevalda tycker att det 
borde vara. Vi vill ta del av den information och de verklighetsbeskrivningar 
som de berörda förtroendevalda själva förmedlar genom sina erfarenheter och 
uppfattningar om vad som är viktigt i dessa olika sammanhang.  

Om samtalsintervjun och intervjufrågorna 
Intervjun tar ca 1,5 – 2 timmar, den spelas in på band och genomförs i s. k 
fokusgrupp där ni deltar gemensamt. Efter presentation och introduktion i 
gruppen får ni som förtroendevalda, var och en och tillsammans pratas vid och 
ge era beskrivningar om Ert uppdrag som förtroendevald i den 
styrelse/nämnd/revisorskollegium som jag möter er i.  
 Ni får dela med er av de verklighetsbeskrivningar som ni tycker är viktigast 
och vill ge av vad det politiska ansvaret är, vad och hur ni gör för att ta det och 
hur det borde vara. 
 
Frågorna som är utgångspunkt för samtalsintervjun är: 
1) Vad är ert uppdrag? 
2) Vilket ansvar följer av det? 
3) Vad gör ni som förtroendevalda för att ta det? 
4) Hur gör ni för att ta det? 
5) Vilka andra är viktiga för att ni skall kunna ta ansvaret och 
vad har ni informationsutbytet med dem till? 
6) När är det svårt att ta ansvar?  
7) Av vilka och hur utkrävs ansvar av er? 
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Jag ser fram emot att få träffas och att få del av Era erfarenheter. Har Ni några 
frågor inför vårt möte är Ni välkomna att kontakta mig. Säkrast nås jag på tfn 
070-661 13 14.   
 
Med vänliga hälsningar och tack på förhand för Din medverkan! 
 
Ann Britt Karlsson 
Doktorand i Statsvetenskap 
 
Tfn 070-661 13 14, 036-15 74 88  
Tfn och fax bostaden; 0512-522 58 
E-mail adress: con.trust@telia.com 
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Bilaga 2. Sammanställning av samtalsintervjuer 
Sammanställning av genomförda samtalsintervjuer maj 2003-okt 2007 och Kodnycklar. 
Bearbetad, kodad, konfidentiell, ver. 09-04-29. Pärmregister o IDno/ABK 2006-04-23 
 
A1 SAMMANSTÄLLNING   
ID Kommun Vilka När Intervjuform 
A Kod    
1 X 

X 
Förtroendevalda revisorer  05-05-11 - 

07-04-10 
Grupp  

2 X 
X 
X 

Förtroendevalda revisorer  
Förtroendevalda revisorer + 
Styrelse, fullmäktige 

05-02-09- 
07- 06- xx 
 

Grupp  
Grupp  

3 X 
X 
X 

Förtroendevalda revisorer  
Revisionen  (FTV+YR) + revisionens 
externa nätverk152 

03-10-30 
07-03-xx 

Grupp 
Grupp 

4 X 
X 

Förtroendevalda revisorer  
Revisionen (FTV+YR) 

04-10-04- 
07-03-xx 

Grupp 
Grupp 

5 X 
X 
X 

Förtroendevalda revisorer  
Revisionen (FTV+YR) Revisionen, 
styrelse, fullmäktige  

05-10-24 – 
07-03-xx 
07-05-xx 

Grupp 
Grupp 
Grupp 

6 X 
X  

Förtroendevalda revisorer  
Revisionen (Sakkunnig) 

05-10-11 
05-10-11 

Grupp 
Grupp 

7 X 
X 

Förtroendevalda revisorer  
Förtroendevalda revisorer  

05-01-24 - 
07-04-xx 

Grupp 
Grupp 

8 X 
X 

Förtroendevalda revisorer  
Förtroendevalda revisorer 

04-01-27- 
07-02-03 

Grupp 
Grupp 

9 X Förtroendevalda revisorer  03-11-12 Grupp 
10 X 

X 
Revisionen (FTV+YR)  
Förtroendevalda revisorer 

03-05-21 
03-05-21 

Grupp 
Grupp 

11 X 
X 
X  

Förtroendevalda revisorer  
Revisionen (FTV+YR)  
Revisionen (FTV+YR) 

03-09-05 
07-02-xx 
07-04-xx 

Grupp 
Grupp 
Grupp 

12 X 
X 
X 
X 
X 
X 

Revisionen  (FTV+YR) nätverk 
Revisionen  (FTV+YR) nätverk  
Revisionen  (FTV+YR) nätverk 
Revisionen  (FTV+YR) nätverk 
Revisionen  (FTV+YR) nätverk 
Revisionen  (FTV+YR) nätverk 

051101 
051108 
051109 – 
07-05-xx  
07-10-xx 
07-11-29 

Grupp 
Grupp 
Grupp 
Grupp 
Grupp 
Grupp 

13 X Förtroendevalda revisorer  05-01-26 Grupp 
14 X STAREV 03-10-20 Grupp 
15 X 

X 
X 
X 

Förtroendevalda revisorer  
Förtroendevalda revisorer  
Revisionen (FTV+YR) 
Revision, styrelse, fullmäktige 

07-03-xx - 
07-05-xx- 
07-08-xx 
07-10-xx 

Grupp, E+E. 
Grupp 
Grupp 

16 
17 
18  

X 
X 
X 

Förtroendev. revivisorer nätverk 
Förtroendevalda revisorer  
Förtroendevalda revisorer  

07-04-xx  
07-05-xx 
07-05-xx 

Grupp 
Grupp 
E 

Refgr X 
X 

Revisionen 
Revisionen, styrelse, fullmäktige 

05-06-xx 
07-06-xx 

Grupp 
Grupp 

                                                      
152 De nätverksgrupper som framgår i förteckningen  består av representanter från  5-37 olika kommuner  
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SAKKUNNIGA, YRKESREVISORER 
 
ID  
B 

Kommun
  

Vilka 
 

När Intervjuform 
 

1 X Företag 05-05-30 
 

enskild 

2 X Företag 05-05-30 
 

enskild 

3 X Anst 05-05-26 
9-11 

grupp 

4 X Anst 05-04-07 
 

grupp 

5 X 
X 

Företag 
Revision, företag 
styrelse, fullmäktige  

05-10-24 
05-10-24 

enskild 
Grupp 
 

6 X Byte av rev bitr 
 

- - 

7 X Företag 05-05-27 
 

enskild 

8 X Anst 05-05-30 
 

enskild 

9 X 
X 

Företag 
Företag 

03-11-12- 
07-10-xx  

Enskild 
enskild 

10 X  Blandat 05-06-03 
 

grupp 

10.2 X Blandat 05-06-03 
 

grupp 

11 X Företag 05-05-25 
 

enskild 

11.2 X Anst 05-06-28 
 

enskild 

11.3 X Anst 05-06-16 
 

enskild 

11.4 X Anst 05-06-16 
 

enskild 

12 X Blandat 05-11-01 
 

arbsem 

13 X Revision, 
styrelse,fullmäktige 
chefstjm 

05-01-26 
 

grupp. 

14 SKYREV 
 

Blandat 05-05-12 Grupp 

15 X 
X 
X 
X 

Anst 
Anst 
Anst 
Anst 

07-03-xx 
07-05-xx 
07-08-xx 
07-10-xx 

Grupp 
enskild 
enskild 
Grupp 

Ref 
gr 

X 
X 
X 
X 

Anst 
Anst 
Anst 
Anst 

07-03-xx 
07-05-xx 
07-08-xx 
07-10-xx 

Grupp 
enskild 
enskild 
Grupp 
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FULLMÄKTIGE  
 
ID 
no 
C+ 

Kommun
  
 

Fullmäktige När Intervjuform 

1 X Fullmäktige  04-03-23 grupp 
02 X Fullmäktige  04-05-10 grupp 
2 X Fullmäktige  05-03-31 grupp 
3 X Fullmäktige  04-05-24 grupp 
04 X Fullmäktige 04-06-01 grupp 
4 X 

X 
X 

Fullmäktige 
Fullmäktige 
Fullmäktige 

04-03-29, 
04-03-30, 
04-03-31 

3grupper, 2 par- 1 ensk 
3enskilda  
3 enskilda 

06 X Fullmäktige 04-03-29 grupp 
5 X Fullmäktige, styrelse/nämnd-

presidier med revisionen 
 

05-04-21 
05-10-24 
07-04-28x 
 

grupp 
grupp 
grupp 
 

6 X Fullmäktige 04-05-27 grupp 
7 X Fullmäktige 04-04-29 grupp 
8 X Fullmäktige 04-04-05 grupp 
9 X Fullmäktige 04-04-27 Fokusgrupp 
10.1 
10.2 

X 
X  

Fullmäktige 
Fullmäktige  

04-04-09 
04-04-28 

grupp, 
enskild 

011 X Fullmäktige  04-06-14 grupp 
12 X Ref Fullmäktige, styrelse/nämnd-

presidier, chefstjm 
 

05-06-xx grupp 

13 X 
X 

Fullmäktige-, styrelse-, 
nämnd 
presidier, chefs-tjm. 
revisionen 

05-01-26- 
05-12-xx 

grupp 

15 X 
X 
X 

Styrelse-/nämnd-presidie 
samtliga 

07-03- 
07-04 
07-10-xx  

5ensk,  
3grupp 
grupp 

16 
ref 

Ref - - - 
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STYRELSER OCH NÄMNDER  
 
ID 
no 
D+ 

Kommun  Vem När Intervjuform 

1 X Förtroendevalda revisorer  
Förtroendevalda revisorer + 
Styrelse, fullmäktige 

05-05-11 grupp 

2 X 
X 

Förtroendevalda revisorer  
Förtroendevalda revisorer + 
Styrelse, fullmäktige 

05-02-09- 
07- 06- xx 
 

Grupp 
grupp 
 

3.1 X 
X 

K-råd , ordf 
för omsorgsvh 

03-12-03-xx 
 

Ensk 
grupp 

3.2 X 
X 

Nämn 
Presidium 

04-01-20 Grupp 
parvis 

4 X Hela styrelsen 04-09-29 grupp 
5 X 

X 
 styrelse, fullmäktige  
revisorer 

05-10-24 – 
07-05-xx 

Grupp 
Grupp 

6 X Presidie styrelse/nämnd/kf/ 04-03-29 grupp 
7 X - - - 
8.1 X Ks ordf , vice ordf  03-12-15 

 
parvis 

8.2 X nämnd 
presidium  

04-01-27 
10.30-12.00 

parvis 

9.1 X Presidium styrelse 03-11-12 parvis 
9.2 X nämnd 03-11-12 grupp 
9.3 X S N  presidium 03-12-09-xx 

 
parvis 

10.1 X  Nämnd 
Presidium 
 

03-10-08 
 

parvis 

10.2 X Nämnd   
presidium 
 

03-10-13 
 

parvis 

10.3 X  Styrelse 
 

03-12-18 
-06-12-xx 

grupp 
grupp 

10.4 X Styrelse 
presidium 

04-02-26 
 

parvis 

10.5 X nämnd presidium 
 

04-03-09 
 

grupp 

10.6 X  styrelse 04-04-22 
04-06-01 

Grupp 
grupp 

10.7 X  Styrelse, 
ch tjm 

05-03-03 
 

grupp 

13 X alla presidier o chefstjm 
 revisorer 

05-01-26- 
05-06-xx 

grupp  

14 X    
15 X 

 
Fullmäktige-, styrelse-, nämnd 
presidier, chefs-tjm. revisionen 

  

16 
ref 

Ref. - - - 
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CHEFER  - GRANSKADE STYRELSER OCH NÄMNDERS TJÄNSTEMÄN 
 
ID 
no 
E+ 

Kommun 
motsvarande 

Informant Datum Intervjuform
 

1 X -  avslut 
2 X 

X 
X 

Kommunchef 
kommunsekr 
deltagit i utvarb initierat av fu se 
kod. 

05-02-09 
05-05-31- 
07-06-xx 

Ensk 
ensk 
grupp  

31 X 
X 

verksamhetschefer  03-12-03 
 

Ensk 
ensk 

32 X 
X 

Chefs.tjm 03-12-12 
04-02-23 
 

Ensk 
ensk 

33 X verksh.- 
chef  

03-12-12 
04-02-23- 
07-06-xx 

2 Ensk 
2 Ensk 
grupp 

34 X Förv chef 04-02-23 
15.30-16.30 

Ensk  

4 X komdir 04-10-04 Delt.obs 
5 X - - - 
6 X chefstjm 04-05-27 i grupp med kf 
7 X Samtl förv chefer  05-01-12 grupp 
81 X Cheftjm ek. 03-12-15 

13-15.30 
Ensk 

82 X Kommun 
chef  

03-12-16 
 

Ensk 

83 X Förv.chef 04-01-27 
9.-10.30 

ensk 

91 X Kommunch 03-12-09 
9-11 

Ensk 

92 X Förvschef  03-12-09 
 

ensk 

101 X 
 

Förv chef 03-10-08 
 

ensk 

102 X Förv chef 
 

03-10-13 
 

ensk 

103 X cheftjm 04-01-07 grupp 
104 X Förv chef 04-01-22 ensk 
105 X Förv chef 04-02-18 ensk 
106 X  Förvchef 04-03-26 ensk 
11 Ref - - - 
12 Ref    
13 X  

 
Samtl förv- chef chefstjm 
presidier 

05-01-26- 
05-06-xx 
 

grupp 

15 X Samtl förv- chef chefstjm 
presidier 

07-03 
07-04 
07-08 

8 ensk 
7 ensk 
grupp 

F+ 
Sep.dok 

40 olika 
arbetsseminarium 
Arbetsseminarium. 
Snöbollsrelationer 
Separat förteckning 

Revisorer, förtroendevalda, 
sakkunniga, chefstjm 

2004-02-02 
– 2007- 
2008-09. 

Stor 
grupper 
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SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUADE AKTÖRER I 
REVISIONSPROCESSERNA I FALLSTUDIERNA  
 

S13 ID 
Intervjuad 
Represen-

terar 

A 
Förtroende-

vald 
Revisor 

 

B 
Yrkes-
revisor 

C 
Fullmäktige 

D 
Revisionsansvar 
Styrelse,nämnd,

Beredning 

E 
Chef, tjänstemän

För kommun 
förvaltning, 
verksamhet 

A-E 

1-15 Kommun 
 kod 

83 personer 38 
personer 

79 personer
87 (33*+54) 

delstudie 2004

120 personer 49 personer 369 
personer

+33* 
402 

 
 
SAMMANSTÄLLNING AV FALLEN. KODNYCKLAR I SEPARAT BILAGA 
SOM EJ INGÅR I AVHANDLINGEN  
 

8 
Generellt 
Förekom-
mande 
Revisionen av 
ekonomin 
Värderas 
högst 
 

9 Skillnader 
märks i 
policyskapande 
med och för 
ökad 
Ansvars-
förståelse 
Ökad förståelse 
för gemensamt 
politiskt ansvar i 
kommunen  
AFG 

10 Skillnader märks 
i policyskapande  
med och för ökad 
Budgetansvar, ik 
Ökad kunskap och 
ansvarighet för vad 
som sker efter 
beslut om budget 
Ansvarsprocesserna 
följs för att få reda i 
vad budgetmedel 
används till för 
verksamhet. Skötsel 
av ekonomi och 
intern kontroll 
förbättras  
BAIK 
 

11 Skillnader märks i 
policyskapande 
med och för ökad 
Förbättrad 
självorganisering i 
revisionen för att 
motsvara revisions-
uppdraget bättre  
FOR,  
(förtrogenhet 
förtroende 
vill lära 
komplementära 
roller etiskt ansvar, 
handlingsprinciper 
sprinciper) 

12 Skillnader 
märks i policy-
skapande  
med och för att 
tillvarata 
Praxis-
lärande 
revision 
 
Visar tydligt att 
erfaren-heterna 
används i 
praktik, avlär, 
lär om, prövar 
förnyelse  
PLR 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8, 9,10,11,12  
12/12 

1,2,3,4,5,7, 
9,10,12   
9/12 

1,3,4,5,6,7,8,10,  
 
8/12 

4,5,7,8,9,10,12 
 
7/12 

1,3,4,5,7,8,9,10 
 
8/12 
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Bilaga 3. Aktörstyper 
Aktörer, omnämnda viktiga problem-/lösningsaktörer i implementationsstrukturerna. 
 
Kommun. KodadID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summa 

Kommunfullmäktige, 
presentationer vid ÅR, DR, 
rapporter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Kommunfullmäktige, 
systematisk kontakt 
därutöver 1 1 2 

Kommunfullmäktiges 
presidium,systematisk 
kontakt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Sakkunniga, yrkesrevisorer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Kommuninvånare, ad hoc 
kontakter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Kommuninvånare, 
systematisk 
/granskningskontakt 1 1 1 1 4 

Kommunstyrelsen 1 1 2 

Kommunstyrelsen, 
kommunalråd/au/presidium 1 1 1 1 1 1 6 

Granskad nämnd  1 1 1 1 1 5 

Granskad styrelses/nämnds 
presidium 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Granskades tjänstemän  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Media  1 1 1 1 1 5 

Aktörer fördelade per 
kommun 7 7 7 9 7 6 8 6 10 7 5 6 85 
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