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SAMMANFATTNING 
 
Ett ekonomiskt stöd från Europeiska Unionen till ett enskilt nationellt projekt kan kontrolleras 
av ett flertal aktörer både på unionsnivå och på nationell nivå. Denna kontroll är en försäkran 
om att de ekonomiska stöden från Europeiska Unionen används rätt.   
 
I Västerbotten län har vi ett strukturfondsprogram tillsammans med Norrbottens län, 
programmet är Mål 1 Norra Norrland. En viktig del av kontrollen i detta program är att 
kontrollera om de för revision av projekt finansierade med ekonomiskt stöd från Europeiska 
Unionen, (EU-revision), specifika särskilda villkoren har följts av projekten.  Ett av dessa 
villkor är att en extern revisor skall utföra en revision av projekten för att kontrollera att det 
ekonomiska stödet använts rätt. Utifrån denna revision skall de sedan utfärda en Revisors PM 
innan utbetalning av ekonomiskt stöd från Europeiska Unionen kan göras.  Vi har utifrån 
Ekobrottsmyndighetens, som utreder misstänkta bedrägerier avseende EU-medel i Sverige, 
rapport noterat att 35 anmälningar om misstänkta bedrägerier med detta stöd inlämnats under 
år 2004. Utifrån Byrån för bedrägeribekämpning vid Europeiska Kommissionen, (OLAF), 
som utreder bedrägerier, korruption och olaglig verksamhet i utbetalt EU-stöd från 
gemensamhetsbudgeten inom hela Europeiska Unionen har vi i deras rapport också noterat att 
det under samma år regis trerats 120 ärenden varav sex stycken från Sverige avseende 
misstänkta oegentligheter avseende strukturfondsstöd. I media har det också rapporterats att 
fusk med EU-medel kostar EU 4 miljarder kronor varje år och att det finns misstankar om att 
ekonomiskt stöd från Europeiska Unionen inte finansierar det stöden skall användas till.  
 
En av oss författare har tidigare arbetat med utbetalning av strukturfondsstöd och sett många 
olika varianter av Revisors PM. Utifrån detta väcktes tanken att göra en undersökning lokalt 
om hur revisionen utförts i förhållande till Europeiska Unionens regelverk bland projekt här i 
Norrland och om dessa olika varianter av revisioner kan utgöra en risk för att de ekonomiska 
stöden från Europeiska Unionen inte används rätt? Vårt syfte är också att ta fram ett förslag 
till en ny enhetlig revisors PM. 
 
För att kunna hantera studien har vi begränsat oss till att undersöka revisioner av projekt 
under programperioden 2000-2006 inom Strukturfondsprogrammet Mål 1 Norra Norrland 
som slutredovisats senast under 2002 och utförts i Västerbottens län. 
 
Undersökningen bygger på 43 projektbeslut framtagna utifrån Mål 1 Norra Norrland 
programmets projekt databas. Vi har utifrån en framtagen checklista analyserat om Revisors 
PM uppfyller de krav som förvaltningsmyndigheten anvisat de beslutade projekten. En 
intervju med en revisor, vid en av de ingående revisionsbyråerna, har genomförts för att 
fördjupa vår analys. Det resultat som vi kan utläsa av analysen visar sammanfattningsvis att 
nästan alla revisionerna inte genomförts enligt anvisningarna. Av de särskilda villkoren som 
är speciella för EU-projekt har enligt analysen inte alla villkor kontrollerats i 39 av de 43 
revisors PM. 
 
Våra slutsatser är att EU-revisionen i vårt undersökningsmaterial inte utförts enligt det 
regelverk som Europeiska unionen har beslutat om. De revisors PM som ingår i studien visar 
att revisionerna utförts på olika sätt och på olika nivå. Detta innebär osäkerhet om de 
ekonomiska stöden från Europeiska Unionen används på rätt sätt.  Enligt vår mening kan 
denna osäkerhet bero på att de anvisningar som programmet anvisat inte är tillräckligt klart 
definierade och formulerade. Skulle vårt enhetliga formulär för hur en korrekt EU-revision 
skall genomföras kunna bidra till bättre säkerhet för denna del av revisionskedjan, vi anser i 
alla fall detta! 
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1  INLEDNING 
 
Under denna rubrik beskriver vi bakgrunden till vårt val av ämne, formulerar det problem 
som ligger till grund för uppsatsens syfte samt de avgränsningar vi valt. Vi förklarar även 
några centrala begrepp och förkortningar som vi kommer att använda för att underlätta 
förståelsen för läsaren. 
 
 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
 
Europeiska Unionens institutioner har till sin främsta uppgift att skydda gemenskapens 
ekonomiska intressen genom att se till att de ekonomiska stöden används rätt.  
 
Revision av Europeiska Unionens ekonomiska stöd är reglerad genom flera förordningar som 
yttrar sig i ett stort förgrenat revisionsnätverk. Ett ekonomiskt stöd från Europeiska Unionen 
till ett enskilt nationellt projekt kan kontrolleras av ett flertal kontrollaktörer.1 Den institution 
som har den övergripande kontrolluppgiften för alla räkenskaper inom Europeiska Unionen är 
Europeiska Revisionsrätten. 2  Granskning av ekonomiskt stöd till unionens 
strukturfondsåtgärder är en av dess uppgifter.3 I sin rapport för år 2004 rapporterade 
Europeiska revisionsrätten om brister i förvaltnings- och kontrollsystem som behöver 
förbättras för att uppfylla löpande förvaltningskontroller och stickprovskontroller under 
innevarande programperiod (år 2000-2006).4 Revisionsrätten samarbetar med Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning, (OLAF),5 som i sin rapport för 2004 rapporter om misstänkta 
oegentligheter som gjorts till byrån från medlemsländerna. 120 ärenden om misstanke om 
oegentligheter hade inkommit under 2004 som avsåg ärenden inom strukturfonderna d.v.s. 17 
% av totala ärendena varav sex stycken ärenden rapporterats från Sverige.6 Europeiska 
Kommissionens egna revisorer inom respektive område utför kontroller inom 
medlemsländerna för att själva kontrollera sina beslutade nationella strukturfondsprogram. 7 I 
Directorat Generale Regionale, (DG Regios), revision av det nationella ”Bergslagen 
programmet” i förra strukturfondsprogramperioden (1995-1999) påpekades brister i 
handläggningen bl.a. otillräckliga revisorsintyg.8  
 

                                                 
1 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 161, 26.6.1999, ”Rådets Förordning (EG) 1260/1999”,s. 4-6,  
   31-33,  http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
2 Europeiska revisionsrätten. ”Beslut nr 98-2004 om villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar   
  när det gäller bekämpning av bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada  
  gemenskapens ekonomiska intressen”.  http://www.eca.eu.int/index_sv.htm  
3 Europeiska revisionsrätten. (2004). ”För en bättre förvaltning av europeiska unionens medel” Belgien:   
  Europeiska gemenskaperna.  http://eca.eu.int/services/information/docs/brochure/sv.pdf  
4 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) C 301, 20.11.2001, ”Revisionsrätten – Årsrapport för år 2004”.  
   s. 11.  http://eca.eu.int/audit_reports/annual_reports/docs/2004/ra04.sv.pdf     
5 Europeiska revisionsrätten.  “Beslut nr 97-2004 om fastställande av närmare bestämmelser för samarbete med  
  OLAF när det gäller OLAF: s tillgång till uppgifter som framkommit vid granskningar”.  
   http://www.eca.eu.int/index_sv.htm 
6 European Commission; European Anti-Fraud Office, “Activity Report for the year 2004 of the European Anti- 
  Fraud Office”.  s. 10-13.  http://www.eu.int/comm/anti_fraud/reports/index_en.html  
7 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 161. 21.6.1999, ”Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om  
  allmänna bestämmelser för strukturfonderna”.  s. 32. http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv  
8 NUTEK, Dnr 539-2003-3940, Europeiska kommissionens revisionsrapport av Program Bergslagen mål 2,   
   Ärende ID: 2003/SV/REGIO/G3/5081.  s. 17,  30,  37,  39  
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Enligt Ekobrottsmyndighetens årsrapport 2004 så har antal inlämnade ärenden om misstänkta 
bedrägerier med stöd från Europeiska unionen fortsatt att öka. 35 anmälningar har inlämnats 
under 2004 från de 12 utbetalande myndigheterna som administrerar EU-stödet i Sverige bl.a. 
från Jordbruksverket, Länsstyrelser och Rådet för Europeiska Sociala fonden (ESF-Rådet).9 
Fusk med bidrag från Europeiska unionen, (EU-bidrag), kostar Europeiska unionen ca fyra 
miljarder kronor varje år skriver Kvällsposten i en artikel den 29 november 2003.10 Dagens 
Nyheter skriver i en artikel 17/4 2003 att uppskattningen av felaktiga utbetalningar av 
jordbruksstöd och stöd från strukturfonderna under 2001 i Sverige var 37 miljoner kronor av 
beviljade 12 miljarder kronor.11 Fem åtal har väckts om misstänkt bedrägeri med EU-bidrag i 
Sverige och flera väntas under hösten 2003 rapporterar TT Malmö den 4 september 2003.12 
Antal misstänkta bedrägerier med EU-bidrag har ökat dramatiskt under år 2003 skriver Peter 
Carlberg i Svenska Dagbladet i en artikel den 27 maj 2004.13  
 
De organ som bidrar till att kontrollera att Europeiska Unionens medel används på rätt sätt på 
nationell nivå är Interrevisionen för Europeiska Unionens Strukturfonder i Sverige som utför 
kontroll av de nationella Strukturfondsprogrammen. Riksrevisionen, som är den nationella 
motsvarigheten till Europeiska Revisionsrätten inom Europeiska Unionen, kan granska de 
nationella strukturfondsprogram som statliga myndigheter har ansvar för.14  
 
Ett av de nationella strukturfondsprogram som Europeiska Kommission beslutat godkänna för 
Sverige är ”Mål 1 Norra Norrland”, som omfattar kommunerna inom Västerbotten och 
Norrbottens län.15 Kontrollfunktionerna inom programmet är dess förvaltningsmyndighet,16 
utbetalande myndighet17 samt internrevision.18  
 
Revision av projekt finansierade av Europeiska Unionens Strukturfonder, EU-revision, 
innebär utöver traditionell finansiell revision även kontroll om projekten följer de speciella 
villkor19 som besluten anger för att kunna få finansiering från Europeiska Unionen. För att 
följa Europeiska Unionens krav har Mål 1 Norra Norrland programmet angivit speciella 
villkor i sina beslut om projektfinansiering.20     
 

                                                 
9 Ekobrottsmyndigheten, 2004 års rapport om skyddet av EU:s medel i Sverige, EBM A-2005/036, s. 9-23.   
    http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/PageList___1578.aspx  
10 Kvällsposten, (2003-11-29), Fiskare lurade till sig 100 000 k r.    
   http://www.presstext.se/online/display.php?set=S8&xid=KVP200311290018  
11 Dagens Nyheter (2003-04-17), Åtal för fusk med EU-bidrag. Bara ett enda fall av 40 har hittills gått vidare  
    från Ekobrottsmyndigheten till domstol.  
    http://www.presstext.se/online/display.php?set=S8&xid=DN200304170709 
12 TT Malmö (TT), (2003-09-04), Fler åtal för fusk med EU-bidrag.  
    http://www.presstext.se/online/display.php?set=S8&xid=TT200309040585530802 
13 Svenska Dagbladet, (2004-05-27), Antal misstänkta bedrägerier med EU-bidrag ökar dramatiskt.  
    http://www.retriever-info.com/services/archive.html 
14 Riksrevisionens officiella hemsida.  http://www.riksrevisionen.se  
15 Europeiska Kommissionens beslut: C(2000)1408,  ”Samlat programdokument (SPD) Mål 1 Norra Norrland,  
   2004-09-17”.  s. 108-110.  http://www.ma l1.nu  
16 Ekobrottsmy ndighetens officiella hemsida. http://www.ekobrottsmyndigheten.se  
17Europeiska Kommissionens beslut: C(2000)1408, ”Samlat programdokument (SPD) Mål 1 Norra Norrland,  
   2004-09-17”.  s. 108.  http://www..mal1.nu  
18 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 63, 3.3.2001, ”Rådets Förordning (EG) 438/2001”.  s. 24. 
 .http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv  
19 Ibid. s. 21-23 
20 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Förutsättningar för stöd ur EU : s strukturfonder i Mål 1 
 Norra Norrland”.  http://bd.lst.se/publichedObjects/10001243/forutsattningar.pdf 
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För vissa av dessa villkor finns kompletterande anvisningar bl.a. om vad som skall ingå i 
revisionen av projekt finansierade av Europeiska Unionens Strukturfonder, (EU-projekt).21 
Programmets anvisningar för revision av EU-projekt är inte klart definierade avseende vissa 
moment utöver den traditionella revisionen och inget formulär finns anvisat för hur en 
revisors PM avseende EU-projekt skall se ut. Detta gör att revisionen blir svår att följa upp 
mot regelverket.  
 
En av oss författare, Ulla-Britt, har genom sitt arbete på länsstyrelsen med olika EU-projekt 
noterat att det finns brister i många projekts revisioner men utan att ha riktiga belägg för vilka 
bristerna är och i vilken omfattning de förekommer. Avsaknad av klart definierade 
anvisningar och ett enhetligt formulär kan leda till att de externa revisorerna genomför 
revisionen av projekten på olika sätt. Detta kan i sin tur innebära osäkerhet om revisionen 
utförts enligt det regelverk som finns upprättat. 
 
Utifrån detta så uppkommer vår fråga, kan man vara säker på att revisioner utförda av 
projektens externa revisorer utförs enligt regelverket i denna del av revisionskedjan för 
Europeiska Unionen? 
 

1.1.1 Problemformulering 
 
Följs Europeiska Unionens regelverk vid revision av projekt finansierade av Europeiska 
Unionens Strukturfonder? 
 

1.1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att utifrån revisionsutlåtanden i projekt finansierade av 
Strukturfondernas Mål 1 program Norra Norrland analysera hur Europeiska Unionens  
regelverk följts, samt att ta fram ett formulärförslag till en ny enhetlig Revisors PM.   
 
 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 
 
Vi avser att undersöka ett av Strukturfondernas Mål 1 program. Vidare har vi begränsat oss 
till projekt med finansiering från strukturfonderna med minst tre miljoner svenska kronor 
därför att förvaltningsmyndigheten antagit regler om denna gräns för krav om revision. 
Projekten skall vara slutredovisade så att underlagen inte kommer att kunna ändras under 
analysen och vara genomförda inom Västerbotten län för att få ett rimligt underlag att 
analysera. 

                                                 
21Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ” Anvisningar för Revisors PM över utförd granskning av  
 strukturfondprojekt inom Mål1 Norra Norrland., 
 http://bd.lst.se/publichedObjects/10001243/revisor.pdf 
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1.3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 
Bedrägerier 
För att en oegentlighet skall betecknas som bedrägeri så skall det finnas ett uppsåt med 
felaktigheten d.v.s. en avsikt att försöka lura till sig pengar. Brottsbalkens 9 kap § 1 anger att 
”den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär 
vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, 
dömes för bedrägeri till fängelse i högst 2 år”. Lagens § 3a anger att ”den som i strid med 
föreskrifter eller villkor använder ett bidrag eller utnyttjar en förmån som finansieras över 
eller på annat sätt påverkar Europeiska gemenskapernas budgetar för ett annat ändamål än det 
som bidraget eller förmånen har beviljats för döms för subventionsmissbruk till böter eller 
fängelse i högst två år. I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (1999:197)”22 
 
Bestyrkandeuppdrag 
Ett revisionsuppdrag där en revisor uttalar en slutsats som utformats så att den ökar tilltron 
hos andra avsedda användare än den ansvarige parten till det resultat som har kommit fram 
när ett sakförhållande bedömts eller beräknats med tillämpning av kriterier.23 
 
EU-förordning  Europeiska Unionens förordning, se förordning 
EU-medel  Europeiska Unionens ekonomiska medel 
EU-projekt  Projekt inom Europeiska Unionens Strukturfonds program 
EU-stöd  Europeiska Unionens ekonomiska stöd 
EU:s regelverk Europeiska Unionens regelverk 
EU-revision  Revision av stöd från Europeiska Unionen 
FAR   Föreningen Auktoriserade Revisorer  
RS  Svensk revisions standard 
 
Finansiella rapporter 
Avser balansräkningar, resultaträkningar, finansieringsanalyser, noter samt andra 
sammanställningar och upplysningar som identifieras som en del av de finansiella 
rapporterna.24 
 
Förordning 
Avser rättsakterna i Europeiska gemenskapen, (EG-rätten) som gäller alla medlemsländers 
företag, myndigheter och medborgare. Förordningen gäller som lag direkt och får då inte 
omskrivas eller omvandlas av medlemsländerna till andra lagar eller bestämmelser i 
medlemsländerna. 25 
 
Gemenskapsinitiativ   Se Interreg-program 
 
Institutioner 
De är delar av Europeiska Unionens organisationssystem. Till de viktigaste institutionerna 
med störst befogenhet hör Rådet, Kommissionen, Europaparlamentet, Domstolen och 
Revisionsrätten.26 
                                                 
22 Brottsbalken (1962:700) kap 9 §1-3. SFS nr 1962:700.  
    http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3910  
23 FAR (2004) del 2.  s. 134 
24 Ibid. s. 327 
25 Regeringskansliet,  EU-ordlista.  s. 1.  http://www.regeringen.se/sb/d/2813/1/15810 
26 Bernitz, U. &  Kjellgren,  A.  (1999).  s. 51 
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Interreg-program 
Programmen ingår i EU:s centralt styrda gemenskapsinitiativ för projekt inom de mest 
prioriterade gemensamma frågorna såsom bl. a. utjämning mellan länders levnads- och 
utvecklingsvillkor, tillväxt, konkurrenskraft sysselsättning m fl. Ca. 9 % av strukturfondernas 
budget finansierar dessa program. Under innevarande programperiod ingår programmet 
Interreg III tillsammans med de tre andra prioriterade programmen Leader +, Equal och 
Urban i gemenskapsinitiativet. Interreg III är sedan uppdelat i olika samarbetsområden bl. a. 
Interreg III B Northern Peripery Program och Interreg IIIA Kvarken-Mittskandia. Projekten 
som beviljas i dessa program måste ha ett transnationellt samarbete d.v.s. det måste i 
projekten ingå parter från andra länder inom Europeiska Unionen. 27 
 
Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lag 1992:1528 
Offentlig upphandling innebär att alla offentliga enheter såsom kommuner, landsting, statliga 
myndigheter samt vissa av de statliga myndigheternas bolag måste följa denna lag när de 
köper, hyr, leasar eller investerar varor eller tjänster.  Genom att upphandlande enheter i 
Sverige skall följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär det också att de följer 
Europeiska Unionens upphandlingsdirektiv och Government Procurement Agreement, 
(GPA),28 som är ett avtal inom ramen för världshandelsavtalet, World Trade Organization 
(WTO). 29  
 
Oegentligheter 
För bidragssektorn definieras oegentligheter för alla fel som lett till en felaktig utbetalning 
eller skulle ha lett till en felaktig utbetalning av bidrag om felet inte upptäckts. Oegentlighet 
kan vara allt från ett enkelt misstag till ett brottsligt förfarande. 30  
 
Overhead 
Är indirekta allmänna kostnader som inte direkt kan föras till projektets kostnader s.k. direkta 
kostnader men som är nödvändiga för arbetet i projektet.  Overhead beräknas vanligen som ett 
% -påslag på respektive anställds arbetskostnad per timme.31 
 
Revisionsuppdrag 
Ett bestyrkandeuppdrag där en kvalificerad revisor uttalar en slutsats huruvida finansiella 
rapporter är upprättade i allt väsentligt i enlighet med identifierade redovisningsregler såsom 
uppdrag utfört i enlighet med International Standards on Auditing. Begreppet omfattar 
lagstadgad revision som erfordras av nationella lagar eller andra föreskrifter.32 
 
Strukturfonder 
Är namnet på EU:s regionalpolitiska stöd. Stödet är uppdelat i fyra strukturfonder: Regionala 
fonden, Sociala fonden, Jordbruksfonden och Fonden för fiskets utveckling. De 
regionalpolitiska stödfonderna har till syfte att minska de ekonomiska och sociala 
skillnaderna i gemenskapens regioner och mellan medlemsländerna.33  

                                                 
27 Höög, M. & Wernerström,  B. (2000).  s. 35 
28 Nämnden för offentlig upphandling, NOU, Ordlista.  s. 2.  http://www.nou.se/ordlista.htm  
29 Nämnden för offentlig upphandling, NOU, Kort om LOU lagen om offentlig upphandling.  s. 4. 
  http://www.nou.se/pdf/broschyr.pdf  
30 Ekobrottsmyndigheten, 2004 års rapport om skyddet av EUs medel i Sverige, EBM A-2005/03. s. 16. 
  http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/PageList___1578.aspx  
31 Höög, M. & Wernerström, B. (2000).  s. 100 
32 FAR (2006) del 2. s. 136 
33 Regeringskansliet, EU-ordlista..  s. 11.  http://www.regeringen.se/sb/d/2813/1/15810 
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2 TEORETISK METOD 
  
I metodavsnittet redovisar vi våra förutsättningar och hur vi går till väga i vårt arbete med 
analysen. Vår tanke med detta är att den som läser arbetet skall förstå hur vi har arbetat och 
kunna granska vår studie på ett vetenskapligt sätt. Vi har lagt upp metoden så att teoretiska 
och praktiska delar av metoden följer varandra för varje rubrik men valt att lägga delen för 
genomförande av metoden i ett eget kapitel före empiriavsnittet. 
 

2.1 ÄMNESVAL 
 
Vårt ämnesval blev revision eftersom vi författare har ett gemensamt intresse av ämnet 
revision samt att vi båda har en utbildning inom ekonomi inriktad mot redovisning och 
revision. Genom sitt jobb på länsstyrelsen med olika EU-projekt har Ulla-Britt märkt att det 
finns brister i många projekts revisioner men utan att ha riktiga belägg vilka bristerna är och i 
vilken omfattning de förekommer. Vi hade också läst i dagspressen att det förekommer fusk 
med EU-stöd och detta bidrog också till att vi bestämde oss att koncentrera oss på revisionen 
av EU-projekt. Vad som också bidrog till vårt val av ämne var att vi kunde nyttja Ulla-Britt: s 
tillgång till access av material då hon jobbar vid Länsstyrelsen i Västerbotten med EU-
projekt. Genom tillgången till denna access skulle vi genom detta ämnesval kunna få bättre 
möjligheter till inblick i arbetet än vi troligen skulle kunna få inom ett annat område. Ulla-
Britt har också ett stort intresse av arbetet då det ligger nära hennes arbetsuppgifter. 
Europeiska Unionen känns också väldigt aktuellt och intressant som ämne. 
 
Innan vi definitivt bestämde oss för ämnet så sökte vi i Umeå Universitets uppsatsarkiv och 
även vid Handelshögskolan i Stockholm för att se om någon belyst detta ämne tidigare för att 
eventuellt kunna forska vidare utifrån en redan gjord undersökning men fann inget med denna 
inriktning. Vetenskapliga artiklar i ämnet sökte vi i flera databaser för att se om någon forskat 
i detta ämne, men just specifikt vår inriktning mot revision av EU-projekt kunde vi inte finna. 
Vi har däremot hittat artiklar som ligger när vårt ämne som vi använt som stöd bl. a. två 
artiklar av Bengt Larsson om revisionsregler och redovisningsbrott, en artikel av Sten Jönsson 
som handlar om revisionsprofessionen i Sverige samt en artikel av Ian P. Dewing och Peter 
Russell om revisionsbestämmelser inom Europeiska Unionen. Även en artikel av Chula G. 
King om revisionsrapporter inom unionen samt en artikel av Bernard Paul Coulson som 
handlar om kontroll av jordbruksstöd inom Europeiska Unionen har varit till hjälp i vårt val. 
 
Vi ser det därför som mycket intressant att gå igenom att antal projekt och jämföra dem med 
de regler som finns för hur en revision av EU-projekt skall se ut. 
 
 

2.2  FÖRFÖRSTÅELSE 
  
När man ger sig i kast med ett arbete är man i stort sett aldrig utan tidigare kunskap inom det 
ämnet utan man förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar. Vi möter aldrig världen  
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förutsättningslöst.34 Den kunskap man har när man börjar är ens förförståelse. När man sedan 
skall införskaffa kunskap har man redan innan föreställningar om hur verkligheten ser ut. 
Dessa ”glasögon” har man sedan på sig när man letar efter ny kunskap. Vår förförståelse är 
från vår tidigare kunskap, våra åsikter och allt vi tidigare gjort och upplevt. Utan denna 
förförståelse skulle vi inte veta vad vi skulle rikta vår uppmärksamhet mot för att kunna tolka 
ett fenomen. 35  Det är därför viktigt att man redovisar vilken förförståelse man har till ett 
ämne för att undersökningen skall göras på ett vetenskapligt korrekt sätt. 
 

2.2.1 Vår förförståelse 
 
Ulla-Britt har arbetat med EU-projekt sedan 1996. Hennes erfarenhet består främst av 
projektredovisning till utbetalande myndigheter som länsstyrelsen och Europeiska 
Kommissionen från hennes anställningar i offentlig och privat verksamhet. Ett 
beredningssekretariat för Strukturfondsprogrammet Mål 1 Norra Norrland finns på 
Länsstyrelsen i Västerbotten. Vid detta sekretariat arbetade Ulla-Britt tidigare. Vid hennes 
nuvarande arbete vid Länsstyrelsen i Västerbotten som Financial manager för tre 
internationella EU-projekt är arbetsuppgifterna projektredovisning, budgetuppföljning mm. 
En del av hennes arbete utgör även ansvar för revisionsplan för uttag till 5 % urvalskontrollen 
för två Interreg program som Länsstyrelsen i Västerbotten är förvaltningsmyndighet för. 
Hennes teoretiska kunskaper är främst inom företagsekonomi och juridik med inriktning mot 
redovisning och finansiering, EG-rätt och EU-kunskap/projektledning. Hon har tagit ut en Fil 
kandidat examen med företagsekonomi som huvudämne och saknar examensarbetet på 
magisternivå för att kunna ta ut en magisterexamen inom huvudämnet företagsekonomi. Då 
Ulla-Britt: s arbete på Länsstyrelsen i Västerbotten ger stor insikt i de olika programmen och 
även i revisionsarbetet har hon klart en mindre objektiv syn på ämnet än Henrik. Detta därför 
att hon redan innan analyseringen av materialet genom sitt arbete sett olikheter i EU-
revisionerna och därigenom redan har sina uppfattningar.  
 
Henrik har läst på civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och revision. Han 
saknar endast denna D-uppsats för att kunna ta ut en magisterexamen inriktad mot 
företagsekonomi. Han har också läst på jur. kandidat programmet och saknar endast sitt 
examensarbete för att kunna ta ut en juris kandidat examen. Henrik har jobbat som lärare 
inom grundskolan men har nu en anställning som revisionsassistent på revisionsbyrån 
Wänman & Semb i Umeå.  
 
Vid analysen är vi väl medvetna om att Ulla-Britt: s djupa erfarenheter inom EU-området och 
att hennes tidigare erfarenheter och kunskaper i ämnet färgat undersökningen men vi vet inte i 
vilken omfattning detta har påverkat vårt arbete. Eftersom hermeneutiken inte kräver 
objektivitet utan stödjer subjektivitet där forskarens tidigare erfarenheter inom området 
snarare är en fördel och en tillgång för forskningen än en belastning anser vi att hennes 
kunskaper utgör en tillgång och en fördel för vårt arbete. Eftersom Henrik inte har arbetat 
särskilt länge inom ett yrkesområde där han dagligen kommer i kontakt med varken ekonomi-  
eller juridik eller något som har med Europeiska Unionen att göra har han innan arbetet 
börjats en mer objektiv syn på ämnet än Ulla-Britt.          
 
Att vår förförståelse är så pass olika tror vi kan hjälpa oss i vårt arbete då Henriks åsikter inte 
är färgade av tidigare ställningstaganden medan Ulla-Britt: s åsikter till stor del är det. Vår 

                                                 
34 Gilje, N. & Grimen, H. (1992).  s. 183 
35 Ibid. s. 183 
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skild förförståelse i ämnet leder till diskussioner och tolkningar i studien av analysresultatet 
som inte skulle ha kommit fram om båda hade samma förförståelse bakgrund.   
 
 

2.3 PERSPEKTIV 
 
Vad man kommer att upptäcka under sin undersökning är helt avgörande av vilket perspektiv 
man har. Vilka ”forskarglasögon” vi väljer att ta på oss kommer att avgöra vilken verklighet 
vi upptäcker.36 Det är också viktigt att för läsaren ange ur vilkens perspektiv d.v.s. ur vilkens 
synvinkel som man väljer att belysa problemet då detta påverkar utformningen av uppsatsen 
utifrån hur tolkningarna och slutsatserna skall utformas.37 
 

2.3.1 Vårt perspektiv 
  
Utifrån vårt syfte har vi redan i detta skede angivit att vi skulle belysa problemet ur ett 
myndighetsperspektiv. Vi har angivit att vi skulle undersöka hur revision av EU-projekt 
genomförts i projekt som genomförts i Västerbottens län i programmet Mål 1 Norra Norrland. 
Genom att mottagare av dessa EU-revisioner är Länsstyrelsen i Västerbotten så har vi tagit på 
oss deras forskarglasögon. Vårt perspektiv för denna studie blir då ur myndigheten 
Länsstyrelsens perspektiv.  
 
Vi hade kunnat valt att undersöka detta ur revisorns synvinkel också men då hade syfte blivit 
ett annat ex att utifrån revisorns syn undersöka vilka verktyg i form av anvisningar mm. som 
finns tillgängliga vid en EU-revision.  
 
Vi valde att belysa problemet ur ett myndighetsperspektiv då vi ansåg att det var av större 
intresse för läsaren idag än ur revisorperspektivet utifrån de tidningsartiklar som publicerats 
om EU-fusk. Ur myndighetsperspektivet belyser man helheten av undersökningsmaterialet 
huruvida revisionerna genomförts i dessa EU-projekt medan man ur revisionsperspektivet 
skulle ha undersökt revisorernas verktyg för denna revision. 
 
 

2.4 KUNSKAPSSYN 
 
För att en studie skall genomföras på ett vetenskapligt sätt är det viktigt att man redovisar 
utifrån vilka förutsättningar man hämtar in kunskap. Med kunskapssyn menar man vad 
forskaren har för verklighets- och vetbarhetsuppfattning. Med verklighetsuppfattning menar 
man hur man uppfattar den verkligheten som studeras och med vetbarhetsuppfattning menar 
man hur man studerar denna verklighet.38 
 
Det är också viktigt att man anger för läsaren vilken kunskapssyn man har för att denne skall 
kunna ta ställning forskarens förhållande till den verklighet som skall studeras.39 
 
                                                 
36 Halvorsen, K.  (1992).  s. 37-38 
37 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999).  s. 62 
38 Johansson-Lindfors, M -B. (1993).  s. 10 
39 Lundahl, U. & Skärvad, P-H.  (1999). s 62 
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De två ledande och mest vitt skilda kunskapssynerna är positivismen och hermeneutiken.  
Positivismen är den naturvetenskapliga kunskapssynen. Man tittar på den objektiva 
verkligheten. Allting skall vara empiriskt mätbart och ge tillförlitlig kunskap. Kunskapen 
skall inte heller vara påverkad av utomvetenskapliga värderingar.40 Då kunskap är värde 
bunden är det ett av positivisternas problem att få reliabilitet och validitet när man bortser från 
ens egna värderingar.41  
 
Att försöka klargöra vad förståelse och tolkning är, hur förståelse är möjligt och vilka 
speciella problem som uppstår vid tolkning av meningsfulla fenomen. Detta kallas 
hermeneutik.42 Hermeneutiken har en subjektiv syn på verkligheten. Hermeneutiken handlar 
om tolkningar av innebörder i den vidaste meningen. Tolkningarna sprider sig från tolkningar 
av texter och symboler till tolkningar av praxis och traditioner. Tolkningarna ser man sedan 
mot kontexten. Vid en hermeneutisk tolkning så är man mer medveten om sina värderingar 
och sin förförståelse då den är en del av ett hermeneutiskt tänkande. Eftersom människor har 
en uppfattning om sig själva och en uppfattning om världen omkring sig är det ofta så att de är 
med och bestämmer vilka de är och hur världen ser ut. Därför måste man som 
samhällsforskare tolka något som redan är tolkningar, andra människors tolkning av sig själv 
och sin omvärld. Utan att förstå hur den första personen ser på världen är det mycket svårt att 
försöka förstå dennes tolkningar. Detta kallas för den dubbla hermeneutiken. Dock är inte alla 
ense om att man skall beakta de tidigare tolkningarna utan vissa tycker att man helt skall 
bortse från dessa43 Att vinna en djupare förståelse av ämnet genom att upprepat varva 
tolkning och förståelse anges som den Hermeneutiska spiralen. 44 
 

2.4.1 Vår kunskapssyn 
 
I vår studie har vi en hermeneutisk verklighetsuppfattning. Vår syn är att studien av 
människan, organisationer och den sociala omgivningen måste uppfattas som en subjektiv 
verklighet för att kunna hitta nyanserna av den verklighet vi anser oss möta varje dag. 
 
Vår granskning är utsatt för problematiken med den dubbla hermeneutiken eftersom den som 
i första hand har gjort revisionen har tolkat det materialet han haft framför sig. Vi får sedan i 
andra led försöka tolka de tolkningar han har gjort och dra slutsatser utav dessa d.v.s. de EU-
revisioner som den externa revisorn gjort utifrån de anvisningar som funnits har vi sedan 
tolkat utifrån vår checklista. 
 
Vi anser att vår kunskap har till viss del ett dialektiskt flöde eftersom vår förförståelse hela 
tiden utvecklas medan vi granskar en revision så medför detta att vi har med oss ny 
förförståelse till nästa granskning. När vi sedan går igenom revisionerna igen har vi till viss 
del en annan syn än när vi granskade dem första gången. Kunskapen går i ett dialektiskt flöde 
där man hela tiden utgår från ny kunskap. 
 
Positivistisk kunskapssyn med en helt objektiv syn anser vi tappar en stor del av sin relevans i 
studier där människan i högsta grad är aktör som i vår studie. Då vi måste tolka varje revisors 
ställningstagande och inte klart kan utläsa på ett objektivt sätt om kravet på efterföljelse av 

                                                 
40 Wallen, G. (1993).  s. 24-28 
41 Johansson-Lindfors, M -B.  (1993).  s.  44-46, och Wallen, G.  (1993).  s. 30-32 
42 Gilje, N. & Grimen, H.  (1992.  s. 176 
43 Ibid. s. 179-180 
44 Helenius, R.  (1990). s. 74 
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EU:s regelverk uppfyllts eller ej skulle den positivistiska kunskapssynen inte passar på vår 
undersökning. 
 
Vår kunskap i ämnet var olika, Ulla-Britt har genom att hon arbetat med EU-projekt stor 
kunskap om ämnet medan Henrik inte alls har denna kunskap då han inte varit i kontakt med 
detta ämne alls. Vi läste litteratur i ämnet och sökte vetenskapliga artiklar som gjorde att vi 
fick nya infallsvinklar i ämnet som ökade vår kunskap som gjorde att vi utifrån den nya 
kunskapen sökte ny litteratur som gjorde oss mera insatta i ämnet. Detta arbetssätt kan liknas 
vid den Hermeneutiska spiralen som anger att man tolkar kunskapen och vinner kunskap som 
gör att man söker ny kunskap som återigen tolkas o.s.v.  
 
 

2.5 ANGREPPSSÄTT 
 
Vilket angreppssätt man har till sin studie beskriver på vilket sätt man väljer att ta sig fram 
emot den empiriska verkligheten som studien leder till. Detta sker genom logik som är läran 
om de formella principerna för resonemang, slutledning och bevisföring. Inom logiken finns 
två större begrepp som är intressanta här och det är induktion och deduktion. Vid ett induktivt 
angreppssätt så går man från ett flertal observationer till att försöka fastställa en slutsats d.v.s. 
från empiri till teori. Vid ett deduktivt angreppssätt går man däremot från en allmän regel och 
använder den på ett enskilt fall d.v.s. från teori till empiri.45 Med den deduktiva metoden 
försöker man förutsäga verkligheten och även utveckla den befintliga teorin. Befintlig teori 
skall utvecklas genom resultatet av analysen av det empiriska materialet och den befintlig 
teori.46 

2.5.1 Vårt angreppssätt 
 
Först har vi skaffat och en kunskapsmässig referensram genom att läsa in oss på revisionsteori  
för att lära oss att tolka de regler som finns för revision av EU-projekt samt att studera de 
vetenskapliga artiklar vi funnit. Vi har också skaffat oss en grundläggande bakgrunds 
förståelse genom att läsa de förordningar som styr beslutsprocessen för finansieringen av EU-
projekten och inte bara revisionen.  
 
Genom att sedan skaffat oss ytterligare kunskap genom att granska ett flertal EU-revisioner 
och noterat vad de har granskat och försökt tolka hur de gått till väga och vad de kommit fram 
till har vi skaffat oss en djupare kunskap. Vid denna granskning har vi också tittat efter 
eventuella fel och brister i revisionen och noterat dessa. Utifrån den kunskap vi fått fram vid 
de studierna har vi dragit slutsatser om huruvida revisionen av EU-projekt görs på ett korrekt 
sätt och om revisorerna använder sig av de regelverk som finns vid sin revision. Vi anser 
genom detta resonemang, där vi utgått från befintliga kunskaper och sedan undersökt dess 
delar i en empirisk studie, att vi i vår analys använt oss av ett deduktivt angreppssätt. 
 
Sedan har vi utarbetat en speciellt revisors PM, 47 som kan användas vid framtida revisioner 
till hjälp för revisorerna så att kontroll av efterföljelse av EU:s regelverk underlättas. Detta 
stödjer också det deduktiva angreppssättet då vi genom vår analys jämfört vårt empiriska 
resultat med den befintliga referensramen och utvecklat denna befintliga teori.   

                                                 
45 Stensmo, C.   (1994).  s. 35-36 
46 Artzberg, K.  (2003). s. 31 
47 Bilaga 3.  Förslag till ny revisors PM 
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Om vi skulle använt oss av det induktiva angreppssättet d.v.s. att utgå från empirin och sedan 
söka stöd i teorin så skulle det vara svårt därför att vi skulle inte veta vad vi skulle undersöka i  
revisors PM utan att först veta den teoretiska bakgrunden. Det induktiva angreppssättet skulle 
enligt vår mening inte vara möjligt för denna undersökning. 
 
 

2.6 ANALYSMETOD 
 
När man skall genomföra en studie har man i stort sett två olika metoder att välja på. Det är 
att utgå ifrån en kvalitativ eller en kvantitativ ansats. Vilken metod man väljer avgörs av vad 
som passar för den studie man gör och vilken typ av kunskap man vill uppnå. Utgår med från 
en kvalitativ ansats så har man ett eller några få undersökningsobjekt och man söker mer 
förståelse för hur människan upplever sin värld än att göra jämförelser. Vid en kvantitativ 
ansats vill man istället genom att jämföra många objekt hitta likheter och skillnader från vilka 
man sedan kan dra slutsatser.48 
 

2.6.1 Vår analysmetod 
 
Vår studie är inte enbart baserad på en kvantitativ metod utan vi har valt en kvantitativ metod 
med vissa kvalitativa inslag. I vårt syfte har vi angivit att vi vill analysera utifrån 
revisionsutlåtanden hur revisionen av projekt finansierade av Mål 1 programmet Norra 
Norrland genomförts i förhållande till EU:s regelverk. Detta gjorde att vi valde att kvantitativt 
granska ett flertal projekt för att ha möjligheten att jämföra och dra slutsatser av vår 
granskning. Hade vi tittat på färre projekt hade det varit svårt att dra allmänna slutsatser om 
huruvida en korrekt granskning av EU-projekt sker. Det hade då istället kunnat bli en 
granskning av enskilda revisorers arbete och då hade den kvalitativa analysmetoden varit 
bättre lämpad men det var inte det vi sökte med detta arbete. 
 
När vi analyserade revisors PM kom fram till att det är väldigt svårt att på förhand veta hur en 
viss EU-revision ser ut och vilka granskningsproblem som uppkommer vid den enskilda 
revisionen. De kriterier vi fick sätta upp i analysen genom checklistan blev väldigt allmänna 
vilket gav stort tolkningsutrymme för att kunna passa alla projekt. Det var ett måste att  kunna 
få fram jämförbara resultat i studien för att kunna få ett svar på en fråga som är ja eller nej 
men vid ett visst fall så låg svaret mitt emellan. Våra slutsatser av granskningarna kom att 
vara utsatta för våra subjektiva tolkningar. Detta gjorde att vår studie också fick kvalitativa 
inslag genom vår intervju med en revisor där vi sökte svar till våra tolkningar av 
granskningarna av revisors PM som vi var osäkra på. 
 
 

2.7 INSAMLING AV INFORMATION 
  
Tidigare använde man begreppet litteratursökning, idag så är begreppet informationssökning 
ett bättre ord då den information vi söker inte bra finns tillgänglig i böcker utan även i andra 
former. Exempel på andra former av informationsmaterial är t.ex. elektroniska dokument, 
bilder och modeller som inte är litteratur men som kan vara mycket användbara för forskaren i 

                                                 
48 Bell, J. (1995).  s. 13-14 
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den vetenskapliga forskningen. Det finns olika metoder för att söka information. En metod är 
den osystematiska sökningen då man söker bland olika informationskällor t.ex. bibliotek och 
bokhandlare och ser vad man kan hitta. En annan informationssöknings metod är den 
systematiska sökningen där man med datorns hjälp går igenom olika databaser för att söka 
böcker, forskningsartiklar m.m. genom att använda sökord eller klassifikations koder som 
biblioteken använder. Genom den systematiska sökmetoden hittar man relevant material 
snabbare, men genom den ostrukturerade metoden kan du hitta värdefull information som du 
inte hittar genom att använda sökord inom området. En tredje sökmetod är kedjesökning då 
man utifrån källhänvisningar i en funnen relevant oftast ny artikel eller bok söker sig vidare 
till tidigare forskares använda informationskällor.49  
 
En forskare måste även vid sökandet av litteratur tänka på litteraturens ursprung, dess 
aktualitet och den empiriska grunden. Med litteraturens ursprung menas att forskaren bör 
hänvisa till originalkällan då hänvisningar kan leda till feltolkningar. Den empiriska grunden 
innebär att man bör ange vad som är primär- respektive sekundärkällor. Primärkällor är det 
som forskaren själv tar fram ex intervjuer eller figurer och sekundärkällor är det som redan 
finns skrivet i litteraturen. Att källan har aktualitet är något som skall efterstävas i största 
möjliga mån då man forskar.50 I en magisteruppsats så skall forskaren söka stöd för sin 
forskning i vetenskapliga artiklar. Det som kännetecknar en vetenskaplig artikel är att den ska 
ha publicerats i en vetenskaplig tidskrift, den ska ha ett visst utseende/form och att den skall 
vara kritiskt granskad av andra forskare innan den får publiceras.51 
 

2.7.1 Vår insamling av information 
  
Vi har valt att dela upp informations insamlingen i flera avsnitt för att bättre åskådliggöra för 
läsaren utifrån vilka informations typer inom ämnesområdet som vi inhämtat vårt material. 
Under dessa rubriker redogör vi sedan hur vi gått tillväga. Den information som insamlats 
från böcker och andra informationskällor är sekundärdata medan den intervju och de analys- 
sammanställningar såsom checklistan och projektsammanställningen som vi gjort utifrån 
undersökningsmaterialet utgör primärdata. Vi har använt originalkällan så långt det var 
möjligt vid hänvisningar för att eliminera felaktigheter. Vår ambition har varit att använda så 
aktuell sekundär litteratur som möjligt men ändå inte förkastat relevant äldre litteratur. Vi har 
avsiktligt valt den senaste litteraturen om revisionsstandards då vårt syfte var att konstruera 
ett nytt enhetligt formulär för dokumentation av EU-revision då detta kanske kan användas i 
nya programperioden från år 2007. En stor del information har valts att insamlats via Internet 
p.g.a. snabb åtkomst. Denna information kan också återfinnas i tyckt version på biblioteken så 
vi anser pålitligheten som hög. När man har uppnått en tillräcklig bredd i sin sökning brukar 
man tala om mättnad.52  
 
I vår undersökning har vi trots variation av sökvägar inte hittat information som direkt kan 
förknippas med ämnet EU-revision, men eftersom vi funnit vetenskapliga artiklar som har 
nära anknytning till ämnet som vi kunnat använda oss av i undersökningen anser vi att vi har 
en bra mättnad av information i ämnet.  
 

                                                 
49 Nyberg, R.  (2000).  s. 164-165 
50 Johansson-Lindfors, M -B. (1993). s.  88-89 
51 Hansson, U, C. (2002). s.  2-4 
52 Johansson-Lindfors, M-B. (1993). s. 165 
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2.7.1.1  Litteratur 
 
För att skapa en bakgrunds förståelse har vi letat fram en hel del litteratur. Vår sökning har 
skett systematiskt via Internet och då främst via Universitetsbiblioteket i Umeå. Där har vi 
främst sökt i universitetsbibliotekets ALBUM och artikel sök. Vi använde oss av sökord som 
EU-revision, revision, strukturfond, EU, m.fl. Genom litteraturen vi funnit har vi genom 
källförteckningarna fått vissa uppslag till ny litteratur. En del kurslitteratur har också varit 
relevant att använda. Vi har också gjort en del osystematisk sökning genom att vi köpt böcker 
på bokhandeln utan att tidigare ha letat efter dem.  
 

2.7.1.2 EU-dokument 
 
Vi har sökt via Internet på EU:s internationella hemsida,  (http://www.europa.eu.int) samt 
även på Europa Kommissionens svenska hemsida,  (http://www.eukomm.se)  för att hitta 
dokument som kan bidra till ytterligare djup i vår undersökning. I detta ämne fann vi det 
enklast att söka via Internet eftersom dessa dokument är utgivna av Europeiska Unionen. 
Eftersom Ulla-Britt redan känner till var dokumenten för Mål 1 programmet kan hämtas så 
har hon tagit fram dessa via Internet på Länsstyrelsen i Västerbotten och Norrbottens 
hemsidor. De interna dokument som utgivits av Mål 1 Norra Norrland programmet som vi har 
ansett bidrar till mervärde har Ulla-Britt tagit fram genom hennes tidigare arbete med 
granskning av projektrapporter.  Även genom kontakt med granskningshandläggare på Mål 1 
programmets utbetalande myndighet och med tjänstemän vid andra myndigheter har 
information inhämtats.  
 

2.7.1.3       Vetenskapliga artiklar 
 
Vi har sökt forskningsresultat och artiklar om EU-revision via Internet med sökord/urval som 
universitet, högskolor och EU sedan har ytterligare sökning på dessa hemsidor gjorts utifrån 
sökord som forskning, revision, projekt, EU, kontroll. Inget specifikt forskningsresultat som 
rör just detta område hittades på dessa hemsidor. Detta kanske beroende på att EU-revision är 
relativt nytt inom revisionsområdet. Då vi inte hittade vad vi sökte i denna sökning gick vi 
vidare genom att översätta till engelska med sökord som accounting, auditing och internal 
auditing. Genom denna nya sökning fann vi databaserna Sciencedirect, Findarticles och 
Emeraldinsight varifrån vi kunde söka vidare på vetenskapliga journaler som ”Journal of 
International accounting, Auditing and Taxation m.fl. I dessa vetenskapliga journaler hittade 
vi några relevanta vetenskapliga artiklar i nära anslutning till ämnet som vi kunnat använda 
oss av som stöd för vår studie. Tidningsartiklar om fusk med EU-bidrag har hittats vid 
sökningen och hänvisats till för att ge flera vinklar av problemet.  
 

2.7.1.4      Övrig information 
 
Vi tog fram underlagen till de revisors PM som utgjorde vårt undersökningsmaterial utifrån 
den databas53 som finns på programägarens, Länsstyrelsen i Norrbotten, hemsida som finns 
upprättad för programmet Mål 1 Norra Norrland. 
 
                                                 
53 Länsstyrelsen i Norrbottens officiella hemsida, EU:s  Mål 1 Norra Norrland program, http://www.mal1.nu 
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2.7.1.5      Primärkällor 
 
När vi påbörjade analysen av revisors PM upptäckte vi att dessa var väldigt olika utformade 
till form och omfattning. För att kunna göra en jämförelse av revisors PM måste vi göra en 
checklista utifrån de anvisningar som fanns för EU-revision. Den anvisning som fanns var 
inte användbar i den form som den fanns upprättad. Vi satte upp 11 punkter med 
underpunkter, totalt 25 kontrollpunkter, som motsvarade de krav som fanns i anvisningarna. 
För att kunna jämföra de enskilda revisors PM  med varandra gjorde vi en sammanställning i 
Microsofts dataprogram Excel där vi före in resultatet från de enskilda checklistorna för att 
kunna summera och lätt räkna ut resultatet samt att göra tabeller och figurer för 
presentationen av resultatet.  Vi har gjort en intervju med en revisor vid en av de 
revisionsbyråer som gjort de flesta revisors PM i vårt undersökningsmaterial. Vårt 
ställningstagande för denna revisionsbyrå var att de enligt vår mening skulle ha den största 
erfarenheten av dessa EU-revisioner.  
 
 

2.8  KÄLLKRITIK 
  
Vi har försökt att använda originalkällan vid hänvisningar för att förhindra felaktiga 
omskrivningar. Vår strävan har varit att använda så aktuell sekundär litteratur som möjligt 
men vi kan ändå inte förbise klassisk litteratur från 1990 talet som fortfarande är aktuell 
såsom litteratur om forskningsmetodik av Bell från 1995 och Johansson-Lindfors från 1993. 
För vårt syfte att konstruera en ny revisors PM var det nödvändigt att använda den senaste 
litteraturen för att eventuellt kunna använda den som hjälp i nästa programperiod från år 
2007. 
 
Vi har använt ett stort antal dokument som vi tagit fram via Internet trots att vi vet att man i 
all forskning skall vara sparsam med att använda information från Internet då denna förändras 
snabbt och att det även kan vara svårt att avgöra informationens ursprung och pålitlighet. De 
flesta dokument som hämtats via Internet källor är lagtexter och andra beslut från Europeiska 
Unionen med angivna besluts nummer och besluts datum. Dessa skulle vi också kunnat skaffa 
fram i tyckt version genom Universitets Biblioteket men vi valde Internet då detta är en för 
oss snabbare väg. Vid hänvisning till dessa dokument har vi alltid angivit Internet adressen 
och vilket datum som informationen togs fram. För lagtexter och andra beslut som vi 
beskriver ovan tycker vi att detta förfaringssätt är lika pålitliga som de i tryckt form via 
biblioteken. Däremot så kan information som vi hänvisat till från ett antal hemsidor vara 
mindre tillförlitligt. De revisors PM som vi använt i undersökningen utgör underlag till 
utbetalning av EU-stöd. Dessa är diarieförda i ärendet och vi bedömer att tillförlitligheten är 
god att de utgör underlag för utbetalningsbeslutet. 
 
De primärdata som vi använt oss av i undersökningen är den intervju mall som vi gjort till 
intervjun samt de sammanställningar vi gjort för vår undersökning av EU-revisionen. Vi 
gjorde intervjumallen utifrån de punkter som var oklara efter att vi gjort sammanställningen 
av undersökningen av projektens revisors PM. Vi skickade ut intervjumallen till respondenten 
innan intervjutillfället, detta för att denna skulle få mera tid på sig att tänka igenom frågorna 
så att vi troligen skulle få mer uttömmande svar. Intervjun har vi dokumenterat genom att en 
av oss antecknade under intervjun medan den andra av oss ställde frågorna. Vi bad revisorn 
kontrollera våra anteckningar för att säkerställa att vi uppfattat rätt. Checklistan har vi 
konstruerat utifrån de anvisningar som finns för upprättande av revisors PM vid EU-revision. 
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Vi har tillsammans kontrollerat att vi fått med alla punkterna i formuläret. I vår analys har vi 
sedan var för sig gjort en bedömning av varje projekt. Sedan har vi gemensamt tolkat dessa 
till ett gemensamt ställningstagande. Då tecknat ner detta var för sig och sedan tillsammans 
anser vi att vi säkrat att vi antecknat rätt utifrån underlagen. För att kunna göra jämförelser 
mellan revisors PM och för att kunna åskådliggöra detta med tabeller och figurer i resultatet 
så har vi sammanställd alla resultat av revisors PM i en Excel-sammanställning. Denna 
sammanställning har vi kontrollerat tillsammans för att se att vi antecknat rätt. Vi anser att vi 
har en god säkerhet att allt är rätt nedtecknat utifrån detta förfaringssätt. 
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3. KUNSKAPSMÄSSIG REFERENSRAM 
  
Här redogör vi för de teorier som vi bedömer relevanta med hänsyn till uppsatsens syfte. Vi 
beskriver inledande vilka delar i teoriavsnittet vi tagit med och varför vi valt att göra detta. I 
sammanfattningen av den teoretiska referensramen anger vi vad vi valt att ta med att 
undersöka vidare i empiri delen för att söka svaret på vårt problem.   
 
Vårt arbete handlar om revision av EU-projekt. Därför har vi strukturerat upp den 
kunskapsmässiga referensramen i två avdelningar som vi tycker sammanfattar de kunskaper 
som berör vårt ämne för att ge läsaren en bättre överblick av ämnet.  

• REVISION 
• EU-REVISION 
 

För att ge en bakgrund och göra läsaren mera insatt i vad strukturfonderna inom Europeiska 
Unionen har för syfte har vi medvetet valt att övergripande beskriva Europeiska Unionen.  
 
En förklaring till vad vi menar med EU-revision har vi beskrivit genom att klargöra de olika 
typerna av revisioner som har anknytning till vår undersökning. Vi har därför valt att beskriva 
vad som ingår i traditionell revision, projekt revision och revision av EU-projekt. För att ge 
läsaren en bättre insikt i ämnet har vi sedan valt att beskriva revisionsupplägget för 
traditionell revision då detta också utgör grunden vid revision av EU-projekt. Även ett urval 
av anvisningar av hur branschens regelverk utifrån Föreningen Auktoriserade Revisorer, 
(FAR),54 ser ut för ett traditionellt revisionsuppdrag utifrån Svensk revisions standard (RS) 
anser vi ger mervärde och en vinkling om hur en EU-revision skall utföras. Några 
vetenskapliga artiklar som också klargör betydelsen av en lagstadgad gemensam standard för 
revision inom EU har vi även tagit in då vår undersökning handlar om EU-projekt.  
 
Regelverket för EU-revision utgör kärnan i vår undersökning och vi bedömer att dess 
omfattning är nödvändigt för att ge läsaren bilden av dess komplexitet för vad som krävs vid 
en revision av projekt som är medfinansierade av Europeiska Unionen. Vi har trots detta gjort 
bedömningen att vår uppsats skulle ha blivit för omfattande och detaljrik om vi lyft in 
regelverket i undersökningen därför har vi valt att lägga detta regelverk som en bilaga till 
uppsatsen. 55  
 
Vår egen sammanfattande bild av revisionsupplägget både på unions- och nationell nivå av 
revision av EU-projekt utgör även denna, tror vi, en bra förståelse över dess komplicerade och 
rikt förgrenade revisionsnätverk.  En beskrivning av alla de olika parter som medverkar i 
dessa revisioner anser vi ökar läsarens insikt i problematiken.  Vi har också tagit med ett 
avsnitt med dessa parters revisions rapporter, några tidningsartiklar samt forskningsartiklar 
för att skapa förståelse för läsaren om problematiken med att EU-stöd inte används på rätt 
sätt. Vi avslutar med en sammanfattning av vad vi kommit fram till att ta med oss från teorin 
till att undersöka i empirin. 

 
 
 
 
                                                 
54 FAR del 2, s 613 
55 Bilaga 6:  Regelverk för strukturfondsstöd 
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3.1 REVISION 
 
Revisionens mål för en lagstadgad revision/ett revisionsuppdrag är att lämna en 
revisionsberättelse. Detta görs genom att revisorn granskar årsredovisning, bokföring och 
förvaltning utifrån god redovisningssed.56 Revisionens syfte är att kontrollera att den 
finansiella redovisningen är trovärdig för företagets intressenter.57 
 
Med utgångspunkt från större företag så finns revision för att säkerställa att den ekonomiska 
informationen är korrekt. Ansvaret för att den är det ligger hos företagets styrelse och hos 
dess VD. De är ansvariga för att medelsförvaltningen och bokföringen samt att det är möjligt 
att följa den löpande redovisningen. Det finns många intressenter i ett företag som vill kunna 
lita på att denna information är korrekt. I det stora företaget är ägarna inte desamma som de 
som styr företaget och ägarna måste kunna lita på att styrelsen återger företagets ekonomiska 
ställning som den ser ut. Andra intresserade är kunder, leverantörer, anställda, staten m.fl. 
Därför använder man revisorer som granskar att informationen är korrekt vilket leder till att 
man kan lita på att företagets ekonomiska ställning är riktigt angiven samt att man kan lita på 
att styrelsen och VD sköter den ekonomiska redovisningen. Företagsledningen använder sig 
också av revisorns tjänster som en utomstående rådgivande källa som kan hjälpa till att driva 
företaget i en positiv riktning.58 
 
Det finns många sorters revision, t.ex. intern och extern revision, miljörevision, projekt 
revision mm. Normalt när man pratar om revision menar man dock extern revision som 
revisorer på en revisionsbyrå utför. 
 

3.1.1 Traditionell revision 
  
Vid traditionell revision skall revisorn kritiskt granska och bedöma företagens redovisning 
och förvaltning. Efter utförd revision skall revisorn lämna ett intygande om att de granskade 
rapporterna och interna rutinerna uppfyller de krav som ställs av de olika kriterier som 
granskningen avser. För att kunna bedöma och göra ett uttalande om företagets interna 
kontrollsystem samt kunna göra en bedömning av de ekonomiska rapporterna måste revisorn 
samla in bevis för sin revision. Efter avslutad revision lämnar revisorn en revisionsberättelse 
som innehåller ett intygande om att de granskade rapporterna uppfyller de krav som gäller 
enligt lagstiftning och praxis.59 
 

3.1.2 Regelverk för traditionell revision 
 
Då traditionell revision är utgångspunkten även för revision av EU-projekt beskriver vi dess 
regelverk samt upplägget för denna revision då det ger läsaren en insikt i de regler som finns 
för revision. Vi har också beskrivit redovisningsstandard i Sverige, (RS), i avsnitt 3.1.2.1 samt 
olika former av formulär såsom revisorsintyg, revisorsrapport och granskningsrapporter i 
avsnitt 3.1.2.2 för att i vår empiri kunna jämföra dessa regler och formulär mot de revisors 

                                                 
56 FAR (2006) del 2. s. 336     
57 Heyes,  m fl. (2004). Principles of Auditing – An introduction to International Standards on Accounting,   
    Harlow: Prentice hall, s. 3 
58 FAR (2002).  s. 1-78 
59 Owen et al, David, L. ”The new social audits: accountability, managerial capture or the agenda of social  
    champions?”, The European Accounting review, Vol 9 Issue 1, (2000) s. 92 
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PM som vi har vi vårt undersökningsmaterial för att kunna konstruera ett nytt enhetligt 
revisors PM. Vi har angivit den senaste kunskapen från FAR om dessa regler för att kunna 
göra ett så aktuellt dokument som möjligt att eventuellt kunna användas i det nya 
strukturfonds program som startar år 2007. 
 
Chula G King har år 1999 gjort en mätning om harmonisering av en gemensam standardiserad 
revisionsrapport och dess innehåll bland de största industriföretagen i 13 länder inom 
Europeiska unionen däribland i Sverige. Kontrollen utgår ifrån de baspunkter som finns för en 
revisions rapport utifrån den internationella standarden för revision ”The Auditor´s Report on 
Financial Statements”. Resultatet blev att harmoniseringen av denna gemensamma standard 
existerade för 3 av de 5 punkterna i den internationella standarden nämligen för datum för 
rapporten, adressen till revisorns kontor och lämplig titel för rapporten. De övriga två 
punkterna nämligen rapportens form och dess innehåll saknades. 60 Att en gemensam 
lagstadgad gemensam standard för revision behövs inom hela EU skriver också Ian P. Dewing 
om i sin vetenskapliga artikel från 2002 eftersom om inte finansiella rapporter är utförda och 
reviderade utifrån samma standards i medlemsländerna hur kan man då tro på en 
harmonisering av dessa regler. I International Standards on Auditing, (ISA), finns dessa regler 
om en gemensam standard redan inskrivna att gälla från år 2005 men var då inte antagna av 
Europeiska Unionen att gälla inom hela unionen. 61  
 
Gemensamma regler för en uppdaterad revisions standard beslöts av Europeiska Rådet i april 
2006, direktiv 3667/05  för ”company financial statements” revision av företagens finans iella 
rapporter i strävan att förstärka trovärdigheten av företagens finans iella rapporter genom att 
fastställa ett minimibehov för lag stadgad revision av årliga och sammanslagna redovisningar. 
Dessa regler göra så att man breddar det redan gällande regelverket (direktiv 84/253/EEC) att 
specificera skyldigheter för lagstadgade revisorer, deras oberoende och etiska regler, 
introducera krav för extern kvalitets försäkring i syfte att försäkra sig om en bättre offentlig 
översikt av revisionsprofessionen och förbättring av samarbetet över gränserna inom 
Europeiska Unionen. Denna standard är beräknad att användas inom Europeiska Unionen från 
år 200862   
 
Enligt Sten Jönssons undersökning hur förändringar i revisionsregler påverkade staten så 
skulle det inte ställa till så stora bekymmer att införa nya revisionsregler enligt hans rapport 
från 1994. Visserligen en undersökning för ett antal år tillbaka men kanske även gällande 
idag. Han konstaterar att revisionsorganisationen i Sverige är välorganiserad och fungerar 
som en påtryckningsgrupp som högaktas av de styrande inom statsmakten. 63   
 
För revisionsorganisationen i Sverige anger FAR i sina anvisningar att man skiljer på revision 
med bestyrkandeuppdrag och revision av uppdrag för närliggande tjänster. I ”Ramverk för 
bestyrkandeuppdrag” anges vilka delar som skall ingå i ett i bestyrkandeuppdraget, vilket 
som är uppdragets mål samt anger där en revisionsstandard i Sverige, (RS), en standard för 
översiktlig granskning, (SÖG), samt standard för bestyrkande av andra sakförhållanden än 
historisk information, (SBÖ), är tillämplig.   Bestyrkandeuppdraget består av fem delar: en 

                                                 
60 King, Chula.G. ”The measurement of harmonization in the form and content of the auditor report in the      
  European Union”. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol 8,  Issue 1, (1999),  s. 23-42 
61 Dewing, I, P. Regulation of statutory audit in the European Union: New developments, Journal of Financial  
    regulation and Compliance, (2002), Vol 10, Issue 1, 68-78 
62 Council of the European Union  (2006) “Council adopts new rules on audit of company accounts” Press office  
     consilium eu int. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/89293.pdf  
63 Jönsson, S. “Changing accounting regulatory structures in the context of a strong state”. Critical  
    perspectives on Accounting, Vol 5, Issue 4, (1994), s. 341-360 
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trepartsrelation, ett sakförhållande, kriterier, bevis och en bestyrkanderapport. Ramverket är 
en referensram för revisorer i sitt bestyrkandeuppdrag samt även för den som anlitar en 
revisor. 64 
 
Målet med bestyrkandeuppdraget är att en revisor kan utföra två typer av bestyrkande 
uppdrag nämligen uttala slutsats med hög men inte med absolut säkerhet eller uttala slutsats 
med begränsad säkerhet.  Ett uttalande i bestyrkanderapporten med hög men inte absolut 
säkerhet kan lyda: ”Enligt vår mening är den interna kontrollen effektiv, i allt väsentligt, 
baserad på XYZ-kriterierna”. Ett uttalande i bestyrkanderapporten med begränsad säkerhet 
kan lyda: ”Grundat på vårt arbete som beskrivs i denna rapport har det inte framkommit 
några omständigheter som tyder på att den interna kontrollen inte är effektiv .”65   
 
Sakförhållande är bl.a. information om redovisning och finansiella rapporter. I vissa 
bestyrkandeuppdrag är det uppdragsgivaren som gör bedömningen av sakförhållandet, dessa 
uppdrag benämns som påståendebaserade uppdrag. I andra bestyrkandeuppdrag är det 
revisorn som utför bedömningen av sakförhållandet, detta benämns som uppdrag som 
föranleder direkt rapportering. Ett uttalande i bestyrkanderapporten för påståendebaserade 
uppdrag kan lyda ex. ”Enligt vår mening är den ansvariga partens påstående att den interna 
kontrollen är effektiv, i allt väsentligt, rättvisande uttryckt, baserat på XYZ-kriterierna”. 
Medan ett uttalande i bestyrkanderapporten för uppdrag som leder till direkt rapportering kan 
lyda ex. Enligt vår mening är den interna kontrollen effektiv, i allt väsentligt, baserat på XYZ 
- kriterierna”.66  
 
Det finns andra uppdrag som inte är bestyrkandeuppdrag och således inte ingår i detta 
ramverk. Ex. på sådana uppdrag som ingår i standarder för revisionsuppdrag enligt 
närliggande tjänster är: granskning enligt särskild överenskommelse, sammanställning av 
ekonomisk information, upprättande av deklarationer samt konsultuppdrag som innefattar 
rådgivning till företagsledning. 67 FAR har upprättat en svensk standard som följer den 
internationella standarden om uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse 
rörande finansiell information, (ISRS 4400, f.d. ISA 920), som gäller fr.o.m. november 2004. 
Vad som skiljer uppdrag med bestyrkandeuppdrag och uppdrag enligt närliggande tjänster 
vad gällande de etiska reglerna är att oberoende kravet inte är en skyldighet att följa vid 
uppdrag inom närliggande tjänster. Medan ett uttalande enligt närliggande tjänster kan lyda 
ex. Granskningsåtgärderna har vidtagits enbart för att hjälpa Er att bedöma ….. riktighet 
och sammanfattas enligt följande. 68 
 

3.1.2.1  Redovisningsstandards i Sverige (RS) 
  
RS 200 Mål och generella principer för en revision 
En revisions standard för Sverige, (RS), beskriver FAR i sina anvisningar RS 200. Syftet med 
denna anvisning är att fastställa standarder för de generella principer som styr en revision 
samt att ge vägledning om revisionens mål. Denna revisions standard för Sverige  (RS) skall 
tillämpas fr.o.m. år 2005 på den i bokföringslagen lagstadgade revisionen i Sverige d.v.s. på 
ett företags årsredovisning, bokföring och företagsledningens förvaltning. Revisions standard 
för Sverige, (RS), skall även användas på andra finansiella rapporter, i International Standards 
                                                 
64 FAR (2006) del 2. s. 305 
65 Ibid. s. 306 
66 Ibid. s. 307 
67 Ibid. s 308 
68 Ibid. s. 628 
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on Auditing, (ISA), motsvara denna term Financial Statements som översätts i Svenska (RS) 
till årsredovisning, samt på annan information och vid utförande av närliggande tjänster. 
Revisions standard för Sverige,  (RS), baseras på de internationella revisionsstandarderna, 
International Standards on Auditing, (ISA), som utarbetats av den internationella 
revisorsorganisationen, (IFAC).69 
 
FAR anger i sina förord till revisions standard för Sverige, (RS), att det i praktiken är ogörligt 
att utarbeta en standard som uttryck för god redovisningssed som kan tillämpas på alla 
situationer som kan uppstå vid en revision.  Revisorn skall därför beakta standarden som 
grundläggande principer att följa vid revisionsuppdraget. Exakt vilka principer som krävs för 
att tillämpa standarden måste lämnas till varje enskild revisor att professionellt bedöma 
utifrån omständigheterna vid den enskilda revisionen. 70 
 
I de generella principerna för en revision skall revisorn iaktta god redovisningssed samt de 
etiska regler som styr revisorns professionella ansvar nämligen: 
oberoende 
integritet 
objektivitet 
professionell kompetens och omsorg 
tystnadsplikt 
professionellt uppträdande 
god redovisningssed71 
 
Rocco R Vanasco m.fl. har kommit fram till i sin forskning att regeringar i ett flertal länder 
har infört professionell revisionsstandards som är godkända av deras revisions organisationer 
utifrån revisorernas självständighet och oberoende. De skriver att i många länder kan 
oberoende revisorer blir kritiserade och även utestängda från sina branschorganisationer för 
att de gör intrång på organisationens etikregler. Deras undersökning visar också att kulturella 
skillnader påverkar effektiviteten för internationell tillit avseende revisorers oberoende.72 
Hayes m.fl. anger i sin forskning betydelsen av att revisorn inte lägger sina värderingar om 
företaget i revisionen utan försöker se så objektivt som möjligt på de finansiella rapporterna 
som ligger till grund för revisionen för att göra revisionen så opartiskt som möjligt.73 
 
God revisionssed har regeringen definierats i prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation 
enligt: det kunde övervägas att lagstifta om de mera grundläggande normerna för god 
redovisningssed men mot detta talar att en sådan lagstiftning skulle kunna innebära att 
granskningen begränsas efter som det skulle kunna innebära motsatsslut. Övervägande skäl 
talar då för att man behåller ett system med en ramlagstiftning som ålägger revisorn att vid sin 
granskning iaktta god redovisningssed. Inom dessa ramar bör det sedan vara upp till 
revisorsorganisationen och revisorsnämnden att genom rekommendationer och yttranden 
lämna närmare vägledning angående omfattningen av revisorns granskning. Det bör dock 
nämnas att denna lagstiftningsteknik inte innebär att den slutliga tolkningen av god 
redovisningssed överlämnas till revisorsorganisationerna då det är domstolarnas ansvar att 
avgöra vad som i det enskilda fallet utgör god redovisningssed. Genom att 

                                                 
69 FAR (2006) del 2.  s. 336 
70 Ibid s. 323-324 
71 Ibid s. 337 
72Vanasco, Rocco.R, Skousen, Clifford.R, Santagato L. Roger. “ Auditor independence: an international   
    perspective”. Managerial Auditing Journal, Vol 12, Issue 9, (1997), s. 498-505 
73 Heyes,  m fl. (2004). Principles of Auditing – An introduction to International Standards on Accounting,  
    Harlow: Prentice hall, s. 34 
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granskningsinriktningen knutits till uttrycket god redovisningssed kan den fortlöpande 
anpassas till utvecklingen inom revisionsområdet. God redovisnings sed anger att FAR:s 
rekommendationer i revisionsfrågor skall följas74. 
 
RS 220 Kvalitetskontroll inom revisionen 
Enligt FAR:s revisions standard för Sverige (RS 220) skall revisionsföretaget införa riktlinjer 
och rutiner för kvalitetskontroll som är utformade så att alla revisioner utförs enligt god 
redovisnings sed utifrån revisions standard för Sverige, (RS). Revisorn skall genomföra de 
åtgärder för kvalitetskontroll som är lämpliga för det enskilda revisionsuppdraget med 
beaktande av dessa riktlinjer och rutiner.75 Kvalitetskontroll inom revision är inte bara till för 
att kontrollera hur systemet följer kvalitetssystemstandards de kan även vara användbara för 
att utveckla pågående kvalitetskontroller och nå fram till en norm för total kvalitetsstyrning. 
En lagenlig revisionsstandard och dess ingående redovisningssystem skall var fokus i 
framtiden för forskning skriver M. Rajendran och S.R. Devadasan i sin forskningsartikel 
”Quality audits: their status, powess and future focus” från 2005.76 Revisorsnämnden är ett 
statligt organ som utfärdar godkännande och auktoriserande av revisorer. De är också ett 
kontrollorgan som kontrollerar revisorerna och revisionsbyråernas arbete och kontroller för att 
se att revisorernas arbete uppfyller uppsatta krav. Skulle de inte göra detta så kan de utfärda 
en erinran, varning eller till och med återta sitt godkännande eller auktoriserande. Deras 
granskande redovisas i bl.a. SRF:s tidning där deras uttalanden blir till ledning för andra 
revisorer och genom detta utvecklas god revisionssed och god revisors sed77  
 
RS 230 Dokumentation 
Dokumentationen skall enligt redovisningsstandard i Sverige (RS 230) göras för att ge stöd 
för revisorns uttalande i revisionsberättelsen och som bevis för att revisionen utförts enligt 
god redovisningssed. Denna dokumentation är revisorns arbetsmaterial och skall inte ses som 
dokumentation till uppdragsgivaren. 78 
 
RS 240 Oegentligheter och fel samt RevU4 Revisorns åtgärder vid misstanke om brott 
Om revisorn misstänker att oegentligheter kan förekomma eller faktiskt har funnit att 
oegentligheter och fel förekommer skall denne rapportera detta till uppdragsgivaren enligt 
redovisningsstandard i Sverige (RS 240) och (RevU4). Revisorn skall även beakta sin 
underrättelseskyldighet enligt lag. Till tredje part kan revisorn inte röja oegentligheter då 
denne har tystnadsplikt enligt de etiska regler som styr revisorns professionella ansvar.79 
Bengt Larsson redogör i sin undersökning från 2005 om varför lagen om revisorers 
anmälningsplikt infördes. Enligt hans undersökning så infördes lagen inte direkt utifrån något 
som har att göra med de stora ekonomibrotts skandaler som inträffat tidigare utan 1900-talet 
utan att den är en del av en socialdemokratisk politisk strategi för att påverka 
industridemokratin att bekämpa ekonomisk brottslighet och att förbättra för nya ekonomiska 
marknader.80 Han skriver också om konsekvenserna för revisionsorganisationen utifrån denna 
lagstiftning i en denna senare rapport under 2005. Konsekvenserna skriver han berör 
branschen och inte klienterna eftersom branschen antog minskad klient förtroende p.g.a. 

                                                 
74 FAR (2006) del 2. s. 322,  
75 Ibid. s. 350-351 
76 Rajendran.  M, Devadasan. S.R. “Quality audits: their status, prowess and future focus”. Managerial Auditing   
    Journal, Vol 20, Issue 4, (2005), s. 382 
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78 FAR (2006) del 2. s. 363-364 
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lagstiftningen. Men undersökningen visar ett utbrett intresse för utnyttjande av rättigheten att 
göra det som ett komplement till annan brottskontroll.81 
 
RS 250 Revisorns skyldighet att ta hänsyn till lagar och föreskrifter vid en revision   
I redovisningsstandard i Sverige (RS 200), punkt 7, står att revisorn skall bedöma utifrån 
kraven i redovisningsstandard i Sverige (RS), kraven i lagar och särskilda föreskrifter samt i 
förekommande fall även villkoren för uppdraget eller rapporteringen vilka revisionsåtgärder 
som är nödvändiga för att utföra en revision enligt god redovisningssed.82 Revisorn skall vara 
medveten om att överträdelse av lagar och föreskrifter kan ha en väsentlig inverkan på 
redovisningen och skaffa sig en bild av vilka lagar som gäller för uppdragsgivaren och hur de 
efterlever dessa.83 
 
RS 310 Kunskap om verksamheten  
Revisorn skall ha eller skall skaffa sig tillräcklig kunskap om verksamheten som skall 
revideras för att kunna identifiera och se sambandet utifrån de händelser, verifikationer och 
förhållanden som kan finnas och som kan ha en betydande påverkan på redovisningen. I 
bilagan till denna anvisning finns uppräknat bl.a. kunskap om regelverk och föreskrifter samt 
särskilda eller unika förhållanden som finansieringssätt och redovisningssätt. 84 
 
RS 320 Väsentlighet vid revision 
Revisorn skall beakta väsentlighet och dess samband med revisionsrisk vid revisionen. 
Bedömningen vad som är väsentligt är en fråga om professionellt omdöme från revisorn. 
Väsentlighet definieras enligt International Standards on Auditing, (ISA), som att 
”information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som 
användaren fattar utifrån underlag i dessa finansiella rapporter”. Graden av väsentlighet beror 
på postens eller felets storlek och dess omständigheter. Väsentlighet är snarare en fråga om en 
tröskelnivå än en fråga om en grundläggande kvalitativ egenskap.85 
 
RS 530 Revisionsmässiga urval och andra urvalsmetoder för granskning  
Revisorn skall välja lämpliga urvalsmetoder för sin granskning så att granskningens mål 
uppnås. Denne kan välja mellan dessa tre urvalsmetoder, val av alla poster (totalgranskning), 
val av vissa poster (urval) samt revisionsmässiga urval (poster ur ett saldo eller 
transaktionsslag). 86 
 

3.1.2.2 Revisorsintyg, revisorsrapporter och granskningsrapport 
 

De formulär med revisionsintyg och rapporter som ingår i detta avsnitt har vi lagt som en 
bilaga 87 för att ge läsarens mera information om detta. 
 
RevU3 Revisorsintyg  
Ett revisorsintyg innebär ett utlåtande av en revisor med ett bestyrkande. Detta uttalande från 
revisionskommittén har till syfte att vägleda revisorn om formen för ett revisorsintyg samt om 

                                                 
81 Larsson, Bengt. “Patrolling the corporation – the auditor´s duty to report crime in Sweden”. International  
    journal of the sociology of law, Vol 33, Issue 1, (2005), s. 53-70 
82 FAR (2006) del 2.  s. 337-338 
83 Ibid. s. 371-373 
84 Ibid. s. 381-385 
85 Ibid. s. 368 
86 Ibid. s. 430-434 
87 Bilaga 7: Exempel på revisors intyg, revisors rapporter och andra intyg ur FAR del 2 (2006) 
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granskningens omfattning och inriktning. Av revisorslagen och revisorsnämndens föreskrifter 
följer att bestämmelserna för redovisnings jäv och dokumentation gäller vid alla slag av 
revisionsuppdrag och även vid granskningsuppdrag om revisorn lämnar rapport i sådan form 
som liknar en revisionsberättelse och rapporten är avsedd att uppvisas för andra än 
uppdragsgivaren. Revisorns uppgifter och ansvar för revisorsintyget är de samma som gäller 
vid vanlig revision enligt FAR:s yrkesetiska regler. FAR:s rekommendationer i 
revisionsfrågor är vägledande i för uppdragets inriktning och omfattning samt rapportering. 
Intyget ger heller inga inskränkningar i revisorns oberoende, tystnadsplikt och ansvar.  I ett 
revisorsintyg skall det finnas uppgift om revisorns ställningstagande, granskningsobjektet och 
dess omfattning. Om anledningen till granskningen är lagstadgad eller är enligt särskilda 
instruktioner bör detta anges i intyget. Intyget skall kunna kopplas till ev. en separat handling 
som avser intygad revision genom identifiering på lämpligt sätt.88 
 
RS 700 Revisors rapport från revisionen av finansiella rapporter  
Ett företag kan upprätta finansiella rapporter i syfte att informera om företagets ekonomiska 
resultat och ställning.89 Denna anvisning avser utformning av en revisorsrapport utifrån en 
revision av andra finansiella rapporter än en årsredovisning enligt lag. Revisorn skall till 
grund för sitt uttalande som oberoende revisor gå igenom och bedöma de slutsatser som denne 
dragit av revisionen. Rapporten skall innehålla ett klart skrivet uttalande om de finansiella 
rapporterna som helhet. FAR skriver i denna anvisning att det är önskvärt att revisors rapport 
är standardiserad gällande form och innehåll för att underlätta för läsaren och att avvikelser 
lättare uppmärksammas.90 Rapporten bör utformas så att det i rubriken framgår att det är en 
oberoende revisor som upprättat denna rapport för att skilja den från annan rapportering. I 
inledningen bör det framgå vilken period som granskningen omfattar. Det skall klar framgå 
att revisorn bara ansvarar för sitt uttalande om de finansiella rapporterna som ingår i 
revisionen. Rapporten skall innehålla ett konstaterande att planering och genomförande har 
ägt rum för att revisorn med hög men inte absolut säkerhet skall kunna uttala sig om att inte 
de finansiella rapporterna innehåller väsentliga fel. Det skall också finnas angivet urvalsmetod 
samt bedömning av vilka redovisningsprinciper som använts. Revisorsrapporten skall 
innehålla ett konstaterande att revisionen ger en rimlig grund för uttalandet. I sitt uttalande 
bör revisorn uttala sig om de finansiella rapporterna uppfyller andra krav i tillämpliga lagar 
och regelverk förutom sitt uttalande om den rättvisande bilden. Datum och underskrift av 
revisor skall vara den dag då revisionen avslutades och ort är normalt där revisorn har sitt 
kontor. 91 
 
RS 800 Revisorsrapport avseende revisionsuppdrag med särskilt syfte 
Denna anvisning skall användas för upprättande av revisors rapport från en revision med ett 
särskilt syfte. Ett revisionsuppdrag med ett särskilt syfte kan vara finansiella rapporter som 
upprättats enligt andra redovisningsstandarder än de internationella redovisningsstandarderna, 
(IFRS), eller nationell redovisningsstandard, specificerade konton eller delar av konton eller 
poster i en finansiell rapport. Syftet med dessa kan även vara efterlevnaden av avtalsenliga 
överenskommelser eller finansiella rapporter i sammandrag.  En revisor kan bli kontaktad för 
att göra en rapport om hur ett företag uppfyllt sin del i en avtalsöverenskommelse, ex en 
låneöverenskommelse. I sådana avtal krävs oftast att företaget uppfyller en del villkor som ex 
ränteutbetalningar, upprätthållande av nyckeltal, vinstutdelningsbegränsningar och 
användande av intäkter från försäljning av tillgångar. Revisionsuppdrag som dessa skall 
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revisorn endast utföra om det omfattar redovisningsfrågor och ekonomiska frågor som ligger 
inom revisorns professionella kompetens. Revisorsrapporten skall visa om företaget, enligt 
revisorns mening, uppfyllt de särskilda bestämmelserna i avtalet.92 
 
SNT 4400 Granskning enligt särskild överenskommelse   
Denna anvisning har till syfte att fastställa standards för att vägleda revisorer i deras uppdrag 
att granska ekonomisk information samt att ge en vägledning i formen och innehållet för 
dessa rapporter. 93För att inte förvilla läsaren av rapporten används inte revision utan 
granskning om detta uppdrag då den då kan förväxlas med uppdrag med 
bestyrkandeuppdrag. 94 Standarden för närliggande tjänster, (SNT), avser uppdrag som rör 
ekonomisk information men kan även avse icke-ekonomisk information om revisorn har 
kunskap om ämnet och att det finns uppställda kriterier att granska. Standarden skall läsas i 
anslutning till ramverket för bestyrkandeuppdraget och andra RS som kan ge värdefull 
vägledning i uppdraget. Målet för detta uppdrag är att revisorn skall utföra 
granskningsåtgärder av revisionskaraktär som företaget och ev. tredje man har träffat en 
överenskommelse om och sedan rapportera de faktiska iakttagelserna. Eftersom revisorn 
granskar dessa faktiska iakttagelser gör denne inget bestyrkande utan det är parterna i 
överenskommelsen som gör bedömningen och drar sina egna slutsatser utifrån revisorns 
rapporterade iakttagelser. Oberoende principen i de etiska reglerna behöver inte följas vid 
dessa uppdrag men om uppdraget genom villkor eller nationell standard kräver detta kan 
detta ingå i avtalet.95 
 
Revisorn skall se till att det finns en klar förståelse mellan parterna om de överenskomna 
granskningsåtgärderna och uppdragsförhållandena för uppdraget. Vad man behöver komma 
överens om är att informera om att granskningsåtgärderna inte är en revision som leder till ett 
bestyrkande. Man måste ha klart för sig vilket syfte uppdraget har. Den ekonomiska 
informationen och periodens omfattning som skall granskas måste vara känd. Man måste 
också vara överens om hur rapporten skall utformas och hur den skall spridas. 
Granskningsprocessen skall utföras genom planering, genomförande, dokumentation och 
rapportering. Uppdraget kan utföras genom förfrågningar och analyser, kontrollräkningar, 
jämförelser för kontroll av riktighet, observationer, inspektioner samt inhämtande av 
bekräftelser.96 
 
FAR anger vad en rapport för detta uppdrag bör innehålla för att läsaren av rapporten ska 
förstå arbetets karaktär och omfattning. 
En rapport över faktiska iakttage lser bör innehålla: 

• en rubrik 
• en mottagare 
• identifiering av uppdragets särskilda information, ekonomisk eller icke-ekonomisk 
• uttalande att granskningsuppdraget som utförts är enligt överenskommelsen 
• uttalande att uppdraget utförts enligt standard för närliggande tjänster, (SNT) 
• ett uttalande om revisorn inte är oberoende mot uppdragsgivaren 
• identifiering av syftet med uppdraget 
• uppräkning av de granskningsåtgärder som genomförts 
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• en beskrivning av de faktiska iakttagelser samt beskrivning över fel och brister som 
påträffats 

• uttalande att granskningen inte är någon revision och därmed inte kan bestyrkas av 
revisorn 

• uttalande om att förändrade uttalanden vid ytterligare granskningsåtgärder 
• ett uttalande att rapporten bara skall spridas mellan parterna i överenskommelsen 
• uttalande att rapporten endast avser de delar som överenskommits ej hela företagets 

finansiella rapporter i sin helhet 
• datum för rapporten 
• revisorns orts angivelse 
• revisorns underskrift97 
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3.1.3 Revisionens upplägg för tradi tionell revision 
 
Upplägget av en traditionell revision kan man säga består av tre delar, planering, granskning 
och rapportering.  
 
Planering: En grundläggande förutsättning vid planeringsstadiet är att sätta sig in i företaget 
och dess verksamhet för att förstå vad de gör och försöker uppnå. Med en bra grund att stå på 
blir det sedan enklare att se vad som behöver granskas. Efter det gör man sedan en oberoende 
analys för att fastställa om man själv är lämplig att utföra revisionen och vilka mått och steg 
man eventuellt behöver ta. Exempel på vad man tittar på då är sådant som om man har något 
eget intresse i företaget, vänskap och skrämsel, vem som har gjort den löpande redovisningen 
och bokslutet. Det sista därför det är inte lämpligt att granska arbete som man själv varit 
delaktig i. 98   
 
Nästa steg blir en risk- och väsentlighetsanalys. Efter noggranna analyser och 
beräkningsmetoder fastställer revisorn vilket det väsentliga beloppet är. Med det menas vilket 
tröskelvärde man sätter på beloppen och det avgör vilka poster som senare kommer att 
granskas. De poster som då hamnar under tröskelvärdet kommer inte att granskas eller 
granskas väldigt övergripande. ”När revisionsplanen utformas fastställer revisorn en 
acceptabel väsentlighetsnivå för att upptäcka kvantitativt väsentliga, felaktiga uppgifter”99 
Storleken på det väsentliga beloppet avgörs av bolagets ekonomi och storlek. 100 
 
När det gäller riskanalysen så hänför sig den till revisorerna själva. Den risk de själva löper 
för att göra ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. Den risk de talar om kan delas in i tre 
olika sorters risk. Dessa är inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Med inneboende 
risk menar man risker som hänförs till företagets natur. Företaget kan tillhöra en bransch med 
väldigt svårvärderade tillgångar eller det kan operera i en bransch där efterfrågan kraftigt kan 
ändras på kort sikt. Med kontrollrisk menar man att det kan finnas fel i t.ex. 
redovisningssystemet eller den interna kontrollen som gör att fel kan slinka igenom systemet 
utan att uppmärksammas. Slutligen så upptäcktsrisk vilket menas att revisorn inte upptäcker 
ett fel på grund av sitt val av granskningsinriktning och omfattning av granskningen. 101 
 
Granskning: När vi sedan kommer till den aktuella granskningen så finns det två olika sorters 
granskning att välja på. Dessa är kontrollgranskning och substans granskning.   Det är också 
väldigt vanligt att man använder sig av en blandning av dem båda. Vilken metod man väljer 
beror oftast på vilken som ger mest information för minst insats. Det är också beroende av det 
objektet man skall granska. Eftersom en kontrollgranskning innebär att man ser över så att det 
interna kontrollsystemet fungerar är det ju endast möjligt att använda på företag som har ett 
internt kontrollsystem som fungerar. För de företag som inte har det så faller 
kontrollgranskningsmetoden bort. Substans granskning innebär istället att man granskar 
enskilda poster och transaktioner.  Det kan också vara att man gör en analytisk granskning 
vilket innebär att man analyserar t.ex. nyckeltal. 102 
 

                                                 
98 FAR (2002). s. 79 
99 Ibid. s. 79 
100 Sveriges kommuner och landsting (2005).  s. 9 
101 Ibid. s. 10 
102 Ibid. s. 10 
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Revisorn skall dock inte endast granska redovisningen och leta efter fel. Han skall också vara 
med och hjälpa företagsledningen i uppbyggnaden av redovisningssystemet och 
kontrollsystemet för att i framtiden kunna förhindra fel och oegentligheter.  
 
Rapportering: När granskningen är avklarad kommer det till det som det hela går ut på 
nämligen upprättande av en revisionsberättelse. Under vägen fram till revisionsberättelsen 
redovisar revisorn löpande till styrelsen om vad han hittar för något. Han gör både positiva 
och negativa uttalanden. Detta gör att de flesta fel och brister han finner åtgärdas innan 
revisionsberättelsen upprättas och når aldrig aktieägarna. Är dock felen väsentliga måste de 
rapporteras ändå. Har han uppdagat olagligheter är han i regel skyldig att göra en anmälan om 
detta.  
 
Revisionsberättelsen skall innehålla uttalanden om årsredovisningen, bokföringen och 
företagets förvaltning. Han skall dessutom tillstyrka/avstyrka fastställande av 
resultaträkningen och balansräkningen, ansvarsfrihet för VD och styrelse samt hur vinsten 
skall disponeras.  
 
Förutom revisionsberättelsen och de löpande samtalen med kritik så kan också revisorn lämna 
erinringar till styrelsen. De innehåller fel som inte är tillräckligt allvarliga för att komma med 
i revisionsberättelsen eller kan vara skadliga för företaget om de kommer ut.  
 

3.1.4 Projektrevision 
 
Projektredovisning används för att kunna särredovisa kostnaderna för projektverksamhet från 
den ordinarie verksamheten. Bokföringsmässigt så använder man projektnummer eller konton 
för denna separering. För att följa upp och kontrollera att projekten utvecklas enligt planerna 
används planerade och regelbundna projektrevisioner.  Projektrevisioner är ett verktyg för att 
säkerställa kvalitén på projektledningen och att bedöma slutresultatet av projektet.103  
 
Projektrevisioner är inte ett misstroende mot projektet och projektets ledning utan skall ses 
som ett naturligt stöd och en tillgång för att kunna fatta rätt beslut för projektets fortsättning. 
De resultat som en projektrevision kan resultera i är bl. a. belysning av projektets helhet som 
ofta bidrar till förslag på förbättringar, projektets status d.v.s. hur projektet ligger i förhållande 
till projektplanen, risker i projektet samt stöd under hela projektprocessen. Projektrevision 
kan sägas vara ”Ett aktivt sätt att försäkra sig om att projektinvesteringen håller ramarna och 
lyckas”. 104  
 
Att kunna följa upp projektet är viktig för alla företag och organisationer som är projektägare 
eller kund. En revision av projektet ger bland annat svar på vilka åtgärder som behöver göras 
för att projektet ska kunna nå de planerade målet.105 En revision utförd av en extern revisor 
ger andra fördelar såsom att de se andra saker än en intern revisor gör vilket ökar 
tillförlitligheten ytterligare.106  
 
 

                                                 
103 Antura ABs hemsida.  http://antura.se/projektutveckling.html 
104 Sorgeti Sverige AB:s hemsida.  http://www.sorgeti.se/templates/Sorgeti_LokalStartsida___2589.aspx, 
105 Moment projektkonsults hemsida. http://www.moment.se/default.asp\pPageId=4&cPageId=6  
106 BLK Tjänsts hemsida.  http://www.blk.se/serv02.htm  
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3.2 EU-REVISION 
  

3.2.1 EU-revision 
 
Revision av projekt finansierade av Europeiska Unionens Strukturfonder, EU-revision, 
innebär utöver traditionell finansiell revision och projekt revision även efterföljande av 
Europeiska Unionens speciella villkor för EU-stöd. I Europeiska Kommissionens beslut enligt 
förordning (EG) nr 438/2001 anges bl.a. att det skall finnas ett fungerande förvaltnings- och 
kontrollsystem, att överensstämmelse mellan utgiftsposter och verifikationer skall intygas, att 
det finns en tillfredsställande verifieringskedja, att utgifterna uppfyller kraven i nationella och 
gemenskapsbestämmelserna särskilt om utgifternas är berättigade till stöd från 
strukturfonderna, att lagen om offentlig upphandling samt regler om statligt stöd har beaktats 
och att stödet finansierar det som beviljats i ansökan. 107 
 
Stödberättigade kostnader: 
Utbetalande myndighet har upprättat en anvisning till en av de speciella villkor som anges i 
besluten som skall följas vid genomförande av dessa EU-projekt. Dessa anvisningar avser 
uppgifter för de externa revisorernas kontroll av att kostnaderna är stödberättigade.108  I dessa 
anvisningar anges bl.a. att strukturfonderna tillämpar kontantprincipen d.v.s. kostnader som 
skall tillhöra projektet skall vara betalda inom projektperioden enligt EU:s förordning 
448/2004 för stödberättigade kostnader. Redovisningen skall vara s.k. projektredovisning så 
att man kan urskilja projektets kostnader från den totala redovisningen. 109 Beroende på 
projektets verksamhet så kan moms både vara inkluderad eller exkluderad. EU:s förordning 
438/2001 om kontrollsystem reglerar detta.110 Medfinansiering från annan finansiär eller 
genom egna medel måste tillföras projektet för att projekt ägaren skall kunna få finansiering 
från Europeiska Unionen. I EU:s förordning 1260/1999, regler för strukturfonderna, återfinns 
regler för medfinansiering.111 Europeiska Unionen ser mycket allvarligt på att projekten inte 
följer lagen om offentlig upphandlingen då det strider mot konkurrensbestämmelserna enligt 
EU:s förordning 438/2001 om kontrollsystem. 112 EU har i förordning 1159/2000 om 
informations- om offentlighetsåtgärder angivit direktiv för hur information till unionens 
innevånare skall göras för verksamheter med EU-finansiering.113 
 

                                                 
107 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 63, 3.3.2001,”Rådets Förordning(EG) 438/2001”. s. 21-23. 
  http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
108 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål1 Norra Norrland . Intern material. Bilaga 3: Anvisningar för revisors PM   
109 Europeiska Unionens officiella tidning, EGT L 72, 11.03.2004, ”Kommissionens förordning  (EG) nr  
      448/2004 om ändring av förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av  
      rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som  
       medfinansieras av strukturfonderna och om upphävande av förordning (EG) nr 1145/2003”.   
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
110 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 63, 3.3.2001, ”Rådets Förordning (EG) 438/2001”. s.  24 .     
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
111 Europeiska unionernas officiella tidning; EGT L 161. 21.6.1999, ”Rådets förordning (EG)  nr 1260/1999 
   om allmänna bestämmelser för strukturfonderna”.  s. 32.  http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv  
112 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 63, 3.3.2001, ”Rådets Förordning (EG) 438/2001”. s.  24 .     
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
113 Europeiska Unionens officiella tidning, EGT L 130.  30.5.2000, ”Kommissionens förordning (EG) nr   
      1159/2000 om de informations- och offentlighetsåtgärder som medlemsstaterna skall vidta när det gäller  
      stöd från strukturfonderna”.  
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
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3.2.2 Europeiska unionen och dess strukturfonder 
 
Europeiska unionen, (EU), är en unik konstruktion som samarbetar för fred och välstånd. De 
länder som ingår i unionen, medlemsstaterna, delar sin suveränitet, vilket innebär att de 
delegerar sina beslutsbefogenheter till gemenskapen, för att uppnå styrka och inflytande som 
de ensamma inte skulle kunna uppnå. Europeiska Unionens grundtankar är att skapa social 
och ekonomisk sammanhållning inom hela unionen. För att uppnå detta måste åtgärder 
införas för att utjämna och minska skillnader i utvecklingsnivåer och eftersläpningen i 
utvecklingen måste åtgärdas i de minst gynnade områdena.  Unionen har därför infört ett 
speciellt stödprogram, Strukturfonderna, för att göra regionerna mer likställda. 114  
Beslutsprocessen för nationella program inom strukturfonderna återfinns som en figur med 
förklarande text i bilaga 5.115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 161, 26.6.1999, ”Rådets Förordning (EG) 1260/1999”. s.1     
     http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv  
115  Bilaga 5: Beslutsprocessen för nationella program inom strukturfonderna 
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3.2.3 Revisionens upplägg inom strukturfonderna 
 
Nedan visas en översiktsfigur av möjliga revisionskontrollorgan både på unions- och nationell 
nivå.   
 
Unions nivå 
 

 
 
Nationell nivå 

 

 
 
 
Figur 1:  Revisionsupplägg för finansiering från strukturfonderna, egen figur   
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Unionsnivå: 
Till de olika organ på unions nivå som utför revision av strukturfondsprogram hör 
Revisionsrätten, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, (OLAF),  samt Europeiska 
Kommission. 116 
 
1. Revisionsrätten ansvarar för kontrollen av Kommissionen men de kan göra kontroll av 
programägaren och även av de projekt som beviljats genom dessa program. 2. OLAF, 
oegentlighetsmyndigheten, kan göra kontroller både hos programägaren och hos de enskilda 
projekten utifrån ex. anmälningar. 3. Europeiska Kommissionen skall kontrollera 
medlemsstaten, d.v.s. det departement som är ansvarig för dessa stöd oftast är det 
näringsdepartementet men det har även varit NUTEK (Närings och teknikutvecklingsverket) 
men de kan även göra kontroll direkt hos programägaren eller av de projekt denne beslutat 
om. 
 
Nationell nivå: 
Revisionen som görs av nationella organ är Riksrevisionen, 117 Internrevisionen för 
strukturfonderna, handläggande granskare vid Utbetalande myndighet för programmet,  
beslutande handläggare vid Förvaltningsmyndighetens sekretariat,   Urvalskontrollen samt av 
de  Externa revisorerna. 118 
 
4. Riksrevisionen kan göra kontroll hos statliga myndigheter som är programägare. 5. 
Internrevisionen som är speciellt utsedd av regeringen för att kontrollera dessa 
strukturfondsprogram kontrollerar länsstyrelser som ansvarar för strukturfondsprogram.  
Alla projekt kontrolleras av granskande handläggare vid 7. Utbetalande myndighet för 
programmet samt av 8. Förvaltningsmyndighetens sekretariats beslutande handläggare. 
Projekten kan genomgå ytterligare en kontroll genom 9. Urvalskontrollen som även 
kontrollerar sekretariat och utbetalande myndighet. 6. Ekobrottsmyndigheten kan genom 
anmälan från förvaltningsmyndigheten eller OLAF kontrollera enskilda projekt. 10. Externa 
revisorerna gör revision hos projektägaren. 
 

3.2.3.1 Revisionsorgan på unions nivå 
 
Europeiska revisionsrätten har till uppgift att granska alla EU:s räkenskaper och att EU:s 
budget genomförs på ett riktigt sätt. Den arbetar med oberoende granskning av hur 
Europeiska unionens medel används. Syftet med detta arbete är att se till att medlemsländerna 
får största möjliga nytta av unionens pengar. Revisionsrätten granskar om institutionerna 
fullgör sina uppgifter genom att granska unionens ekonomiska transaktioners bokföring, 
laglighet och om de förvaltats på ett effektivt, ändamålsenligt och ekonomiskt sätt. 
Europaparlamentet och Rådet fattar beslut om gemenskapsbudgeten, dessa beslut har sedan 
kommissionen i uppdrag att genomföra. Revisionsrätten arbetar varje år fram ett 
arbetsprogram för sin verksamhet som bl.a. innehåller granskning av unionens 
strukturfondsåtgärder.119  
 

                                                 
116 Europeiska unionens officiella hemsida.  http://europa.eu.int/insitutiones/index_sv.htm   
117 Riksrevisionens officiella hemsida. http://www.riksrevisionen.se   
118 Länsstyrelsen i Norrbotten,  Mål 1 Norra Norrland.  http://www.mal1.nu 
119 Europeiska revisionsrätten, ”Beslut nr 98-2004 om villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar 
   när det gäller bekämpning av bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada 
  gemenskapens ekonomiska intressen”. http://www.eca.eu.int/index_sv.htm  
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Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, (OLAF), är en del av Europeiska Kommissionen 
men byrån gör helt oberoende externa och interna utredningar för att skydda gemenskapens 
ekonomiska intressen genom att bekämpa bedrägerier, korruption och alla övriga 
oegentligheter samt ev. tjänstefel som begås inom EU-institutionerna. Byrån inrättades år 
1999 och namnet OLAF kommer ifrån den franska förkortningen av d' Office Europe' en de 
Lutte Antifraude. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, (OLAF), finansieras genom 
gemensamhetsbudgeten för att utföra projekt som gynnar alla gemenskapens medborgare. De 
arbetar för att förhindra, upptäcka och beivra bedrägerier, korruption och olaglig verksamhet i 
EU-stöd från gemensamhetsbudgeten. De arbetar också emot andra oegentligheter såsom tull 
eller skatteflykt som skadar EU:s ekonomiska intressen och som kan få administrativa eller 
straffrättsliga påföljder. Byrån samarbetar med myndigheterna bl. a. Ekobrottsmyndigheten i 
medlemsstaterna för att ge dem nödvändigt stöd och tekniskt kunskap för att hjälpa dem i 
deras arbete med att bekämpa bedrägerierna.120  
 
Europeiska Kommissionens egna revisorer inom respektive politikområde/general direktorat 
utför kontroller i medlemsländerna för att själva kontrollera sina beslutade nationella 
strukturfondsprogram.121  
 

3.2.3.2 Revisionsorgan på nationell nivå  
 
Riksrevisionen i Sverige är den nationella motsvarigheten till Europeiska Revisionsrätten 
inom Europeiska unionen. De har till uppdrag att granska all statlig verksamhet utifrån en 
upprättad granskningsplan så att resurserna blir till en god användning genom en effektiv 
förvaltning. De statliga verksamheter som är ägare av nationella strukturfondsprogram 
kommer därför också att omfattas av denna myndighets granskning. 122 
 
Ekobrottsmyndigheten, (EBM), är Europeiska Kommissionens OLAF kontakt för Sverige och 
medlem i dess arbetsgrupp för EU-bedrägerifrågor.  Myndigheten är underställd regeringen 
och lyder under Justitiedepartementet och skall arbeta för ekobrottsbekämpning samt vara 
sakkunnigt organ för regeringen i kampen mot Eko-brottslighet. EBM utreder misstänkta 
bedrägerier med EU-medel i hela landet: De svenska myndigheter som är förvaltnings- och 
utbetalande myndigheter för strukturfondsmedel rapporterar misstänkta bedrägerier till 
myndigheten för utredning. Upptäckta oegentligheter över en viss beloppsgräns rapporteras, 
för jordbruks- och strukturfondsstöd över 37 000 euro. Vid EBM finns ett EU-bedrägeri råd 
som skall arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och genomföra åtgärder vid misstanke om 
felaktig användning av EU-medel.123 
 
Länsstyrelsernas internrevision är en samordnad funktion mellan flera länsstyrelser som 
utsetts till förvaltningsmyndigheter för strukturfondsprogram124. Internrevisorerna utför 
interna kontroller i dessa strukturfondsprogram utifrån en antagen revisionsplan som har 
godkänts i samråd med Riksrevisionen. De utför kontroll av verksamhetens system, rutiner, 
organisation samt kontrollerar hur länsstyrelserna fullgör sina ekonomiska 
redovisningsskyldigheter. De rapporterar till respektive länsstyrelses styrelse som sedan fattar 
                                                 
120 Europeiska Byrån för bedrägeribekämpning.  http://www.europa.eu.int/comm/anti_fraud   
121 Europeiska unionernas officiella tidning; EGT L 161. 21.6.1999, ”Rådets förordning (EG)  nr 1260/1999 
   om allmänna bestämmelser för strukturfonderna”.  s. 32.  http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv  
122 Riksrevisionens officiella hemsida. http://www.riksrevisionen.se   
123 Ekobrottsmyndighetens officiella hemsida.  http://www.ekobrottsmyndigheten.se   
124 Notisum, ”Förordning SFS  1999:1424 om förvaltning av EG: s strukturfonder”. s. 5.   
     http://notisum.se/rnp/sls/lag/19991424.htm 
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beslut om eventuella åtgärder. 125 Kontakt har tagits med Max Wikman, internrevisor vid 
Internrevisionen för EU:s Strukturfonder, Länsstyrelsen i Gävleborg den 15 februari 2006 för 
att få klarhet i en fråga. Vår fråga till honom var om de reviderar enskilda projekt. Enligt 
honom så är det i undantagsfall som de går in och reviderar enskilda projekt. Om de gör detta 
så är det för att genom stickprov kontrollera någon uppgift som kommit fram av deras 
revision av länsstyrelsernas verksamheters system och rutiner.126  
 
Kontroll av måluppfyllelse och informationsplikt av projekt är reglerat i EU:s förordningar 
438/2001127 och 1159/2000128 och av förvaltningsmyndigheten genom dess genomförande 
bestämmelser, förordning SFS nr 1999:1424 om föreskrifter för handläggning av stöd, att 
utföras av de handläggare som ansvarar för projektbesluten vid respektive berednings 
sekretariat.129 Denna kontroll görs utifrån den lägesrapport som lämnas in tillsammans med 
rekvisition för utbetalning av EU-finansiering för beslutade projekt. Handläggarna har när de 
gör dessa kontroller en checklista med kontrollpunkter till sin hjälp 130. Måluppfyllelsen och 
informationsplikten kontrolleras även genom uppföljningsbesök hos projektägaren 131  
 
Kontrollansvar för att kostnaderna är stödberättigade har utbetalande myndighet vid 
granskning av de rekvisitioner som inkommer för utbetalning av EU-finansieringen.132 EU:s 
förordning 448/2004133 reglerar stödberättigade kostnader.  Granskningsfunktion är uppdelad 
i två länsfunktioner en på vardera länsstyrelsen. Här görs den första kontrollen huruvida EU:s 
regelverk efterföljs. De gör en granskning av alla inkomna projektrekvisitioner utifrån en 
checklista134 som förvaltningsmyndigheten beslutat skall användas vid alla granskningar.  
Däribland kontrolleras de revisionsrapporter som görs av externa revisorer utifrån de 
beslutade anvisningar135 till de villkor136 som programmet ställt. Dessa villkor har utbetalande 
myndighet meddelat stödmottagaren vid beslut om stöd.137 

                                                 
125 Europeiska Kommissionens beslut: C(2000)1408, ”Samlat programdokument (SPD) Mål 1 Norra Norrland, 
   2004-09-17”.  s. 108 . http://www.mal1.nu   
126 Information från Max Wikman, Interrevisor vid Interrevisionen för EU :s Strukturfonder vid Länsstyrelsen i 
  Gävleborg 
127 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 63, 3.3.2001, ”Rådets Förordning (EG) 438/2001”. s.  24 .     
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
128 Europeiska Unionens officiella tidning, EGT L 130.  30.5.2000, ”Kommissionens förordning (EG) nr   
      1159/2000 om de informations- och offentlighetsåtgärder som medlemsstaterna skall vidta när det gäller  
      stöd från strukturfonderna”.  
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
129 Notisum, ”Förordning SFS  1999:1424 om förvaltning av EG: s strukturfonder”. s. 1-6.   
     http://notisum.se/rnp/sls/lag/19991424.htm 
130 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Checklista vid granskning av rapporter”. Internt 
   arbetsmaterial 
131 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Uppföljningsrapport. Internt arbetsmaterial 
132 Notisum, ”Förordning SFS  1999:1424 om förvaltning av EG: s strukturfonder”. s. 1-6.   
      http://notisum.se/rnp/sls/lag/19991424.htm 
133 Europeiska Unionens officiella tidning, EGT L 72, 11.03.2004, ”Kommissionens förordning  (EG) nr  
      448/2004 om ändring av förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av  
      rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som  
       medfinansieras av strukturfonderna och om upphävande av förordning (EG) nr 1145/2003”.   
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv  
134 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Checklista vid granskning av rapporter”. Internt 
   arbetsmaterial 
135 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål1 Norra Norrland . Intern material. Bilaga 3: Anvisningar för revisors PM   
136 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Projekthandledning, Riktlinjer för krav på   
     revisorsgranskning”. http://bd.lst.se/publichedObjects/10001243/projekthandledning.pdf 
137 Notisum, ”Förordning SFS  1999:1424 om förvaltning av EG: s strukturfonder”. s. 5.   
     http://notisum.se/rnp/sls/lag/19991424.htm 
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En särskild funktion inom programmet har inrättats för urvalskontrollen (benämnd 
stickprovskontrollen i förordning 438/2001)138 som organisatoriskt är direkt underställd 
länsstyrelsens ledning och är helt fristående från förvaltningsmyndigheten och den 
utbetalande myndigheten inom strukturfondsprogrammet. Urvalskontrollen gör revisioner av 
beslutade projekt inom programmet utgörande sammanlagt 5 % av totala programbudgeten.139   
Funktionen ansvarar även för rapporteringen till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, 
(OLAF), om oriktigheter vid utbetalning av EU-stöd.  
 
De externa revisorerna kontrollerar projekt, efter uppdrag från projektägaren, som har ett 
villkor140 om revision som skall dokumenteras enligt utbetalande myndighetens anvisningar141 
i en revisors PM som måste åtfölja rekvisition om stödutbetalning. Detta villkor finns i beslut 
som överstiger 3 miljoner kronor i EU-stöd.142 
 
 

3.3 RAPPORTER OM BRISTER OCH PROBLEM MED EU-STÖD 
 
I Revisionsrättens rapport för år 2004: s arbetsprogram rapporterades om brister i 
förvaltnings- och kontrollsystem som visar att systemen behöver förbättras för att uppfylla 
löpande förvaltningskontroller och stickprovskontroller under innevarande programperiod år 
2000-2006.143 
 
I en vetenskaplig artikel från år 1993 redovisar Bernard Paul Coulson problemet med alla 
regler som EU har beslutat om som styr kontrollen av vilken verksamhet som får utföras, 
vilka kostnader som är godkända. Han redogör för att alla dessa kontroller måste underlättas 
genom en samlad nivå för att kunna utföras som en effektiv kontroll. 144 
 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, (OLAF), skriver i sin årsrapport för 2004 om 
antalet rapporteringar om misstänkta oegentligheter som gjorts till byrån från 
medlemsländerna. 758 ärenden om misstanke om oegentligheter hade inkommit varav 120 
stycken, 17 % av totala ärenden, avsåg ärenden inom strukturfonderna. De övriga ärendena 
återfanns inom områdena tull, tobak/alkohol/moms, korruption, direkta utgifter, externt stöd 
samt jordbruk. Av dessa 758 ärenden hade 6 stycken ärenden rapporterats från Sverige. De 
som har flest rapporterade ärenden är Tyskland, Italien, Spanien och Belgien med mellan 40-
80 ärenden.   
 

                                                 
138Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 63, 3.3.2001, ”Rådets Förordning (EG) 438/2001”. s.  24 .  
  http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv  
139 Europeiska Kommissionens beslut: C(2000)1408,  ”Samlat programdokument (SPD) Mål 1 Norra Norrland, 
  2004-09-17”. s. 108.  http://www.mal1.nu   
140 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Projekthandledning, Riktlinjer för krav på  
     revisorsgranskning”. http://bd.lst.se/publichedObjects/10001243/projekthandledning.pdf 
141 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål1 Norra Norrland . Intern material. Bilaga 3: Anvisningar för revisors PM   
142 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Projekthandledning, Riktlinjer för krav på  
     revisorsgranskning”. http://bd.lst.se/publichedObjects/10001243/projekthandledning.pdf 
143 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) C 301, 20.11.2001, ”Revisionsrätten – Årsrapport för år 
   2004”.  s. 11. http://eca.eu.int/audit_reports/annual_reports/docs/2004/ra04.sv.pdf   
144 Coulson, Bernard, Paul. “Control of European Community Agricultural Expenditure, regulation 4045/89.”  
      Managerial Auditing Journal. Vol 8, Issue 4, (1993) 
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Sveriges del av de eventuella oegentligheterna uppgår till 6/120 d. v. s. 5 % vilket kan i detta 
sammanhang tyckas lite men i det stora hela så blir det för hela Unionen stora belopp som inte 
används på korrekt sätt för medborgarna. 145 
 
I sin revision av det nationella ”Bergslagen programmet” i förra 
strukturfondsprogramperioden (1995-1999) påpekar General direktorat Regionalpolitiks (DG 
Regio), som är en avdelning för regionalpolitiska åtgärder vid Europeiska Unionen, brister i 
verifikationskontroller, avsaknad av underlag till stödberättigade kostnader samt 
handläggningen gällande de särskilda villkoren såsom lagen om offentlig upphandling, 
(LOU), försäljning av investeringar, otillräckliga revisorsintyg, informationsplikten mm.146     
 
Enligt Ekobrottsmyndighetens årsrapport 2004 så har antal inlämnade ärenden om misstänkta 
EU-bedrägerier till Ekobrottsmyndigheten fortsatt att öka. 35 anmälningar har inlämnats 
under 2004 från de 12 utbetalande myndigheterna som administrerar EU-stödet i Sverige bl.a. 
från Jordbruksverket, Länsstyrelser och ESF-rådet.  147 
 
Kvällsposten skriver i en artikel den 29 november 2003 att fusk med EU-bidrag kostar 
Europeiska unionen ca fyra miljarder kronor varje år.148 Dagens Nyheter skriver i en artikel 
17/4 2003 att uppskattningen av felaktiga utbetalningar av jordbruksstöd och stöd från 
strukturfonderna under 2001 i Sverige var 37 miljoner kronor av beviljade 12 miljarder 
kronor.149 TT Malmö rapporterar den 4 september 2003 om att fem åtal har väckts om 
misstänkt bedrägeri med EU-bidrag i Sverige och flera väntas under hösten  2003.150 Svenska 
Dagbladets reporter Peter Carlberg skriver i en artikel den 27 maj 2004 at antal misstänkta 
bedrägerier med EU-bidrag har ökat dramatiskt under år 2003.151  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
145 European Commission; European Anti-Fraud Office, “Activity Report for the year 2004 of the European   
      Anti-Fraud Office”.  s. 10-13. http://www.eu.int/comm/anti_fraud/reports/index_en.html     
146 NUTEK,  Europeiska kommissionens Revisionsrapport av Program Bergslagen mål 2, Ärende ID: 
   2003/SV/REGIO/G3/5081”, Dnr  539-2003-3940.  s 17, 30, 37, 39 
147 Ekobrottsmyndigheten, 2004 års rapport om skyddet av EU : s medel i Sverige, EBM  A-2005/036, s. 9-23.  
      http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/PageList___1578.aspx  
148 Kvällsposten, (2003-11-29), Fiskare lurade till sig 100 000 k r.     
      http://www.presstext.se/online/display.php?set=S8&xid=KVP200311290018  
149 Dagens Nyheter (2003-04-17), Åtal för fusk med EU-bidrag. Bara ett enda fall av 40 har hittills gått vidare  
      från Ekobrottsmyndigheten till domstol.   
      http://www.presstext.se/online/display.php?set=S8&xid=DN200304170709 
150 TT Malmö (TT), (2003-09-04), Fler åtal för fusk med EU-bidrag.  
      http://www.presstext.se/online/display.php?set=S8&xid=TT200309040585530802 
151 Svenska Dagbladet, (2004-05-27), Antal misstänkta bedrägerier med EU-bidrag ökar dramatiskt.  
     http://www.retriever-info.com/services/archive.html 
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3.4 SAMMANFATTNING AV VÅR  KUNSKAPSMÄSSIGA  
REFERENSRAM 

   
Det vi belyst i detta avsnitt är hur den traditionella revisionen är upplagd för att kunna se hur 
kontrollupplägget är uppbyggd för EU-stöd och vilka parter som ser till att säkerställa att EU-
stödet inte används till annat än det är ämnat till. Vi har också tagit upp de senaste reglerna 
som gäller för revisionsstandard framförallt i FAR för att kunna utforma ett förslag till nytt 
revisors PM för framtida program. 
 
I detta avsnitt har vi sammanställt den kunskap och det vetenskapliga stöd utifrån de källor 
som vi anser vara relevanta för att sedan kunna analysera vårt problem. Vi har sökt reglerna 
för revision av EU-stöd men vi har också sett på anvisningarna i det Svenska regelverket hur 
formen för en revisionsrapport ser ut och hur upplägget för en revision går till.  
 
Med denna kunskapsmässiga referensram i bagaget kommer vi utifrån området 
stödberättigade kostnader, som vi anser sammanfattar det regelverk som finns angivna i de 
upprättade villkoren för beslut om utbetalning av stöd från EU:s strukturfonder, att empiriskt 
söka svaren på vårat problem ”att analysera huruvida revision av projekt finansierade av mål 
1 programmet Norra Norrland genomförts utifrån EU:s  regelverk”. 
 
Vi kommer att empiriskt analysera detta utifrån undersökningsmaterialets revisors PM samt 
även att undersöka hur dessa PM är utformade och hur de skulle kunna förbättras för att inte 
skapa osäkerhet om revisionen utförts enligt det regelverk som finns upprättat.  Utifrån denna 
analys kommer vi att konstruera en ny enhetlig revisors PM.  
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4 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE 
  
 

4.1 URVAL AV OBSERVATIONSOBJEKT 
 
Vilket urval av observationsobjekt man gör styrs helt av vilken forskningsansats man har. Vid 
en avbildande studie krävs ett större antal observationsobjekt än vid en teorigenererande.152 
 

4.1.1 Vårt urval av observationsobjekt 
  
Då vår studie är subjektivt teorigenererande och inte objektivt avbildande skulle det betyda att 
vi inte skulle behöva  fullt så många observationsobjekt för att kunna göra en bra analys. Vi 
har dock valt att undersöka hela populationen inom våra avgränsningar då vi genom detta 
ökar reliabiliteten i vår studie avsevärt och våra slutsatser blir bättre.  
 
Vårt syfte är att genomföra studien om huruvida EU:s regelverk följs vid revision av projekt 
finansierade av EU. Vi har avgränsat oss till att undersöka revisors PM i EU-projekt inom 
programmet Mål 1 Norra Norrland som avslutades senast år 2002 inom Västerbottens län. 
Genom Mål 1 Norra Norrlandprogrammets databas har vi valt ut alla de projekt som fanns 
inom våra avgränsningar.  
 
För att få fördjupade kunskaper om ämnet har vi också gjort en intervju. Urvalet till denna 
intervju gjorde vi så att vi valde den revisionsbyrå som utfört de flesta revisioner i vårt 
undersökningsmaterial då vi ansåg att vi genom detta val troligen skulle få de mest korrekta 
svaren eftersom den valda revisionsbyrån hade störst erfarenhet av EU-revisioner.  
 
För att kunna analysera revisors PM konstruerade vi en checklista som vi använde för vår 
analys av varje projekt. 
 
 

4.2 BEARBETNING AV INFORMATION 
  
Det som kännetecknar vetenskaplig forskning är att man detaljerat beskriver hur man gått 
tillväga i sitt arbete med analysen för att göra det möjligt för andra forskare att upprepa 
undersökningen s.k. replikundersökning. 153 
 

4.2.1 Vår bearbetning av information 
  
För att kunna genomföra studien om huruvida EU:s regelverk följs vid revision av projekt 
finansierade av EU:s Strukturfonder i programmet Norra Norrland så måste vi ha tillgång till 
en källa där alla EU-projektbeslut fanns förtecknade. Vi visste, utifrån tidigare erfarenhet, att 

                                                 
152 Johansson-Lindfors (1993).  s. 91 
153 Nyberg, R. (2000).  s.  98 
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Mål 1 Norra Norrland programmet154 hade en databas över alla beviljade projekt på sin 
hemsida. Utifrån projektdatabasen gjorde vi utsökningen av vårt undersökningsmaterial.  
 
För att göra så få avgränsningar som möjligt så beslutade vi att söka på alla beslut tagna från 
programmets första beslutsmöte år 2000 till datum för utsökningen 2005-09-25. Vi gick 
tillväga så att vi gjorde sökning i flera led. Första sökningen gjordes på Västerbottens län, vi 
fick då ett underlag på 887 projekt. Dessa projekt kopierades till programmet Excel för 
ytterligare bearbetning.  
 
En nästa sortering gjordes på slutdatum. Detta gjordes då vi avgränsat oss till att endast 
analysera slutredovisade projekt senast år 2002-12-31 för att vara säkra på att inget skulle 
ändras och att vi också skulle finna utlåtandena från revisorerna. Efter sortering nummer två 
fanns 286 stycken kvar.  
 
I databasen fanns inte sökmöjligheten för finansieringsbelopp från EU vilket vi hade 
begränsat till tre miljoner kronor då programmet angivit revisionskrav vid detta belopp. För 
att komma fram till endast de belopp som var lika med tre miljoner kronor eller mer i EU-stöd 
fick vi öppna varje informationssida som var kopplad i databasen till de kvarvarande 
projekten i sammanställningen. På denna sida fanns angivet bl.a. EU-stödet och 
beslutsnumret. Vi antecknade alla dessa uppgifter för projekten i vår Excel-sammanställning. 
När detta var klart så gjorde vi en ny sökning i sammanställningen på EU-stöd och sorterade 
bort alla som hade mindre än tre miljoner kronor i EU-stöd.  Efter denna sökning så hade vi 
kvar 46 stycken projekt med EU-stöd med tre miljoner kronor eller mer vilket var ett rimligt 
material att granska.  
 
En ytterligare sortering gjordes för att sortera per åtgärd för att se om någon av åtgärderna var 
överrepresenterad. Vi hade mellan 3-19 stycken projekt i vardera av de fem åtgärderna vilket 
visar att åtgärd 1 med 19 stycken samt åtgärd 2 med 11 stycken projekt var 
överrepresenterade i förhållande till de övriga tre åtgärderna med 3 – 7 stycken projekt per 
åtgärd. Detta förklaras med att dessa två åtgärder är de åtgärder där de största projekten 
beviljas varför vi här också hittar flest projekt med över tre miljoner kronor i EU-stöd.   
 
Tre av projekten har tagits bort beroende på att ett av projekten (nr 20 i vår sammanställning) 
är ett ramprogram för investeringsstöd till många små och medelstora företag. Max stödet till 
dessa företag är 800 000 kr på tre år varför de inte omfattas av krav på revisions utlåtanden. 
De andra två (nr 37 och 38 i vår sammanställning) som tagits bort ur undersökningen visade 
sig vid närmare undersökning också vara ramprogram med samma kriterier om max 800 000 
kr på tre år. Kvar att analysera blev 43 stycken projektbeslut.  
 
För att få fram underlagen till dessa 43 beslut så fick vi ta hjälp av diariet för Norrbottens 
länsstyrelse. Ulla-Britt hade den accessen och gick igenom projekt för projekt och kopierade 
beslut och revisions PM för samtliga uttagna projekt. Vi har sedan använt oss av de revisors 
PM som finns bilagda till besluten. 
 
Problem uppstod när vi tittade igenom revisors PM och såg att dessa såg väldigt olika ut i 
utformning. För att kunna göra en analys av om revisions PM uppfyllde anvisningarna för 
EU-revision fick vi konstruera en checklista med kriterierna kontrollerat av revisor respektive 
inte kontrollerat av revisor.155 När vi konstruerade checklistan utgick vi ifrån anvisningarna 

                                                 
154 Länsstyrelsen i Norrbotten,  Mål 1 Norra Norrland.  http://www.mal1.nu  
155 Se empiriavsnittet 5.1, checklistan 
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för revisors PM och angav de olika villkoren i 11 punkter med underpunkter. Kriterierna som 
vi valde var ja respektive nej i alla kontrollpunkter utom i punkten för vilken 
granskningsmetod som använts där kriteriet var urval respektive total. Kriterierna angavs 
beroende om det gick att utläsa eller tolka om revisors PM visade att revisorn angivit eller 
kontrollerat respektive kontrollpunkt i checklistan eller inte.  
 
Vi gick sedan igenom alla PM var för sig utifrån denna checklista och gjorde kommentarer. 
Våra sammanställningar jämförde vi sedan och gjorde en sammanställning av oss båda enigt 
tolkat ställningstagande per projekt. För att göra resultatet mer jämförbart sammanställdes 
materialet i en Excel data fil.156 Resultatet presenteras som diagram i empiriavsnittet under 
rubriken ”Revisors PM” utifrån denna sammanställning. 
 
Under tiden vi undersökte revisors PM fann vi några frågetecken utifrån kriterierna i 
anvisningarna som vi behövde ha klarhet i bl.a. vilka uppgifter de externa revisorerna har till 
sin hjälp.  Vi beslöt att göra en intervju med en revisor. Vi skrev ner de frågor som vi behövde 
ha svar på i ett dokument. Sedan kontaktade vi revisionsbyrån och förklarade varför vi ville 
göra en intervju. De var väldigt tillmötesgående till att besvara våra frågor och vi bestämde tid 
och plats för intervjun till 14 dagar senare. Frågorna till intervjun skickade vi via e-mail direkt 
efter att vi kontaktat dem. Vi valde avsiktligt att lägga mötet två veckor senare för att de kulle 
ha god tid på sig att förbereda svaren så att vi skulle få mera uttömmande svar. Resultatet av 
intervjun med en revisionsbyrå presenterar vi under rubriken ”Intervju med extern revisor” i 
empirin. 
 
Vi antecknade också vilken revisionsbyrå som utfört revisionen för att få en uppfattning om 
vilka revisionsbyråer som utförde dessa revisioner samt om någon byrå utförde fler än andra 
för att kanske kunna se något samband mellan antal gjorda revisioner och antalet 
kontrollerade punkter i checklistan. Detta resultat presenterar vi under punkten ” Revisors 
PM/revisionsbyråer” i empiri delen. 
 
I vår referensram lade vi till att vi skulle titta på utförandet av revisors PM för att få en 
uppfattning om deras uppbyggnad samt även att se om PM kunde förbättras. Denna 
undersökning tillkom efter det att vi hade undersökt alla revisors PM utifrån punkterna i 
checklistan då vi upptäckte att dessa PM hade väld igt olika uppbyggnad och omfattning vilket 
vi ville undersöka vidare för att finna anledningen till. Vi gjorde då en ny undersökning av 
alla PM utifrån några kriterier.  Vi presenterar detta resultat under punkten ”Revisors PM-
utförande” i empirin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
156 Bilaga 1: Sammanställning av Revisors PM  
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4.3   ACCESS 
 
Med access menar man de möjligheterna vi har till att få tillgång till den information och data 
vi behöver för studien. Det styrs ofta av vilken nytta informationsutlämnaren har av resultatet 
av studien. 157 Vissa gånger kan också info vara sekretessbelagd och därför svåråtkomlig.  
 

4.3.1 Vår access 
  
Den databas158 om vi använt oss av är offentlig och tillgänglig på programmets hemsida för 
alla. Besluten är allmänna handlingar när projekten är slutredovisade så där finns inga 
begränsningar gällande sekretessen. För att ta fram beslutsunderlagen och andra handlingar 
som ingår i besluten måste man kontakta myndigheten för att få dessa kopierade. Då Ulla-
Britt arbetar vid myndigheten där programmet har ett beredningssekretariat så har hon den 
utökade behörighet som krävs för att själv kunna ta fram offentliga handlingar utifrån diariet.  
 
En utomstående person skulle troligen få vänta längre då man inte skulle kunna få denna 
omfattning av handlingar omgående.  De interna dokument som vi använt oss av skulle andra 
forskare som inte har denna access troligen inte kunna få fram så snabbt då detta är okänt 
arbetsmaterial för den som bara har tillgång till databasen då dessa inte finns angivna i 
databasen utan bara finns arkiverade i beslutet och i diariet. Även möjligheten för att söka 
informationen inom myndigheten och vid andra myndigheter underlättas eftersom Ulla-Britt 
redan har detta kontaktnät eller vet vem som kan hänvisa till personer som kan ge denna 
information. Access till information inom revisions- området finns lättillgängligt att hämta på 
revisionsbyråernas hemsidor. Även access till den primära informationen har varit lätt att få 
då vår intervju med revisionsbyrån inte föranledde några problem vad gällde att planera 
mötesdag och att erhålla informa tion eller att sedan kunna kontakta dem om vi behövde 
ytterligare information. Revisorn var mycket tillmötesgående och intresserade av vår studie. 
Access för EU-dokument är också god då det mesta finns att hämta på Internet. Det som varit 
svårt är att hitta information och forskningsresultat som direkt knyter an till vad vi kallas EU-
revision då detta inte är ett vedertaget begrepp utan ingår i traditionell revision med en utökad 
granskning. Vi anser ändå att vi kunnat få fram information som stödjer vårt 
ställningstagande. 

                                                 
157 Johansson-Lindfors (1993).  s. 135-138 
158 Länsstyrelsen i Norrbottens officiella hemsida, EU:s  Mål1 Norra Norrland program, http://www.mal1.nu 



 - 47 -

5 EMPIRI 
 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet av vår studie utifrån vårt undersökningsmaterial. För 
att underlätta förståelsen av presentationen i empirin har vi börjat med att lägga in vår 
checklista då den har en central roll i studien. 

 

5.1 CHECKLISTAN 
   
Utifrån de anvisningar som finns i programmet har vi konstruerat en checklista som vi delat 
upp i 11 områden med totalt 25 undersökningspunkter. Utifrån denna checklista har vi sedan 
gjort analysen. Vi presenterar checklistan här för att läsaren ska få bättre förståelse för vår 
presentation av resultatet av studien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Checklista     
 
Projektnamn: ______________________________________Besluts nr:______________ 
 
Visar revisor PM - att revisorn angivit eller kontrollerat följande: 
 
1. ALLMÄNT 

 Har revisorn angivit  nedanstående grundläggande fakta  
 i revisors PM om projektet?             

 -Stödmottagarens namn  Ja      Nej     
 -Organisationsnummer  Ja      Nej     
 -Diarienummer  Ja      Nej     
 -Projektets namn  Ja      Nej     
 -Projekttid   Ja      Nej     
 -Stödbelopp  Ja      Nej     
 -Övriga särskilda villkor  Ja      Nej      
  
2. GRANSKNINGSMETOD 

 Har revisorn angivit granskningsmetod i PM?   Ja      Nej      
 -vilken metod har använts?  URVAL   TOTAL 
    
3. REDOVISNING   

 Har revisorn angivit hur projektets redovisning  
 är upplagd?           Ja      Nej     
 Har revisorn angivit hur momsen behandlats?            
  Ja      Nej      
4. VERIFIKATIONER 

 Har revisorn kontrollerat verifikaten?            Ja      Nej      
 -kontroll av verifikaten mot bokfört belopp  Ja      Nej     
 -kontroll att kostnaderna avser projektet  Ja      Nej     
 -kontroll att kostnaderna avser rätt period  Ja      Nej     
 -kontroll att kostnaderna är de betalda  Ja      Nej      
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Checklista: Egen  
 
 

5. MEDFINANSIERING 
 Har revisorn kontrollerat att offentlig  

 medfinansiering influtit?          Ja      Nej     
 -kontroll att medfinansiering influtit med  
 rätt  belopp enligt medfinansieringsintyg?         Ja      Nej     
 
  6. KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING 

 Har revisorn kontrollerat att kostnads- 
 sammanställning per kostnadsslag är korrekt 
 sammanställd?  Ja      Nej     
  
7. EGEN PERSONAL 

 Har revisorn kontrollerat kostnaden för  
 egen personal?            Ja      Nej     
 -redogjort för beräkningssättet?         Ja      Nej      
  
8. OFFENTLIG UPPHANDLING 

 Har revisorn kontrollerat om upphandling  
 gjorts vid krav på upphandling?            Ja      Nej      
  
9. FÖRDELNINGSMODELLER 

 Har revisorn kontrollerat om krav på beräknings- 
 metoder för OH-kostnader har använts korrekt?    Ja      Nej      
  
10. SÄRSKILDA VILLKOR 

 Har revisorn kontrollerat om de ev. särskilda  
 villkoren som finns för projektet följts?            Ja      Nej     
  
11. SLUTSATSER 

 Har revisorn i sina slutsatser angivit: 
 -om den ekonomiska redovisningen av  
 projektet är korrekt   Ja      Nej     
 -om stödmottagaren har uppfyllt sina  
 åtaganden och villkor.  Ja      Nej     
  
 
Övriga egna slutsatser och kommentarer: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________ 
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5.2 REVISORS PM 
 
Här beskriver vi resultatet av vår analys  av revisors PM utifrån vår framtagna checklista. Vi 
har valt all åskådliggöra resultatet i tabeller och figurer utifrån den en Excel sammanställning 
som vi lagt som bilaga 1 i studien för att göra resultatet lättare att följa för läsaren. I tabellerna 
anger kolumnen ”Totalt” det totala antalet undersökningsobjekt. Kolumnen ”Kontroll” visar 
hur många av revisorns PM som angivit att kontroll gjorts av dessa punkter medan kolumnen 
”Ej kontroll” visar antalet som ej angivit kontroll av dessa punkter. Vi har förkortat namnen 
på revisionsbyråerna i tabellerna p.g.a. sidutrymmet. Förkortningarna anges här i sin helhet: 
Öhrl.  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
E&Y Ernst & Young AB 
D&T Deloitte and Touche AB 
Rev Revata Revision och Redovisning AB 
A.A. Arthur Anderson KB 
L.G.T.  Lindebergs Grant Thornton AB 
I kolumnen ”Saknas” visas de revisors PM som saknas i materialet, dessa utgör 9 % och 
resultatet har förts till ”Ej kontroll”. 

5.2.1     Allmänt  
 
Kontrollpunkten 1 i checklistan: Har revisorn angivit nedanstående grundläggande fakta om 
projektet i revisors PM?            

ALLMÄNT Total Kontroll 
Ej 
kontroll Öhrl. 

E
& 
Y D& T Rev. A.A L.G.T Saknas 

Angivit 
Stödmottagarens 
namn 43 35 8 1 0 0 2 1 0 4 
Angivit 
Organisationsnummer 43 34 9 1 0 1 2 1 0 4 
Angivit 
Diarienummer 43 37 6 1 0 0 0 1 0 4 
Angivit Projektets 
namn 43 38 5 1 0 0 0 0 0 
Angivit Projekttid 43 32 11 2 0 3 1 1 0 4 
Angivit Stödbelopp 43 32 11 2 1 1 2 1 0 4 
Angivit Övriga 
särskilda villkor 43 8 35 20 5 3 2 1 0 4 
Tabell 1: Resultat: Allmänt 
 
Saknade uppgifter Ej kontrollerat/Total 
Stödmottagarens namn  (19 %) av revisors PM har ej angivit detta som kontrollerat 
Organisationsnummer  (21 %) -”- 
Diarienummer  (14 %) -”- 
Projektets namn  (12 %) -”- 
Projekttid  (26 %) -”- 
Stödbelopp  (26 %) -”- 
Särskilda villkor  (81 %) -”- 
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ALLMÄNNA UPPGIFTER 1 (2)
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Diagram 1a: Revisors PM: Allmänt 1 (2) 
 
Diagrammet visar resultatet av utförda kontroller i ovanstående kontrollpunkter. Av de 43 
undersökningsobjekten har 8 ej angivit stödmottagarens namn, 9  har ej angivit 
organisationsnumret och 6 har ej angivit diarienumret medan endast 5 ej angivit projektets 
namn. 
 

ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 (2)
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Diagram 1b: Revisors PM: Allmänt 2 (2) 
 
Diagrammet visar resultatet av utförda kontroller i ovanstående kontrollpunkter. 11 av de 43 
analyserade revisors PM har ej angivit projekttiden och stödbeloppet medan hela 35 ej har 
angivit de särskilda villkoren som ingår i beslutet. 
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5.2.2  Granskningsmetod  
 
Kontrollpunkt 2 i checklistan: Har revisorn angivit granskningsmetod i PM? 
 

GRANSKNINGS-
METOD Total Kontroll 

Ej 
kontroll Öhrl. 

E
& 
Y D& T Rev. A.A L.G.T Saknas 

Angivit 
granskningsmetod 43 35 8 1 0 1 1 0 1 4 
 
Tabell 2: Resultat: Granskningsmetod 
 
Saknad uppgift Ej kontroll/Total 
Granskningsmetod  (19 %) av revisors PM har ej angivit detta som kontrollerat 
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Diagram 2: Revisors PM: Granskningsmetod 
 
Diagrammet visar resultatet av utförda kontroller i ovanstående kontrollpunkt. 8 av de 43 
analyserade revisors PM har inte angivit någon granskningsmetod i revisors PM. Utav de som 
har redogjort hur granskningen är upplagd har ett projekt valt att göra en total granskning 
medan resten har valt en urvalsgranskning. 
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5.2.3  Redovisning  
 
Kontrollpunkt 3 i checklistan: Har revisorn angivit hur projektets redovisning är upplagd samt 
hur moms redovisats? 
 

REDOVISNING Total Kontroll 
Ej 
kontroll Öhrl. 

E
& 
Y D& T Rev. A.A L.G.T Saknas 

Angivit hur 
redovisningen är 
upplagd 43 36 7 1 0 0 1 1 0 4 
Angivit hur moms 
redovisats 43 38 5 0 0 0 0 1 0 4 
 
Tabell 3: Resultat: Redovisning 
 
Saknad uppgift Ej kontroll/Total 
Redovisningen  (16 %) av revisors PM har ej angivit detta som kontrollerat 
Momsen  (12 %) –”- 
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Diagram 3: Revisors PM: Redovisning 
 
Diagrammet visar resultatet av utförda kontroller i ovanstående kontrollpunkter. Av de 43 
undersökningsobjekten har 7 ej angivit att de kontrollerat hur redovisningen är upplagd 
medan 5 ej angivit hur moms redovisats i projektet. 
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5.2.4  Verifikationer 
 
Kontrollpunkt 4 i checklistan: Har revisorn kontrollerat verifikaten, verifikat mot bokfö rt 
belopp, att kostnaderna avser projektet, att kostnaderna avser rätt period samt om kostnaderna 
är betalda? 
 

VERIFIKATIONER Total Kontroll 
Ej 
kontroll Öhrl. 

E
& 
Y 

D& 
T Rev. A.A L.G.T Saknas 

Kontroll av verifikat 43 39 4 0 0 0 0 0 0 4 
Kontroll av verifikat 
mot bokfört belopp 43 35 8 3 0 0 0 1 0 4 
Kontroll att kostnader 
avser projektet 43 35 8 3 0 0 0 1 0 4 
Kontroll att 
kostnaderna avser rätt 
period 43 33 10 3 0 0 2 1 0 4 
Kontroll att 
kostnaderna är betalda 43 20 23 17 1 0 0 1 0 4 
Tabell 4: Resultat: Verifikationer 
 
Saknad uppgift Ej kontroll/Total 
Kontroll av verifikat  (  9 %) av revisors PM har ej angivit detta som kontrollerat 
Verifikat mot bokfört belopp  (19 %) -”- 
Kostnaderna avser projektet  (19 %) -”- 
Kostnaderna avser rätt period (23 %) -”- 
Kostnaderna är betalda  (53 %) -”- 
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Diagram 4: Revisors PM: Verifikationer 
 
Diagrammet visar resultatet av utförda kontroller i ovanstående kontrollpunkter. 4 revisors 
PM av 43 visar ej angiven kontroll av verifikat, 8 visar ej angiven kontroll av verifikat mot 
bokfört belopp och kontroll om kostnaderna tillhör projektet. 10 revisors PM anger ej om 
kostnaderna avser rätt period medan 23 ej angivit om kontroll att kostnaderna är betalda. 
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5.2.5  Medfinansiering  
 
Kontrollpunkt 5 i checklistan: Har revisorn kontrollerat att offentlig medfinansiering influtit 
samt influtit med belopp enligt beslut? 
 

MEDFINAN-
SIERING Total Kontroll 

Ej 
kontroll Öhrl. 

E
& 
Y D& T Rev. A.A L.G.T Saknas 

Kontroll att 
medfinansiering 
influtit 43 34 9 3 0 0 1 1 0 4 
Kontroll av 
medfinansiering enl 
beslut 43 5 38 23 5 3 1 1 1 4 
 
Tabell 5: Resultat: Medfinansiering 
 
Saknad uppgift Ej kontroll/Total 
Medfinansieringen influtit  (21 %) av revisors PM har ej angivit detta som kontrollerat 
Medfinansiering enligt beslut (88 %) –”- 
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Diagram 5: Revisors PM: Medfinansiering 
 
Diagrammet visar resultatet av utförda kontroller i ovanstående kontrollpunkter. Vid kontroll 
att medfinansiering influtit har detta ej angivits i 9 av de 43 analysobjekten medan det i hela 
38 revisors PM ej angivits att detta kontrollerats mot beslutet. 
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5.2.6  Kostnadssammanställning 
 
Kontrollpunkt 6 i checklistan: Har revisorn kontrollerat att kostnadssammanställning per 
kostnadsslag är korrekt sammanställd? 
  
KOSTNADS-
SAMMANSTÄLL-
NING Total Kontroll 

Ej 
kontroll Öhrl. 

E
& 
Y D& T Rev. A.A L.G.T Saknas 

Kontroll av korrekt 
sammanställning 43 33 10 3 1 1 0 1 0 4 
 
Tabell 6: Resultat: Kostnadssammanställning 
 
Saknad uppgift Ej kontroll/Total 
Kostnadssammanställning  (23 %) av revisors PM har ej angivit detta som kontrollerat 
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Diagram 6: Revisors PM: Kostnadssammanställning 
 
Diagrammet visar resultatet av utförda kontroller i ovanstående kontrollpunkt. 10 av de 43 
revisors PM anger ej att kontroll gjorts att kostnadssammanställningen är korrekt 
sammanställd per budgetslag. 
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5.2.7  Egen personal   
 
Kontrollpunkt 7 i checklistan: Har revisorn kontrollerat kostnaden för egen personal samt 
redogjort för beräkningssättet? 
 

EGEN 
PERSONAL Total Kontroll 

Ej 
kontroll Öhrl. 

E
& 
Y D& T Rev. A.A L.G.T Saknas 

Kontroll av kostnad 
egen personal 43 30 13 5 0 2 2 0 0 4 
Kontroll av 
beräkningssätt 43 24 19 9 1 2 2 1 0 4 
 
Tabell 7: Resultat: Egen Personal 
 
Saknad uppgift Ej kontroll/Total 
Kostnad egen personal  (30 %) av revisors PM har ej angivit detta som kontrollerat 
Beräkningssätt  (44 %) –”- 
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Diagram 7: Revisors PM: Egen personal 
 
Diagrammet visar resultatet av utförda kontroller i ovanstående kontrollpunkter. Av 43 
revisors PM så har det i 13 ej angivits att kontroll gjorts av kostnaden för egen personal 
medan man i 19 av dessa 43 PM ej angivit beräkningssättet hur personalkostnaden 
kontrollerats. Personalkostnaden skall vara redovisad på ett sådant sätt att den kan 
kontrolleras genom tidrapporter och beräkningssätt. Kostnaden skall kunna särredovisas från 
den ordinarie verksamheten.  
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5.2.8  Offentlig upphandling  
 
Kontrollpunkt 8 i checklistan: Har revisorn kontrollerat om upphandling gjorts vid krav på 
upphandling?     
 

OFFENTLIG 
UPPHANDLING Total Kontroll 

Ej 
kontroll Öhrl. 

E
& 
Y D& T Rev. A.A L.G.T Saknas 

Kontroll vid 
upphandlingskrav 43 29 14 5 2 0 2 1 0 4 
       
Tabell 8: Resultat: Offentlig upphandling 
 
Saknad uppgift Ej kontroll/Total 
Upphandlingskrav  (33 %) av revisors PM har ej angivit detta som kontrollerat 
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Diagram 8: Revisors PM: Offentlig upphandling 
 
Diagrammet visar resultatet av utförda kontroller i ovanstående kontrollpunkter. I 14 av de 43 
undersökningsobjekten har det ej angivits att upphandlingskravet kontrollerats. 
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5.2.9  Fördelningsmodeller  
 
Kontrollpunkt 9 i checklistan: Har revisorn kontrollerat om krav på beräkningsmetoder för 
OH-kostnader har använts korrekt?   
 

FÖRDELNINGS-
MODELLER Total Kontroll 

Ej 
kontroll Öhrl. 

E
& 
Y D& T Rev. A.A L.G.T Saknas 

Kontroll vid 
beräkningskrav 43 18 25 11 5 3 2 0 0 4 
 
Tabell 9: Resultat: Fördelningsmodeller 
 
Saknad uppgift Ej kontroll/Total 
Beräkningsmodell  (58 %) av revisors PM har ej angivit detta som kontrollerat 
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Diagram 9: Revisors PM: Fördelningsmodeller 
 
Diagrammet visar resultatet av utförda kontroller i ovanstående kontrollpunkter. Mer än 
hälften d.v.s. i 25 av de 43 revisors PM så finns ej angivit att man kontrollerat 
beräkningskravet vid fördelningsmodeller. 
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5.2.10  Särskilda villkor  
 
Kontrollpunkt 10 i checklistan: Har revisorn kontrollerat om de ev. särskilda villkoren som 
finns för projektet följts?      
 

 SÄRSKILDA 
VILLKOR Total Kontroll 

Ej 
kontroll Öhrl. 

E
& 
Y D& T Rev. A.A L.G.T Saknas 

Kontroll att särskilda 
villkor följts 43 4 39 24 5 3 2 1 0 4 
 
Tabell 10: Resultat: Särskilda villkor 
 
Saknad uppgift Ej kontroll/Total 
Särskilda villkor  (91 %) av revisors PM har ej angivit detta som kontrollerat 
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Diagram 10: Revisors PM: Särskilda villkor 
 
Diagrammet visar resultatet av utförda kontroller i ovanstående kontrollpunkter. I nästan alla 
de analyserade revisors PM, 39 av 43, så finns inget angivet att man kontrollerat att de 
särskilda villkoren följts. I endast 4 revisors PM av det undersökta materia let finns detta 
angivet.  
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5.2.11  Revisorns slutsatser  
 
Har revisorn i sina slutsatser angivit om den ekonomiska redovisningen är korrekt samt att 
projektägaren uppfyllt de åtaganden och villkor som följer av beslutet? 
 
 

SLUTSATSER Total Kontroll 
Ej 
kontroll Öhrl. 

E
& 
Y D& T Rev. A.A L.G.T Saknas 

Ekonomisk 
redovisning korrekt 43 26 17 5 1 3 2 1 1 4 
Uppfyllt åtaganden 
och villkor enl beslut 43 27 16 6 1 2 2 1 0 4 
 
Tabell 11: Resultat: Revisorns slutsatser 
 
Saknad uppgift Ej kontroll/Total 
Korrekt redovisning  (40 %) av revisors PM har ej angivit detta som kontrollerat 
Åtaganden och villkor  (37 %) –”- 
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Diagram 11: Revisors PM: Revisorns slutsatser 
 
Diagrammet visar resultatet av utförda kontroller i ovanstående kontrollpunkter. I revisors PM 
har det ej angivits i revisorns slutsatser om den ekonomiska redovisningen är korrekt i 17 av 
revisors PM. I 16 av de 43 revisors PM har det heller angivits om projektet uppfyllt åtaganden 
och villkor enligt beslutet. 
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5.2.12             Revisionsbyråer 
 
Nedan visas en sammanställning av de revisionsbyråer som utfört revisionerna av de projekt 
som fanns i undersökningsmaterialet.  
 
Vi har gjort en fördelning av kontrollerade punkter enligt checklistan för att få en översikt 
över omfattningen av de utförda revisionerna fördelat på revisionsbyråer. Diagram 12 visar 
totalt antal utförda revisioner per revisionsbyrå medan diagram 13 visar antal revisors PM 
utförda av respektive revisorsbyrå där vi angivit antal kontrollerade punkter på checklistan.   
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Diagram 12: Revisors PM: Revisionsbyråer - antal utförda revisioner per revisionsbyrå 
 
 
Av analysen ser vi att revisionsbyråerna har gjort 39 revisioner (25 + 7 + 3 +2 +1 +1) av de 
totalt 43 projektbesluten. De fyra revisionerna som saknas vet vi inte om de gjorts eller inte 
gjorts då dessa ej fanns registrerade på projektbeslutet i Länsstyrelsen i Norrbottens diarium.  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har utfört de flesta revisionerna, 25 av 43 vilket i % ger 
58 %. Ernst & Youngs revisioner i denna analys är 7 av 43 vilket motsvarar 16 %. De fyra 
andra revisionsbyråerna Deloitte & Touche, Revata, Artur Andersson och Lindeberg Grant 
Thornton hade utfört mellan 1 till 3 revisioner av vårt undersökningsmaterial. 
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Revisionsbyråer Antal kontrollerade punkter i revisions PM 

Öhrlings 20 21 22 7 21 14 20 21 20 22 22 18 23 19 

 23 17 20 17 16 19 21 20 15 17 20    

Ernst & Young 18 19 25 23 20 21 21        

Deloitte & 
Touche 15 16 16            
Revata 8 13             

Arthur Andersson 4              

Lindeberg Grant 
Thornton 23              

 
Tabell 12: Resultat: Utförda kontrollpunkter av revisionsbyråerna 
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Diagram 13: Revisors PM: Revisionsbyråer - antal utförda revisionspunkter per revisionsbyrå 
 
Av denna analys kan vi utläsa att av de 25 kontrollpunkterna som vi angivit i vår checklista så 
hade bara en revisionsbyrå kontrollerat alla dessa 25 punkter i en av revisionerna nämligen 
revisionsbyrån Ernst & Young.  Öhrlings som hade utför de flesta revisionerna i 
undersökningsmaterialet, 25 stycken, hade i 23 av sina revisioner med mer än 15 
kontrollerade punkter.  Deloitte & Touches tre revisioner innehöll kontroll av mellan 15-16 
punkter. Revatas två revisioner hade kontrollerat 8 respektive 13 punkter.  Arthur Anderssons 
revisionsbyrå hade utfört revision i ett av projekten och hade kontrollerat endast fyra punkter i 
checklistan mellan Lindeberg Grant Thorntons revision visade kontroll av 23 av de 25 
kontrollpunkterna.   
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5.2.13       Revisors PM – Utförande  
 
Nedan visas en sammanställning av hur revisors PM utformats i denna undersökning. Vi har 
gjort en enkel kvotering genom att utgå ifrån kriterierna, typ av dokument, uttalad slutsats, 
standardiserad rapport samt omfattande med betydelse en revisions PM med mer än en sida i 
volym.  
 
 
Typ av dokument 

• Revisors intyg 10 
• Rapport 1 
• PM 27 
• Granskningsrapport 1 
• Saknade 4 

 
Bestrykande – uttalad slutsats 

• Hög men inte absolut säkerhet  5  
• Begränsad säkerhet  9 
• Granskning enlig särskild anvisning 12 
• Ingen uttalad slutsats  13 
• Saknade  4 

 
Standardiserad 

• Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 24 
• Ernst & Young  6 

 
Omfattning 

• Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 24 
• Ernst & Young  6 
• Lindebergs Grant Thornton  1 
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5.3  INTERVJU MED EXTERN REVISOR  
 
Vi har i intervju med Marina Norberg, revisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i 
Umeå den 17 februari 2005 mellan kl. 14.00—15.30 frågat om revisors PM. 
 
Vid EU-revision tillkommer förutom den traditionella revisionen även kontroll av 
beslutens  speciella villkor. Hur kontrolleras dessa villkor? Hur går ni tillväga? 
 
LOU – Lagen om offentlig upphandling 
Att kontrollera om LOU har efterföljts är väldigt tidsödande och många gånger är det svårt att 
bedöma om upphandling skett enligt de regler som gäller. Vissa gånger hävdar projektägaren 
att det bara är en person / ett företag som kan erbjuda tjänsten eller produkten. Vid projekt 
som drivs av universitetet och kommunen vet man av erfarenhet att upphandling sker på 
korrekt sätt då dessa har speciella upphandlingsansvariga/enheter som kontrollerar detta, men 
vi begär ändå in intyg från de ansvariga/enheterna om upphandling skett. Vid projekt som 
drivs av andra ofta mindre projektägare så tar vi in avtalen och granskar dessa mot 
räkenskaperna. Många stora organisationer har ramavtal. När revision görs hos dessa t.ex. 
universitetet så kontrollerar vi alltid deras ramavtal. Om vi upptäcker att upphandling inte 
skett enligt lagen anger vi detta i vårt PM. Vårt ansvar sträcker sig inte att göra några 
uttalanden om dessa kostnader är stödberättigade eller ej då vi inte besitter den juridiska 
kompetensen.  
 
Medfinansiering 
Vi granskar ej medfinansieringsintyget som finns bilagt i beslutet eftersom vi ej ser det som 
vår uppgift. Vi utgår ifrån finansieringsplanen i beslutet. Villkoret om begäran om utbetalning 
skett var 4:e månad granskar vi oftast inte. Vi tycker inte att det är så aktuellt året efter 
utbetalandet av medlen utan anser att det är mer aktuellt för utbetalande myndigheten. 
 
OH – Overhead kostnader 
Overhead kostnaderna är också ganska svåra att granska. Villkoret skall finnas med i beslutet 
om projektet har rätt att ta med OH-kostnader i projektet. Vilken fördelningsmodell man 
använder sig av skall också finnas med i ansökan. Om vi upptäcker OH-kostnader så 
kontrollerar vi beslutet mot den ekonomiska rapporten och kontrollerar också om det finns ett 
av utbetalande myndighet upprättat OH-beslut.  
 
Informationsplikten 
Vi är noga med att ta in och granska alla kostnader som hänförs till information om projektet. 
Vid all information om projektet skall enligt förordningarna upplysas om att projektet 
finansieras från EU:s strukturfonder. Vi t.ex. annonsering begär vi att få se annonsen så att 
EU:s emblem finns med. Dock så är jag tveksam om verkligen en del andra granskar detta. 
 
Investeringar och ev. försäljning av dessa 
Kontroll av detta har vi som checkpunkter i vår revision. Vi går också ibland ut och gör 
fysiska kontroller på ett urval av dessa. Vi gör kontroll i anläggningsregistret för att se att 
investeringen finns med där. 
 
 
Måluppfyllelse, kontrollerar ni detta? Förordning 1260 
Vi kontrollerar aldrig om projekten har uppfyllt sina mål. Vi ser inte det som vår uppgift att 
kontrollera detta. Vi kopplar kostnader mot aktiviteter. Vi kan dock ibland fråga  vad projektet 
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syftar till för att få en inblick i vad det handlar om för att få bättre förståelse. Ibland är det inte 
alldeles enkelt att förstå vad projekten syftar till. Uppgiften att kontrollera måluppfyllelse 
tycker jag ligger på myndigheten att kontrollera. Vi gör och skall göra en finansiell 
granskning enligt god redovisningssed. 
 
Vilka är era direktiv för revisionen? Vad har ni för material att gå efter? 
Vilka direktiv man skall använda är väldigt komplicerat då det ofta gäller olika direktiv för 
olika program. Det finns ingen standardiserad mall. När vi då skall inleda en revision så 
börjar vi med att fråga projektägaren vilka direktiv som gäller för revisionen. Oftast så vet de 
dock inte vad det är som gäller och då blir det upp till oss själva att söka efter informationen. 
Informationen finns oftast att hitta på EU:s hemsidor. Då vi är erfarna och vana att söka efter 
information så hittar vi oftast det vi letar efter. Dock så förstår jag dem som endast gör 
enstaka revisioner av EU-projekt att de gör en traditionell revision istället om de inte hittar 
några anvisningar och underlag hos projektägaren. Inom det nu avsedda programmet har jag 
använt det dokument som anger de anvisningar för revisors PM som finns tillgängligt. 
 
Har ni speciellt utbildade revisorer för detta? 
Vi har inte speciella revisorer för just EU-revision däremot så har vi utbildning på gång inom 
EU-revision. Utbildning blir dock ganska spontan och behovsstyrd. Just nu fungerar jag lite 
som en hjälpreda till alla som håller på med EU-revision. Kompetensutveckling handlar 
annars mycket om att ge rätt verktyg. De skulle bara underlätta om det fanns enkla 
hänvisningar och bra länkningar till rätt sidor på hemsidorna eftersom det gäller olika regler 
för olika program. Om man håller på och letar för länge utan att hitta något så börjar man tro 
att det man letar efter inte finns. Bättre återkoppling från utbetalande myndigheten som 
kanske inte ens använder revisionen skulle också uppskattas och skall dessa revisors PM vara 
kvar behövs det tydligare instruktioner. 
 
Internt material för revisionen, checklistor mm? 
Vi har en egen gransknings databas med aktuellt material som vi använder, sedan så har vi 
också checkpunkter som vi följer vid revisionen. Vi bygger också egna Excel dokument för 
varje projekt som utgör grunden i intyget. Annars så tar vi in grundfakta från projektägarna 
och väljer en revisions typ utifrån projektet och gör en riskanalys. Varje revisor har sedan 
assistenter som hjälper till med granskningen t.ex. frågan om lön  är lön. Revisorn gör sedan 
en s.k. sign off till slut och godkänner revisionen. 
 
Genomsnittlig kostnad för en revision? 
Ungefär mellan 10 000-20 000 kronor ligger en revision på. Kostnaden beror helt på vad som 
behöver göras. Priset kan också bli mycket mer, uppåt 150 000 kronor är inte helt konstigt. 
 
Statistik, omfattning av revisioner av EU-projekt  kontra övrig revision? 
Revision av EU-projekt är en växande marknad och ett intressant affärsområde. Än så länge 
är det dock inte så stort. Av cirka 1 400 stycken uppdrag inom Umeåkontoret så är cirka 50 
stycken EU-projekt. För alla Öhrlingskontor så ligger snittet på cirka 10 stycken EU-projekt 
per kontor. Hela Öhrlingskoncernen har ungefär 1000 stycken EU-projekt. Inom Öhrlings 
arbetar 3300 personer. 
 
Övrigt… Utav de särskilda villkoren så finns det många villkor som vi inte tycker att vi 
vidare behöver granska. Vi har inte angivit de särskilda villkoren i våra revisionsstandard PM 
men det kanske är något som vi skall börja med i framtiden. 
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6 ANALYS  
 
Under denna rubrik analyserar och diskuterar vi det empiriska resultat vi fått fram genom 
våa studie utifrån vår referensram med utgångspunkt från studiens syfte. Vi har analyserat 
varje punkt i anvisningarna för sig för att följa rubriceringen i empirin för att underlätta 
sambandet för läsaren. För att påminna läsaren så inleder vi med en övergripande 
sammanfat tning av vår undersökning för att sedan analysera området som studien fokuserar 
på. 
 

6.1 VÅR ANALYS 
 
Vårt syfte med denna analys var att utifrån våra avgränsningar undersöka genom revisors PM 
om EU:s regelverk följts i Mål 1 programmet Norra Norrland samt att ta fram ett 
formulärförslag till ny enhetlig revisor PM.  
 
En viktig del i kontrollfunktionen för att EU:s medel används på rätt sätt är att kontrollera om 
de för EU-revision specifika särskilda villkoren har uppfyllts av projekten innan de fått 
utbetalning av den beslutade EU-finansieringen i programmet. Kontroll att kostnaderna är 
stödberättigade är ett av dessa specifika villkor. En extern revisor skall, utifrån antagna 
anvisningar,159 göra en revision av projekten för att kontrollera att medlen används rätt och 
utfärda en revisors PM som skall biläggas ansökan om utbetalning av EU-finansiering.  
 
Analysen bygger på 43 stycken undersökningsobjekt. Undersökningsmaterialet160 bestod från 
början av 46 projektbeslut, tre stycken har fallit bort då dessa vid vår närmare undersökning 
inte visade sig stämma överens med våra avgränsningar då de fått stöd under 3 miljoner 
kronor. Vi har analyserat alla revisors PM utifrån den checklista161 som vi konstruerat och 
presenterar resultatet löpande utifrån punkterna i denna. För att få en uppskattning över antal 
utförda revisioner och utförda kontrollpunkter har vi gjort en jämförelse mellan de olika 
revisionsbyråerna som vi presenterat i två figurer162 utifrån vår Excel sammanställning163.  
 
För att undersöka vilka uppgifter de externa revisorerna har till sin hjälp vid utförande av EU-
revisionerna i strukturfondsprojekten så har vi gjort en intervju med en revisor164 vid en av de 
revisionsbyråer som utfört revisioner i vårt undersökningsmaterial.  
 
I vår analys upptäckte vi också att revisors PM var väldigt olika utformade varför vi också 
gjort en enklare jämförelse av dessa165 för att kunna konstruera ett formulärförslag till ny 
enhetlig revisors PM. 
 
Vi har använt oss av samlingsbegreppet ”Stödberättigade kostnader” då vi anser att detta 
sammanfattar de kostnader som utgör underlag för ekonomiskt stöd från EU. 

                                                 
159 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål1 Norra Norrland . Intern material. Bilaga 1: Anvisningar för revisors PM   
160 Bilaga 1. Sammanställning av Revisors PM 
161 Se empiriavsnittet 5.1. Checklista 
162 Se diagram 12 och 13 i empiriavsnitt 5.2.12 Revisionsbyråer 
163 Bilaga 1. Sammanställning av revisors PM 
164 Se empiriavsnittet 5.3 Intervju med extern revisor 
165 Se empiriavsnittet 5.2.13 Revisors PM - Utförande 
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6.2 STÖDBERÄTTIGADE KOSTNADER 
  
Stödberättigade kostnader är de kostnader som godkänts som underlag för utbetalning av EU 
finansiering i projekt som beviljats finansiering ur EU:s strukturfonder. Den nationella 
programägaren har utformat regler så att medlemsstaten kan garantera en sund ekonomisk 
förvaltning av strukturfondernas medel som överensstämmer med dess normer och principer, 
samt särskilt se till att ansökningar om utbetalning av EU-stöd är korrekta och följer 
regelverket och är stödberättigade. Detta har de bl.a. gjort genom dessa regler för revision av 
projekt finansierade av EU-medel med dessa anvisningar för revisor PM. 
 

6.2.1 Revisors PM - revisors utlåtanden 
  
Det villkor som Strukturfondsprogrammet Mål 1 Norra Norrland 166 angivit för att projekt 
skall kunna få finansiellt stöd från Europeiska Unionen via detta program är villkoret att en 
extern revisor skall göra en revision av projektet och upprätta en revisors PM 167. Detta 
villkor168 finns i projektbeslut med 3 miljoner kronor och mer i EU-stöd. Reglerna för detta 
villkor finns reglerade i EU:s förordning 448/2004169 om regler för stödberättigande utgifter 
för att minimera felaktigheter. Förvaltningsmyndighen har sedan utifrån detta villkor utfärdat 
anvisningar170 för vad en revision måste omfatta, en revisors PM, för att på detta sätt 
ytterligare försöka försäkra sig om att EU:s medel används rätt.  
 
I vår undersökning om EU-revision fanns fem revisionsbyråer representerade171. 
Revisionsbyråerna finns lokaliserade inom Västerbotten län. Vi ser en klar och tydlig skillnad 
mellan revisionsbyråernas utförda kontroller. Vad den beror på kan vi inte klart bedöma men 
vår åsikt är att om man bifogar en enhetlig revisors PM till revisorsanvisningarna skulle detta 
bidra till större säkerhet vid revision av EU-stöd då revisionen skulle bli mer enhetlig. 
 
De två större revisionsbyråerna som utfört de flesta av revisionerna (74 %) har en klart större 
procent utförda kontroller 20 stycken med över 20 kontrollerade punkter av sina 32 utförda 
revisioner än de övriga byråerna med totalt 7 stycken (14 %) utförda revisioner som endast 
har en av sina utförda kontroller med över 20 av punkterna. Detta kan bero på oklara 
regelverk vilket också Revisionsrätten tar upp i sin rapport för år 2004172 att systemen 
gällande förvaltnings- och kontrollsystem bör förbättras då man enligt rapporten konstaterade 
brister i dessa system. De stora revisionsbyråerna har enligt vår mening med största 
sannolikhet både tagit del av de regler som finns för hur EU-revisionen skall se ut. De har 
troligen också personer som är specialiserade på dessa ärenden samt att de bl.a. har interna 
databaser med denna typ av information. Anvisningarna som finns för revision av EU-projekt 
i detta program är enligt vår åsikt bara övergripande.  

                                                 
166 Europeiska Kommissionens beslut: C(2000)1408,  ”Samlat programdokument (SPD) Mål 1 Norra Norrland,    
     2004-09-17”.   http://www.mal1.nu   
167 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål1 Norra Norrland . Intern material. Bilaga 3: Anvisningar för revisors PM   
168 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Projekthandledning, Riktlinjer för krav på   
     revisorsgranskning”. http://bd.lst.se/publichedObjects/10001243/projekthandledning.pdf 
169 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 63, 3.3.2001, ”Rådets Förordning (EG) 438/2001”. s.  24 .     
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
170 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål1 Norra Norrland . Intern material. Bilaga 3: Anvisningar för revisors PM 
171 Se empiriavsnittet 5.1. Checklista 
172 Europeiska revisionsrätten. ”Beslut nr 98-2004 om villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar   
      när det gäller bekämpning av bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada  
     gemenskapens ekonomiska intressen”.  http://www.eca.eu.int/index_sv.htm  
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Problemen med oklarheter vad som skall utföras vid en revision har också Bernard Paul 
Coulson173 belyst i sin forskningsartikel från 1993. Där han redogör för problemen med alla 
EU-regler som styr kontrollen, vilka verksamheter som får utföras och vilka kostnader som är 
godkända för att få EU-finansiering. Hans arbete visar också att dessa kontroller behöver 
förändras för att få en samlad effektiv kontroll. I vår intervju174 med en av de stora, Öhrlings, 
så angav de att de själva sökte sitt material för revisioner om inte projektägaren hade detta 
material samt att det var speciellt avdelade personer som gjorde dessa revisioner hos dem. Här 
kan man komma ifrån enhetlighets problemet anser vi genom att bilägga ett formulär till 
revisionsanvisningarna. 
 
Översiktlig analys 
Vi redogör övergripande först för några av de allvarligaste bristerna i kontrollen av om EU:s 
regelverk följts utifrån några av kontrollpunkterna i vårt undersökningsmaterial. Sedan 
redovisas alla punkterna i checklistan utförligare under respektive rubrik. De fyra saknade 
revisors PM har tagits bort i detta översiktliga sammanställda resultat för att få ett faktiskt 
resultat utifrån de 39 verkligt utförda revisionerna då vi inte vet om de fyra saknade revisioner 
utförts eller om bara revisors PM saknades i arkivmaterialet. 
 
Kontroll av verifikationer - betalda kostnader:    19 + 4  Ej angivet att kontrollerat  
Kontroll av medfinansiering – inbetalt:    5  + 4  Ej angivet att kontrollerat  
Egen personal – kontroll av ingående personal  9  + 4  Ej angivet att kontrollerat 
Egen personal – beräkningssätt 15 + 4  Ej angivet att kontrollerat 
LOU-lagen om offentlig upphandling - efterföljelse 10 + 4  Ej angivet att kontrollerat 
Särskilda villkor i beslut 39 + 4  Ej angivet att kontrollerat 
Slutsatserna – ekonomisk redovisning korrekt 13 + 4  Ej angivet att uttalat 
Slutsatserna – uppfyllt åtagandena och villkor i beslut 12 + 4  Ej angivet att uttalat
    
Kostnader måste vara betalda inom perioden för att få godkännas som kostnad i projektet. 
Medfinansiering från andra finansiärer måste ha betalats in för att man ska kunna får betala ut 
EU-stöd. Kontroll av egen personal är väldigt viktig då denna kostnad oftast utgör mer än 50 
% av projektets budget. Ett fel här gör att fel utbetalda EU-medel blir väldigt stora. Lagen om 
offentlig upphandling, (LOU), är en mycket viktig kontrollpunkt då denna styr 
konkurrensförhållandena.175 Att man inte alls kontrollerat de särskilda villkoren förutom detta 
villkor med krav på revision är en stor risk då en del av villkoren kan röra försäljning av 
investeringar i projektet. I vårt underlag fanns inte detta villkor därför valde vi att undersöka 
villkoret måluppfyllelse för att utifrån detta resultat få en bild av om revisorn vet vad denna 
punkt innebär. Den allra största bristen anser vi ändå är att det saknas så många uttalanden om 
revisionsresultatet. Hur kan utbetalande myndighet godkänna en revisors PM utan uttalande 
om projektet följt åtaganden och villkor och att deras ekonomiska redovisning är korrekt?  
 
 
 
 

                                                 
173 Coulson, Bernard, Paul. “Control of European Community Agricultural Expenditure, regulation 4045/89.”  
      Managerial Auditing Journal. Vol 8, Issue 4, (1993) 
174 Se empiriavsnitt 5.3. Intervju med extern revisor 
175 Europeiska Unionens officiella tidning, EGT L 72, 11.03.2004, ”Kommissionens förordning  (EG) nr  
      448/2004 om ändring av förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av  
      rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som  
       medfinansieras av strukturfonderna och om upphävande av förordning (EG) nr 1145/2003”.   
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
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Resultatet av dessa kontrollpunkter visar att det kan finnas felaktigheter vid utbetalning av 
EU-stöd då det för många av punkterna saknas dokumentation176 om dessa kontroller är 
utförda.  
 
Ekobrottsmyndigheten177 som utreder misstänkta bedrägerier avseende EU-medel i Sverige 
har i sin rapport uppgivit att 35 anmälningar om misstänkta EU-bedrägerier inlämnats under 
år 2004. Till Europeiska Kommissionens byrå för bedrägeribekämpning (OLAF)178 har år 
2002, 119 ärenden avseende misstänkta oegentligheter avseende strukturfondsstöd från 
Sverige registrerats. Dagspressen179 skriver om att EU-medlen inte används på rätt sätt och att 
detta ”fusk” kostar EU upp till fyra miljarder kronor varje år. Enligt vår bedömning så kan 
man utifrån dessa rapporter finna stöd att det finns projekt som kanske inte använder pengarna 
på rätt sätt vilket vi inte kan bekräfta bara misstänka i vår studie.  
 
Detaljanalys 
Vi analyserade alla de delar som ingick i revisors PM enligt vår utarbetade checklista. 
Checklistan180 hade vi konstruerat utifrån från utbetalande myndighets anvisningar om 
revision av EU-stöd enligt SFS nr 1999:1428181 som de har utfärdat för att minimera felaktiga 
utbetalningar av EU-stöd. I denna detaljanalys finns de fyra saknade med eftersom de fanns 
med i vårt undersökningsmaterial. 
 
Vad gäller reglerna för ”Allmänna uppgifter i en revisions PM, d.v.s. att revisionen avser rätt 
projekt” så återfinns dessa i EU:s förordning 448/2004182 för stödberättigade kostnader. Den 
utbetalande myndighetens granskare har i sin checklista183 också denna kontrollpunkt vilket 
anger att dessa skall återsändas för komplettering innan utbetalning.  Att endast 19 % har 
skrivit ned de särskilda villkoren i sitt PM får man se som särskild allvarligt då de innehåller 
flera av de saker som är specifika för EU-revision. Att det även fanns revisors PM utan 
angivande av projekt (5 st.) eller projektägare (8 st.) ansåg vi var skrämmande då dessa inte 
kunde härledas till vilket projekt det hörde utan större efterforskningar. För vår del så gick vi 
efter det angivna diarienumret.  
 
I anvisningarna om ”Revisorns granskningsmetod – Har revisorn angivit hur revisionen 
gjorts – tillförlitlighet – likvärdig för alla projekt” har reglerna enligt EU:s förordning 
438/2001184 om kontrollsystem tillämpats. Där står angivet att ett lämpligt antal utgiftsposter 
och motsvarande verifikationer skall kontrolleras utifrån den period de hänför sig till vilket 
medger stickprovsurval enligt god redovisningssed. För att få en likvärdig och tillförlitlig 
                                                 
176 FAR (2006)  del  2.  s. 322. 
177 Ekobrottsmyndigheten, 2004 års rapport om skyddet av EU:s medel i Sverige, EBM A-2005/036, s. 9-23.   
      http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/PageList___1578.aspx 
178 Ibid. 
179 Kvällsposten, (2003-11-29), Fiskare lurade till sig 100 000 k r.    
      http://www.presstext.se/online/display.php?set=S8&xid=KVP200311290018  
180 Se empiriavsnittet 5.1. Checklista 
181 Notisum, ”Förordning SFS  1999:1424 om förvaltning av EG: s strukturfonder”. s. 1-6.   
      http://notisum.se/rnp/sls/lag/19991424.htm 
182 Europeiska Unionens officiella tidning, EGT L 72, 11.03.2004, ”Kommissionens förordning  (EG) nr  
      448/2004 om ändring av förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av  
      rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som  
       medfinansieras av strukturfonderna och om upphävande av förordning (EG) nr 1145/2003”.   
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
183 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Checklista vid granskning av rapporter”. Internt     
      arbetsmaterial 
184 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 63, 3.3.2001, ”Rådets Förordning (EG) 438/2001”. s.  24 .     
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
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revision måste revisorn ange hur de gått till väga i sitt arbete med revisionen. Enligt FAR:s185 
redovisningsstandards (RS 530) skall revisorn själv välja lämpliga urvalsmetoder för sin 
granskning så att granskningens mål uppnås. Denne kan välja mellan dessa tre urvalsmetoder, 
val av alla poster (totalgranskning), val av vissa poster (urval) samt revisionsmässiga urval 
(poster ur ett saldo eller transaktionsslag). De flesta revisionerna i undersökningen utfördes 
enligt god redovisningssed d.v.s. med riskanalys och stickprovsurval som urvalsmetod vilket 
vi anser vara en tillförlitlig metod. Endast en revisor hade gjort en total revision.  
 
Kontroll av kostnaderna i redovisningen enligt kontrollpunkten ”Redovisning – Lätt utläsa 
projektets kostnader ur totala verksamhetens redovisning” redovisningen vara s.k. 
projektredovisning så att man kan urskilja projektets kostnader från den totala redovisningen 
och beroende på projektets verksamhet så kan moms både vara inkluderad eller exkluderad. 
Dessa regler anges i EU:s förordning 438/2001186 om kontrollsystem. De krav som EU:s 
regelverk 448/2004187 för stödberättigade utgifter anvisar är att man till och med kan 
godkänna kvitterade verifikationer utan formell redovisning men i programmet Mål 1 Norra 
Norrland har förvaltningsmyndigheten ställt projektredovisning som krav i sina 
anvisningar188. I vår undersökning så har revisorerna i sina PM angivit hur redovisningen är 
upplagd i 38 av de 43 revisionerna. Kontroll om moms får ingå enligt beslutet i kostnader har 
gjort i 36 av de 43 revisionerna. De revisioner som moms inte kontrollerats i kan enligt vår 
mening vara projekt med endast projektverksamhet som verksamhet och där detta får ingå och 
vara en stödberättigad kostnad.  
 
”Verifikationskontroll – Rätt kostnader” är ett krav för att kostnaderna skall vara berättigade 
som underlag till medfinansiering från Europeiska Unionens Strukturfonder. Strukturfonderna  
tillämpar kontantprincipen d.v.s. kostnader som skall tillhöra projektet skall vara betalda inom 
projektperioden detta anges i EU:s förordning 448/2004189 för stödberättigade kostnader. 
Utbetalande myndighets granskare kontrollerar också detta enligt sin checklista190 före beslut 
om utbetalning av stöd vid projektstart och projektslut. Europeiska Kommissionens revisorer 
fann vid sin revision av Bergslagenprogrammet191 förra programperioden (1995-1999) brister 
i verifikationskontrollen vilket stödjer efterföljelsen av detta villkor. Alla som har skrivit en 
revisors PM har granskat verifikaten utom vid de fyra projekten där PM saknas. I mer än 
hälften av revisionerna så har revisorn inte kontrollerat om kostnaderna var betalda vilket 
innebär att de inte uppfyller stödberättigande kravet. I 10 av revisionerna har det inte angetts 
vilken period som granskats. Vi anser att det är otillräckligt att ej redovisa betalda kostnader 
och för vilken period som man kontrollerat dessa kostnader då Europeiska Unionen tillämpar 
                                                 
185 FAR (2006)  del  2.  s. 430-434 
186 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 63, 3.3.2001, ”Rådets Förordning (EG) 438/2001”. s.  24 .     
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
187 Europeiska Unionens officiella tidning, EGT L 72, 11.03.2004, ”Kommissionens förordning  (EG) nr  
      448/2004 om ändring av förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av  
      rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som  
       medfinansieras av strukturfonderna och om upphävande av förordning (EG) nr 1145/2003”.   
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
188 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål1 Norra Norrland . Intern material. Bilaga 3: Anvisningar för revisors PM   
189 Europeiska Unionens officiella tidning, EGT L 72, 11.03.2004, ”Kommissionens förordning  (EG) nr  
      448/2004 om ändring av förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av  
      rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som  
       medfinansieras av strukturfonderna och om upphävande av förordning (EG) nr 1145/2003”.   
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
190 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Checklista vid granskning av rapporter”. Internt     
      arbetsmaterial 
191 NUTEK,  Europeiska kommissionens Revisionsrapport av Program Bergslagen mål 2, Ärende ID: 
   2003/SV/REGIO/G3/5081”, Dnr  539-2003-3940.  s 17, 30, 37, 39 
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kontantprincipen. Att man inte angivit vilken period som kontrollerats kan innebära att 
kostnader kan ha tagits med för en period som inte ingår i projekttiden för beslutet vilket 
skulle innebära ej stödberättigade kostnader. 
 
Regelverket om kravet om ”Medfinansiering – Uppfyllt övrig medfinansiering enligt 
medfinansieringsbeslut före utbetalning av EU-medel” återfinns i EU:s förordning 
1260/1999192 om regler för strukturfonderna. För att kunna få finansiering från EU så måste 
projektet fått finansiering från medfinansiärer eller tillföra egna medel från den egna 
organisationen enligt beslutet. I 88 % av revisionerna har detta inte kontrollerats vilket vi 
anser vara mycket oroväckande. Det är allvarligt att det vid vart fjärde projekt inte har 
kontrollerats om det influtit offentlig medfinansiering eftersom medfinansieringen styr 
storleken på EU-bidragen. Ännu allvarligare anser vi det är att det endast kontrollerats vid 
fyra stycken projekt om medfinansieringen influtit med rätt belopp. För om inte rätt belopp 
influtit så skall EU-bidraget minskas med samma belopp då EU inte finansierar mer än 50 % i 
detta program. Vid dessa fyra projekt där de kontrollerats om rätt belopp influtit så har det 
visat sig vid tre av dessa, (75 %), att rätt belopp inte influtit utan att det saknas pengar. Utav 
detta kan vi lätt dra slutsatsen att det vid fler projekt än dessa tre troligen saknats 
medfinansie ring vilket inneburit att större EU-bidrag kunde ha utbetalats ut om inte den 
kontrollen funnits i utbetalningsdokumenten som granskarna vid utbetalande myndighet 
använder vid sin kontroll193 före utfärdande av utbetalningsbesluten.  
 
Anvisningarna för ”Kostnadssammanställning – Redovisat kostnader på rätt budgetlinje 
enligt beslutet” står anvisat i EU:s förordning 438/2001194 om kontrollsystem. Kostnaderna 
skall ha förts på rätt budgetlinje i kostnadssammanställningen för att vara godkända. Reglerna 
i förordningen återfinns i kontroll av överensstämmelse mellan utgiftsposter och 
verifikationer, tillfredsställande verifieringskedja m.m. Även utbetalande myndighets 
granskare har denna kontrollpunkt i sin checklista195.  De flesta revisioner hade kontrollerat 
detta. Endast sex av de utförda revisionerna hade missat att kontrollera detta vilket vi anser 
kan bidra till osäkerhet då exempelvis en lönekostnad kan ha ersatts med en investering som 
ej är godkänd som kostnad i projektet. 
 
”Lönekostnader – Egen personal redovisad på projektet” reglerna för dessa budgetlinjer 
finns angivna i EU:s förordning 448/2004196 om stödberättigande kostnader. 
Personalkostnaden skall vara redovisad på ett sådant sätt att den kan kontrolleras genom 
tidrapporter och beräkningssätt.  
 
 

                                                 
192 Europeiska unionernas officiella tidning; EGT L 161. 21.6.1999, ”Rådets förordning (EG) nr 1260/1999  om  
     allmänna bestämmelser för strukturfonderna”.  s. 32.  http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
193 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 63, 3.3.2001, ”Rådets Förordning (EG) 438/2001”. s.  24 .     
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
194 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Checklista vid granskning av rapporter”. Internt     
      arbetsmaterial 
195 Europeiska Unionens officiella tidning, EGT L 72, 11.03.2004, ”Kommissionens förordning  (EG) nr  
      448/2004 om ändring av förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av  
      rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som  
       medfinansieras av strukturfonderna och om upphävande av förordning (EG) nr 1145/2003”.   
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
196 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 63, 3.3.2001, ”Rådets Förordning (EG) 438/2001”. s.  24 .     
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
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Kostnaden skall kunna särredovisas från den ordinarie verksamheten. Utbetalande myndighet 
har denna kontrollpunkt i sin checklista197.  Alldeles för många har inte granskat kostnaderna 
för egen personal. I 30 % av revisors PM så saknas kontroll av lönekostnader vilket vi anser 
inte är tillfredsställande då denna budgetpost oftast utgör 50 % av projektbudgeten. Även 
kontroll av beräkningssättet är undermåligt då detta kan utgöra stora kostnadsskillnader.  
 
Reglerna för ”Offentlig upphandling utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU) – Har 
lagen följts”.  Efterföljelsen av LOU är ett av de särskilda villkoren Kommissionen särskilt 
har betonat efterföljelse av enligt EU:s förordning 438/2001198 om kontrollsystem. I sin 
revision av Bergslagen programmet199 förra programperioden (1995-1999) fann 
Kommissionens revisorer brister i handläggningen av LOU lagen vilket medförde ej 
stödberättigade kostnader med återbetalning för medlemsstaten. Ur EU:s synvinkel är det 
mycket allvarligt då de ser hårt på att den skall skötas enligt de regler som gäller, eftersom 
avsaknad av upphandling strider mot konkurrensbestämmelserna. Utbetalande myndighets 
granskare har också detta som en kontrollpunkt i sin checklista200. Om granskarna  påträffar en 
sådan kostnad som skulle ha varit upphandlad så tas den bort ifrån de stödberättigade 
kostnaderna.  I 14 av de 43 revisionerna har inte upphandlingskravet kontrollerats. En 
synpunkt som Öhrlings revisor201 angav var att de litade på de stora projektägarna då de har 
egna upphandlingsansvariga som upprättar intyg att upphandlingskravet följts för projektet. 
Genom detta intygande så anser i alla fall Öhrlings revisorer att det villkorets efterlevnad är 
säkerställt. Detta innebär stora summor i felutbetalning av stöd om de inte kontrolleras vilket 
vi tycker alltid skulle kontrolleras oavsett storlek av projektägare. 
 
Reglerna för ”Fördelningsmodeller - Overhead modell redovisad” återfinns i EU:s regler 
förordning 448/2004202 för stödberättigade kostnader. Fördelningsmodeller för gemensamma 
kostnader benämnt OH-kostnader skall redovisas med beräkningssätt. Beslut om dessa OH-
påslag tas av utbetalande myndighets handläggare vid resp. sekretariat. Om man har rätt att ta 
med sådana kostnader så står det som ett särskilt villkor i beslutet. Utbetalande myndighets 
granskare kontrollerar detta enligt deras checklista.203 Det är illa anser vi att mer än hälften 
inte redogjort för beräkningssättet för OH-kostnader. I beslutet finns angivet det 
beräkningssätt som man åberopat i sin ansökan och som sedan ligger till grund fö r beslutet. 
Att hela 58 % av revisionerna inte kontrollerat detta anser vi innebär att det kan vara helt 
andra kostnader redovisade än de som är godkända vilket vi bedömer som mycket 
oroväckande.  
 
 

                                                 
197 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Checklista vid granskning av rapporter”. Internt     
      arbetsmaterial  
198 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 63, 3.3.2001, ”Rådets Förordning (EG) 438/2001”. s.  24 .     
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
199 NUTEK,  Europeiska kommissionens Revisionsrapport av Program Bergslagen mål 2, Ärende ID: 
   2003/SV/REGIO/G3/5081”, Dnr  539-2003-3940.  s 17, 30, 37, 39 
200 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Checklista vid granskning av rapporter”. Internt     
      arbetsmaterial  
201 Se empiriavsnittet 5.3. Intervju med extern revisor 
202 Europeiska Unionens officiella tidning, EGT L 72, 11.03.2004, ”Kommissionens förordning  (EG) nr  
      448/2004 om ändring av förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av  
      rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som  
      medfinansieras av strukturfonderna och om upphävande av förordning (EG) nr 1145/2003”.   
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
203 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Checklista vid granskning av rapporter”. Internt     
      arbetsmaterial  
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De reglerade ”Särskilda villkor – Kontrollerat de villkor som angivits i beslutet” är bland det 
viktigaste att kontrollera vid revisionen av EU-projekt enligt EU:s förordning 438/2001204 om 
kontrollsystem. I sin revision av det nationella ”Bergslagen programmet”205 i förra 
strukturfondsprogramperioden (1995-1999) påpekar General direktorat Regionalpolitik (DG 
Regio), som är en avdelning för regionalpolitiska åtgärder i Europeiska Unionen, brister i 
handläggningen gällande de särskilda villkoren. 91 % i vår analys har inte kontrollerat om de 
särskilda villkoren efterföljts. Vi anser att detta är så underkänt som det kan bli. Vid de fyra 
projekt där det kontrollerats har det vid 3 av dessa (75 %) framkommit att ett eller flera av de 
särskilda villkoren inte har efterföljts. Slutsatsen att det brutits mot de särskilda villkoren i 
flera revisioner utanför denna analys anser vi då är lätt att dra. 

 
För reglerna gällande ”Informationsplikten – Redovisat att åtgärderna finansieras av EU” så 
är detta villkor inte särskilt angivet i anvisningarna för extern revision men kan finnas med i 
beslutet som ett särskilt villkor och om revisorn kontrollerat villkoren så skulle även detta ha 
kontrollerats. Förvaltningsmyndigheten har utgivit speciella anvisningar för 
informationsplikten nämligen förordning 1158/2000206 om information om 
offentlighetsåtgärder. I dessa så finns angivit direktiv för hur information till unionens 
innevånare skall göras för verksamheter som har finansiering från gemenskapen. Öhrlings 
revisor207 anger att de alltid kontrollerar detta då de med sin erfarenhet av dessa revisioner vet 
om dessa regler. Även utbetalande myndighets granskare har kontroll av detta på sin 
checklista.208 Då kontroll av informationsplikten inte fanns i anvisningarna för externa 
revisioner så har vi inte kunnat se utav revisors PM om revisorerna specifikt kontrollerat hur 
detta villkor uppfyllts av projekten. 
 
Vad gäller revisionens ”Slutsatser – Godkänner projektrapporten” där regler om detta 
återfinns i EU:s förordning 448/2004209 om stödberättigade kostnader. En bedömning om 
revisorn anser att projektägarens ekonomiska redovisning är korrekt samt att projektägaren 
uppfyllt sina villkor och åtaganden enligt projektbeslutet. Detta handlar om att revisorn 
godkänner projektets kostnader som stödberättigade enligt EU-reglerna och enligt de villkor 
som finns i beslutet. I 17 av de totalt 43 revisions PM har revisorn ej gjort något specifikt 
uttalande om att projektets ekonomiska redovisning är korrekt och i 16 av de 43 revisionerna 
så har revisorn inte heller specifikt angivit om projektägaren uppfyllt de villkor som finns i 
beslutet. Däremot har vissa revisorer gjort en allmän bedömning. Om en revisionsrapport inte 
anger något specifikt godkännande så anser vi att den inte kan användas som något 
beslutsdokument och därigenom så kan inte utbetalning av EU-medel göras. I dessa fall så har 
utbetalning trots allt gjorts av utbetalande myndighets granskare vilket kan vara oroväckande. 
 

                                                 
204 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 63, 3.3.2001, ”Rådets Förordning (EG) 438/2001”. s.  24 .     
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
205 NUTEK,  Europeiska kommissionens Revisionsrapport av Program Bergslagen mål 2,  
      Ärende ID:   2003/SV/REGIO/G3/5081”, Dnr  539-2003-3940.  s 17, 30, 37, 39   
206 Europeiska Unionens officiella tidning, EGT L 130.  30.5.2000, ”Kommissionens förordning (EG) nr   
      1159/2000 om de informations- och offentlighetsåtgärder som medlemsstaterna skall vidta när det gäller  
      stöd från strukturfonderna”. http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
207 Se empiriavsnittet 5.3. Intervju med extern revisor 
208 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Checklista vid granskning av rapporter”. Internt     
      arbetsmaterial 
209 Europeiska Unionens officiella tidning, EGT L 72, 11.03.2004, ”Kommissionens förordning  (EG) nr  
      448/2004 om ändring av förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av  
      rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som  
      medfinansieras av strukturfonderna och om upphävande av förordning (EG) nr 1145/2003”.   
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
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Varför vi tar upp måluppfyllelse för beslut om stöd var för att vi ville veta om revisorn 
kontrollerade detta också i sin revision fast de inte finns speciellt angivet i anvisningarna.   
Villkoret för måluppfyllelse är reglerat i EU:s förordning nr 438/2001210 om kontrollsystem 
samt genom det nationella programmets bestämmelser. Förvaltningsmyndigheten har reglerat 
ansvaret för kontroll av måluppfyllelse för projektbeslut genom dessa bestämmelser till de 
handläggare som ansvarar för beslut av projekt vid respektive sekretariat. Handläggarna 
kontrollerar utifrån en checklista som stäms av mot den lägesrapport som måste lämnas in 
tillsammans med rekvisition för att kunna få utbetalning av EU-finansiering. De kan även 
kontrollera att projektägaren uppfyllt målen för projektet genom uppföljningsbesök hos 
projekten. Vid intervju med revisor vid Öhrlings211 angav denne att de aldrig kontrollerar om 
projekten har uppfyllt sina mål. De ser det inte som sin uppgift att kontrollera detta. De gör 
bara en finansiell revision och kopplar kostnader mot aktiviteter. För att få en inblick i vad 
projektet handlar om och få bättre förståelse för revisionen kan de ibland fråga vad projektet 
syftar till. De anser att uppgiften att kontrollera måluppfyllelse ligger på myndigheten att 
kontrollera. Vilket det också gör anser vi utifrån de teorier som finns om regler för EU-stöd. 
Vår uppfattning är att de har rätt i att måluppfyllelse skall kontrolleras av myndigheten själv 
då det står i anvisningarna att de skall uppge i sin slutsats av sin revision om de anser att 
stödmottagaren/projektägaren uppfyllt sina åtaganden och villkor utifrån projektets 
ekonomiska redovisning. Vi anser också att de inte kan kontrollera måluppfyllelsen utifrån 
den ekonomiska redovisningen utan denna kontroll ligger på myndigheten själv. 
 

6.2.2 Revisors PM - omfattning och form 
 
Programmets anvisningar för revision av EU-projekt212 är inte klart definierade avseende 
vissa moment utöver den traditionella revisionen.  Detta kan leda till att de externa 
revisorerna genomför revisionen av projekten på olika sätt vilket i sin tur kan innebära 
osäkerhet om revisionen utförts enligt det regelverk som finns upprättat. Vi har utifrån vårt 
syfte gjort en översiktlig studie av de i undersökningen ingående revisors PM för att få en 
uppfattning om hur dessa ser ut och deras omfattning för att kunna ta fram ett förslag till nytt 
enhetligt formulär för dessa revisioner.  
 
Omfattning 
Ian P. Dewing213 skriver i sin vetenskapliga artikel från 2002 att en lagstadgad gemensam 
standard för revision behövs inom hela Europeiska Unionen för att göra så att finansiella 
rapporter skall utföras och revideras enligt gemensam standard för hela EU. Sådana 
gemensamma regler finns utarbetad av International Standards on Auditing (ISA)214 sedan 
många år tillbaka men de är inte antagna av Europeiska Unionen att gälla gemensamt inom 
unionen. Europeiska rådet beslöt i april 2006 genom direktiv 3667/05215 att gemensamma 
regler för en uppdaterad revisions standard för revision av företagens finansiella rapporter 
skall gälla.  Beslutet är en strävan att förstärka trovärdigheten av företagens finansiella 

                                                 
210 Europeiska unionernas officiella tidning (EGT) L 63, 3.3.2001, ”Rådets Förordning (EG) 438/2001”. s.  24     
      http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sv 
211 Se empiriavsnittet 5..3 Intervju med extern revisor 
212 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål1 Norra Norrland . Intern material. Bilaga 3: Anvisningar för revisors PM   
213 Dewing, I, P. Regulation of statutory audit in the European Union: New developments, Journal of Financial  
      regulation and Compliance, (2002), Vol 10, Issue 1, 68-78 
214 FAR (2006) del 2.  s. 336 
215 Council of the European Union  (2006) “Council adopts new rules on audit of company accounts” Press  
      office consilium eu int. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/89293.pdf  
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rapporter genom att specificera skyldigheter för lagstadgade revisorer, deras oberoende och 
etiska regler, introducera krav för extern kvalitets försäkring i syfte att försäkra sig om en 
bättre offentlig översikt av revisionsprofessionen och förbättring av samarbetet över gränserna 
inom EU. Denna standard är beräknad att användas inom Europeiska unionen från år 2008. 
Enligt Sten Jönssons rapport från 1994216 när han undersökte hur förändringar i 
redovisningsregler påverkade staten. Antog han att detta införande inte torde ställa till så stora 
bekymmer eftersom revisionsorganisationen i Sverige är välorganiserad och har en stark 
ställning. I de anvisningar som finns för EU-revision så anges inte i dessa någon revisions 
standard som skall användas. Vi har däremot i vår undersökning kunnat se att en viss 
standardisering använts i rapporterna av två av revisionsbyråerna däremot kan vi inte gör 
någon bedömning huruvida de följt någon lagstadgad gemensam standard. Rocco R Vanasco 
m.fl.217 har kommit fram till i sin forskning att regeringar i ett flertal länder har infört 
professionell revisionsstandards som är godkända av deras revisions organisationer utifrån 
revisorernas självständighet och oberoende. Vad som skall ingå i en revision utifrån 
granskningens omfattning och inriktning så har FAR givit ut revisions anvisningar för denna 
standard (RS 200).218 Syftet med denna anvisning är att fastställa standarder för de generella 
principer som styr en revision på den i bokföringslagen lagstadgade revisionen i Sverige d.v.s. 
på ett företags årsredovisning, bokföring och företagsledningens förvaltning. I de generella 
principerna för en revision i FAR (RS 200)219 skall revisorn iaktta god redovisningssed samt 
de etiska regler som styr revisorns professionella ansvar nämligen: Oberoende, integritet, 
objektivitet, professionell kompetens och omsorg, tystnadsplikt samt professionellt 
uppträdande. Hayes m.fl.220 anger i sin forskning betydelsen av att revisorn inte lägger sina 
värderingar om företaget i revision utan försöker se så objektivt som möjligt på de finansiella 
rapporterna som ligger till grund för revisionen för att göra revisionen så opartiskt som 
möjligt. I Sverige så har FAR utarbetat dessa standarder. Enligt den upprättade anvisningen så 
finns oberoende kravet angivet. I vår undersökning har vi inte kunnat utifrån revisors PM 
undersöka efterföljelsen av dessa principer. Däremot så finns angivet i ett flertal att revisionen 
har utförts enligt god revisions sed. God redovisnings sed anger att FAR:s rekommendationer 
i revisionsfrågor skall följas. 
 
Revisionsstandard i Sverige, (RS),221 baseras på de internationella revisionsstandarderna, 
International Standards on Auditing, (ISA), som utarbetats av den internationella 
revisorsorganisationen IFAC. Anvisningarna skall gälla fr.o.m. år 2005 för alla 
revisionsuppdrag med bestyrkande d.v.s. med uttalande av slutsats med hög men inte med 
absolut säkerhet eller uttalande av slutsats med begränsad säkerhet.  Även revisionsuppdrag 
som inte omfattas av bestyrkande s.k. närliggande tjänster skall följa denna revisionsstandard 
vid uppdrag för granskning enligt särskild överenskommelse, sammanställning av ekonomisk 
information, upprättande av deklarationer samt konsultuppdrag som innefattar rådgivning till 
företagsledning. Vad som skiljer uppdrag med bestyrkandeuppdrag och uppdrag enligt 
närliggande tjänster vad gällande de etiska reglerna är att oberoende kravet inte är en 
skyldighet att följa vid uppdrag inom närliggande tjänster.  I vår undersökning kan vi utläsa 
att det finns fem revisors PM med uttalade slutsatser enligt hög men inte absolut bestyrkande, 

                                                 
216 Jönsson,  S. “Changing accounting regulatory structures in the context of a strong state”. Critical  
      perspectives on Accounting, Vol 5, Issue 4, (1994), s. 341-360 
217 Vanasco, Rocco.R, Skousen, Clifford.R, Santagato L. Roger. “ Auditor independence: an international   
      perspective”. Managerial Auditing Journal , Vol 12, Issue 9, (1997), s. 498-505 
218 FAR (2006)  del  2.  s. 336 
219 Ibid. s. 336 
220 Heyes,  m fl. (2004). Principles of Auditing – An introduction to International Standards on Accounting,  
      Harlow: Prentice hall, s. 34    
221 FAR (2006)  del  2.  s. 336 
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10 revisors PM har uttalande med begränsad säkerhet. I 12 av dessa 39 revisors PM finns ett 
uttalande som vi bedömer som en revision enligt granskning genom särskild 
överenskommelse. 13 av dessa 39 PM saknar helt en uttalad slutsats. Vi kan konstatera att det 
gjorts uttalanden i 26 av de undersökta 39 revisors PM vilket vi bedömer som ett dåligt 
resultat då det uttryckligen står att revisorn skall uttala sig om projektets ekonomiska 
redovisning och stödmottagarens åtaganden och villkor.  Att utbetalningar gjorts trots 
avsaknad av dessa uttalanden anser vi också är anmärkningsvärt då det kan finnas 
oegentligheter bland dessa utbetalningar. De fyra revisors PM som saknades har inte tagits 
med i denna redovisning.   
 
Enligt FAR:s revisionsstandard i Sverige (RS 220)222 skall revisionsföretaget införa riktlinjer 
och rutiner för kvalitetskontroll som är utformade så att alla revisioner utförs enligt god 
redovisnings sed uttryckta genom revisionsstandard i Sverige, (RS). Revisorn skall genomföra 
de åtgärder för kvalitetskontroll som är lämpliga för det enskilda revisionsuppdraget med 
beaktande av dessa riktlinjer och rutiner. Kvalitetskontroll inom revision är inte bara till för 
att kontrollera systemets enlighet med kvalitetssystemstandards de kan även vara användbara 
för att utveckla pågående kvalitetskontroller och nå fram till en norm för total 
kvalitetsstyrning. Identifieringen av en lagenlig revisionsstandard och dess ingående 
redovisningssystem skall var fokus i framtiden för forskning i detta område skriver M. 
Rajendran och S.R. Devadasan223 i sin forskningsartikel ”Quality audits: their status, powess 
and future focus” från 2005.  Revisorsnämnden är ett statligt kontrollorgan som utfärdar 
godkännande och auktoriserande av revisorer och som kontrollerar att revisorerna och 
revisionsbyråer uppfyller uppsatta krav. De kan de utfärda erinran, varning eller till och med 
återta sitt godkännande eller auktoriserande av revisorn. De publicerar sitt arbete bl. a. i SRF:s 
tidning där deras uttalanden blir till ledning för andra revisorer och genom detta utvecklas god 
revisionssed och god revisors sed.224 Då återkopplingen från utbetalande myndigheten är 
undermålig vad gäller information om aktuellt regelverk enligt uttalande från vår intervju med 
revisor från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB225 samt att utbetalningar görs fast revisors 
PM inte är fullständiga finns det en risk anser vi att deras arbete inte blir lika noggrant 
genomförda och dokumenterade utifrån om det funnits ett mått av kontroll och 
kvalitetsgranskning som det finns vid vanliga revisioner.  
 
Revisorn skall rapportera om denne misstänker att oegentligheter kan förekomma eller 
faktiskt har funnit enligt FAR:s revisionsstandard i Sverige (RS 240) och (RevU4).226 
Revisorn skall även beakta sin underrättelseskyldighet enligt lag.  De flesta orena 
revisionsberättelse skall skickas till skattemyndigheten. Enligt Bengt Larssons227 
undersökning så infördes lagen utifrån att bekämpa ekonomisk brottslighet och att förbättra 
för nya ekonomiska marknader. I rapporten från Europeiska byrån för bedrägeri bekämpning, 
(OLAF), från år 2004228 har 120 ärenden inkommit om misstanke om oegentlighet varav sex 
av dessa ärenden hade rapporterats från Sverige. I vår undersökning så har inget framkommit 
som tyder på oegentligheter då inget finns angivet i revisors PM om någon rapportering. 
                                                 
222 FAR (2006)  del  2. s. 322 
223 Rajendran.  M, Devadasan. S.R. “Quality audits: their status, prowess and future focus”. Managerial  
     Auditing Journal, Vol 20, Issue 4, (2005), s. 382 
224 Revisorsnämndens hemsida http://www.revisorsnamnden.se/    
225 Se empiriavsnittet 5.3. Intervju med extern revisor    
226 FAR (2006) del 2. s. 368-369, 682 
227 Larsson, Bengt. ”Auditor Regulation And Economic Crimepolicy In Sweden, 1965-20002”. Accounting,  
    Organizations And Society, Vol 30, Issue 2, (2005), s. 127-144     
228 European Commission; European Anti-Fraud Office, “Activity Report for the year 2004 of the European   
      Anti-Fraud Office”.  s. 10-13   http://www.eu.int/comm/anti_fraud/reports/index_en.html    
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I FAR:s revisionsstandard i Sverige  (RS 200),229 punkt 7, står att revisorn skall bedöma 
utifrån kraven i revisionsstandard i Sverige (RS), kraven i lagar och särskilda föreskrifter samt 
i förekommande fall även villkoren för uppdraget eller rapporteringen vilka revisionsåtgärder 
som är nödvändiga för att utföra en revision enligt god redovisningssed. Revisorn skall vara 
medveten om att överträdelse av lagar och föreskrifter kan ha en väsentlig inverkan på 
redovisningen enligt FAR:s revisionsstandard i Sverige (RS 250)230 och skaffa sig en bild av 
vilka lagar som gäller för uppdragsgivaren och hur de efterlever dessa.  Enligt FAR:s 
anvisningar i revisionsstandard i Sverige (RS 310)231 skall revisorn ha eller skall skaffa sig 
tillräcklig kunskap om verksamheten som skall revideras för att kunna identifiera och se 
sambandet utifrån de händelser, verifikationer och förhållanden som kan finnas och som kan 
ha en betydande påverkan på redovisningen. I bilagan till denna anvisning finns uppräknat 
bl.a. kunskap om regelverk och föreskrifter samt särskilda eller unika förhållanden som 
finansieringssätt och redovisningssätt. Utifrån vår undersökning så har vi kommit fram till att 
revisionerna måste ha kunskap om Europeiska Unionen för att kunna göra en EU-revision. De 
måste veta var de skall söka informationen om inte projektägaren anvisat denna. I vår intervju 
med en revisor vid revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB framkom att de 
söker själva informationen om regelverket för EU-revision om de inte får denna information 
från deras uppdragsgivare/projektägaren. De angav också att det är en förutsättning att man 
har kunskap om denna verksamhet för att man skall kunna göra en utifrån regelverket 
tillförlitlig revision.  
  
Revisorn skall beakta väsentlighet och dess samband med revisionsrisk vid revisionen enligt 
FAR:s revisionsstandard i Sverige (RS 320).232 Bedömningen vad som är väsentligt är en 
fråga om professionellt omdöme från revisorn. Väsentlighet definieras enligt International 
Standards on Auditing, (ISA),233 som att ”information är väsentlig om ett utelämnande eller 
en felaktighet kan påverka de beslut som användaren fattar utifrån underlag i dessa finansiella 
rapporter”. Graden av väsentlighet beror på postens eller felets storlek och dess 
omständigheter. Väsentlighet är snarare en fråga om en tröskelnivå än en fråga om en 
grundläggande kvalitativ egenskap. Dessa tröskelnivåer som sätts anger sedan vad som 
kommer att granskas och om ett granskat fel är stort nog att rapporteras. I vår undersökning 
finns det i fem av revisions PM angivet att revisorn uttalat sig om att den ekonomiska 
redovisningen i allt väsentligt överensstämmer med beslutet.  
 
Form 
I vår problembakgrund har vi angivit att inget formulär finns anvisat för hur en revisors PM 
avseende EU-projekt skall se ut vilket gör att revisionen blir svår att följa upp mot regelverket   
Detta gjorde att vi valde att undersöka om vi kunde finna stöd för att ta fram ett nytt enhetligt 
formulär för revisions PM i teorin.  
 
FAR skiljer på revisorsintyg och revisorsrapport och rapport om faktiska iakttagelser.  
Ett revisorsintyg har ett utlåtande av en revisor med bestyrkande enligt FAR:s 
revisionsstandard i Sverige (RevU3).234 Intyget ges för en revision som är lagstadgad eller är 
enligt särskild instruktion.  
 

                                                 
229 FAR (2006) del 2. s. 322 
230 Ibid. s. 371-373 
231 Ibid. s. 381-385 
232 Ibid. s. 368 
233 Ibid. s. 336 
234 FAR (2006) del 2. s. 680 
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Revisorsrapporten ges för att uttala sig med ett bestyrkande om den finansiella rapporten som 
upprättats för att informera om företagets ekonomiska resultat och ställning enligt FAR:s 
revisionsstandard i Sverige (RS 700)235 eller för att uttala sig om en finansiell rapport som ex. 
gäller en avtalsenlig överenskommelse enligt FAR:s revisionsstandard i Sverige (RS 800).236  
 
En rapport om faktiska iakttagelser upprättas för uppdrag som avser granskning av ekonomisk 
information enligt FAR:s revisionsstandard i Sverige i standards för närliggande tjänster, 
(SNT 4400).237 Eftersom revisorn granskar dessa faktiska iakttagelser gör denne inget 
bestyrkande utan det är parterna i överenskommelsen som gör bedömningen och drar sina 
egna slutsatser utifrån revisorns rapporterade iakttagelser. 
 
Ingen standard PM för hur en Revisors PM skall se ut till formen finns framtaget i de 
anvisningar som finns för revision av EU-projekt238 De revisors PM som vi undersök ser 
väldigt olika ut till formen.  Ett revisorsintyg, enligt FAR:s revisionsstandard i Sverige 
(RevU3)239 är det inte då detta PM inte avser en lagstadgad revision eller är enligt en särskild 
instruktion. I revisors PM skall revisorn göra ett uttalande om projektägarens ekonomiska 
redovisning och om stödmottagaren uppfyllt beslutets villkor och åtaganden utifrån de 
kostnader som ingår i rapportperioden. Detta leder våra bedömningar till att revisors PM 
borde höra till intyget om en rapport om faktiska iakttagelser enligt FAR:s revisionsstandard i 
Sverige för standards om närliggande tjänster, (SNT 4400),240 då revisorn bara intygar för de 
iakttagelser som denna gjort. I en revisorsrapport, enligt FAR:s revisionsstandard i Sverige, 
(RS 700, RS 800),241 ska revisorn uttala sig om upprättad ekonomisk information som 
företaget har gjort. I revisors PM skall revisorn kontrollera utifrån en ansökan om utbetalning 
av EU-stöd som projektägaren har gjort. Detta gör oss lite tveksamma. I revisorsrapporten 
enligt FAR:s revisionsstandard i Sverige (RS 700, RS 800)242 skall revisorn bestyrka vilket 
innebär att den måsta innehålla information om att planering och genomförande har ägt rum. 
Detta krav finns inte i anvisningarna varför vi anser att en revisors PM skall utformas enligt 
rapporten om faktiska iakttagelser enligt FAR:s revisionsstandard i Sverige för standards för 
närliggande tjänster, (SNT 4400),243 med de tillägg som finns i vårt förslag till enhetligt 
formulär i vår bilaga 3.244 
 
 

 
 

                                                 
235 Ibid. s. 544-548 
236 Ibid. s. 553-556 
237 Ibid. s. 629 
238 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål1 Norra Norrland . Intern material. Bilaga 2: Anvisningar för revisors PM   
239 FAR (2006) del 2. s. 680 
240 Ibid. s. 629 
241 Ibid. s. 544-548, 553-556 
242 Ibid. s. 544-548, 553-556 
243 Ibid. s. 629 
244 Bilaga 3: Förslag till ny revisors PM 
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7 VÅRA SLUTSATSER 
 
I våra slutsatser presenterar vi de ställningstaganden som vi kommit fram till utifrån studiens 
problemformulering och syfte. För att läsaren snabbt skall påminnas om dessa formuleringar 
så anges detta först i avsnittet.  
 
Problemformulering: 
Följs EU:s regelverk vid revision av projekt finansierade av Europeiska Unionens  
Strukturfonder? 
 
Syfte: 
Syftet med denna studie är att utifrån revisionsutlåtanden i projekt finansierade av 
Strukturfondernas Mål 1 program Norra Norrland analysera hur Europeiska Unionens 
regelverk följts, samt att ta fram ett formulärförslag till en ny enhetlig Revisors PM.   
 

7.1 VÅRA SLUTSATSER 
  
Att revisionen inte är utförd enligt anvisningarna i 42 av 43 projekt innebär att endast ett 
projekt lämnade in en komplett revision med alla de anvisade punkterna kontrollerade. Detta 
måste man se som ett mycket stort underkänt betyg då detta handlar om mycket stora pengar. 
I en artikel i Kvällsposten 29 november 2003  rapporterades om att fusk med EU-bidrag 
kostar unionen 4 miljarder varje år och enligt Ekobrottsmyndighetens årsrapport 2004 så har 
antalet ärenden om misstänkta EU-bedrägerier fortsatt att öka. Även om det inte skulle vara 
några felaktigheter i dessa revisioner så är det ändå en risk att det kan finnas vilket gör att 
osäkerheten om att EU-medel används rätt finns. 
 
Stödberättigade kostnader är de kostnader som godkänts som underlag för utbetalning av EU 
finansiering i projekt utifrån EU:s förordningar för stödberättigade utgifter. Dessa regler har 
programägaren utformat så att medlemsstaten kan garantera en sund ekonomisk förvaltning 
inför Kommissionen. För att säkerställa att EU:s regler efterföljs har den nationella 
programägaren upprättat nationella regler och kompletterande anvisningarna. Reglerna skall 
garantera att Strukturfondernas medel överensstämmer med EU:s normer och principer, samt 
särskilt se till att ansökningar om utbetalning av EU-stöd är korrekta och följer regelverket 
och är stödberättigade. Utifrån en av dessa kompletterande anvisningar, anvisningar för 
revision av projekt finansierade med EU-medel som upprättats av programmets utbetalande 
myndighet har vi gjort denna undersökning. Dessa anvisningar är enligt vår mening inte klart 
formulerade avseende vissa moment som tillkommer utöver den traditionella revisionen vilka 
EU:s regelverk anger som viktigt att kontrollera och som är unik för projekt finansierade med 
EU-medel. Enligt vår analys så saknades flertalet utförda kontrollpunkter i de undersökta 
revisionerna. Endast en av de 43 revisionerna har utfört kontroller enligt de punkter som 
anvisningarna anger. Huruvida dessa kontroller är gjorda eller inte framgår ej av revisors PM  
men eftersom de ej är angivna kan man anta att de ej heller är gjorda. Revisor vid Öhrlings 
påtalar bättre återkoppling från utbetalande myndigheten som kanske inte ens använder 
revisionen i sin handläggning samt tydligare instruktioner. Även revisors PM innehållet och 
utförande är väldigt olika beroende på vilken revisionsbyrå som utfört revisionen, detta utgör 
också en osäkerhet vad som egentligen har reviderats. Även vid Kommissionens revision av 
ett nationellt program, Bergslagenprogrammet, under förra programperioden så påtalade de 
brister i otillräckliga revisorsintyg vilket också styrker vårt antagande om oklara anvisningar.  
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Utav resultatet av undersökningen kan vi se att det är stora skillnader i efterföljelsen av de 
speciella kontrollpunkter som utmärker EU-revision bland de olika revisionsbyråerna. Då 
form och omfattning av revisors PM också är väldigt olika utifrån vilken revisionsbyrå som 
utför revisionen skapar detta också osäkerhet för hur regelverket följs. Vi tror också att ett 
enhetligt formulär för en revisions PM skulle kunna bidra till bättre säkerhet för hur en 
korrekt EU-revision skall genomföras för denna del av revisionskedjan.   
 
Utifrån vårt resonemang ovan är vår mening att det inte kan anses att revisorerna följer 
regelverket för EU-revision i vårt undersökningsmaterial utan att de utför en traditionell 
revision med vissa utökade kontroller för EU-projekt. 
 
Vi grundar detta antagande på denna undersökning som visar att revision av EU-projekt 
genomförts på olika sätt, olika nivå och med olika utformad dokumentation.   
 
 

7.2 FÖRSLAG NYTT REVISORS PM  
 
Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till att ett bra förslag skulle vara att till 
anvisningarna lägga ett enhetligt formulär utifrån revisionsstandard (RS) med de punkter som 
skall omfattas av revisionen. Detta för att underlätta uppföljningen av projekten för att 
säkerställa riktigheten av användningen av gemenskapens medel utifrån dess huvudsyfte. I vår 
bilaga 3 har vi konstruerat ett sådant förslag. 
 
 

7.3 UPPFYLLANDE AV SYFTE 
 
Syftet med undersökningen var att undersöka om de externa revisorerna i början av denna 
långa revisionskedja följer de regelverk som Europeiska Unionen har beslutat om för den 
speciella revision som EU-projekt finansierade med strukturfondsmedel har att följa. Vårt 
syfte var även att ta fram ett formulärförslag till ny revisors PM. Vi har undersökt ett 
avgränsat urval av revisorsutlåtanden s.k. revisors PM, utifrån de regelverk som det nationella 
strukturfondsprogrammet anvisat. Vi har sedan analyserat revisors PM utifrån de kunskaper 
och teorier som vi valt att utgå ifrån och jämfört dessa med våra teorier och dragit våra 
slutsatser. Vi anser genom vårt argumenterande att vi uppfyllt syftet med vår undersökning. 
 
 

7.4 VÅRA REFLEKTIONER AV UNDERSÖKNINGEN 
 
Något som vi blev fundersamma över var att utbetalande myndighet betalat ut EU-medel trots 
att revisionerna enligt revisor PM inte var fullständiga! Är det så att detta villkor bara är ett 
villkor som skall uppfyllas utan att kontrolleras och användas som hjälpmedel för utbetalande 
myndighet p.g.a. att anvisningarna är oklara eller är det så att utbetalandemyndighet gör om 
denna kontroll vilket då ger en dubbel kostnad? Kostnaderna fö r varje revision ligger mellan 
10-20 000 kr vilket ger stora belopp som i så fall inte nyttjas rätt. För att komma tillrätta med 
detta så bör de externa revisorerna ha dokumenterad kunskap om denna form av revision. 
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8 SANNINGSKRITERIER 
  
Vid våra sanningskriterier skall vi diskutera vilket värde vår studie har för vetenskapen inom 
området revision. Då vår studie är subjektivt teorigenererande då vi utgått ifrån befintliga 
kunskaper och analyserat dessa i en empirisk studie och vi har både kvantitativa och 
kvalitativa undersökningsmetoder så anser vi att de kvalitativa sanningskriterierna bäst 
beskriver undersökningens värde och skall då diskutera och bedöma studien utifrån giltighet, 
intersubjektivitet och överförbarhet.245 
 
 

8.1 GILTIGHET 
 
Med giltighet menas om vi lyckats undersöka vad vi förutsatt oss. En förutsättning för det är 
att tillräckligt mycket data har insamlas för att täcka tillräckligt många olika kvalitéer i 
studien. För att giltigheten skall bli hög så skall man helst ha uppnått en teoretisk mättnad 
vilket innebär att ytterliggare data inte skall förbättra studien. 246 
 

8.1.1 Vår giltighet  
 
Inom våra avgränsningar har vi granskat alla de projekt som har beslutats och genomförts. 
Genom att vi valt att undersöka alla inom avgränsningarna tycker vi oss få en he lhetsbild av 
situationen. Vi kunde ha granskat projekt med mindre än 3 miljoner kronor i bidrag men de 
har inte samma revisionsplikt så det tycker vi inte hade utvecklat studien. De projekt som 
undersökts tror vi är en representativ måttstock på de beslutade projekten inom programmet 
eftersom vi har granskat projekt med många olika inriktningar, från byggprojekt, 
kulturprojekt till forskningsprojekt. Vi tycker därmed att vi fått flera olika infallsvinklar som 
breddat studien. Slutsatsen blir att vi anser oss ha god giltighet i vår studie. 
 
 

8.2 INTERSUBJEKTIVITET 
 
Insamling av information av denna sort är utsatt för tolkning av insamlarna. Att ha en god 
intersubjektivitet är att den information som insamlats skall kunna godkännas av både den 
som samlat in den och den det berör så att den verkligen beskriver verkligheten på ett korrekt 
sätt. Ett bra sätt att öka sin intersubjektivitet är att återföra sina insamlade data till den som 
studerats och låta dem ta del av resultatet och kommentera detta.247 
 

8.2.1 Vår intersubjektivitet 
 
Vi anser att vår undersökning uppnått en god intersubjektivitet. Vi har återknutit till en 
revisionsbyrå (Öhrlings) som representerade nästan hälften av de granskade projekten. Vi har 

                                                 
245 Johansson-Lindfors (1993).  s. 160-165 
246 Ibid.  s. 165-166 
247 Ibid  s. 166-167 
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gått igenom resultatet av granskningen och fått dennes syn på revisionen av EU-projekt. Vi 
har frågat den intervjuade revisorn när vi inte var riktigt säker på vad denne menade i sitt 
uttalande för att förhindra feltolkningar. Vi har även återknutit till respondenten för 
granskning av intervjumaterialet.  
 
 

8.3 ÖVERFÖRBARHET 
 
Vid överförbarhet kommer vi att diskutera huruvida resultatet av vår studie är användbar i 
verkligheten och om den är användbar i liknande situationer.248  
 

8.3.1  Vår överförbarhet 
 
Då Ulla-Britts arbetsgivare, Länsstyrelsen i Västerbotten, har visat sig intresserade av 
resultatet av vår studie finns det goda möjligheter att våra resultat kommer att kunnas 
användas i verkligheten. I nästa programperiod som startar 2007 kan resultatet bli användbart. 
Sannolikheten att man kan dra paralleller av resultatet av studien till andra län i Sverige är 
stor då vi tror att Västerbotten är normativt för Sverige. Huruvida det kan användas på andra 
länder vet vi ej då vi inte är insatta i hur deras revision går till. 

                                                 
248 Johansson-Lindfors (1993).  s. 169 
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9  FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 
Denna undersökning skulle kunna göras i nästa programperiod för Strukturfonderna som 
omfattar åren 2007-2013 för att se om resultatet har förändrats, om nya mera detaljerade 
riktlinjer har upprättats som bidragit till säkrare kontroller.  
 
Intressant vore även en studie av ekonomisk karaktär som skulle kunna belysa eventuella 
EKO brott inom strukturfonderna i Sverige eller i en jämförelse mellan länderna i unionen. 
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10 KÄLLFÖRTECKNING 
 
Vi har valt att strukturera källförteckningen för vår undersöknings forskningsmetodiska källor 
i alfabetiskt ordnad form enligt APA:s normer.249 
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11 BILAGOR         Bilaga 1. 
 

                                             
SAMMANSTÄLLNING REVISORS PM   Projektbeslut                                         
S=saknas revisors PM    = 4 st Total OK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
B=utgår                         = 3 st                                                                                                 

1=OK kontroll över 20 punkter 0=ejOK 46 21 1 1 S 1 0 0 0 0 1 S 0 0 1 0 1 1 1 1 1 B 0 1 0 1 0 0 1 1 S 0 0 0 1 1 1 0 B B S 1 1 1 0 0 0 1 

ALLMÄNT                                                                                                 
Angivit Stödmottagarens namn 43 35 1 1   1 1 1 0 1 1   0 1 1 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0 1 1   1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 
Angivit organisationsnummer 43 34 1 1   1 1 1 0 1 1   0 1 1 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0 1 1   1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 0 1 1 
Angivit Diarienummer 43 37 1 1   1 1 1 0 1 1   0 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 
Angivit Projektets namn 43 38 1 1   1 1 1 0 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 
Angivit Projekttid 43 32 1 1   1 0 1 0 1 1   0 1 1 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 0 1 1 1 1 1       1 1 1 0 0 1 1 
Angivit Stödbelopp 43 32 1 1   1 1 0 0 1 1   0 1 1 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0 1 1   1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 0 0 1 1 

Angivit Övriga särskilda villkor 43 8 0 0   0 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0       1 1 1 0 0 0 0 

GRANSKNINGSMETOD                                                                                                 
Angivit granskningsmetoid 43 35 1 1   1 0 1 0 1 1   0 1 1 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 

REDOVISNING                                                                                                 
Angivit hur redovisningen är upplagd 43 36 1 1   1 1 1 0 1 1   0 1 1 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 

Angivit hur moms redovisas 43 38 1 1   1 1 1 1 1 1   0 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 
VERIFIKATIONER                                                                                                 
Kontroll av verifikat 43 39 1 1   1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 
Kontroll av verifikat mot bokfört belopp 43 35 1 1   1 1 1 1 1 1   0 0 1 1 1 1 1 1 1   1 1 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 0 1 1 1 
Kontroll att kostnaderna avser projektet 43 35 1 1   1 1 1 1 1 1   0 0 1 1 1 1 1 1 1   1 1 0 1 1 1 1 0   1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 
Kontroll att kostnaderna avser rätt period 43 33 0 1   1 1 1 1 1 1   0 0 1 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0 1 1   1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 0 1 1 1 
Kontroll att kostnaderna är betalda 43 20 0 0   1 1 1 1 0 0   0 0 1 1 0 0 0 1 1   0 1 0 1 1 1 1 0   0 1 0 1 1 1 0       1 0 0 1 1 0 0 

MEDFINANSIERING                                                                                                  
Kontroll att medfinsniering influtit 43 34 1 1   1 1 1 0 1 1   0 1 1 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 0 1 1 1 1       1 1 1 0 1 1 1 

Kontroll av medfinsniering enl beslut 43 5 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 0 0 0 0 

KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING                                                                                                 
Kontroll av korrekt sammanställning 43 33 1 1   1 1 1 1 0 1   0 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   0 1 0 1 1 1 1       1 1 1 1 0 0 1 

EGEN PERSONAL                                                                                                 
Kontroll av kostnad egen personal 43 30 1 1   1 0 1 0 1 1   1 0 0 0 1 1 1 1 1   0 1 1 1 0 0 1 1   1 0 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 

Kontroll av beräkningssätt 43 24 1 1   1 0 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 1 1   0 1 1 1 0 0 1 1   0 0 0 1 1 1 1       1 1 1 1 1 0 1 
OFFENTLIG UPPHANDLING                                                                                                  

Kontroll av upphandlingskrav 43 29 1 1   1 1 0 0 0 1   0 1 1 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 0 0 1 0   1 1 1 1 1 1 0       1 0 1 1 1 1 1 
FÖRDELNINGSMODELLER                                                                                                 

Kontroll av beräkningskrav 43 18 1 1   1 0 0 0 0 1   1 0 1 0 1 1 1 1 1   0 1 1 1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0       1 0 0 0 0 0 1 
SÄRSKILDA VILLKOR                                                                                                 

Kontroll att särskilda villkor följts 43 4 0 0   0 0 0 0 1 0   0 0 1 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0       1 0 0 0 0 0 0 
REVISORNS SLUTSATSER                                                                                                 
Ekonomisk redovisning korrekt  43 26 1 1   1 0 1 0 1 1   0 1 1 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0 1 1   0 0 0 0 1 1 1       0 1 0 1 0 0 1 
Uppfyllt åtaganden och villkor enligt beslut 43 27 1 1   1 0 1 0 0 1   0 0 0 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 0 0 1 1   1 0 1 1 1 1 1       1 1 1 0 1 1 0 

TOTAL: 25 punkter     20 21 0 22 15 18 7 19 21 0 4 14 20 8 21 20 22 22 25 0 18 23 19 23 17 13 23 20 0 17 16 16 20 21 21 19 0 0 0 23 21 20 15 16 17 20 

 



 1 

 
                        Bilaga 1 forts 
 
REVISIONSBYRÅER Total  OK                                                                                             
Öhrlings 25 15                                                                                             
Ernst & Young 7 5                                                                                             
Deloitte & Touche 3 0                                                                                             
Revata  2 0                                                                                             
Arthur Andersson KB 1 0                                                                                             
Lindeberg Grant Thornton 1 1                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anvisningar till Revisors PM250 Bilaga 2. 
 
PM över utförd granskning av strukturfondsprojekt inom Mål 1 Norra Norrland 
Promemorian skall upprättas av auktoriserad/godkänd revisor eller revisionskonsulter vid 
Komrev. Revisorsintyget skall sammanfalla med stödmottagarens ordinarie bokslutsperiod 
eller per 31 december. 
  
Beslut 
Revisorn uppger vissa grundfakta om projektet, vilka hämtas från projektbeslutet. Exempel på 
uppgifter som skall uppges är: stödmottagarens namn och organisationsnummer, 
diarienummer, projektets namn, projekttid, stödbelopp samt om det finns särskilda villkor för 
projektet. 
 
Granskning/bedömning av ekonomisk redovisning 
Av promemorian skall det framgå vilken period granskningen omfattar. Revisorn skall ange 
vilken granskningsmetod som använts, t ex om samtliga verifikat granskats eller endast 
verifikat över ett visst belopp. Vidare skall revisorn, utifrån den granskningsmetod som 
använts, redogöra för de iakttagelser som gjorts. Om det föreligger några 
avvikelser/anmärkningar skall dessa anges. Redovisningen kan ske i punktform eller på annat 
överskådligt sätt över de områden som granskats. Nedan följer områden som ska ingå i 
revisorns granskning. 
 
• Det är obligatoriskt att ange hur projektets redovisning är upplagd (projektredovisning 

eller helt separat redovisning) och hur momsen har behandlats.  
• Vidare är det obligatoriskt att granska verifikat (enligt den granskningsmetod revisorn 

valt) i syfte att bl. a. kontrollera att belopp enligt underlag överensstämmer med bokfört 
belopp, att kostnaderna avser projektet, tillhör rätt period och är betalda.  

• Revisorn skall granska och ange om offentlig medfinansiering influtit med de belopp som 
redovisats i rekvisitionerna. 

• Stödmottagaren skall till rekvisitionen bifoga en kostnadssammanställning per 
kostnadsslag. Av den skall det framgå vilka konton enligt bokföring som hör till 
respektive kostnadsslag. Revisorn skall, enligt vald granskningsmetod, granska att 
sammanställningen är korrekt.  

• Kostnad för egen personal är i många projekt en stor kostnadspost som det oftast finns 
anledning att granska mer ingående. Revisorn skall därför lämna uppgift om hur 
kostnaden för egen personal beräknats och om beräkningssättet överensstämmer med 
beslutet. 

• Om stödmottagaren är en upphandlande enhet skall revisorn, utifrån vald 
granskningsmetod, kontrollera om upphandling gjorts i enlighet med bestämmelserna i 
lagen om offentlig upphandling. 

• Om någon del av kostnaderna fördelats enligt någon fördelningsmodell (framgår av 
beslutet) för t ex lokal eller indirekta kostnader skall revisorn ange om kostnaderna 
beräknats enligt denna modell.  

• Om det finns särskilda villkor i projektbeslutet skall revisorn ta ställning till om det 
föranleder någon granskningsinsats och i förekommande fall redovisa de iakttagelser som 
gjorts.  

Slutsats 
I slutsatsen skall revisorn uppge om denne anser att stödmottagarens ekonomiska redovisning 
över projektet visar att stödmottagaren uppfyllt de åtaganden och villkor som framgår enligt 
beslutet.”  

                                                 
250 Länsstyrelsen i Norrbotten, Mål 1 Norra Norrland, ”Anvisningar för Revisors PM över utförd granskning av   
     strukturfondprojekt inom Mål1 Norra Norrland”.  http://bd.lst.se/publichedObjects/10001243/revisor.pdf  
 
 



 

          

 
 
 
 
 

 
 

Förslag till Ny revisors PM    Bilaga 3 
 

 
 
 
ANSLAGSMOTTAGARE: 
 
 Sökande …………………………………….………. 

 Orgnr ……………………………………………. 

 Projektets namn …………………………………….………. 

 Diarienummer …………………………………………….. 

 Period: From: ……………………Tom:……………….. 

 Stödbelopp:  

 Särskilda villkor:  

 
Undertecknad anslagsmottagare intygar att: 
samtliga uppgifter som lämnats i redovisningen är korrekta och underlagen kan återfinnas 
i vår bokföring/redovisning. 
 
…………………………………………………….. datum………………………… 
Anslagsmottagarens firmatecknare 
 
 
…………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europeiska Unionens  
Strukturfonder 



 

          

 
 
 
 
 

 
 
REVISOR: 
 
 Sökande …………………………………….………. 

 Orgnr ……………………………………………. 

 Projektets namn …………………………………….………. 

 Diarienummer …………………………………………….. 

 Period: From: ……………………Tom:……………….. 

 Stödbelopp:  

 Särskilda villkor:  

 
 Granskningsmetod  

 Iakttagelser  

 Avvikelser/ 

anmärkningar 

 

 
Undertecknad revisor intygar att: 

• Anslagsmottagarens bokföring/redovisning har granskats för den tidsperiod 
redovisningen avser 

• Stödmottagaren upparbetade kostnader är att hänföra till projektet och att kostnaderna 
är sådana för vilka stöd utgår enligt EU:s regelverk och i beslutet överenskommen 
projektplan 

• De fakturor som utgör underlag för kostnadssammanställningen är rätt konterade 
• Upptagna belopp är riktiga 
• Moms är exkluderad (där moms inte utgör en kostnad för stödmottagaren) 
• Slutreglering av fakturor som antecknats som slutreglerade har skett inom tidsperioden 
• Medfinansiering inbetalts inom projektperioden och kontrollerats mot beslut 
• Särskilda villkor i beslutet kontrollerats  
• Stödmottagarens ekonomiska redovisning över projektet visar att stödmottagaren 

uppfyllt de åtaganden och villkor som framgår enligt beslutet 
 
…………………………………………………….datum…………………………. 
Revisors underskrift (auktoriserad eller godkänd av Kommerskollegium) 
 
…………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
 
Intyget insändes i samband med sista rekvisitionen för bokslutsåret 
 
 
 
 

1 Riktlinjer för krav på revisorsgranskning (Dnr: 100-15019-00, 2001-02-21, bilaga 6) 
Alla projekt där EU-stöd utgår med minst 1 mkr/år skall granskas av revisor. I ett ett-årigt projekt skall stödet således uppgå till 
minst 1 mkr, innan krav på revisorsgranskning ställs. Vid fleråriga projekt tar man hänsyn till projektets totala EU-stöd utslaget per 
år. Ex ett treårigt projektet skall erhålla minst 3 mkr i EU-stöd innan revisorsgranskning krävs. I fleråriga projekt har det därmed 
ingen betydelse om stödet ett enskilt år uppgår till mindre än 1 mkr, utan det avgörande är stödets totala storlek utslaget på 
projektets längd. 
Revisorn skall  upprätta en promemoria över utförd granskning. I fleråriga projekt skall granskning ske årligen. Granskningen kan 
sammanfalla med stödmottagarens ordinarie bokslutsperiod. 
 



 

          

 
 
 
 
 

      Bilaga 4: 
 
Intervju mall 
      
Intervjumall inför intervju med Marina Norberg, revisor vid Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB i Umeå den 17 februari 2005 mellan kl. 14.00—15.30  
 
FRÅGOR OM REVISORS PM. 
 
Vid EU-revision tillkommer förutom den traditionella revisionen även kontroll av  
beslutens  speciella villkor. Hur kontrolleras dessa villkor? Hur går ni tillväga? 
 
LOU – Lagen om offentlig upphandling 
 
Medfinansiering 
 
OH – Over Head kostnader 
 
Informationsplikten 
 
Investeringar och ev. försäljning av dessa 
 
 
Måluppfyllelse, kontrollerar ni detta? Förordning 1260 
 
 
Vilka är era direktiv för revisionen? Vad har ni för material att gå efter? 
 
 
Har ni speciellt utbildade revisorer för detta? 
 
 
Internt material för revisionen, checklistor m.m? 
 
 
Genomsnittlig kostnad för en revision? 
 
 
Statistik, omfattning av revisioner av EU-projekt kontra övrig revision? 
 
 
Övrigt… 
 
 
 
  
 
 
 



 

          

 
 
 
 
 

      Bilaga 5. 
 
Beslutsprocessen för det nationella programmet Mål 1 Norra Norrland inom 
Europeiska unionens strukturfonder 
 
 
Nedan visas en översiktsfigur av beslutsprocessen för projekt medfinansierade av 
strukturfonderna  
 

 
 
Figur 2: Beslutsprocess för projekt finansierade av EU-medel, egen  figurmodell 
 
 
Europeiska unionens beslutande organ, Rådet och Parlamentet, beslutar om fördelningen av 
Europeiska unionens budget och däribland beslutet om införandet av strukturfonder. 
Kommissionens verkställer Rådets och Parlamentets beslut för genomförandet av dessa 
strukturfondsåtgärder. Strukturfondsåtgärderna är uppdelade i olika stödfonder och olika 
stödområden (mål 1, mål 2 och mål 3).  Kommissionen antar beslut för dessa stödområden 
genom nationella stödprogram i medlemsländerna utifrån medlemsländernas ansökningar.251 
 
Beslutsprocessen för de nationella programmen går till så att medlemsstaterna tar fram ett 
operationellt program för åtgärder och insatser inom målområdet. Det operationella 

                                                 
251 Höög, M. & Wernerström, B.  (2000). Internationella EU-projekt. Stockholm: Norstedts Juridik AB. s. 34 

EUROPEISKA UNIONEN 

Europeiska 
Kommissionen 

Rådet 

                          STRUKTURFONDERNA                                 
 

    Nationella program i Medlemsländerna 
 

                                    Mål 1 Norra Norrland 

Projekt i 
Västerbotten län 

Projekt i 
Norrbottens län 

    Strukturfondsdelegationen 
 

Parlamentet 



 

          

 
 
 
 
 

programmet med dess utvecklingsplan kommenteras och godkännes av Europeiska 
kommissionen. Förhandlingar för att arbeta fram en översiktsplan för insatserna inleds mellan 
kommissionen och medlemsstaten. Översiktsplanen är både ett politiskt och ett finansiellt 
avtal mellan kommissionen och medlemsstaten. I avtalet framgår vilka insatser och åtgärder 
som strukturfonderna skall stödja. De nationella programmen genomförs oftast genom olika 
projekt länsvis. Ex det nationella programmet Mål 1 Norra Norrland som genomförs genom 
olika projekt i Västerbotten och Norrbottens län. Strukturfondsdelegationen som är det 
beslutande organet inom programmet Norra Norrland beslutar om EU-stöd till projekt i 
Västerbotten och Norrbotten. 
 
Organisatoriskt så består gemenskapen av ett antal institutioner, de tre viktigaste som ingår i 
beslutsprocessen är Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (kallad Rådet) och 
Europeiska kommissionen. Dessa institutioner utformar den politik och de lagar som styr hela 
EU. Kommissionen föreslår nya EU-lagar som beslutas av Europaparlamentet och Rådet. 
Viktiga roller har även Revisionsrätten som har ansvaret för att övervaka finansieringen och 
Domstolen som har ansvaret för tolkning och tillämpning av EU:s rättsregler. Sverige blev 
medlem i EU år 1995.  
 
Europeiska Unionens Strukturfonder har införts för att utjämna och minska skillnader i 
utvecklingsnivåer och minska eftersläpningen i utvecklingen i regionerna. För detta ändamål 
så har stödområden upprättats. Stödområdena är uppdelade i geografiska målområden (mål 1, 
mål 2 och mål 3) utifrån regionernas BNP, befolkning m.m.  
 

• Mål 1 skall bidra till att främja utvecklingen och den strukturella anpassningen av de 
regioner som släpar efter i utveckling.  

• Mål 2 skall stödja den ekonomiska och sociala omställningen i regioner med 
strukturella problem d.v.s. omstrukturera regioner med industrier på tillbakagång.  

• Mål 3 skall stödja anpassning och modernisering av politiken och systemen för 
utbildning, yrkesutbildning och sysselsättning d.v.s. bekämpa arbetslöshet och bidra 
till kompetensutveckling för nuvarande arbetskraft.  

 
Även stöd till gemensamhetsinitiativ (Interreg m.fl.) finns inom strukturfonderna. 
Strukturfonderna i denna Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 kallad fonderna avser 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), 
utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) 
och fonden för fiskets utveckling (FFU). 
 
Strukturfondernas budget för innevarande period år 2000-2006 uppgår till 185 miljarder Euro. 
11,8 miljarder av dessa 185 miljarder Euro utgör gemenskapsinitiativens budget.  Sveriges del 
av strukturfondernas budget uppgår till 1,95 miljarder Euro där 152 miljoner Euro avsatts till 
gemenskapsinitiativen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          

 
 
 
 
 

Det nationella programmet ”Mål 1 Norra Norrland” antogs 2000-05-24 av Europeiska 
Kommissionen och omfattar de 29 kommunerna inom Västerbotten och Norrbottens län. Ytan 
på programområdet uppgår till 5 % av EU:s totala yta. Programmet pågår under sju år mellan 
år 2000-2006.  
Programmet inriktas på följande sex insatsområden: 
1. Utveckling av infrastrukturen  
2. Näringslivsutveckling 
3. Kompetensutveckling och sysselsättning 
4. Landsbygdsutveckling,  
5. Natur, kultur och livsmiljö 
6. Samisktprogram.   
 
Organisatoriskt så är programmet indelat i en förvaltningsmyndighet och en utbetalande 
myndighet. Länsstyrelsen i Norrbotten är förvaltningsmyndighet och där finns också den 
utbetalande myndigheten. Det finns två beredningssekretariat, ett stationerat hos vardera 
Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten.  

 
Definitionen för en förvaltningsmyndighet enligt SFS förordning nr 1999:1425 om 
förvaltning av EG: s strukturfonder är en myndighet som förvaltar en stödform. Med stödform 
menas samlade programdokument samt gemenskapsinitiativ.  Förvaltningsmyndighetens 
ansvar är att kontrollera att stödet i ansökningarna om finansiering är i överensstämmelse med 
programdokumentet samt upplysa stödmottagaren om vilka förutsättningar som gäller vid 
beslut om stöd och vilka kostnader som är berättigade till detta stöd. 
Förvaltningsmyndigheten får meddela föreskrifter om villkor för rapportering och uppföljning 
samt föreskrifter om handläggning av stödärenden och återkrav.  Den utbetalande 
myndigheten skall utöva kontroll och tillsyn av efterlevnaden av gemenskapsregler om stöd 
från strukturfonderna. Den skall kontrollera att kostnaderna är stödberättigade enligt 
programdokumentet innan de betalar ut stöd. Om de vid sin kontroll upptäcker att kostnaderna 
inte är stödberättigade skall de inte betala ut stödet för dessa kostnader utan i stället ange 
skälen för sitt beslut. För att säkerställa att stödet används rätt får utbetalande myndighet 
utfärda föreskrifter för de underlag som krävs för utbetalning av stöd samt även utfärda 
allmänna villkor för utbetalning. 
 
För att tillse att de projekt som beviljas i det nationella strukturfondsprogrammet ”Mål 1 
Norra Norrland”, som omfattar kommunerna inom Västerbotten och Norrbottens län, 
uppfyller unionens grundtankar har i detta samlade programdokument angivits regler om 
kontrollprocessen utifrån EU:s förordningar om bestämmelser för strukturfonderna. 
Länsstyrelsen i Norrbotten är utsedd till att vara programmets förvaltnings- och utbetalande 
myndighet. Programmets förvaltningsmyndighet har det övergripande ansvaret för 
genomförande av programmet. Den ansvarar för urval av projekt i enlighet med de kriterier 
som övervaknings- kommittén beslutat om i programmets programkomplement. Beslutande 
organ är strukturfondsdelegationen som tar alla beslut om beviljande av medfinansiering till 
projekt. Strukturfondsdelegationen är sammansatt av representanter på lokal och regional nivå 
från kommun, landsting, länsarbetsnämnd och länsstyrelse i de båda länen. Regeringen utser 
dess representanter.  Landshövdingen i Norrbotten är strukturfondsdelegationens ordförande. 
Förvaltningsmyndigheten anger förutsättningar för att kunna få medfinansiering från EU:s 
Strukturfonder via detta program för projekt beviljade av strukturfondsdelegationen. 
 
 



 

          

 
 
 
 
 

 Bilaga 6 
Regelverk för Strukturfondsstöd  
 
Det regelverk som styr revisionsprocessen inom EU är komplext. För att underlätta för läsaren 
så beskriver vi de regler som styr denna process mera ingående. 
 
Bestämmelser för Strukturfonderna förordning (EG) nr 1260/1999 
I Rådets förordning om bestämmelser för strukturfonderna anges att stödet från 
gemenskapens fonder skall användas på ett effektivt och korrekt sätt samt att det skall 
förvaltas i enlighet med alla tillämpliga gemenskapsbestämmelser och att de medel som ställs 
till förfogande används i överensstämmelse med principerna för en sund och ekonomisk 
förvaltning. Rådet har angivit regler till Kommissionen avseende kontrollsystem för att 
garantera att gemenskapsbestämmelserna följs och för att upptäcka och kunna korrigera 
oegentligheter och överträdelser av gemenskapens lagstiftning.  
 
Bestämmelser för genomförande av förvaltnings- och  kontrollsystem för stöd ur 
Strukturfonderna förordning (EG) nr 438/2001 
I bestämmelserna för genomförande av förvaltnings- och kontrollsystem för stöd som beviljas 
ur strukturfonderna finns angivet att medlemsländerna skall genomföra kontroller på ett 
lämpligt urval. Urvalskontrollerna skall omfatta en summa som minst uppgår till 5 % av de 
totalt stödberättigade utgifterna inom det beslutade programmet. Revision av projekt 
finansierade av Europeiska Unionens strukturfonder, EU-revision, innebär utöver traditionell 
finansiell revision även efterföljande av dess speciella villkor såsom bl.a. fungerande 
förvaltnings- och kontrollsystem, överensstämmelse mellan utgiftsposter och verifikationer, 
tillfredsställande verifieringskedja, utgifter som uppfyller kraven i 
gemenskapsbestämmelserna och att stödet finansierar det som beviljats i ansökan. I 
förordningen finns angivet vilken uppgift medlemsstaten har gentemot förvaltnings och 
utbetalande myndigheter i de nationella programmen. Medlemsstaten skall se till att 
förvaltningsmyndigheterna och de utbetalande myndigheterna får tillräcklig kunskap och 
vägledning avseende kontroll- och förvaltningssystem så att medlemsstaten kan garantera en 
sund ekonomisk förvaltning av strukturfondernas medel som överensstämmer med dess 
normer och principer, samt särskilt se till att ansökningar om EU-stöd är korrekta och följer 
regelverket och är stödberättigade.  
 
I kap II i denna förordning gällande förvaltnings- och kontrollsystem anges kontroll av 
följande som särskilt viktigt: 

• att varor och tjänster har levererats och att det är en faktisk utgift  
• att säkerställa efterlevnaden av förordning 1260/1999 samt tillämpliga nationella och 

gemenskapsbestämmelser särskilt gällande utgifternas berättigande till stöd från 
strukturfonderna, offentlig upphandling och statligt stöd  

 
I kap IV i denna förordning gällande urvalskontroll av insatser anges följande som särskilt 
viktigt att kontrollera: 

• tillfredsställande verifieringskedja 
• överensstämmelse mellan ett lämpligt antal utgiftsposter och motsvarande 

verifikationer.  
• att ett lämpligt antal utgiftsposter och motsvarande verifikationer hör till den period de 

hänför sig till och uppfyller kraven i gemenskapsbestämmelserna.  
• att användningen av insatsen överensstämmer med den användning som beskrivs i 

ansökan om medfinansiering från gemenskapen. 



 

          

 
 
 
 
 

Bestämmelser för genomförande av informations och offentlighetsåtgärder för stöd ur 
Strukturfonderna, förordning (EG) nr 1158/2000 
Föreskrifterna för information och offentlighet skall gälla alla insatser eller projekt som får 
stöd från strukturfonderna. Bestämmelserna syftar till att öka allmänhetens insyn i Europeiska 
Unionens insatser och medve tandegöra vad medfinansieringen genom detta stöd kan bidra till 
för regionen. Det är förvaltningsmyndigheten för det nationella strukturfondsprogrammets 
ansvar att se till att allmänheten får vetskap om de åtgärder som utförs genom beviljade 
projekt som delfinansieras av strukturfonderna.  
 
I Mål 1 Norra Norrland programmet har förvaltningsmyndigheten angivit de riktlinjer som 
gäller för informationsspridning till allmänheten.  I speciella villkor har 
förvaltningsmyndigheten angivit vilka krav som gäller för informationsspridning gällande 
aktiviteter i projekt som fått medfinansiering genom strukturfonderna. Villkoren anger att 
projekt måste vid all information, såsom webbsida, annonser, trycksaker, radio-tv-program, 
ange att aktiviteten är delfinansierad av strukturfonderna. 
 
Närmare bestämmelser för genomförande av rådets förordning (EG) 1260/1999 avseende 
stödberättigade utgifter i samband med insatser som  medfinansieras av Strukturfonderna, 
förordning nr 448/2004 
För att hjälpa de stödmottagare som fått medfinansiering från strukturfonderna att eliminera 
felaktigheter gällande projektets utgifter har dessa bestämmelser antagits. Bestämmelserna 
anger vad som är faktiskt betald utgift, vad som gäller för intäkter i projektet, regler för 
finansiella och rättsliga avgifter, köp av begagnad utrustning, markköp, fastighetsköp, moms 
och andra skatter och avgifter, riskkapital- och lånefonder, garantifonder, leasing, 
förvaltningskostnader för programägaren samt regler för stödberättigade kostnader beroende 
var insatsen genomförs. I speciella villkor gällande aktiviteter i projekt som fått 
medfinansiering genom strukturfonderna via Mål 1 Norra Norrland programmet har 
förvaltningsmyndigheten för detta program hänvisat till denna förordning gällande vilka krav 
som gäller för stödberättigade kostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          

 
 
 
 
 

 Bilaga 7 
 
Exempel på revisors intyg, revisors rapporter och andra intyg ur FAR del 2 (2006) 
 
RevU3 Revisorsintyg 252 
 
Revisionskommittén har utformat exempel på revisorsintyg enligt en bilaga till anvisningen. 
 
Exempel 1: Gäller ett revisorsintyg som har dokumenterade revisions uppgifter i ett separat 
uppföljningsrapportdokument. Intyget gäller regionalpolitiskt stöd. Granskningens omfattning 
framgick i detta ex. av en särskild instruktion på blanketten för uppföljningen. Revisorintyget 
lämnades på uppföljningsblanketten. 

 
 
Exempel 2: Visar ett revisorsintyg om inkomster från produkter finansierade med lån 
 

 
 
 
Exempel 3 visar ett revisorsintyg som är mera allmänt formulerat 
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Intyg 
Jag har granskat ovanstående information i den omfattning som framgår av nästa sida och 
har inget att erinra/kommentarer lämnas i en särskild bilaga. 
 
……………………. …………………………………………. 
Datum                     Underskrift av företagets revisor  
 med  namnförtydligande 
 

Intyg 
för…………………….. AB om redovisning av produkt utvecklings lån nr XX 
I egenskap av revisor i bolaget har jag granskat bolagets räkenskaper enligt god 
redovisning sed. Det angivna beloppet, kr….. har hämtats ur bolagets redovisning. 
Bolagets redovisningsrutiner och internkontrollsystem är utformade så att det 
redovisade inkomstbeloppet kan antas inkludera samtliga inkomster som har samband 
med försäljning av ….. Min granskning ger därför inte anledning till någon erinran. 
Datum 
…………………………………………. 
Namnförtydligande 
Auktoriserad/Godkänd revisor 

Intyg 
Jag har (genom stickprov) granskat de aktuella uppgifterna. Som en del av granskningen 
har jag deltagit i en fysisk inventering av varulagret och kontrollerat prissättningen mot 
inköpsfakturor. 
Min granskning ger inte anledning till någon erinran. Alternativt/ 
Min granskning ger anledning till följande kommentarer: 
 
Datum 
……………………………………………… 
Namnförtydligande 
Auktoriserad/Godkänd revisor 



 

          

 
 
 
 
 

RS 700 Revisors rapport från revisionen av finansiella rapporter 253 
 
FAR har utformat en standard revisorsrapport när de finansiella rapporterna ger en rättvisande 
 Bild 
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REVISORS RAPPORT 
(Tillämplig mottagare) 
 
Vi har granskat de finansiella rapporterna i………..för år XXXX. Det är företagsledningens 
(motsvarande) som har ansvaret för de finansiella rapporterna. Vårt ansvar är att uttala oss om 
dessa finansiella rapporter på grundval av vår revision. 
Revision har utförts enligt International Standards on Auditing (ISA)   (eller 
Revisionsstandard i Sverige RS och god redovisnings sed i övrigt). Det innebär att vi har 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om 
att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i de finansiella rapporterna. 
I en revision ingår också att bedöma de redovisningsprinciper som har använts när de 
finansiella rapporterna upprättats, att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
företagsledningen gjort när den har upprättat de finansiella rapporterna samt att utvärdera den 
samlade presentationen av de finansiella rapporterna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 
grund för vårt uttalande. 
Vi anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av bolagets (motsvarande) 
resultat och ställning i enligt med de internationella redovisningsstandarderna, IFRS (eller 
beteckning på använd standard från annat land). 

 
Ort den DD Månad  År XXXX 
A. A. 
Auktoriserad/Godkänd revisor 



 

          

 
 
 
 
 

 
RS 800 Revisorsrapport avseende revisionsuppdrag med särskilt syfte254 
 
Exempel på revisors rapport avseende efterlevnaden av avtalsenliga överenskommelser, enligt 
bilaga 3 i denna anvisning 
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REVISORS RAPPORT TILL…..……. 
 
Vi har granskat hur bolaget ABC uppfyllt punkterna om redovisningen och ekonomisk 
rapportering i avsnitt XX till XX i avtal med DEF-banken daterat den 15 maj 200X. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med International Standards on Auditing, ISA, som är 
tillämpliga på granskning av efterlevnaden av avtalsenliga överenskommelser (eller 
tillämpliga Revisionsstandards i Sverige RS och god redovisningssed i övrigt). det innebär 
att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra oss om att bolaget ABC har uppfyllt tillämpliga avsnitt i avtalet. En revision 
innefattar att genom urval granska lämpliga bevis. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 
grund för vårt uttalande nedan. 
 
Vi anser att bolaget, i alla väsentliga avseenden, per den 31 december 200X uppfyllde 
punkterna om redovisning och ekonomisk rapportering i de avsnitt av avtalet som det 
hänvisas till i föregående stycken. 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
A.A. 
Auktoriserad/Godkänd revisor 
 



 

          

 
 
 
 
 

SNT 4400 Granskning enligt särskild överenskommelse255   
 
FAR har i ett exempel angivit formen och omfattningen för rapporter enligt detta uppdrag. 
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RAPPORT ÖVER FAKTISKA IAKTTAGELSER 
Till (dem som har givit revisorn uppdraget) 
Vi har genomfört de granskningsåtgärder som vi kommit överens om och som anges nedan 
rörande leverantörsskulder i ABC-bolaget per (datum) enligt bifogade sammanställningar. Vårt 
uppdrag har utförts enligt den standard för närliggande tjänster som är tillämplig på uppdrag att 
utföra granskning enligt särskild överenskommelse. Granskningsåtgärderna har vidtagits 
enbart för att hjälpa Er att bedöma leverantörsskuldernas riktighet och sammanfattas 
enligt följande : 

1. Vi har kontrollerat summeringen av leverantörsreskontra per (datum) för ABC-bolaget 
och jämfört total med saldot på motsvarande konto i huvudboken. 

2. Vi har jämfört bifogade förteckning över större leverantörer och skuldbelopp till dem 
per (datum) med motsvarande namn och belopp i reskontran. 

3. Vi har skaffat kontoutdrag från leverantörer eller begärt att leverantörer skall bekräfta 
utestående belopp per (datum). 

4. Vi har jämfört dessa utdrag eller bekräftelser med beloppen enligt punkt 2. För belopp 
som inte stämde överens har vi skaffat avstämningar från ABC-bolaget. För dessa 
avstämningar har vi identifierat och förtecknat de utestående fakturor, kredit notor och 
checkar som var för sig översteg xxx kronor. Vi har identifierat och granskat de fakturor 
och kredit notor som företaget tagit emot därefter och de checkar som ställts ut därefter 
och försäkrat os om att de facto var förtecknade som utestående på avstämningarna. 

Vi har gjort följande iakttagelser: 
a) När det gäller punkt 1 fann vi att summeringen var riktig och att totalbeloppet stämde 

överens. 
b) När det gäller punkt 2 fann vi att de belopp som jämfördes stämde överens 
c) När det gäller punkt 3 fann vi att det fanns kontoutdrag från samtliga leverantörer. 
d) När det gäller punkt 4 fann vi att beloppen stämde överens eller, för de belopp som inte 

stämde överens, att ABC-bolaget hade gjort avstämningar och att kredit notor, fakturor 
och utestående checkar över XXXX kronor var riktigt förtecknade som 
avstämningsposter, allt med följande undantag:(Beskriv undantagen) 

Eftersom de granskningsåtgärder som vidtagits enligt ovan varken är en revision enligt BS 
eller en översiktlig granskning enligt SÖG bestyrker vi inget om leverantörsskulderna per 
(datum). 
Om vi hade genomfört ytterligare granskningsåtgärder eller om vi hade utfört en revision 
enligt RS eller en översiktlig granskning enligt SÖG skulle andra förhållanden kanske ha 
kunnat komma till vår kännedom och har rapporterats till Er. 
Vår rapport är endast avsedd för det syftet som angivits i det första stycket i denna 
rapport och för Er information, och den skall inte användas för något annat syfte eller 
spridas till andra parter. Rapporten gäller endast de konton och poster som angivits ovan 
och omfattar inte någon av ABC-bolagets finansiella rapporter i sin helhet.    
 
Ort den DD Månad ÅÅÅÅ   
 
A. A.     
Auktoriserad/Godkänd revisor 



 

          

 
 
 
 
 

 


