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16. Revision 

16.1 Revisionens syfte 

Intressenter i universitetets omvärld, t ex riksdag, regering, EU och enskilda bidragsgivare, 
vill veta att de resurser de ställer till universitetets förfogande används på bästa sätt, både vad 
gäller inriktningen av verksamheten och hur effektivt den utförs. De vill också ha garantier för 
att återrapporteringen av universitetets verksamhet till alla väsentliga delar är korrekt, då den 
ligger till grund för många olika beslut. Behovet av korrekta beslutsunderlag är minst lika 
stort ur universitetsintern synvinkel. Revisionens uppgift är därför att intyga att ledningens 
förvaltning och återrapportering av verksamheten följer uppställda krav och är i allt väsentligt 
rättvisande. 
 
För att kunna uttala sig om ledningens förvaltning och om återrapporteringen av 
verksamheten är korrekt, gör revisionen bedömningar av universitetets interna styråtgärder 
och kontroll. Med intern styrning och kontroll avses den interna organisationen av arbetet, de 
rutiner som skall säkerställa att verksamheten utförs enligt gällande regler och att 
återrapporteringen av verksamheten ger en rättvisande bild. Den interna styrningen och 
kontrollen skall garantera att risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel minimeras. Ansvaret för 
upprätthållandet av god intern kontroll vid institutionen vilar på institutionens/enhetens 
ledning, läs vidare om intern kontroll i EA-boken kap 4.4.1. 
 
Huvudsyftet med revisionen är alltså inte att upptäcka eventuella oegentligheter, utan att 
bedöma om en effektiv styrning och en ändamålsenlig användning av universitetets resurser 
föreligger. Ett annat mål med revisionen är att vara till hjälp och stöd för verksamheten i 
arbetet med att utforma de egna kontrollfunktionerna och att komma med förslag om hur 
verksamheten kan förbättras. Läs vidare om revisionens uppdrag på Riksrevisionens och 
Internrevisionens hemsidor http://www.riksrevisionen.se/ resp http://www.irev.uu.se/  

16.2 Universitetets revisorer 

Uppsala universitet är en statlig myndighet som lyder under riksdag och regering. För att 
säkerställa att statens resurser används på bästa sätt såväl vad gäller inriktning av 
verksamheten som av hur verksamheten genomförs, har Riksrevisionen riksdagens uppdrag 
att granska de statliga myndigheterna och Regeringskansliet. 
 
Riksrevisionen är uppdelad i två enheter, den årliga revisionen och effektivitetsrevisionen. 
Enheten för årlig revision har till uppgift att granska de enskilda myndigheternas redovisning 
och förvaltning, medan enheten för effektivitetsrevision har till uppgift att mer i stort granska 
hur effektivt staten använder sina resurser, vilket innebär att de sällan enbart granskar 
verksamheten vid en enskild myndighet utan istället grupper av myndigheter eller statliga 
organs verksamheter. Såväl den årliga revisionen som effektivitetsrevisionen genomför 
granskningar vid universitetet. 
 

http://www.uadm.uu.se/ekonomi/EA-boken/EAkap4.pdf
http://www.riksrevisionen.se/
http://www.irev.uu.se/
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Förutom den externa Riksrevisionen finns även en internrevision inom universitetet. För att 
garantera revisionens oberoende ställning är internrevisionen direkt underställd konsistoriet. 
Internrevisionen anlitar också en extern revisionsbyrå (Ernst & Young), som deltar i vissa 
granskningar. Förutom att granska redovisning och hur externa lagar och förordningar 
tillämpas, bedömer internrevisionen hur interna regler, policys och beslut efterlevs.  

16.3 Hur revisionen genomförs 

Som tidigare nämnts, arbetar revisionen till stor del genom att bedöma den interna styrningen 
och kontrollen, vilket innebär att granska att universitetet/institutionen utför sin verksamhet 
enligt gällande regler och att återrapporteringen av verksamheten är så korrekt som möjligt. 
 
Vilka delar inom universitetet som revisionen granskar, baseras på bedömningar av risk och 
väsentlighet. Det innebär att revisorerna granskar de områden där det finns risk för att 
felaktiga beslut eller felaktig hantering av verksamheten får betydande konsekvenser, samt 
områden där stora (väsentliga) belopp eller många transaktioner hanteras. Inför varje år 
planeras revisionen genom att granskningsområden väljs ut efter väsentlighets- och 
riskkriterierna. Vid planeringen samråder internrevisionen med Riksrevisionen, för att de båda 
revisionsorganen på bästa sätt ska utnyttja sina resurser. 
 
Under året arbetar revisionen med s.k. löpande granskning inom de områden som valts ut. 
Dessa granskningar medför ofta institutionsbesök där intervjuer görs med sakkunniga inom 
det aktuella granskningsområdet såsom prefekt, ekonomi- och personaladministratör eller 
studierektor. Revisorerna kan granska såväl rutiner och arbetsfördelning som enskilda 
verifikationer. Revisionen har rätt att ta del av all den information och dokumentation som 
bedöms nödvändig för att göra en korrekt bedömning. Valet av vilka institutioner som 
revisionen besöker, kan vara mer eller mindre slumpmässigt. Urvalet kan baseras på att 
institutionen berörs av det aktuella granskningsområdet (t.ex. vid granskning av EU-medel 
besöks naturligtvis institutioner som uppbär EU-bidrag), att institutionen har infört nya rutiner 
inom ett område revisionen granskar, eller helt enkelt att revisionen gjort ett slumpmässigt 
urval av institutioner.  
 
I samband med årsredovisning och delårsrapport utför Riksrevisionens enhet för årlig revision 
en särskild granskning av att de ingående dokumenten ger en rättvisande bild av universitetets 
verksamhet. Denna granskning genomförs främst vid Ekonomiavdelningen och andra delar av 
universitetsförvaltningen, men det förekommer också att enskilda institutioner kontaktas för 
att lämna uppgifter om redovisningen. 
 
Riksrevisionens årliga revision lämnar varje år ett utlåtande om årsredovisningen i den så 
kallade revisionsberättelsen. Där framgår om det bedöms att förvaltningen under det gångna 
året följt gällande regler och om redovisningen varit rättvisande, dvs i allt väsentligt riktig. 
Har det framkommit särskilda iakttagelser som revisionen vill fästa konsistoriets 
uppmärksamhet på, avlämnas en revisionsrapport, annars avrapporteras granskningen i en 
promemoria till universitetsledningen. Internrevisionen och Riksrevisionens 
effektivitetsrevision avrapporterar sina granskningar löpande, i form av revisionsrapporter. 
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Internrevisionens rapporter ställs till konsistoriet, medan effektivitetsrevisionens rapporter 
ställs till regeringen då de sällan avser en enskild myndighet. 
 
Det förekommer att vissa av universitetets externa bidragsgivare vill att användningen av 
bidragen ska revideras i särskild ordning. Sådan revision och utfärdande av revisionsintyg kan 
hanteras av universitetets internrevision, om bidragsgivaren inte har andra särskilda önskemål 
och villkor för revisionen. Är sådan revision aktuell, ska enheten för internrevision kontaktas i 
god tid innan bidragsgivaren vill ha intyget. 
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