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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Kommunal revision – En studie av förtroendevalda revisorers och 

sakkunniga biträdens kompetens och oberoende  
 
Seminariedatum: 2003-06-12 
 
Ämne/kurs: Magisteruppsats i redovisning, 10 p (FEK 591) 
 
Författare: Fatima Brink, Anna Johansson, Roger Qvarnström 
 
Handledare: Torbjörn Tagesson 
 
Nyckelord: Kommunal revision, kompetens, oberoende, förtroendevald revisor 

och sakkunnigt biträde 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera kompetens och oberoende hos 

de förtroendevalda revisorerna respektive de sakkunniga biträdena i 
svenska kommuner samt hur kompetens och oberoende påverkar 
innehållet i de kommunala revisionsberättelserna. 

 
Metod: De problemområde och teorier som vi presenterar i uppsatsen har 

legat till grund för hypotesformuleringarna. För att kunna pröva dessa 
hypoteser har vi genomfört en surveyundersökning. Vi utformade två 
olika enkäter med standardiserade frågor vilka översändes till 
ordförande för de förtroendevalda revisorerna respektive ansvarigt 
sakkunnigt biträde i landets samtliga kommuner. Enkätfrågorna 
syftade till att studera kompetensen och oberoendet hos de 
förtroendevalda revisorerna respektive de sakkunniga biträdena. 
Hypotesprövning har slutligen skett genom Mann-Whitneys test och 
Pearsons Chi-två test för att finna signifikanta samband mellan de 
olika variabler som vi använt i hypoteserna. 

 
Slutsatser: Vi har i vår uppsats inte kunnat påvisa att de förtroendevalda 

revisorernas formella ekonomiska kompetens påverkat antalet 
revisionsberättelser med anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet.  Vi 
har vidare inte kunnat påvisa att anlitande av externt sakkunnigt 
biträde eller certifierat sakkunnigt biträde påverkar de 
förtroendevalda revisorernas benägenhet att rikta anmärkning eller 
avstyrka ansvarsfrihet. Vi har således ej kunna visa att de 
förtroendevalda revisorernas respektive de sakkunniga biträdenas 
kompetens och oberoende påverka innehållet i revisionsberättelserna. 
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Förord 
 

 
Denna uppsats hade varit omöjlig att genomföra utan de förtroendevalda 
revisorernas och de sakkunniga biträdenas medverkan i vår undersökning. Vi vill 
därför rikta ett stort tack för deras engagemang och medverkan.  
 
Vi vill även ge ett stort tack till Håkan Sundström för hans konstruktion av den 
hemsida vi använt oss av i vår undersökning. Utan hans expertis hade ingen 
hemsida bildats.  
 
Vi vill vidare tacka våra familjer och vänner för den uppmuntran som de har givit 
oss under uppsatsen gång.  
 
Slutligen vill vi tacka vår handledare, Torbjörn Tagesson vid högskolan i 
Kristianstad, för hans vägledning och inspiration under arbetets gång.  
 
 
Lund 2003-06-03 
 
 
 
Fatima Brink  Anna Johansson  Roger Qvarnström 
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1. Inledning 
 
 
I detta inledande kapitel redogör vi för bakgrunden till vårt val av ämne, 
problemformulering, syfte och avgränsningar. Vi avslutar med en disposition över 
uppsatsens fortsatta upplägg.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Under 1990-talet uppdagades ekonomiska oegentligheter i flera kommuner 
(Citron, 1999), vilket ledde till att den kommunala revisionen blev ett ämne för 
debatt. Det som ifrågasattes var speciellt oberoendet samt kompetensen hos de 
förtroendevalda revisorerna. (Cassel, 2000b) Målet för den kommunala revisionen 
är att revisorerna skall uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och 
styrelsen, vilket sker i revisionsberättelsen. Detta uttalande ligger sedan till grund 
för fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan. (Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet, 2002b). För att omvärlden skall kunna ha förtroende för 
revisionen krävs oberoende och kompetens (FAR, 2000). Kritikerna till den 
kommunala revisionen anser att dessa kriterier inte till fullo är uppfyllda och 
efterfrågar ett större inslag av externa revisorer som komplement till de 
förtroendevalda revisorernas granskning. I detta hänseende har det svenska 
systemet jämförts med de system som finns i Danmark och Norge, där den 
kommunala revisionen i större omfattning genomförs med extern yrkesrevision. 
(Cassel, 2000a) 
 
Vad gäller den kommunala revisionen i Sverige, stadgar kommunallagen (KL) att 
denna skall utföras av förtroendevalda revisorer, eftersom detta system anses vara 
väl förenligt med det kommunala självstyret samt är ett viktigt demokratiskt 
inslag. År 2000 kom KL att ändras för att utveckla den kommunala revisionen och 
stärka den förtroendevalda revisorns roll (SOU 1998:71). Förändringarna innebar 
en del skärpta regler för de förtroendevalda revisorerna i samband med 
revisionsuppdraget men ändrade inte formen av förtroendemannarevision 
(Gustafsson, 1999). Lagändringen medförde, av trovärdighets- och 
effektivitetsskäl, att det blev ett krav att de förtroendevalda revisorerna skulle 
anlita sakkunniga biträden. Det yttersta ansvaret för revisionen ligger dock 
fortfarande på de förtroendevalda revisorerna och de sakkunniga biträdena skall 
endast anlitas i den omfattning som behövs. (SOU 1998:71)  
 
De förtroendevalda revisorerna skall varje år, enligt kapitel 9 § 16 KL, avge en 
revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Revisionsberättelsen skall innehålla 
ett särskilt uttalande där de förtroendevalda revisorerna tar ställning till om de 
anser att ansvarsfrihet skall tillstyrkas eller avstyrkas för det arbete som 
kommunstyrelsen och övriga nämnder bedrivit under året (Svenska 
Kommunförbundet och Landstingsförbundet, 2002b). De sakkunniga biträdenas 
granskningsrapport skall bifogas till revisionsberättelsen och det är på grundval av 
bland annat denna som de förtroendevalda revisorerna fattar sina beslut i 
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ansvarsfrågan (SOU 1998:71). Kritiker anser att det nuvarande 
avrapporteringssystemet inom den kommunala revisionen inte är tillräckligt. De 
menar att även de sakkunniga biträdena borde avge revisionsberättelser och därvid 
följa god revisionssed. (Cassel, 2001) Vad kritikerna förespråkar är förbättringar i 
kommunallagens avsnitt om revision i syfte att stärka de yrkesmässiga 
revisorernas roll, utan att inverka på de förtroendevalda revisorernas uppgifter, för 
att på så sätt öka förtroendet för den kommunala revisionen (Cassel, 2000a).  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
För att omvärlden skall ha förtroende för revisorn krävs kompetens och oberoende 
(FAR, 2000). Oberoende syftar enligt doktrinen till att ge revisorn kraft att fatta 
beslut mot bakgrund av de fakta som föreligger utan påverkan av andra personer 
eller gruppers önskemål. Det förutsätts att endast en oberoende revisor objektivt 
och förutsättningslöst kan utföra en revision för att sedan på grundval av sin 
granskning avge en redogörelse för sina iakttagelser. (Lundin, 1999)  
 
Generellt avser begreppet revisor en person som yrkesmässigt ägnar sig åt 
oberoende granskning ur ett externt perspektiv (Cassel, 2000a). De 
förtroendevalda revisorerna skiljer sig dock från det generella revisorsbegreppet 
både vad gäller oberoende och kravet på yrkesmässig kompetens. Till följd av att 
de förtroendevalda revisorerna vanligen nomineras av de egna partikamraterna och 
därefter väljs av kommunfullmäktige uppstår en (o)beroendekonflikt på grund av 
risken att revisorerna tar partipolitisk hänsyn i granskningen. Det finns således en 
konflikt mellan respekten för det kommunala självstyret och behovet av en 
oberoende revision. (Lundin, 1999)  
 
För att uppfylla kraven på en oberoende och effektiv kommunal revision är den 
bästa förutsättningen, enligt SOU 1998:71, att förena de förtroendevalda 
revisorernas politiska kompetens med de sakkunniga revisorsbiträdens revisionella 
kompetens. Kritiker menar dock att behovet av en yrkesmässig oberoende 
kommunal revision är större än den som existerar för närvarande. Anledningen till 
denna kritik beror till stor del på att en oberoende granskning skall ske för att ett 
förtroende skall kunna upprätthållas (Cassel, 2000a). Cassel (2000a) menar att de 
som förvaltar andras resurser, oavsett om det gäller stat, kommun, aktiebolag eller 
ekonomisk förening, har ett intresse av att värna om sin trovärdighet. Förtroendet 
byggs upp genom att förvaltningen genomförs väl, att uppnå goda resultat samt att 
redogörelsen granskas och bekräftas av oberoende professionella granskare. 
Således kan förtroendet stärkas genom att de förtroendevalda revisorerna anlitar 
externa yrkesverksamma revisorer som är oberoende. Förtroendet för revisorerna 
kopplas ofta till revisionsberättelsernas innehåll och revisorns sätt att på ett 
oberoende sätt förhålla sig kritisk mot den verksamhet som granskats, vilket kan ta 
sig uttryck i att rikta anmärkningar samt att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. 
Intressenterna kan endast lita på revisionsberättelsen om de har förtroende för 
revisorn. (Lundin, 1999) 
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De frågor och problem som vi funnit intressanta att undersöka i denna uppsats är 
kompetens och oberoende hos de förtroendevalda revisorerna respektive de 
sakkunniga biträdena. Vidare vill vi studera vilken inverkan kompetens och 
oberoende har på den kommunala revisionen genom att studera antalet 
anmärkningar och tillstyrkt eller avstyrkt ansvarsfrihet i kommunernas 
revisionsberättelser.  
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att studera kompetens och oberoende hos de 
förtroendevalda revisorerna respektive de sakkunniga biträdena i svenska 
kommuner samt hur kompetens och oberoende påverkar innehållet i de 
kommunala revisionsberättelserna. 
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Uppsatsen har koncentrerats till att behandla den revisionsverksamhet som bedrivs 
inom den kommunala förvaltningen och som utförs av förtroendevalda revisorer 
och sakkunniga biträden under år 2001. Arbetet exkluderar de speciella 
förhållanden som förekommer gällande kommunala associationsformer såsom 
aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, handelsbolag eller ideella 
föreningar. I teorikapitlet förekommer dock jämförelser mellan den kommunala 
verksamhetens förhållande och de förhållanden som råder i aktiebolag gällande 
revisionen. 
 
 

1.5 Målgrupp 
 
Uppsatsen riktar sig till personer som verkar inom det kommunala området, 
ekonomistudenter vid högskolor och universitet samt övriga intressenter som har 
intresse av de problemområden som behandlas i uppsatsen. 
 
 

1.6 Disposition 
 
Kapitel 2 -  I detta kapitel redogör vi för uppsatsens teoretiska metod, där en 

diskussion förs om vilka kunskapsteoretiska värderingar samt 
grundläggande vetenskapsteori som vi förhåller oss till.  

 
Kapitel 3 -  I detta avsnitt behandlar vi den information som skall ge läsaren en 

bakgrund till vår undersökning. Ämnen som den kommunala 
revisionens utveckling, god revisionssed och revisionsprocessen 
framställs. 
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Kapitel 4 -  Den teoretiska delen tas upp i detta kapitel, där ett resonemang kring    
fyra granskarrollers oberoende och kompetens behandlas med 
utgångspunkt från agentteorin. Vi presenterar även våra hypoteser i 
detta kapitel. 

 
Kapitel 5 -  I detta kapitel redogör vi för den empiriska metod vi använt oss av 

vid undersökningen. Vi för även ett resonemang kring uppsatsens 
validitet och reliabilitet. Slutligen presenterar vi de tester vi använt 
vid hypotesprövningen.  

 
Kapitel 6 -  I denna del presenteras vår analys utifrån de hypoteser som prövats.  
 
Kapitel 7 -  I detta slutliga kapitel framför vi våra slutsatser och ger förslag på 

ämnen till fortsatt forskning.  
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2. Teoretisk metod 
 
 
I detta avsnitt ges en beskrivning av våra kunskapsteoretiska värderingar samt 
den grundläggande vetenskapsteori som vi förhåller oss till. Vidare ger vi en 
förklaring till den metodansats vi valt och som ligger till grund för vårt 
uppsatsarbete.  
 
 

2.1 Grundläggande vetenskapssyn 
 
Kunskapsteori, eller epistemologi, handlar om vad vetenskap är, hur kunskap 
utvecklas och hur vetenskap på ett tillförlitligt sätt kan uppnås (Allwood & 
Erikson, 1999). Det område som kunskapsteorin tar sikte på är vilka faktorer som 
styr vår kunskapsproduktion och därmed hur det förhåller sig mellan forskningen 
och samhället (Andersen, 1994). Inom kunskapsteori finns allmänt sett två 
huvudinriktningar, empirism och rationalism. Den empiriska inriktningen innebär 
att kunskap erhålls genom våra erfarenheter och det som går att iakttaga. Till 
skillnad från empirismen menar rationalismen att det är förnuftet som styr 
ursprunget till kunskapen, men även att det kan vara medfödda eller givna 
förmågor som styr hur kunskapen kan användas. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Den kunskapsteoretiska inställning undersökaren har, bestämmer således till stor 
del på vilket sätt kunskap produceras men även vilka metoder som används för 
detta (Allwood & Erikson, 1999). Då vår undersökning utgår från objektiva 
studier och observationer av ett problem, anser vi oss stå bakom ett empiriskt 
synsätt vad gäller kunskapsteori. Ur den empiriska vetenskapssynen växte senare 
ett vetenskapsteoretiskt synsätt kallat positivismen (Molander, 2003). En närmare 
beskrivning av detta vetenskapliga förhållningssätt, och vår inställning till detta, 
ges i kommande avsnitt. 
 
Ontologi behandlar på vilket sätt undersökaren uppfattar världen och hur han/hon 
ser på sitt studieobjekt. Ett realistiskt synsätt inom ontologi innebär ett antagande 
om att världen finns oberoende av vår upplevelse av den, vilket är ett synsätt som 
vi delar. En ontologisk idealistisk syn innebär att den värld vi lever i endast 
existerar i upplevelsen.  (Allwood & Erikson, 1999) 
 
De två vetenskapsfilosofiska perspektiv som beskrivits ovan, kunskapsteori och 
ontologi, är starkt knutna till varandra. För att kunna argumentera på vilket sätt 
världen är beskaffad måste vi även ha en idé om under vilka förhållanden vi kan 
lita på vår kunskap om världen. Vi måste samtidigt också ha en uppfattning om 
den värld som kunskapen produceras i fungerar för att kunna uttala oss om denna 
kunskap. (Ibid) 
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2.2 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
 
För att erhålla kunskap finns det tre huvudsakliga perspektiv, vilka är positivism, 
hermeneutik och kritisk teori. Dessa inriktningar har olika utgångspunkter för 
sättet att tillgodogöra sig kunskap. (Andersen, 1994) Det positivistiska synsättet 
utgår i sin kunskapsproduktion från att det endast är genom det observerbara som 
det går att skapa hållbar kunskap. Vetenskapens mål enligt positivismen är att 
finna förklaring till det som studeras genom att söka orsak-verkan samband. 
(Lundahl & Skärvad, 1999) Vidare grundar sig positivismen på ett antagande om 
ontologisk realism och empirisk kunskapsteori (Molander, 2003), vilket vi tidigare 
redogjort för. Enligt en hermeneutisk syn söker forskaren förståelse genom att på 
ett subjektivt sätt tolka det fenomen som studeras. Den kritiska teorin tar sikte på 
förändring inom samhället då synsättet går ut på att inta ett kritiskt förhållningssätt 
gentemot de uppbyggda strukturer och allmängiltiga lagar som annars tas för 
givna (Allwood & Erikson, 1999).  
 
I vår undersökning har vi utgått från förekommande teori där vi söker en 
förklaring genom att finna orsak-verkan samband gällande den kommunala 
revisionen och de förtroendevalda revisorerna respektive de sakkunniga biträdenas 
oberoende och kompetens. För att testa dessa utvalda egenskaper har hypoteser 
formulerats för att sedan empiriskt prövas. Detta tillvägagångssätt stämmer väl 
överens med en positivistisk vetenskapssyn.  
 
Det område vi valt att studera, den kommunala revisionen, påverkas av många fler 
faktorer än de vi har kunnat behandla. För att göra det empiriska materialet 
hanterligt har vi därför varit tvungna att förenkla verkligheten genom att endast 
studera ett begränsat antal egenskaper inom detta område och koppla dessa till 
förekommande teorier. Metoden att förenkla verkligheten för att få ett 
vetenskapligt grepp om densamma, stämmer väl överens med en positivistisk 
metodsyn (Andersson, 1979). Som ett led i förenklingen har vi vid insamlingen av 
empirisk data använt oss av enkäter, vilka till största delen innehåller fasta 
svarsalternativ. Ur ett hermeneutiskt perspektiv hade vår empiriska undersökning 
inte begränsats av de svarsalternativ vi givit respondenten (Patel & Davidson, 
2003). Vår undersökning hade då blivit mer omfattande, eftersom ett fenomen 
enligt denna vetenskapsteoretiska syn tolkas utifrån den helhet som det omges av 
(Andersson, 1979). Enligt den kritiska teorin förutsätts, till skillnad mot den 
positivistiska, att samhällsvetenskaperna förhåller sig kritiska gentemot de 
förhållanden som undersöks. Genom sin kritiska inställning söker forskaren en 
förändring, då den inte låter sig låsas av fasta föreställningsramar och uppbyggda 
strukturer. (Andersen, 1994) Denna metod har inte varit aktuell i vårt fall, då vår 
målsättning inte varit att söka en förändring av det vi studerar.  
 
 

2.3 Vetenskaplig metodik 
  
För att sammanföra teori och verklighet till varandra används oftast en deduktiv 
eller induktiv metod. Dessa två arbetssätt är varandras motsatser vad gäller 
teoriproduktion. Enligt ett hypotetiskt-deduktivt arbetssätt härleds hypoteser 
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utifrån befintliga teorier och allmängiltiga lagar, som sedan prövas empiriskt. 
Insamling, tolkning och resultat av information styrs alltså av redan befintlig teori. 
Då undersökaren utgår från existerande teori stärks objektiviteten i 
undersökningen. (Patel & Davidson, 2003) Utifrån det induktiva arbetssättet 
formuleras en teori utan att relatera till en tidigare vedertagen teori. Den som 
undersöker formar istället en teori genom sina observationer. (Andersen, 1994)  
 
I vår undersökning har vi till en början givit en beskrivning över hur den 
kommunala revisionen fungerar enligt gällande regler och rådande praxis. För att 
förtydliga de förhållanden som råder i den kommunala revisionen förekommer 
jämförelser med de förhållanden som föreligger på det aktiebolagsrättsliga 
området. Med utgångspunkt ifrån de teorier som presenteras har vi beskrivit fyra 
revisorskategorier med hänsyn till kompetens och oberoendet.  
 
Den teoretiska referensram som vi framställt har därefter legat till grund för vår 
hypotesformulering, för att därigenom testa utvalda egenskaper för 
förtroendevalda revisorer samt sakkunniga biträden i samband med den 
kommunala revisionen. De antaganden som vi gjort har sedan följts av en 
empirisk undersökning för att avgöra om antagandena i hypoteserna är rimliga 
eller inte. Detta arbetssätt stämmer väl överens med ett hypotetiskt-deduktivt 
tillvägagångssätt, som ur befintlig teori härleder en hypotes för att sedan 
genomföra empiriska studier (Patel & Davidson, 2003). Risken med ett deduktivt 
arbetssätt är att vi som undersökare i allt för stor grad påverkas av de teorier som 
ligger till grund för observationerna. Detta kan leda till att nya och intressanta 
upptäckter inte alltid uppmärksammas. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
En induktiv metod innebär att teorin föregås av empirin, det vill säga att 
utgångspunkten är ett flertal observationer och undersökningar som sedan 
utmynnar i en teori (Allwood & Erikson, 1999). Denna metod har vi kunnat 
utesluta på grund av att vi utgått från redan existerande teori och att det skulle ha 
krävts en studie av ett mycket stort antal faktorer och observationer. En svaghet 
med denna metod är att det ofta förekommer undantag, vilket gör att det inte går 
att bygga en teori på samtliga observationer (Patel & Davidsson, 2003). Vi kan 
även utesluta den induktiva ansatsen på grund av de tidsmässiga aspekter denna 
skulle ha tagit i anspråk. 
 
 

2.4 Metodteori 
 
För att kunna utröna vilket val av undersökningsmetod som vi skulle använda oss 
av stod valet mellan en kvantitativ eller en kvalitativ metod. Dessa metoder har 
sina utgångspunkter i positivismen respektive hermeneutiken. (Patel & Davidson, 
2003) Skillnaderna metoderna emellan beror på val av undersökningsämne, 
uppfattning av undersökningsämne och syftet med undersökningen. (Andersen, 
1994) En kvantitativ undersökningsmetod har som utgångspunkt att mäta och se 
samband vid olika företeelser. Denna undersökningsmetod kan delas upp i två 
olika sorters mätningar, beskrivande och förklarande. En beskrivande mätning 
innebär en beskrivning av ett fenomen medan en förklarande mätning går ut på att 
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mäta sambandet mellan olika egenskaper, där forskaren testar uppställda hypoteser 
som skall vara operationaliseringsbara. Vid formuleringen av hypoteserna utgår 
forskaren från sin problemställning, litteratur och teorier kring problemområdet. 
Den kvalitativa metoden däremot syftar till att beskriva, analysera och förstå ett 
fenomen eller ett beteende hos enskilda personer och grupper med utgångspunkt 
från vilka som har studerats. Två nyckelord för denna metod är uppfattning och 
upplevelse. Forskaren kan ställa upp frågeställningar som syftar till att förstå 
exempelvis hur personer och grupper upplever sjukdom, lönesystem etc. 
Undersökaren utgår således från studier av beteende och tolkar sig fram till en 
teori. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Vårt syfte med uppsatsen har varit att studera samband mellan olika respondenter 
utifrån de egenskaper de besitter. Ur befintlig teori har vi sedan formulerat 
hypoteser som vi testat genom empiriska observationer. Genom hypotestestning 
har vi försökt finna förklaringar utifrån de teorier vi beskrivit. Det föll sig därmed 
naturligt att vårt uppsatsarbete har präglats av en kvantitativ metodteori. Detta val 
följer till stor del även av den positivistiska vetenskapssyn och deduktiva metodik 
som vi tidigare redogjort för. Den vetenskapsteoretiska inriktning som den 
positivistiska ansatsen innebär, förutsätter att undersökningsprocessen skall kunna 
hållas fri från inflytande från undersökaren, och därmed på ett objektivt sätt 
genomföra en studie (Andersen, 1994). Detta förhållande stämmer väl överens 
med den kvantitativa metod, i form av enkäter, som vi använt oss av i vår 
undersökning.  
 
Till skillnad från en kvantitativ undersökning är en kvalitativ undersökningsmetod 
inte ”låst” vid valet av frågeställningar utan utvecklas och förändras vid 
undersökningens gång (Ibid). Då vi använt oss av en kvantitativ metod innebär 
detta att vi har lagt verkligheten tillrätta genom att i de flesta fall ange fasta 
svarsalternativ i våra enkäter. Detta innebär en begränsning i vårt arbete då vi 
tvingar respondenten till att välja ett på förhand bestämt svarsalternativ. Denna 
begränsning kan medföra att vi inte alltid erhåller en helhetsbild av de områden vi 
studerar.    
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3. Kommunal revision 
 
 
I detta kapitel redogör vi för den kommunala revisionen och dess utveckling. 
Vidare behandlas även ämnen som god revisionssed och revisionsprocessen, där 
vi även gör jämförelser med de förhållanden som råder i aktiebolag.  
 
 

3.1 Den kommunala revisionens utveckling 
 
De grundläggande reglerna om kommunal revision infördes i den svenska 
lagstiftningen redan i 1862 års kommunförordning (Cassel, 2000a). Den 
kommunala revisionen har dock utvecklats från ren siffergranskning till en mer 
förvaltningsinriktad granskning, där ändamålsenligheten och den ekonomiska 
effektiviteten i verksamheten granskas. Vad gäller den kommunala revisorn, har 
även denne förändrats från att vara en granskare av räkenskaperna med 
tjänstemannaliknande ställning till en förtroendevald revisor med komplexa 
granskningsuppgifter, som går långt utöver den ursprungliga 
räkenskapsgranskande funktionen. (Lundin, 1999) Det nuvarande systemet med en 
demokratiskt förankrad revision med förtroendevalda revisorer anses ha ett 
särskilt värde som är väl förenlig med det kommunala självstyret och hör samman 
med de förtroendevaldas kännedom om och engagemang för kommunal 
verksamhet (SOU 1998:71). 
 
Enligt kapitel 9 §§ 1-2 KL skall fullmäktige, under de år då val av fullmäktige har 
förättats i hela landet, välja minst tre revisorer och lika många ersättare för 
granskning av den kommunala verksamheten. Revisionen kan genomföras som en 
särskild revision för viss eller vissa nämnder eller som en samlad revision för hela 
verksamheten (Gustafsson, 1999). År 2000 ändrades KL i syfte att utveckla den 
kommunala revisionen och stärka den förtroendevalda revisorns roll (SOU 
1998:71). Den viktigaste förändringen innebär ett krav att de förtroendevalda 
revisorerna skall anlita sakkunniga biträden i den omfattning som behövs för att 
kunna uppfylla kraven på en oberoende och effektiv kommunal revision. 
Lagändringen medför även ett lagfäst krav för nämnderna att handha den interna 
kontrollen samt skyldighet för de förtroendevalda revisorerna att till respektive 
nämnd anmäla misstanke om brott av ekonomisk karaktär. Om nämnden ej agerar 
skall revisorn även anmäla förhållandet till fullmäktige. Vidare innebär 
förändringen skärpta jävsregler och initiativrätt, det vill säga rätt för revisorerna 
att väcka ärenden i fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och 
fullmäktigeberedningar löpande under året med anledning av vad som 
framkommer i samband med revisionen. (Gustafsson, 1999) Syftet med 
initiativrätten är att snabbt kunna uppmärksamma och förebygga en allvarlig 
situation som annars hade kunnat leda till en anmärkning i revisionsberättelsen. 
Initiativrätten skall dock inte användas i partipolitiskt syfte (Svenska 
Kommunförbundet och Landstingsförbundet, 2002b).  
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3.2 God revisionssed 
 
Enligt kapitel 9 § 9 KL skall kommunal revision genomföras i den omfattning som 
följer av god revisionssed. Vid granskningen skall de förtroendevalda revisorerna, 
utöver KL, även följa kommunens revisionsreglemente, det vill säga av 
fullmäktige utfärdade föreskrifter för revisionen. Förutom lagstiftningen utgör den 
goda seden en grund för de förtroendevalda revisorerna i deras arbete, vilket gör 
att den goda seden har stor betydelse för revisionens trovärdighet. God 
revisionssed är inte reglerad i lag utan formas, på det kommunala området, 
successivt av de revisorer som arbetar inom den kommunala sektorn med de 
speciella förhållanden och förutsättningar som föreligger inom detta område. 
(Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, 2002b) Det finns även 
organisationer som på ett aktivt sätt är med och formar innehållet i god 
revisionssed. Den främsta normgivaren är det oberoende organet Rådet för 
kommunal redovisning vars främsta syfte är att utveckla den kommunala 
revisionen genom att bland annat ge ut rekommendationer i kommunala 
redovisningsfrågor. Ett annat organ som har haft inflytande över kommunala 
redovisningsfrågor är Referensgruppen i redovisning för kommuner och landsting, 
som givit uttalanden och anvisningar i redovisningsfrågor av kommunal art. 
Referensgruppen i redovisning för kommuner och landsting som dock numera är 
ersatt med nämnda Rådet för kommunal redovisning, har fortfarande uttalanden 
som är aktuella. (Brorström, Eriksson, Haglund, 2001) Svenska 
Kommunförbundet och Landstingsförbundet har även redovisat sin syn på god 
revisionssed i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet, vilken har blivit 
vägledande för kommunerna i arbetet med kommunal revision (Prop. 1998/99:66). 
God revisionssed styrs bland annat av den granskning som utförs utefter 
fullmäktiges mål och beslut samt kravet på att de förtroendevalda revisorerna skall 
anlita sakkunniga biträden i sitt revisionsarbete. Även de sakkunniga biträdena 
omfattas av den kommunala revisionsseden i sitt uppdrag åt de förtroendevalda 
revisorerna. (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, 2002b). 
Därmed ställs det krav på att de sakkunniga biträdena är väl insatta i den 
kommunala regleringen och de förutsättningar som finns inom detta område 
(Gustafsson, 1999). 
 
 
3.2.1 Jämförelse av god sed i aktiebolag respektive kommuner 
 
Den revision som skall bedrivas av externa yrkesrevisorer i aktiebolag skall, 
liksom den kommunala revisionen, genomföras i enlighet med god revisionssed, 
vilket stadgas i aktiebolagslagen. Det är upp till revisorsorganisationerna och 
tillämplig praxis hos de utövande revisorerna att utforma innehållet i god sed.  
(FAR, 2000) De förhållanden som föreligger inom den kommunala revisionen 
skiljer sig på vissa väsentliga punkter gentemot den lagstadgade revisionen som 
utförs i aktiebolag. I kommunal verksamhet är det verksamheten och dess effekter 
som är målet, medan verksamheten i aktiebolag endast utgör ett medel i viljan att 
uppnå vinst/avkastning.  
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Kodifieringen beträffande god revisionssed för aktiebolag är tydlig, vilket bland 
annat kan bero på att granskningen i det kommunala revisionsuppdraget är 
betydligt mer omfattande än för ett företag. (Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet, 2002b) Den revision som genomförs i företag är mer 
begränsad och exakt definierad samt styrd i form av lagstiftning, 
rekommendationer och annan normgivning (Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet, 2000). De områden revisorn granskar i aktiebolag är 
årsredovisning, bokföring samt företagsledningens förvaltning (FAR, 2000). Detta 
skall jämföras med det kommunala områdets granskning som omfattar 
ändamålsenlighet i beslut, ekonomi, räkenskaper och intern kontroll för varje 
styrelse och nämnd. Då det inte funnits lika tydliga normer inom det kommunala  
området som inom området för aktiebolag, har praxis varit mer varierande. Dessa 
förhållanden har bidragit till att det inte finns en lika utvecklad och markerad 
revisionssed inom den kommunala sektorn (Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet, 2002b) 
 
 

3.3 Revisionsprocessen 
 
Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna, enligt god 
revisionssed, skall genomföra under ett revisionsår. Detta inkluderar allt från 
analys av risk och planering till det uttalande som revisorn lämnar i 
revisionsberättelsen. (Ibid) Syftet med revisionsprocessen i kommuner är att fånga 
upp de konsekvenser som kan uppstå vid fel eller misskötsel av den kommunala 
verksamheten och därmed minska sannolikheten för att oegentligheter uppstår. 
Utgångspunkten är att revisionen skall bedrivas efter analys av väsentlighet och 
risk. Revisionsprocessen består förutom väsentlighets- och riskanalys av (Svenska 
Kommunförbundet, 2001): 
 
• Revisionsplanering 
• Årlig granskning – löpande och fördjupad, inklusive granskning av delårs-

rapporter och årsredovisning 
• Analys och bedömning 
• Kommunikation, rapportering och dokumentation 
• Uppföljning 
 
Det kommunala revisionsarbetet präglas av en stor öppenhet och förebyggande 
arbete. Detta innebär att konstaterade brister och förbättringsområden meddelas 
löpande till kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd så att åtgärder omgående kan 
vidtas. (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, 2002b) Syftet med 
denna form av så kallad ”positiv revision” är att åstadkomma besparingar och 
effektivitetsvinster (Gustafsson, 1999).   
 
 
3.3.1 Väsentlighet och risk 
 
Revisorernas uppdrag är inte exakt preciserat, vilket gör att granskningen i stor 
utsträckning baseras på de val som revisorn gör och som grundar sig på den 



 17

information revisorn inhämtar samt på bedömning av väsentlighet och risk. De hot 
och risker som finns i kommunal verksamhet varierar givetvis mellan och inom 
kommuner, verksamhetsområden, olika system och rutiner. Det är upp till den 
förtroendevalda revisorn att bedöma hur betydande dessa risker är och i vilken 
omfattning som granskning bör ske. Bedömningar sker efter de olika 
konsekvenser som följden av en realiserad risk eller ett realiserat hot kan få. De 
konsekvenser som tas i beaktande är till exempel ekonomiska, politiska, 
verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade. Bedömningarna av väsentlighet- 
och riskanalysen ligger sedan till grund för inriktningen på det följande 
granskningsarbetet av den kommunala verksamheten. (Svenska 
Kommunförbundet och Landstingsförbundet, 2002b) 
 
 
3.3.2 Förvaltnings- och redovisningsrevision 
 
Enligt kapitel 9 § 9 KL skall granskningen av den kommunala revisionen inriktas 
på följande punkter (Svenska kommunförbundet, 2001): 
 
• om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, det vill säga om den lever 

upp till fullmäktiges mål och följer andra beslut, lagstiftning, avtal och andra 
föreskrifter 

 
• om verksamheten är ekonomiskt tillfredsställande, det vill säga om resultat 

och resurser står i rimligt förhållande till varandra 
 

• om räkenskaperna är rättvisande, det vill säga om redovisningen är upprättad i 
enlighet med lagstiftning och god redovisningssed 

 
• om den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för är tillräcklig, det vill 

säga om det finns en tillräcklig styrning, uppföljning, kontroll och säkerhet  
 
Den kommunala revisionen kan, liksom revision av aktiebolag, delas in i 
förvaltnings- respektive redovisningsrevision. Förvaltningsrevision innefattar 
granskning av att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt samt ekonomiskt 
tillfredställande sätt. Redovisningsrevisionen innebär att räkenskaperna och den 
interna kontrollen granskas. (Gustafsson, 1999)  
 
Innebörden av begreppen skiljer sig dock till viss del åt i aktiebolag och 
kommuner. Aktiebolag och övrig privat företagsverksamhet grundas på 
affärsmässiga principer med vinstgenerering som mål, vilket gör att revisorn i 
dessa bolag har större anledning att anta att företagsledningen fattar affärsmässigt 
riktiga beslut. Revisorns granskning i ett aktiebolag är därmed mer inriktad mot 
granskning av räkenskaperna och dess tillförlitlighet, det vill säga 
redovisningsrevision. Det primära syftet med kommunal verksamhet grundar sig 
däremot sällan på affärsmässiga principer, utan syftar oftast till att på bästa sätt 
leverera en tjänst till kommunmedborgarna. Detta förhållande ställer därför höga 
revisionella krav på granskning av den ekonomiska effektiviteten, vilket gör att 
den kommunala revisionen i större utsträckning är inriktad mot 
förvaltningsrevision.  (SOU 1999:76) 
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Revision i kommuner och aktiebolag liknar varandra i det hänseendet att båda har 
en tillbakablickande funktion i och med att revisionen har en tydlig koppling till 
utkrävandet av ansvar. Syftet med denna uppgift för de båda typerna av 
verksamhet är att tillse kommunens eller aktiebolagets ekonomiska rätt. Vid 
utkrävandet av (revisions)ansvar uppvisar det aktiebolagsrättsliga och det 
kommunala områdena vissa skillnader. Vid revision av aktiebolag är det 
redovisningsrevisionen, räkenskapernas tillförlitlighet, som är viktigast och 
beviljandet av ansvar tillser närmast förhållandet att bolagsledningen följer de 
lagar och bestämmelser som finns. För kommunerna utgör ansvarsutkrävandet ett 
uttryck för den ekonomiska effektiviteten då den uppvisar ett demokratiskt särdrag 
i form av den granskning som sker av förvaltningens implementering av 
fullmäktiges beslut. (Ibid) 
 
 
3.3.3 Revisionsberättelsen 
 
Syftet med revisorernas arbete är att ta fram ett underlag till grund för fullmäktiges 
beslut i frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder i kommunen 
för det arbete som har bedrivits under året. Revisionsarbetet är medlet för att på ett 
ändamålsenligt sätt kunna ta detta beslut och sammanfattas årligen i en 
revisionsberättelse som lämnas till fullmäktige. Revisionsberättelsen skall 
innehålla en redogörelse för resultatet av revisionen samt ett uttalande om 
revisorerna tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet. I revisionsberättelsen får 
revisorerna även lämna motiverade anmärkningar. (Svenska Kommunförbundet 
och Landstingsförbundet, 2002b) Då fullmäktige inte beslutar över anmärkningar 
är dessa ett viktigt instrument för de förtroendevalda revisorerna för att 
uppmärksamma problem i den kommunala verksamheten (Svenska 
Kommunförbundet och Landstingsförbundet, 2000). KL ger ingen vägledning på 
vilka grunder en anmärkning skall göras eller vad som föranleder en icke tillstyrkt 
ansvarsfrihet. Svenska Kommunförbundet  har dock givit prov på olika situationer 
där det föreligger risk för anmärkningar eller avstyrkande av ansvarsfrihet. Dessa 
områden har studerats och identifieras som (Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet, 2002b): 
 
• Bristande måluppfyllelse och ohörsamhet till de mål och riktlinjer som är 

uppställda av fullmäktige 
 
Mål som satts upp för kvalitet, produktion eller ekonomi uppnås ej. 
Kommunstyrelsen eller nämnder vidtar inte tillräckliga åtgärder för att nå 
uppsatta mål. Brister eller avvikelser skall vara uppenbara och om möjligt 
tidigare påtalade. 
 

• Bristande styrning, uppföljning och kontroll 
 

Kommunstyrelsen eller nämnder uppvisar brister eller underlåtenhet i sin 
ledningsfunktion och kan i vissa fall helt sakna system för styrning, 
uppföljning och kontroll. Det kan också gälla situationer när styrelse eller 
nämnd ej använt de system som finns tillgängliga. 
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• Förtroendeskada eller annan immateriell skada 

 
Avser situationer när risken för ekonomisk skada är liten men där kommunens namn 
eller resurser använts på ett sätt som är till skada för kommunen. 

 
• Ekonomisk skada 

 
Innefattar förhållanden där det skett en oaktsam hantering av eller bristande 
hushållning av kommunens medel där det finns en uppenbar risk för 
ekonomisk skada. Till denna kategori hänförs även de anmärkningar då 
balanskravet ej uppfylls.  

 

• Obehörigt beslutsfattande 
 

Kommunstyrelsen eller nämnder har upprepade gånger fattat beslut som 
överskrider dess befogenhet eller utan att det finns stöd i uppdrag/beslut. 
 

• Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning 
 

Denna kategori tar sikte på tydliga och allvarliga lagöverträdelser som 
medvetet begåtts. Vid misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär 
skall revisorn anmäla förhållandet till respektive nämnd och även till 
fullmäktige om nämnden inte oupphörligen vidtar åtgärder. 

 
• Obefintlig eller otillräcklig beredning av ärende 

 
De underlag som framställts till fullmäktige har varit uppenbart vilseledande 
och blivit upphov till mycket felaktiga beslut. 
 

• Ej rättvisande redovisning 
 

Redovisningen från kommunen uppvisar tydliga brister och kan avvika från 
god redovisningssed. Detta ger en missvisande bild av verksamhetens resultat 
och ekonomi. Bristerna har tidigare påtalats utan att  rättelse skett. 
 

• Tidigare påtalade brister 
 

Fall där revisorerna upprepade gånger riktat allvarlig kritik och där det 
föreligger en uppenbar underlåtenhet till att vidta åtgärder. 

 
Istället för att endast avge en samlad revisionsberättelse förekommer det att 
revisorerna lämnar flera revisionsberättelser, som avser en för kommunstyrelsen 
och en för varje nämnd som granskats. Detta kan motiveras med att verksamheten 
är såpass omfattande och komplex att den är svår att sammanfatta i ett dokument. 
Revisorerna kan därför vilja uttrycka klara och skilda bedömningar av varje 
nämnd. (Svenska Kommunförbundet & Landstingsförbundet, 2000) De 
förtroendevalda revisorerna har vid oenighet rätt att avge fler än en 
revisionsberättelse, då den enskilde revisorn alltid har rätt att upprätta en egen 
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revisionsberättelse. De granskningsinsatser som utförs av revisorerna har därmed 
ett stort värde genom de förhållanden som kan uppdagas vid revisionen. (Svenska 
Kommunförbundet, 2001) Enligt kapitel 9 § 16 KL skall de sakkunnigas rapporter 
bifogas till revisionsberättelsen. Det är dock de förtroendevalda revisorerna som 
har det yttersta revisionsansvaret och de som skall föreslå fullmäktige om 
ansvarsfrihet skall tillstyrkas eller avstyrkas (Gustafsson, 1999). Trots revisorernas 
årliga arbete är det fullmäktige som gör den slutgiltiga bedömningen i 
ansvarsfrågan (Svenska Kommunförbundet, 2001). 
 
Vid studier av kommunala revisionsberättelser har Svenska Kommunförbundet 
kunnat konstatera att det saknas en enhetlig utformning av de kommunala 
revisionsberättelserna. Dessa dokument uppvisar stora variationer både vad gäller 
form, språk och omfattning. För att i större utsträckning kunna skapa jämförbarhet 
mellan revisionsberättelser och på så sätt utveckla en god revisionssed i fråga om 
dessa dokument, bör kommunerna utgå från lagstiftningen och sedan använda sig 
av samma uppbyggnad och språkbruk. Det omfattande uppdrag som den 
kommunala revisionen innebär påverkar den kommunala revisionsberättelsen 
som, förutom de grundläggande formella kraven, kommit att utformas olika på 
grund av de förhållanden som finns lokalt. (Svenska Kommunförbundet, 2000)  
 

 

3.4 Intressenter 
 
Revisorernas ställningstagande i aktiebolag riktar sig i första hand till staten och 
ägarna, vilka har en tydlig rättslig ställning av revisionen. I statens fall då revisorn 
enligt ABL skall anmärka i revisionsberättelsen om företaget inte fullgjort sina 
åtaganden i skatte- och avgiftshänseende och också översända en kopia till 
skattemyndigheten. Revisorn utgör således ett verktyg i statens (fiscus) tjänst. 
Ägarnas intresse av revisionen är mer ursprungligt än statens, då revisionen är 
ägarnas redskap för att kontrollera att styrelsen fullgjort sitt uppdrag. Detta 
återspeglas även i att revisionsberättelsen är riktad till ägarna. Revisorernas plikter 
gentemot övriga intressentgrupper, såsom anställda, kreditgivare, leverantörer, 
kunder och samhället i övrigt, är dock begränsade till en tillsyn av att de 
bestämmelser som finns till skydd för dessa grupper enligt ABL och 
bolagsordningen respekteras. Revisionen utgör därför endast ett indirekt skydd för 
dessa intressentgrupper. (SOU 1999:76) 
 
I KL anges uttryckligen inte någon speciell intressentgrupp förutom 
kommunalfullmäktige och det är alltså endast fullmäktiges intressen som är erkänt 
av rättsordningen. I övrigt kan staten och kommunmedborgarna, i form av 
finansiärer, ses som de huvudsakliga intressenterna av den kommunala revisionen. 
Staten har förutom ur ett finansiärperspektiv även intresse av revisionen i form av 
medborgar- och statsperspektiv. Från medborgarnas sida finns också en 
demokratisk aspekt. Intressentgrupperna leverantörer, kunder och kreditgivare har 
i kommunala sammanhang inte samma starka intresse som för aktiebolag, då 
konkurshot eller fordringar inte innebär lika stora risker. Det råder inget tvivel om 
att kommunrevisionen har en omfattande intressentkrets men dessa har inte 
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uppmärksammats i lagstiftningen i samma utsträckning som inom det 
aktiebolagsrättsliga området. (Ibid)  
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4. Teori 
 
 
I detta kapitel presenterar vi de teorier som ligger till grund för de hypoteser vi 
har formulerat. Vidare beskriver vi fyra granskarroller utefter deras kompetens 
och oberoende.  
 
 

4.1 Agentteori 
 
Agentteorin behandlar relationen mellan två parter, principalen och agenten. 
Principalen är uppdragsgivare och agenten är uppdragstagare åt huvudmannen. 
(Hatch, 2000) Grundläggande antaganden i agentteorin är att det finns en 
målkonflikt mellan principalen och agenten (Nygaard, 2002). Det antas vidare att 
principalen och agenten agerar rationellt och att de vill använda den kontraktuella 
processen för att maximera sina vinster (Adams, 1994). Principalens och agentens 
inställning till att utsätta sig för risk skiljer sig även åt. Teorin föreskriver att 
agenten är riskovillig när förhållandet rör hans/hennes egen ekonomi, men att 
agenten mycket väl kan vara riskneutral eller till och med risksökande när det 
gäller förhållanden som rör principalens ekonomi. (Nygaard, 2002) Principalen 
brukar däremot föreskrivas vara riskneutral (Anthony & Govindarajan, 2000). I 
och med dessa antaganden uppstår en risk att agentens handlande i alla situationer 
inte överensstämmer fullt ut med principalens intresse (Hatch, 2000). 
 
Genom att ha ett kontrakt mellan de båda parterna kan principalens intresse 
skyddas och säkerställas. Kontraktet skall specificera gränser och handlingar samt 
utlova belöningar om huvudmannens mål blir uppfyllda. Även om det föreligger 
ett kontrakt kan principalen dock inte vara helt säker på att agenten fullgör sina 
skyldigheter och alltid tar sitt ansvar eftersom det oftast saknas fullständig 
information. (Ibid) Agentteorin baseras på antagandet att agenten har mer 
information än principalen (Adams, 1994). Fullständig information kan erhållas 
genom direkt observation men är sällsynt eftersom det är mycket tidskrävande och 
kostsamt.  Vanligast är att det råder ofullständig information. Risken för att 
agenten inte fullgör sina skyldigheter kan då minskas genom övervakning. En 
form av övervakning är att anlita revisorer för att granska verksamhetens 
förvaltning och räkenskaper. (Hatch, 2000) 

 
 

4.1.1 Agent-principalrelation i kommuner respektive aktiebolag 
 
Agentteorin kan appliceras i aktiebolag genom att betrakta aktieägarna som 
principal och företagsledningen som agenter. För att säkerställa att 
företagsledningen handlar i aktieägarnas intresse utser aktieägarna externrevisorer 
som skall granska förvaltningen och redovisningen. (Ibid) Agentteorin uttrycker 
även att tillsättandet av interna revisorer är ett sätt att säkerställa den interna 
kontrollen. Således tillsätter företagsledningen internrevisorer för att på så vis 
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signalera till aktieägarna att de handlar efter deras intresse och företagsledningen 
blir härigenom principal gentemot internrevisorn. (Adams, 1994)  
 
Då agentteorin appliceras i kommuner ses kommunfullmäktige som principal och 
kommunstyrelsen och övriga nämnder som agenter. För att säkerställa att 
kommunstyrelsen samt övriga nämnder har bedrivit den kommunala verksamheten 
på ett lagligt och ändamålsenligt sätt är de förtroendevalda revisorernas 
övervakning ett av fullmäktiges viktigaste instrument och ett krav enligt KL. 
(Häggroth & Peterson, 1999) Som nämnts tidigare skall, enligt kapitel 9 § 8 KL, 
de förtroendevalda revisorerna biträdas av sakkunniga biträden som de själva 
väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att kunna säkerställa en effektiv 
kommunal revision. Målet med anlitande av sakkunniga biträden är att inge 
förtroende för kommunernas intressenter genom att dessa är oberoende och 
innehar kompetens, vilka även är grundkraven för att förtroende skall uppnås. 
Detta kommer till uttryck först när intressenterna tar del av kommunernas 
årsredovisningar och då speciellt revisionsberättelserna. (Cassel, 1996) 
 
 

4.2 Förtroende  
 
Förtroendet för revisorerna kan kopplas till revisionsberättelsernas utformning och 
revisorns benägenhet att rikta anmärkningar mot de granskade samt att tillstyrka 
eller avstyrka ansvarsfrihet. Som nämnts är oberoende och kompetens 
grundkraven för att förtroende skall kunna uppnås. Kompetensen tar sig uttryck i 
bland annat efterlevnad av god revisionssed. Vad gäller oberoendet bör revisorns 
lojalitet riktas till principalen men även mot revisorns professionalitet med dess 
kompetenskrav och etiska värden. (Cassel, 1996)   
 
Väljare och intressenter kan känna misstro mot kommunpolitiker och mot 
företagsledningen i aktiebolag, vilket medför att förtroendet för dem kan rubbas. 
De personer, mot vilka misstro riktas, är oftast de som är principal åt de 
förtroendevalda revisorerna. Då dessa personer har förtroende för revisorerna 
uppstår en förtroendekonflikt eftersom ett rubbat förtroende för principalen 
indirekt även medför ett rubbat förtroende för revisorerna. (Ibid)  
 
 
4.2.1 Kompetens 
 
Titeln revisor är inte skyddad, vilket innebär att vem som helst får kalla sig 
revisor. Det finns dock olika kategorier av revisorer som till exempel 
auktoriserade, godkända, interna och förtroendevalda. (FAR, 2000) Vilka krav på 
kompetens som ställs på de olika kategorierna skiljer sig väsentligt åt men för att 
en revisor skall anses vara professionell krävs dels en specifik kompetens, dels att 
en sådan kompetens kan garanteras. (Cassel, 1996) Kompetens kan, i 
revisionssammanhang, delas in i tre kategorier. Den första är rättslig kompetens, 
vilket innebär att revisorn skall ha tillgång till granskningsobjektet och de 
handlingar samt uppgifter som är nödvändiga för uppdragets utförande. Den andra 
är ekonomisk kompetens, det vill säga att det krävs ekonomiska resurser för att 



 24

kunna genomföra granskningen. Den tredje kategorin är kunskapsmässig 
kompetens, vilket innebär att revisionen måste ha tillgång till relevant kunskap, 
till exempel kunskap om granskningsobjektet och granskning i allmänhet. Denna 
kategori är till viss del beroende av den ekonomiska kompetensen eftersom 
kunskapsmässig kompetens vanligen kan upphandlas. (Lundin, 1999)  
 
 
4.2.1.1 Auktoriserad respektive godkänd revisor 
 
Enligt kapitel 10 § 1 i aktiebolagslagen (ABL) skall varje aktiebolag utse minst en 
revisor. Beroende på aktiebolagets storlek skall revisorn antingen vara godkänd 
eller auktoriserad, vilket stadgas i kapitel 10 § 11 ABL. För att bli auktoriserad 
respektive godkänd revisor ställs särskilda kunskapsmässiga kompetenskrav. Det 
som krävs är dels en ekonomisk högskoleutbildning omfattande 160 poäng, dels 
en praktisk erfarenhet av revisionsarbete på 5 år för de auktoriserade revisorerna 
respektive 3 år för de godkända revisorerna samt avläggande av olika 
kunskapsprov. (FAR, 2000) Den kunskapsmässiga kompetensen säkerställs även 
av att den auktoriserade eller den godkända revisorn, enligt kapitel 10 § 11 ABL, 
skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden. 
Detta med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet som fordras 
för att fullgöra uppdraget. För att säkerställa att revisorsverksamheten är av hög 
kvalitet samt uppfyller de etiska kraven utövar den statliga Revisorsnämnden 
tillsyn över de auktoriserade och godkända revisorerna. Föreningen auktoriserade 
revisorer (FAR) och Svenska revisorssamfundet (SRS) har även 
kvalitetskontrollprogram för sina ledamöter och byråer. (FAR, 2000) Den rättsliga 
kompetensen är stadgad i kapitel 10 § 7 ABL, där det står att revisorn skall få de 
upplysningar som behövs, av styrelsen och den verkställande direktören, för att 
kunna genomföra granskningen. ABL uttrycker inga andra regler som berör den 
rättsliga kompetensen. Enligt god revisionssed skall dock revisorn göra en 
förberedande informationsinsamling där revisorn går igenom och kartlägger de 
externa och interna förhållanden som påverkar företagets verksamhet. (FAR, 
2002b) 
 
 
4.2.1.2 Internrevisor 
 
Att tillsätta en internrevisor i aktiebolag är inget lagstadgat krav och det finns 
heller inga formella kunskapsmässiga kompetenskrav vad gäller internrevisorer. 
Internrevisorernas förening (IRF) har dock fortbildningskurser för internrevisorer 
och internrevisorn kan genomgå ett internationellt prov genom IRF och bli 
certifierad Internal Auditor. (FAR, 2000) 
 
 
4.2.1.3 Förtroendevald revisor 
 
Några särskilda kunskapsmässiga kompetenskrav för de förtroendevalda 
revisorerna är inte föreskrivna i KL, som endast i kapitel 4 § 5 stadgar att 
revisorerna skall ha en ålder av lägst 18 år samt ha rösträtt i kommunen. Skälen 
till att något kunskapsmässigt kompetenskrav inte införts, enligt SOU 1998:71, är 
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bland annat att en demokratiskt förankrad revision har ett särskilt värde, som är 
väl förenlig med den kommunala självstyrelsen och hör samman med de 
förtroendevaldas kännedom om och engagemang för kommunal verksamhet. Vad 
gäller den rättsliga kompetensen stadgas i kapitel 9 § 12 KL att nämnderna, de 
enskilda ledamöterna, ersättarna i dessa samt de anställda är skyldiga att lämna 
revisorerna de upplysningar som behövs för revisionen. De skall även ge 
revisorerna tillfälle att när som helst inventera de tillgångar som nämnderna har 
hand om och ta del av de räkenskaper samt andra handlingar som berör 
nämndernas verksamhet. De förtroendevalda revisorernas rättsliga kompetens 
stärks även genom kapitel 1 § 5 i sekretesslagen som stadgar rätten till att erhålla 
uppgifter om det är nödvändigt för att myndigheten skall kunna bedriva sin 
verksamhet. För att kunna genomföra granskning av den kommunala 
verksamheten krävs ekonomiska resurser. De ekonomiska resurserna skiljer sig åt 
i kommunerna, vilket ställer höga krav på den budget som ligger till grund för 
antalet timmar som de förtroendevalda revisorerna och de sakkunniga biträdena 
lägger ner på sitt granskningsarbete. De förtroendevalda revisorerna saknar 
lagstadgad möjlighet att utkräva resurser av viss mängd från fullmäktige vilket 
kan få negativa effekter för revisionsarbetet. (Lundin, 1999) Vi fann det intressant 
att studera om de förtroendevalda revisorernas formella ekonomiska kompetens 
inverkade på antalet revisionsberättelser med avstyrkt ansvarsfrihet eller 
anmärkning och formulerade således följande hypotes:  
 
Hypotes 1: De förtroendevalda revisorer som har ekonomisk utbildning har i 
större utsträckning än de förtroendevalda revisorer som inte har någon ekonomisk 
utbildning riktat anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet i revisionsberättelserna 
2001. 
 
 
4.2.1.4 Sakkunnigt biträde 
 
Vad gäller de sakkunniga biträdenas kunskapsmässiga kompetens stadgar KL 
endast att de sakkunniga biträdena skall ha den insikt och erfarenhet av kommunal 
verksamhet som fordras för att kunna fullgöra revisionsuppdraget i kommunen. 
Det har diskuterats om det skulle införas ett större kunskapsmässigt 
kompetenskrav i form av krav på certifiering av de sakkunniga biträdena eftersom 
certifiering är ett  sätt att säkerställa kvaliteten inom den kommunala revisionen. 
Certifieringen ger även intressenterna ett intryck av trovärdighet och förtroende. 
Anledningen till att det inte har införts ett lagreglerat krav på certifiering är att den 
kommunala organisationen bygger på principerna om kommunal demokrati och 
självstyrelse. Kommunerna har givits stor frihet att själva organisera kommunen 
efter de olika lokala förutsättningarna som finns och ett lagreglerat kompetenskrav 
anses kortsiktigt kunna inskränka dels kommunernas valfrihet, dels flexibiliteten i 
systemet. Det ansågs även att de sakkunniga biträdena redan hade en 
tillfredsställande kompetens. Att den kommunala revisionsbranschen redan på 
frivillig väg angripit certifieringsfrågan bidrog även till att ett lagreglerat 
certifieringskrav inte ansågs vara nödvändigt att införas. (SOU 1998:71) Således 
överlämnades frågan om kompetenskrav och då speciellt certifieringsfrågan till de 
reviderade kommunerna, vilket ledde till att Sveriges kommunala yrkesrevisorers 
förening (Skyrev) bildades år 2000. Skyrev har utformat certifieringsregler för 
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kommunala yrkesrevisorer som började gälla år 2001. Certifieringen gäller för en 
femårsperiod och därefter får det sakkunniga biträdet ansöka om en ny period hos 
Certifieringsnämnden. Utbildningskravet är detsamma som för en 
auktoriserad/godkänd revisor men det tillkommer ett krav på minst 20 poäng i 
ämnet offentlig förvaltning. Certifieringsnämnden kan medge certifiering till 
någon som inte uppfyller ovanstående krav på utbildning om den berörde 
genomgått en kompletterande utbildning eller ett godkänt prov. Kravet på praktisk 
erfarenhet är också densamma som för en auktoriserad revisor men antingen skall 
två år avse praktik inom kommunal revision med handledning av en certifierad 
revisor eller skall de ha haft en ledande position inom kommunal revision under 
en kalendertid av tre år och av en omfattning som måste bedömas ha givit samma 
insikt och erfarenhet som två års heltidsarbete. (www.skyrev.com/Document/ 
Skyrevcertregler.pdf) Certifiering är en slags kvalitetsstämpel som är speciellt 
viktigt vid upphandlingssituationer, då kompetensen inte behöver definieras. De 
sakkunniga biträdena som erhållit certifiering har fått en teoretisk och praktisk 
grund med inriktning på det kommunala området. Vi skulle med följande hypotes 
vilja testa om det finns ett samband mellan anlitande av sakkunniga biträden som 
erhållit certifiering och de revisionsberättelser som lämnas. 

 
Hypotes 2: Andelen certifierade sakkunniga biträden är större i de kommuner där 
anmärkning gjorts samt ansvarsfrihet avstyrkts i revisionsberättelserna 2002. 
 

    I det uppdragsförhållande som finns mellan den förtroendevalda revisorn och det 
sakkunniga biträdet skiljer sig kompetensen mellan de två revisorskategorierna. 
Den förtroendevalda revisorns styrka ligger i vanan av det politiska klimatet och 
hur den kommunala verksamheten fungerar. Det sakkunniga biträdet anlitas i de 
flesta fall för att utföra den praktiska granskningen, då denne har en 
kunskapsmässig kompetens. Med de olika förutsättningar som de två 
revisorskategorierna har i form av kompetens, tror vi att de sakkunniga biträdena i 
större utsträckning ägnar sig åt att granska om räkenskaperna är rättvisande och 
den interna kontrollen är tillräckliga i nämnderna:  

 
Hypotes 3: De sakkunniga biträdena granskar i större utsträckning än de 
förtroendevalda revisorerna om räkenskaperna är rättvisande medan de 
förtroendevalda revisorerna i större utsträckning än de sakkunniga biträdena 
granskar om verksamheten är ändamålsenlig. 
 
Vi tror även att de sakkunniga biträdena i större utsträckning än vad de 
förtroendevalda revisorerna, utgår från begreppen väsentlighet och risk vid 
planeringen av granskningen. 
 
 

4.2.2 Oberoende 
 

“Professional accountants in public practice when undertaking a reporting 
assignment should be and appear to be free of any interest which might be 
regarded, whatever its actual effect, as being incompatible with integrity, 
objectivity and independence“. (Sucher & Buchkova, 2001, s. 819). 
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Revisorernas oberoende har fått allt större betydelse för att kunna upprätthålla 
revisionens trovärdighet och legalisering. Vidare är oberoendet en viktig aspekt 
för de externa revisorernas trovärdighet som ett övervakningsorgan, speciellt när 
ett bolags ledning inte alltid presenterar en fullständig och rättvis finansiell 
information till sina intressenter. (Ibid) Mot bakgrund av att revisorn skall lämna 
en objektiv rapport finns regler för att säkerställa dennes oberoende. Dessa regler 
gäller i första hand jäv i olika former samt andra situationer som kan koppla 
revisorn till den verksamhet som skall granskas. (FAR, 2000)   
 
Enligt doktrinen syftar oberoendet till att ge revisorn kraft att fatta beslut mot 
bakgrund av de fakta som föreligger utan påverkan av andra personer eller 
gruppers önskemål (Lundin, 1999). Genom att revisorerna skall vara oberoende 
vid sin bedömning av de finansiella rapporterna inger de förtroende till bolagets 
intressenter (Gendron & Cooper, 2001). Endast en oberoende revisor kan objektivt 
och förutsättningslöst utföra en revision för att sedan på grundval av sin 
granskning avge en redogörelse för sina iakttagelser (Lundin, 1999). Revisorns 
oberoende i förhållande till den granskade är ovillkorligt, medan det i förhållande 
till uppdragsgivaren avser att revisorn inte får acceptera direktiv från denna i 
sådan utsträckning att han/hon låter sin professionalitet äventyras (Cassel, 2000a).  
 
Kravet på en revisors oberoende i förhållande till den granskade gäller både inre 
och yttre oberoende. Inre oberoende avser revisorns egen förmåga att faktiskt 
förhålla sig oberoende medan yttre oberoende avser utomståendes tro på denna 
förmåga eller snarare förtroendet för revisorn. Det inre oberoendet handlar ytterst 
om moral hos den enskilda revisorn och kan inte regleras med rättsregler. Det yttre 
oberoendet, eller intressentens förtroende för revisorn, kan dock påverkas via 
rättsregler genom att ange de förutsättningar som inte får föreligga i en 
revisorssituation. (Lundin, 1999)  
 
Cassel (2000a) menar att begreppet oberoende kan ha flera tolkningar. För det 
första anser han att de flesta formulerade reglerna om oberoende syftar till att 
juridiska, ekonomiska och sociala förhållanden skall vara sådana att revisorn inte 
har någon ekonomisk fördel av att låta sina uttalanden få ett visst innehåll. För det 
andra betonar Cassel (2000a) den psykologiska aspekten av begreppet oberoende 
och framhäver att våra iakttagelser inte alltid är helt sakliga och objektiva då vi är 
mer benägna att tolka det som vi observerar i ljuset av vad vi önskar. För det 
tredje betonar Cassel (Ibid) även att revisorns civilkurage är avgörande för 
oberoendet och kanske den svåraste aspekten.  
 
 
4.2.2.1 Analysmodellen 
 
Som vi nämnt tidigare är omvärldens förtroende för företag eller i detta fall 
kommuner viktigt att upprätthålla, vilket har lett till att revisionens utförande har 
fått stor betydelse och speciellt att den genomförs på ett objektivt sätt. Vid sidan 
av en revisors yrkeskompetens är både opartiskhet och självständighet två 
nyckelord för att kunna garantera revisionens kvalitet. Detta räcker dock inte utan 
revisorerna måste även se över vissa förhållanden som kan leda till att deras 
opartiskhet och självständighet ifrågasätts. Skulle dessa krav inte kunna uppfyllas 
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skall revisionsuppdraget avböjas. För att effekten av en yrkesrevisors förtroende 
och oberoende skulle få mer genomslagskraft infördes analysmodellen genom den 
nya revisorslagen som trädde i kraft i januari 2002. Huruvida denna modell skall 
tillämpas i praktiken har överlämnats till utvecklingen av god revisorssed och 
praxis. (FAR, 2002a)  
 
Syftet med analysmodellen är att spåra de hot som kan föreligga mot revisorns 
förmåga att genomföra en objektiv revision eller som är ägnade att rubba 
omvärldens förtroende för denna förmåga. Vidare är modellen även ägnad att 
klargöra för revisorn vilka åtgärder som är nödvändiga för att balansera eventuella 
förtroenderisker. Analysmodellen går ut på att revisorn skall göra en analys av sitt 
uppdrag och se om det föreligger omständigheter som kan rubba förtroendet för 
dennes förmåga att utföra uppdraget med opartiskhet, självständighet och 
objektivitet. Analysmodellen är uppbyggd i tre steg (Ibid): 
 
1. Identifiering av förtroendeskadliga förhållanden 
 
För det första skall revisorn identifiera eventuella omständigheter som kan utgöra 
hot mot revisorns opartiskhet eller självständighet. Revisorn skall bland annat 
pröva om det föreligger någon jävsituation enligt 10 kapitlet 16 § ABL. Dessutom 
skall revisorn utgå från följande fem hot för bestämmandet om denne skall avböja 
eller avsäga sig uppdraget (Ibid):  
 
• Egenintressehot, det vill säga om revisorn eller någon av dennes medarbetare 

har ett direkt (affärsmässiga relationer) eller ett indirekt (revisorn har 
ekonomiska intressen i ett företag som äger andelar i revisionsklienten) 
ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet. 

 
• Självgranskningshot, vilket avser rådgivning som inte utgör 

revisionsverksamhet och då revisorn har lämnat råd som till viss del omfattas 
av granskningsuppdraget. Hotet kan även utgöras av att revisorn tidigare har 
varit anställd hos revisionsklienten.  

 
• Partsställningshot, i fall revisorn eller dennes medarbetare uppträder eller har 

uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig 
eller ekonomisk angelägenhet. 

 
• Vänskapshot, det vill säga om revisorn har nära personliga relationer till 

uppdragsgivaren eller någon person i ledningen. 
 

• Skrämselhot, i fall revisorn utsätts för hot eller någon annan påtryckning som 
är ägnad att inge obehag. 

 
Revisorn måste även beakta generalklausulen vid ovanstående bedömning, 
innebärande att revisorn måste avböja eller avsäga sig uppdraget när det föreligger 
något förhållande som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller 
självständighet. Omständigheterna enligt generalklausulen skall bedömas enligt 
god revisorssed. Presumtionsregeln föreligger trots att de fem hoten inte är 
uppfyllda. (Ibid) 
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2. Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden 
 
I steg två görs en bedömning om det med hänsyn till omständigheterna i det 
enskilda fallet, inklusive förtroendestärkande åtgärder, finns anledning att 
ifrågasätta revisorns förmåga eller vilja att utföra uppdraget med opartiskhet och 
självständighet. Exempel på omständigheter kan utgöras av affärstransaktioner 
mellan revisorn och revisionsklienten, tidigare anställning hos revisionsklienten, 
någon av revisorns medarbetare har någon nära personlig relation till någon i 
revisionsklientens ledning. I dessa fall måste revisorn avböja eller avsäga sig 
uppdraget om denne inte kan åstadkomma motåtgärder i form av informativa, 
byråinterna och externa åtgärder (Ibid):  
 
• I de enklare fallen räcker det med informativa åtgärder som exempelvis ett 

granskningsutlåtande från revisorn om sitt ställningstagande i den aktuella 
frågan och skälen härtill för att ett självgranskningshot skall balanseras.  

 
• De byråinterna åtgärderna kräver större förtroenderisker som leder till en 

tillämpning av goda byrårutiner med interna kvalitetssäkringssystem.  
 

• Då de interna kvalitetssäkringssystemen inte är tillräckliga krävs det externa 
åtgärder i form av en kompletterande granskning av en yrkesrevisor utanför 
revisionsgruppen som kan avge ett andra utlåtande. Här kan man till exempel 
ta landets kommuner som har sina förtroendevalda revisorer men som skall 
biträdas av yrkesmässiga revisorer, vilka antingen är anställda av kommunen 
eller vid ett privat revisionsföretag.  

 
Om ovanstående motåtgärder inte är tillräckliga måste revisorn avböja eller avsäga 
sig uppdraget. (Ibid) 
 
3. Dokumentation av prövningen 
 
Slutligen skall revisorn dokumentera själva analysarbetet, vilken skall  omfatta 
upplysningar om varje förhållande som har betydelse för tillämpningen av 
analysmodellen, identifiering av förtroenderubbande omständigheter och åtgärder 
som har vidtagits vid  bedömning av förtroendehoten med mera.  
 
Om en revisor inte följer analysmodellen och det föreligger omständigheter som 
kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet eller självständighet och detta hot 
inte har eliminerats, kan revisorn skada sin klient då uppdraget upphör i förtid. 
Revisorn kan drabbas av disciplinära åtgärder av Revisorsnämnden. Varning i 
kombination med straffavgift förekommer om revisorn inte följer analysmodellen 
i sina uppdrag. Nästa steg är erinran och är omständigheterna mycket allvarliga 
kan godkännandet eller auktorisationen upphävas. (Ibid) 
 
 
4.2.2.2 Rotation 
 
I ett granskningsförhållande är det en stor fördel att revisorn har bra kännedom om 
det företag och den verksamhet som står under granskning. För granskaren tar det 
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en viss tid att förstå verksamheten och de specifika rutinerna i det enskilda 
företaget. Efter en längre tid som granskare finns det dock en risk att granskaren, 
medvetet eller omedvetet, påverkas av det långvariga förhållandet till sin 
uppdragsgivare. Detta kan medföra att granskaren inte vidhåller samma kritiska 
och oberoende förhållningssätt till de som granskas. (FAR, 2000) 
 
En metod som diskuterats och använts för att säkerställa ett oberoende förhållande 
mellan uppdragsgivaren och den som granskar, är att med jämna mellanrum byta 
granskare. Redan 1910 prövade företaget E.I. du Pont de Nemours & Company ett 
system med rotation av externa revisionsfirmor vilket ingick som en del i 
säkerställandet av en oberoende revision. Rotation syftar till att granskaren inte 
skall hamna i ett vänskapligt förhållande till uppdragsgivaren att dennes omdöme 
på något sätt riskerar att han/hon inte kan göra en oberoende bedömning. 
Granskarbytet kan även motiveras med att det finns risk för att granskaren med 
tiden får invanda föreställningar av verksamheten. Det kan därför behövas en ny 
granskare som ser revisionen i företaget ur nya perspektiv. (Zeff, 2003) 
 
I samband med debatten kring revisorernas oberoende och effekterna härav, har 
EU utformat rotationsregler för yrkesverksamma revisorer. Rekommendationen 
innebär att de revisorer som har en nyckelställning i revisionsuppdraget i företag 
av allmänt intresse skall bytas ut inom sju år. Denna revisor får sedan inte 
återvända till samma uppdrag förrän efter minst två år. 
(www.far.se/doc/Revisorsrotation. slutlig.doc) 

 
    Ju längre en revisor arbetar för en och samma uppdragsgivare desto lättare uppstår 

ett vänskapligt förhållande, vilket kan få konsekvenser för revisorns objektiva 
bedömning. Härav vill vi testa följande hypotes: 
 
Hypotes 4: Ju längre den förtroendevalda revisorn har verkat i kommunen desto 
större är benägenheten att avge en revisionsberättelse utan anmärkning eller med 
tillstyrkt ansvarsfrihet. 
 
 
4.2.3 Grad av oberoende  
 
Cassel (1996) anser att man bör tala om grader av oberoende när teorier om 
revisorsrollen skall tillämpas i verkligheten. För det första kan olika grader av 
oberoende anses föreligga inom samma revisorskategori men olika grader kan 
även anses föreligga mellan olika revisorskategorier. Graden av oberoende kan 
alltså beskrivas vara olika mellan till exempel två förtroendevalda revisorer men 
även mellan till exempel ett sakkunnigt biträde och en förtroendevald revisor.  
 
 
4.2.3.1 Auktoriserad respektive godkänd revisor 
 
Det ställs strikta krav på oberoende på de auktoriserad respektive godkända 
revisorerna. Enligt kapitel 10 § 16 ABL får revisorn inte äga aktier i bolaget eller 
vara anställd i eller beroende av bolaget, någon styrelseledamot, VD eller den som 
sköter bokföringen. Revisorn får heller inte delta i ledningen av bolaget eller dess 
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dotterbolag samt ej biträda med bokföringen eller medelsförvaltningen. Vidare får 
revisorn inte låna pengar av bolaget eller av något annat bolag i samma koncern. I 
ABL finns även jävsregler om släktskapsförhållanden. Som nämnts tidigare är 
analysmodellen numera lagfäst i revisorslagen, för prövning av den auktoriserade 
respektive godkända revisorns opartiskhet och självständighet (FAR, 2002). 
Utöver de krav på oberoende som ställs på revisorn i ABL och revisorslagen, har 
även FAR ställt upp etikregler om självständighet och objektivitet som behandlar 
inre respektive yttre oberoende (FAR, 2000).  
 
För en auktoriserad respektive godkänd revisor i ett aktiebolag är en mandatperiod 
på fyra år lagstadgat i ABL. Några rotationskrav har tidigare inte tillämpats och 
finns således inte stadgat i ABL. Med anledning av EU:s rekommendation har 
FAR nyligen givit ut rotationsregler som säger att det inte är förenligt med god 
revisorssed att i ett företag av allmänt intresse acceptera val av revisor för mer än 
två sammanhängande mandatperioder. För att inte hota revisionens kvalitet genom 
ett alltför snabbt införande av reglerna är det dock övergångsvis förenligt med god 
revisorssed att vid ordinarie bolagsstämma 2003 acceptera omval av revisor 
oavsett de närmast föregående mandatperiodernas sammanlagda längd. Det är 
vidare även förenligt med god revisorssed att vid ordinarie bolagsstämma 2004 
acceptera omval av revisor om de närmast föregående mandatperioderna inte har 
uppgått till sammanlagt tio år eller mer.  (www.far.se/doc/Revisorsrotation. 
slutlig.doc) 
 
 
4.2.3.2 Internrevisor 
 
I och med att internrevisorn är anställd i företaget uppstår en oberoendekonflikt 
mellan internrevisorn och företagsledningen. Internrevisorn kan trots detta ha en 
självständig ställning inom organisationen och arbeta på ett opartiskt sätt och 
gentemot den granskade gäller kraven på oberoende. (Cassel, 2000a) Trots att 
internrevisorer i första hand är ett kontrollinstrument för företagsledningen kan 
internrevisorerna i vissa fall även vara ett hjälpmedel för externrevisorerna vid 
revisionen. I dessa fall stadgar kapitel 10 § 17 ABL att revisorn, vid granskning av 
bolagets eller dess moderbolags interna revision, endast får anlita internrevisorer i 
den utsträckning som är förenlig med god revisionssed. Det är dock viktigt att 
externrevisorn ur oberoendesynpunkt granskar om, och i så fall i vilken 
utsträckning, internrevisorns tjänster kan anlitas vid revisionen (Cassel, 1996). 
 
 
4.2.3.3 Förtroendevald revisor 
 
De förtroendevalda revisorerna behöver inte tillämpa analysmodellen för att 
säkerställa opartiskhet och självständighet, men för att stärka oberoendet har de 
förtroendevalda revisorerna rätt att självständigt, utan fullmäktiges inblandning, 
välja inriktning på granskningen. De har även rätt att självständigt välja 
angreppssätt och metod för granskningen, vilket ofta sker i dialog med de 
sakkunniga biträdena. De har även rätt att självständigt göra analyser och dra 
slutsatser av granskningen. (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, 
2002a) Detta visar sig tydligt genom rätten för varje förtroendevald revisor att 
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avge en egen revisionsberättelse eller anteckna en egen mening i den 
gemensamma revisionsberättelsen (Lundin, 1999).  
 
En formell granskning av de förtroendevalda revisorernas yttre oberoende sker i 
form av de bestämmelser som anges i kapitel 9 § 4 KL. I denna paragraf stadgas 
att om en revisor är jävig enligt kapitel 6 § 25 KL i ett ärende får denne inte delta 
eller närvara vid behandlingen av ärendet. Det utgör dock inget hinder att en 
revisor även sitter med i fullmäktige då fullmäktiges beslutsfattande inte granskas 
(Svenska Kommunförbundet, 2001). Förhållandet mellan revisorerna och 
kommunfullmäktige är inte lagreglerat ur oberoendesynpunkt och det saknas 
således klara regler som stärker de förtroendevalda revisorernas oberoende i 
förhållande till fullmäktige. Ur oberoendesynpunkt är förhållandet mellan de 
förtroendevalda revisorerna och de politiska partierna ett problem eftersom de 
förtroendevalda revisorerna vanligen utses på partipolitisk grund av sina egna 
partikamrater. Detta ställer höga krav på den enskilda revisorn och kan medföra 
svårigheter att förhålla sig oberoende och inte ta partipolitisk hänsyn under 
revisionsarbetet. (Lundin, 1999)  
 
De förtroendevalda revisorerna väljs av fullmäktige för en mandatperiod av fyra 
år.  Vid val av revisorer utgör tidigare uppdrag som förtroendevald revisor inget 
hinder eftersom det saknas rotationskrav vad gäller de förtroendevalda 
revisorerna.  
 

 I samband med att en förtroendevald revisor lämnar en revisionsberättelse som 
avstyrker ansvarsfrihet eller innehåller en anmärkning, kan dessa ses som 
oönskade från kommunens sida, trots att de gjort en korrekt granskning. I 
slutändan är det dock kommunfullmäktige som tar beslut om att tillstyrka eller 
avstyrka ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. Trots detta förhållande vill vi 
studera om icke omvalda förtroendevalda revisorer i större utsträckning riktat 
anmärkningar eller avstyrkt ansvarsfrihet i revisionsberättelserna år 2001. Vår 
hypotes lyder således:  
 
Hypotes 5: I de kommuner där anmärkning riktats eller ansvarsfrihet avstyrkts år 
2001 är andelen omvalda förtroendevalda revisorer (ordförande) lägre.  
 
 
4.2.3.4 Sakkunnigt biträde 
 
De sakkunniga biträdena är antingen anställda av kommunernas interna 
revisionskontor eller yrkesrevisorer som är anställda av externa revisionskontor. 
De sistnämnda är inte ledamöter av fullmäktige, anställda av kommunen, 
förtroendevalda eller på annat sätt direkt eller indirekt involverade i 
kommunstyrelsen och övriga nämnder som ingår i revisorernas revidering utan de 
fungerar som externa oberoende sakkunniga biträden. För de sakkunniga biträdena 
som är anställda på kommunernas interna revisionskontor kan det uppstå problem 
då det vid detta förhållande föreligger en större risk gällande oberoendet. (Cassel, 
2000a) Härav formulerade vi följande hypotes:  
 
 



 33

 
Hypotes 6: Andelen anmärkningar är större i de kommuner som har externa 
sakkunniga biträden. 
 
De sakkunniga biträdenas oberoendeställning behandlas inte i KL. Skyrev har 
dock utformat ett förslag till ett yrkesetiskt regelverk för Skyrevs samtliga 
medlemmar som bland annat behandlar oberoendefrågan. Enligt förslaget skall ett 
sakkunnigt biträde agera så att hans/hennes oberoende och integritet inte kan 
ifrågasättas. Ett sakkunnigt biträde får vidare inte låta sig påverkas av annan så att 
hans/hennes oberoende ifrågasätts och om oberoende inte kan upprätthållas skall 
det sakkunniga biträdet avböja sig uppdraget (www.skyrev.com/GodSed/Forslag 
_Etiska%20regler.pdf).  
 
KL uttrycker inga regler om när eller för hur lång tid de sakkunniga biträdena skall 
anlitas utan det avgör de förtroendevalda revisorerna. Ur kvalitets- och 
effektivitetssynpunkt är det dock inte bra att byta sakkunnigt biträde för ofta, då 
denna/dessa kan tappa kontinuitet i arbetet (Svenska Kommunförbundet & 
Landstingsförbundet, 2001). Den vanligaste avtalstiden är 2-3 år med en ettårig 
förlängningsmöjlighet. (Svenska Kommunförbundet & Landstingsförbundet, 
2001) 
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5. Empirisk metod 
 
 
I detta kapitel redogör vi för den empiriska metod vi använt oss av vid 
undersökningen. Vi gör även en analys av det bortfall som uppstod i samband 
med den empiriska undersökningen. Vidare för vi ett resonemang kring 
uppsatsens validitet och reliabilitet. Slutligen behandlar vi de tester som använts 
för hypotesprövning. 
 

 

5.1 Val av undersökningsmetod 
 
Eftersom vi följer en positivistisk ansats och då vi valt en kvantitativ metod föll 
valet ganska naturligt på en surveyundersökning vid genomförandet av vår 
undersökning. Fördelen med standardiserade enkätfrågor är dels att dessa 
underlättar en jämförelse mellan respondenterna och dels möjliggör en 
generalisering utifrån insamlad data. Enkäterna måste dock vara välplanerade och 
noga genomarbetade. Nackdelen med en surveyundersökning är att 
sammanställningen av det empiriska materialet kan ta mycket tid i anspråk samt 
att vi kan gå miste om värdefull information. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2000) 
Trots dessa nackdelar fann vi att en surveyundersökning var den praktiskt mest 
genomförbara metoden för att analysera de förtroendevalda revisorernas och de 
sakkunniga biträdenas kompetens och oberoende.  
 
 

5.2 Urval 
 
Vi har genomfört en totalundersökning, vilken innefattar frågor till ordföranden 
eller vice ordföranden för de förtroendevalda revisorerna samt revisionsansvarig 
för de sakkunniga biträdena i landets samtliga kommuner för år 2001. 
Målsättningen var att undersöka de förtroendevalda revisorernas och de 
sakkunniga biträdenas kompetens och oberoende vid den kommunala revisionen.  
 
Vi valde att genomföra en totalundersökning dels för att resultatets tillförlitlighet 
ökar, dels för att det endast fanns enstaka studenter från universitet eller högskolor 
i landet som behandlat kommunal revision i sina C- eller D-uppsatser. I dessa 
uppsatser har ett snävare urval gjorts, då endast ett fåtal av landets kommuner har 
medverkat i undersökningen. Det är dock värt att nämna att Svenska 
Kommunförbundet har gjort egna undersökningar bland landets kommuner. År 
2001 valdes på grund av att kommunerna inte hade fastställt sina årsredovisningar 
och revisionsberättelser för år 2002 i början av vår uppsatstid.  
 
För att testa våra hypoteser valde vi att fråga de personer som satt som ordförande 
för de förtroendevalda revisorerna år 2001. Då den ordinarie ordföranden inte 
kunde medverka valde vi att fråga vice ordförande. Till de sakkunniga biträdena 
valde vi att fråga den person som var revisionsansvarig i kommunen år 2001. Vi 
ansåg att ordföranden och revisionsansvarig var de mest relevanta personerna att 
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tillfråga med tanke på uppsatsens syfte. Vi skulle även ha kunnat rikta våra 
enkätfrågor till de övriga förtroendevalda revisorerna eller de övriga som arbetade 
som sakkunniga biträden i kommunerna, men vi ansåg att det hade blivit en alltför 
stor och tidskrävande undersökning.  
 
 

5.3 Insamling av primärdata 
 
Vi tog kontakt med kommunerna via deras e-postadresser för att få information 
om vem som satt som ordförande respektive vice ordförande för de 
förtroendevalda revisorerna samt vilka som var sakkunnigt biträde i kommunerna 
år 2001. Vi frågade även kommunerna om telefonnummer, adresser och e-
postadresser till revisorerna, något som skulle visa sig vara problematiskt, då 
kommunerna inte alltid hade fullständiga uppgifter. Vad gäller vem som var 
revisionsansvarig för de sakkunniga biträdena visade det sig att kommunerna i 
många fall saknade denna information. Vi fick då ta kontakt med 
revisionskontoren för fullständig information. 
 
Då vi i första hand använde oss av en framtagen hemsida, där enkäterna lades ut, 
var vi intresserade av att få information om respondenternas e-postadresser. Via e-
post skickade vi ut ett följebrev till våra respondenter med information om vår 
enkätundersökning samt en länk till vår hemsida, se bilaga 1. Respondenterna 
kunde på detta sätt ta sig vidare via länken till vår hemsida och fylla i enkäten och 
därefter skicka den till en av våra e-postadresser som var kopplad till hemsidan. 
Varje respondent fick en personlig kod för att underlätta vår sammanställning av 
svaren och för att veta vilka vi var tvungna att påminna.  
 
Anledning till att vi skickade enkäterna via e-post var både av kostnads- och 
effektivitetsskäl. I de 87 fall då e-postadresser saknades fick vi dock skicka ut 78 
enkäter brevledes med frankerade svarskuvert samt 6 enkäter skickades ut via fax. 
För att öka svarsfrekvensen i vår undersökning skickade vi ut påminnelser via e-
post till de respondenter vi ej erhållit svar från.  
 
 

5.4 Utformning av enkäterna 
 
Till vår undersökning utformades två enkäter, se bilaga 2 och 3, vilket krävde en 
genomtänkt arbetsprocess för att få bra underlag till vår analysdel. Vi utgick från 
vår problemställning, vårt teoretiska avsnitt samt våra hypoteser för att kunna 
avgöra vilka frågor som skulle tas med och hur dessa sedan skulle utformas. 
Frågornas utformning har stor betydelse för att få så användbara och tillförlitliga 
svar som möjligt samt för att undvika ett eventuellt bortfall (Lundahl & Skärvad, 
1999).  
 
Respondenterna har erhållit frågor som berör deras oberoende och kompetens. Vi 
har försökt att använda ett så enkelt språk som möjligt för att respondenterna inte 
skulle missuppfatta frågorna. Vi beslutade att använda 25 slutna frågor i enkäterna 
för att en enkel sammanställning skulle kunna genomföras. I 9 fall har däremot 
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öppna frågor använts, då vi har ansett att de slutna frågorna inte har varit 
tillräckligt uttömmande. I resterande 5 frågor har en intervallskala mellan 1 och 7 
har använts, där 1 representerade i liten omfattning och 7 representerade i mycket 
stor omfattning.  
 
I båda enkäterna började vi med neutrala frågor som gällde för alla de 
förtroendevalda revisorerna och de sakkunniga biträdena. Därefter ställdes frågor 
kring den enskilde respondentens kompetens och oberoende, vilka kunde vara av 
känslig karaktär. Avslutningsvis ställde vi allmänna frågor till båda grupperna 
kring granskningen i kommunerna. Vi har även ställt frågor kring 
revisionsberättelserna för år 2002 till de förtroendevalda revisorerna, då dessa inte 
var fastställda i början av vår uppsatstid.   
 
I vårt följebrev presenterade vi vår problematisering och syfte med vår uppsats för 
att respondenterna skulle förstå vad undersökningen gällde. Vi förklarade även att 
respektive svar i vår sammanställning skulle ske anonymt och att ingen person 
skulle kunna utläsa från vilken respondent som hade svarat. I slutet av brevet 
lämnades våra telefonnummer och e-postadresser för att kunna ge respondenterna 
möjligheten att ta kontakt med oss vid eventuella oklarheter kring enkäten.   
 
För att enkelt kunna sammanställa det empiriska materialet använde vi oss av 
SPSS, vilket dataprogram även har använts för att kunna pröva våra hypoteser. Vi 
har valt att sammanställa det empiriska materialet i tabellform, se bilaga 4 och 5. 
 
 

5.5 Urval och insamling av sekundärdata 
 
Sekundärdata avser det material som andra personer har samlat in och 
sammanställt (Lundahl & Skärvad, 1999). Efter att vårt ämnesområde och 
undersökningsobjekt var fastställt började vi att leta information kring kommunal 
revision. Först gjorde vi en genomgång av gällande KL, som hade ändrats år 2000, 
men vi gick även igenom ABL för att studera likheter och skillnader mellan 
revision av ett aktiebolag och en kommun.  
 
Vi har även från samtliga kommuner samlat in årsredovisningar för år 2001 för att 
kunna studera om några anmärkningar hade riktats och om ansvarsfrihet hade 
avstyrkts, då dessa handlingar är målet för den kommunala revisionen. Svenska 
Kommunförbundet har en hemsida, där det finns information om e-postadresser 
till landets samtliga kommuner, vilken vi använde vid beställningen av 
årsredovisningarna och revisionsberättelser för år 2001. Efter tre 
beställningspåminnelser beslutade vi oss för att nöja oss med de årsredovisningar 
och revisionsberättelser som vi vid den tidpunkten erhållit. Nackdelen med att 
använda kommunernas allmänna e-postadresser torde vara att vi inte kan vara 
säkra på att rätt person får vår beställning och att det då tar tid innan vi får 
handlingen hemskickad.  
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5.6 Källkritik 
 

5.6.1 Validitet 
 
Validiteten innebär att undersökaren mäter vad den avser att mäta (Lundahl & 
Skärvad, 1999), vilket vi har gjort genom användning av standardiserade 
enkätfrågor i vår totalundersökning. Möjligtvis kan det finnas någon aspekt inom 
vårt problemområde som vi inte har berört i vår undersökning, men som vi inte 
ansåg ha någon betydelse för vårt syfte. Då vi även har studerat 
revisionsberättelser för år 2001 kan dessa rapporters utformningar ha betydelse för 
vår undersökning av riktade anmärkningar och tillstyrkande/avstyrkande av 
ansvarsfrihet. Som nämnts tidigare finns det ej en säkerställd praxis i de 
kommunala revisionsberättelserna, speciellt i de fall då anmärkningar skall riktas. 
Vi har valt att endast använda de revisionsberättelser som klart uttrycker att 
anmärkningar har riktats. På så sätt anser vi att trovärdigheten av vår 
undersökning stärks.  
 
 
5.6.2 Reliabilitet  
 
De faktorer som talar för en hög reliabilitet i vår enkätundersökning är att frågorna 
var standardiserade samt att vi har varit tillgängliga via telefon eller via e-
postadresser för att undvika oklarheter i samband med respondenternas 
medverkande. Den faktor som skulle tala emot en hög reliabilitet är att en 
surveyundersökning kan leda till att respondenterna inte lämnar sina ”sanna” svar 
eller avsiktligen ljuger om sina svar i brist på förståelse för frågorna. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) Då vi har adresserat enkäterna till ordföranden eller vice 
ordföranden för de förtroendevalda revisorerna samt till revisionsansvarigt 
sakkunnigt biträde anser vi att reliabiliteten har förstärkts. Trots detta kan vi inte 
vara helt säkra på att den respondent som skulle besvarat enkäten är den person 
som verkligen har medverkat i undersökningen.  
 
 

5.7 Bortfallsanalys  
 
Vi har totalt skickat ut 578 enkäter, eftersom det fanns 289 kommuner i Sverige år 
2001. Svarsfrekvensen bland de förtroendevalda revisorerna var 74,7 % medan de 
sakkunniga biträdenas svarsfrekvens var 47,1 %. Enskilda frågor i enkäterna 
uppvisar dock ett större bortfall än det totala, vilket kan bero att respondenten inte 
velat svara på frågan eller för att han/hon inte förstått frågan.  
 
Av de 289 enkäter vi skickade ut till de förtroendevalda revisorerna skickades 115 
enkäter ut per brev och 7 per fax och övriga per e-post. Svarsfrekvensen bland de 
förtroendevalda revisorer som lämnat svar per brev eller fax var 89,3 %. Vad 
gäller enkäter till de sakkunniga biträdena skickades dessa uteslutande ut via e-
post. 
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Gällande kommunernas årsredovisningar med revisionsberättelser har vi erhållit 
totalt 258 stycken. Trots påminnelser har ett bortfall om 31 stycken förekommit.  
Vi har hela tiden trott att vi skulle få en högre svarsfrekvens från de sakkunniga 
biträdena, då de är anställda av respektabla revisionsbyråer samt att vi skickade 
enkäten via deras personliga e-postadresser. En anledning till bortfallet kan vara 
att respondenterna av säkerhetsskäl inte velat öppna vår bifogade länk till vår 
hemsida. Vi anser dock inte att detta skulle vara den stora anledningen till 
undersökningens bortfall. Detta förhållande kan även ha förelegat bland de 
förtroendevalda revisorerna. 
 
Vi har varit medvetna om att vårt problemområde kan vara av känslig karaktär, då 
det har rört sig om frågor kring de förtroendevalda revisorernas och de sakkunniga 
biträdenas kompetens och oberoende. Detta kan ha medfört att respondenterna valt 
att inte medverka i vår enkätundersökning. Då vi haft en begränsad svarsperiod 
kan detta även påverkat svarsfrekvensen. Dessa två orsaker anser vi ha förorsakat 
den största anledningen till undersökningens bortfall.  
 
 

5.8 Chi-två test 
 
I fyra av våra hypoteser har vi valt att använda oss av Pearsons Chi-två test då 
detta prövar om det finns något samband mellan nominalskalevariabler. I vår 
analys har vi velat studera om det föreligger någon skillnad i svaren mellan två 
grupper. Pearsons Chi-två mått bygger på skillnaden mellan förväntade och 
verkliga data. P-värdet är vidare det värde som mäter signifikansen. I vår 
undersökning har vi utgått från en signifikansnivå på 5 % vilket innebär att ett p-
värde understigande 0,05 visar på en signifikant skillnad mellan svaren för de 
olika grupperna. (Aronsson, 1994) Resultatet av de hypoteserna vi testat med Chi-
två test redovisas i bilaga 6. 
 
 

5.9 Mann-Whitneys test 
 
Mann-Whitneys test används för att testa skillnader mellan medelvärden hos två 
urval och tillämpas i stället för t-test då ordinalskaledata har använts. För att visa 
på en signifikant skillnad mellan medelvärden hos två grupper kontrolleras p-
värdet. Då vi även i de övriga två hypoteserna, där vi använt oss av Mann-
Whitneys test, utgått från en signifikansnivå på 5 % skall p-värdet understiga 0,05 
för att hypoteserna skall kunna godtas. P-värdet för hypoteserna 3 och 4,  som 
testats med Mann-Whitneys test, redovisas i bilaga 6 i kolumnen Asymp. Sig. (2-
tailed). (Aronsson, 1994) 
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6. Analys 
 

 
Med den tidigare presenterade teorin som grund, analyserar vi i följande avsnitt 
resultaten av hypotestestningen.  
 

 

6.1 Hypotes 1  
 
De förtroendevalda revisorernas bidrag vad gäller kunskapsmässig kompetens 
består huvudsakligen av att de är väl insatta i den kommunala organisationen och 
det politiska klimatet (SOU 1998:71). Då den kommunala verksamheten 
innehåller granskning av ekonomiska förhållanden behövs dock även ekonomisk 
kompetens vid revisionsuppdraget. KL ställer inga krav på att förtroendevalda 
revisorer skall ha någon ekonomisk utbildning. För att tillföra kunskapsmässig 
kompetens gällande ekonomi vid granskningen, skall de förtroendevalda 
revisorerna därför anlita sakkunniga biträden. (Lundin, 1999) Det är dock de 
förtroendevalda revisorerna som har det yttersta ansvaret för den kommunala 
revisionen, vilket gör att de förtroendevalda revisorernas kunskapsmässiga 
kompetens blir avgörande för utlåtandet i revisionsberättelserna. Av de 
förtroendevalda revisorerna har cirka 72 % svarat att de innehar någon form av 
ekonomisk utbildning, se bilaga 4, vilket vi anser kunna påverka revisionens 
inriktning och omfattning.   
 
Med den bakgrund som föreligger i samband med det kommunala 
revisionsuppdraget, fann vi det intressant att testa om de förtroendevalda 
revisorernas ekonomiska utbildning har någon inverkan på om de avstyrker 
ansvarsfrihet eller riktar anmärkning i revisionsberättelsen och formulerade 
därmed följande hypotes: 
 
Hypotes 1: De förtroendevalda revisorer som har ekonomisk utbildning har i 
större utsträckning än de förtroendevalda revisorer som inte har någon ekonomisk 
utbildning riktat anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet i revisionsberättelserna 
2001. 
 
Ur tabell 1 går att utläsa att det inte finns någon större skillnad i antalet riktade 
anmärkningar eller avstyrkt ansvarsfrihet i revisionsberättelserna mellan de 
förtroendevalda revisorer som innehar en ekonomisk utbildning och de 
förtroendevalda revisorerna som inte innehar någon ekonomisk utbildning.  
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Tabell 1. Förtroendevalda revisorer med/utan ekonomisk utbildning som riktat 

anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet i revisionsberättelsen år 2001 
 

 Avstyrkt 
ansvarsfrihet eller 

anmärkning 

Avstyrkt ansvarsfrihet 
eller anmärkning, 

procent 

Tillstyrkt 
ansvarsfrihet eller 

anmärkning 

Totalt 

Har ekonomisk 
utbildning 

17 12,5 119 136 

Har ej ekonomisk 
utbildning 

6 12,0 44 50 

Totalt 23 12,4 163 186 

Pearsons Chi-två test: Ej signifikant  

 
Det går således inte att finna något signifikant samband mellan ekonomisk 
utbildning och antalet anmärkningar och avstyrkt ansvarsfrihet i 
revisionsberättelserna 2001.  
 
Hypotesen att, de förtroendevalda revisorer som har ekonomisk utbildning har i 
större utsträckning än de förtroendevalda revisorer som inte har någon 
ekonomisk utbildning riktat anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet i 
revisionsberättelserna, måste följaktligen förkastas. 

 
 

6.2 Hypotes 2 
 
Kompetens är ett av grundkraven för att omvärlden skall kunna ha förtroende för 
en revisor (FAR, 2000). För att säkerställa de förtroendevalda revisorernas 
kompetens samt uppfylla kraven på en effektiv kommunal revision skall de 
förtroendevalda revisorerna biträdas av sakkunniga (SOU 1998:71). Vad gäller de 
sakkunnigas biträdenas kompetens stadgar KL endast att dessa skall ha den insikt 
och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra 
uppdraget. Certifiering av de sakkunniga biträdena är ett sätt att säkerställa den 
grundläggande och för kommunal verksamhet erforderliga kunskapsmässiga 
kompetensen samt erfarenheten (SOU 1998:71). Vår undersökning visar att 45 % 
av de sakkunniga biträdena innehar certifiering, se bilaga 5. 
 
Omvärldens förtroende för revisorerna kopplas ofta till revisionsberättelsen 
eftersom revisorerna i denna uttalar sig dels om resultatet av granskningen, dels 
om de anser att ansvarsfrihet skall tillstyrkas eller avstyrkas. De sakkunniga 
biträdenas granskningsrapport ligger till grund för de förtroendevalda revisorernas 
uttalanden i revisionsberättelserna (SOU 1998:71). Vi vill undersöka om de 
förtroendevalda revisorerna, som år 2002 anlitade certifierade sakkunniga 
biträden, i större utsträckning i revisionsberättelserna riktar anmärkning eller 
avstyrker ansvarsfrihet år 2002, än de som anlitade icke certifierat sakkunnigt 
biträde. Således formulerade vi följande hypotes: 
 
Hypotes 2: Andelen certifierade sakkunniga biträden är större i de kommuner där 
anmärkning gjorts samt ansvarsfrihet avstyrkts i revisionsberättelserna 2002. 
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Tabell 2 visar i hur många kommuner anmärkning har framställts i 
revisionsberättelserna år 2002 samt om de sakkunniga biträdena i dessa kommuner 
var certifierade eller ej. Av tabellen framgår även att i de kommuner där det 
ansvariga sakkunniga biträdet inte var certifierad, riktades anmärkning i 
revisionsberättelsen i något större utsträckning. Detta resultat går emot vårt 
antagande att anlitande av certifierade biträden skulle leda till fler 
revisionsberättelser med anmärkning. För att pröva om det förelåg ett signifikant 
samband av det motsatta förhållandet, att anlitande av icke-certifierade sakkunniga 
biträden i större utsträckning leder till revisionsberättelser med anmärkning, 
genomförde vi ett Pearsons Chi-två test. Testet visade att det inte fanns något 
signifikant samband mellan antalet anmärkningar och anlitande av icke 
certifierade biträden.   
 
Tabell 2.  Revisionsberättelser år 2002 med anmärkning och antalet certifierade 

sakkunniga biträden 
 

 Anmärkning har 
framställts 

Anmärkning har 
inte framställts 

Totalt 

Certifiering har erhållits 17 32 49 
Certifiering har inte erhållits 19 26 45 
Totalt 36 58 94 

Pearsons Chi-två test: Ej signifikant    

 
Vi kan således inte påvisa ett signifikant samband mellan antalet anmärkningar 
och anlitande av certifierade biträden.  
 
Tabell 3 visar i hur många kommuner ansvarsfrihet tillstyrkts respektive avstyrkts 
i revisionsberättelserna år 2002 samt om de sakkunniga biträdena i dessa 
kommuner var certifierade eller ej.  
 
Tabell 3.  Revisionsberättelser år 2002 med avstyrkt ansvarsfrihet och antalet 

certifierade sakkunniga biträden 
 

 Tillstyrkt 
ansvarsfrihet 

Avstyrkt 
ansvarsfrihet 

Vet ej Totalt 

Certifiering har erhållits 47 2  49 
Certifiering har inte erhållits 43 1 1 45 
Totalt 90 3 1 94 

Pearsons Chi-två test: Ej signifikant     

 
Resultatet visar en svag tendens till att anlitande av certifierade biträden i något 
större utsträckning medför att ansvarsfrihet avstyrks. Vi kan dock inte påvisa ett 
signifikant samband mellan avstyrkt ansvarsfrihet och anlitande av certifierade 
biträden. Detta kan ha sin förklaring i att det är för få revisionsberättelser med 
avstyrkt ansvarsfrihet.   
 
Hypotesen att, andelen certifierade sakkunniga biträden är större i de kommuner 
där anmärkning gjorts samt ansvarsfrihet avstyrkts, måste följaktligen förkastas. 
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Utbildningskravet för de certifierade sakkunniga biträdena är detsamma som för en 

auktoriserad eller godkänd revisor men det tillkommer ett krav på minst 20 poäng i 
ämnet offentlig förvaltning. Vår undersökning visar att cirka 47 % av sakkunniga 
biträden som anlitades var auktoriserade eller godkända, se bilaga 5. Vi vill därför 
vidare undersöka om de förtroendevalda revisorerna i större utsträckning avstyrker 
ansvarsfrihet eller riktar anmärkning i revisionsberättelsen om de anlitar 
auktoriserade eller godkända revisorer som sakkunniga biträden. Tabell 4 visar 
dock att så inte är fallet, vilket gör ett Pearsons Chi-två test av hypotesen 
överflödigt. Det kan dock förekomma att fler kommuner haft certifierade 
sakkunniga biträden än vad vår undersökning visar, då resultatet endast visar om 
det ansvariga sakkunniga biträdet var certifierat eller ej i respektive kommun. Av 
denna anledning finns det risk att resultatet är missvisande. 
 
Tabell 4. Revisionsberättelser år 2001 med avstyrkt ansvarsfrihet eller 

anmärkningar och sakkunniga biträden som är auktoriserade eller 
godkända revisorer  

 
 Anmärkning 

eller avstyrkt 
ansvarsfrihet 

Anmärkning eller 
avstyrkt 

ansvarsfrihet, 
procent 

Tillstyrkt 
ansvarsfrihet utan 

anmärkning 

Totalt 

Auktoriserade 
eller godkända 

7 11,86 52 59 

Ej auktoriserade 
eller godkända 

8 11,94 59 67 

Totalt 15 11,90 111 126 

 
Utöver särskilda utbildningskrav ställer certifiering även krav på viss erfarenhet av 
kommunal revision. Härav fann vi det intressant att undersöka om anlitande av 
sakkunniga biträden med längre erfarenhet av kommunal revision i större 
utsträckning ledde till avstyrkt ansvarsfrihet eller anmärkning i 
revisionsberättelsen. Tabell 5 visar dock att det saknas ett sådant samband. 
 
Tabell 5. De sakkunniga biträdenas erfarenhet av kommunal revision 
 

 Anmärkning eller 
avstyrkt ansvarsfrihet 

Tillstyrkt ansvarsfrihet utan 
anmärkning 

Totalt 

<1 år 0 0 0 
1-2 år 1 1 2 
2-3 år  1 10 11 
3-4 år 3 7 10 
4-5 år 2 14 16 
5-6 år 0 6 6 
6-7 år 1 9 10 
7-8 år 0 8 8 
8-9 år 0 2 2 
9< år 7 53 60 
Totalt 15 110 125 
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6.3 Hypotes 3 
 
Systemet med förtroendevalda revisorer i kommunerna är väl förenligt med det 
kommunala självstyret och hör samman med de förtroendevalda revisorernas 
kännedom om och engagemang för kommunal verksamhet. Med anledning av den 
kritik som riktats mot den kommunala revisionen förespråkar Cassel (2001) dock 
ett större inslag av extern revision, vilket även stöds av 46 % av de sakkunniga 
biträdena som medverkat i vår undersökning, se bilaga 5.  
 
En viktig del av den kommunala revisionen är förvaltningsrevisionen, vilken 
innebär en bedömning huruvida den kommunala verksamheten är ändamålsenlig 
samt ekonomiskt tillfredsställande. Revisionsuppdraget ställer utöver politisk 
kompetens även krav på yrkesrevisionella kunskaper, då främst vid 
redovisningsrevisionen. (SOU 1998:71) Av den kunskapsmässiga kompetens som 
de två olika revisorskategorierna besitter, har vi förväntat oss att de 
förtroendevalda revisorerna i större utsträckning kommer att inrikta sitt arbete på 
att genomföra granskningar inom förvaltningsrevisionen, det vill säga 
ändamålsenligheten för verksamheten samt om verksamheten är ekonomiskt 
tillfredsställande och formulerade således följande hypotes: 
 
Hypotes 3: De sakkunniga biträdena granskar i större utsträckning än de 
förtroendevalda revisorerna om räkenskaperna är rättvisande medan de 
förtroendevalda revisorerna i större utsträckning än de sakkunniga biträdena 
granskar om verksamheten är ändamålsenlig. 
 
Sammanställningen av frågorna visar att både de förtroendevalda revisorerna samt 
de sakkunniga biträdena i mycket stor utsträckning granskar de olika områdena, se 
tabell 6 respektive bilaga 4 och 5. På grund av formuleringen av enkätfrågorna 
som ligger till grund för denna hypotesprövning finns det risk att de 
förtroendevalda revisorerna och de sakkunniga biträdena lämnat svar utifrån i 
vilken omfattning de tillsammans granskat de olika områdena i 
granskningsuppdraget. Vi har i vår sammanställning dock utgått från att de 
lämnade svaren endast representerar vad som gäller för de förtroendevalda 
revisorerna respektive de sakkunniga biträdena. 
 
Tabell 6. Förvaltnings- respektive redovisningsrevision 

 
  Antal Medelvärde 

Ändamålsenlighet Förtroendevald revisor 214 6,02 
 Sakkunnigt biträde 132 5,95 

Ekonomiskt tillfredsställande Förtroendevald revisor 214 5,98 
 Sakkunnigt biträde 134 5,98 

Rättvisande räkenskaper Förtroendevald revisor 213 5,98 
 Sakkunnigt biträde 132 5,93 

Intern kontroll Förtroendevald revisor 213 6,01 
 Sakkunnigt biträde 126 6,10 

Mann-Whitneys test: Ej signifikant    
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Det går således inte att påvisa ett signifikant samband mellan 
granskningsområdena och de förtroendevalda revisorerna respektive de sakkunniga 
biträdena.  
Hypotesen att, de sakkunniga biträdena granskar i större utsträckning än de 
förtroendevalda revisorerna om räkenskaperna är rättvisande medan de 
förtroendevalda revisorerna i större utsträckning än de sakkunniga biträdena 
granskar om verksamheten är ändamålsenlig, måste följaktligen förkastas. 

 
Revisorernas planering av revisionsarbetet bör baseras på en bedömning av 
väsentlighet och risk. Detta grundar sig på att revisorernas uppdrag inte exakt kan 
avgränsas och att de därigenom är tvungna att göra väl avvägda val vid 
planeringen av sin granskning. (Svenska kommunförbundet och 
Landstingsförbundet, 2002b)  
 
För revisorer i aktiebolag är väsentlighets- och riskanalys djupt rotade i samband 
med deras yrkesutövning. Anledningen till detta är bland annat att väsentlighets- 
och riskanalysen är stadgad som en del i revisionsprocessen, vilken är en viktig 
rekommendation för externa yrkesrevisorer i deras granskningsutövning. Att följa 
revisionsprocessen ingår även som en del i god revisionssed som i sin tur är 
knuten till lagstiftningen genom kapitel 10 § 3 ABL. Väsentlighets- och riskanalys 
är därmed för de externa yrkesrevisorerna extra viktigt att följa, då det är knutet 
till lagstiftningen. (FAR, 2000) Väsentlighets- och riskanalys torde vara väl 
förankrad även bland yrkesrevisorer som anlitas som sakkunnigt biträde. Vi vill 
således undersöka i vilken utsträckning de förtroendevalda revisorerna respektive 
de sakkunniga biträdena bedömer väsentlighet och risk i planeringen för 
granskningsuppdraget. 
 
Vår undersökning visar att 89 % av de medverkande förtroendevalda revisorerna 
respektive 82 % av de sakkunniga biträdena i stor utsträckning utgick ifrån en 
väsentlighets- och riskanalys vid planeringen av sitt revisionsarbete, se bilaga 4 
och 5. På grund av formuleringen av enkätfrågan finns det även här risk för att de 
förtroendevalda revisorerna och de sakkunniga biträdena lämnat svar utifrån i 
vilken omfattning de tillsammans bedömde väsentlighet och risk i  planeringen för 
granskningsuppdraget. Vi har i vår sammanställning dock utgått från att de 
lämnade svaren endast representerar vad som gäller för de förtroendevalda 
revisorerna respektive de sakkunniga biträdena. Tabell 7 visar att de 
förtroendevalda revisorerna i något större utsträckning än de sakkunniga biträdena 
utgår från väsentlighet och risk vid planeringen av granskningsarbetet. Med 
anledning härav gjorde vi ingen prövning av resonemangen genom Mann-
Whitneys test.      
 
Tabell. 7 Väsentlighets- och riskanalys 
 
  Antal Medelvärde 
Väsentlighet och risk Förtroendevald revisor 213 5,85 

 Sakkunnigt biträde 134 5,55 
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6.4 Hypotes 4 
 
Ett grundläggande krav för revisorerna i sitt granskningsarbete är att inta en 
objektiv och oberoende ställning. Ett hot mot oberoendet är bland annat 
vänskapshotet, som är en del av analysmodellen. (FAR, 2000) En metod som 
används för att minska detta hot är tillämpningen av rotationsregler (Zeff, 2003). 
KL stadgar dock inga regler kring de förtroendevalda revisorernas rotation. Ju 
längre en revisor har arbetat för en och samma uppdragsgivare, desto större är 
risken för att ett vänskapligt förhållande uppstår. Det har framkommit att cirka 40 
% av de medverkande har varit förtroendevald revisor i mer än nio år, se bilaga 4. 
Detta tyder på att rotationen bland de förtroendevalda revisorerna inte är särskilt 
hög, vilket kan påverka oberoendet.  
 
För att se om de förtroendevalda revisorernas  uppdragstid har någon inverkan på 
avgivandet av anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet i revisionsberättelsen ville 
vi testa  följande hypotes: 
 
Hypotes 4: Ju längre den förtroendevalda revisorn har verkat i kommunen desto 
större är benägenheten att avge en revisionsberättelse utan anmärkning eller med 
tillstyrkt ansvarsfrihet. 
 
Tabell 8 visar förhållandet mellan antal år som den förtroendevalda revisorn har 
verkat i kommunen och antalet revisionsberättelser med anmärkningar för år 2001. 
Tabellen visar tydligt att de förtroendevalda revisorerna i betydligt större 
utsträckning avgett en revisionsberättelse utan anmärkning än med anmärkning. I 
de 22 fall där anmärkningar har riktats i revisionsberättelserna uppvisade de 
förtroendevalda revisorerna ingen större skillnad i förhållande till hur länge de har 
verkat i de aktuella kommunerna.  
 
Tabell 8. Antalet revisionsberättelser med anmärkningar år 2001 och antalet år 

som den förtroendevalda revisorn verkat i aktuell kommun 
 

 Anmärkning i 
revisionsberättelsen 

Anmärkning i 
revisionsberättelserna, 

procent 

Ingen anmärkning i 
revisionsberättelsen 

Totalt 

<1 0 0 3 3,0 
1-3 3 9,4 29 32,0 
3-6 6 15,8 32 38,0 
6-9 5 12,8 34 39 
9< 8 10,5 68 76 

Totalt 22 11,7 166 188 

Mann-Whitneys test: Ej signifikant  

 
Således finns det inget signifikant samband mellan antalet anmärkningar i 
revisionsberättelserna och det antal år som de förtroendevalda revisorerna har 
verkat i aktuell kommun. 
 
Vad gäller ansvarsfriheten visar tabell 9 att de förtroendevalda revisorerna har 
tillstyrkt ansvarsfrihet i 183 fall, medan endast 5 fall är avstyrkta. På grund av de 
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få revisionsberättelser med avstyrkt ansvarsfrihet är det dock svårt att se någon 
tendens vad gäller de antal år som de förtroendevalda revisorerna har verkat i 
kommunerna och avstyrkt ansvarsfrihet. 
 
 
Tabell 9.  Tillstyrkt eller avstyrkt ansvarsfrihet respektive antal år de 

förtroendevalda revisorerna har verkat i de aktuella kommunerna 
 

 Tillstyrkt ansvarsfrihet Avstyrkt ansvarsfrihet Totalt 
<1 3 0 3 
1-3 32 1 33 
3-6 37 0 37 
6-9 37 2 39 
9< 74 2 76 

Totalt 183 5 188 

Mann-Whitneys test: Ej signifikant 

 
Det går således inte att påvisa något signifikant samband mellan antalet 
revisionsberättelser med avstyrkt ansvarsfrihet och de antal år de förtroendevalda 
revisorerna har verkat i de aktuella kommunerna. 
 
Hypotesen att, ju längre den förtroendevalda revisorn har verkat i kommunen 
desto större är benägenheten att avge en revisionsberättelse utan anmärkning 
eller med tillstyrkt ansvarsfrihet, måste följaktligen förkastas. 
 
Det utgör inget hinder att en förtroendevald revisor sitter med i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon kommunal nämnd (Svenska 
Kommunförbundet, 2001). Kapitel 9 § 4 KL stadgar dock att om en förtroendevald 
revisor är jävig i ett ärende, enligt kapitel 6 § 25 KL, får denne inte delta i 
granskningen av den nämnd eller styrelse där jävsförhållandet föreligger. I de fall 
de förtroendevalda revisorerna sitter med i fullmäktige, kommunstyrelsen eller 
någon nämnd torde deras oberoende i större utsträckning hotas genom bland annat 
vänskapshotet. Resultatet av vår undersökning visar att 24 % av de tillfrågade satt 
med i fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon nämnd, se bilaga 4. Tabell 10 
visar dock att då ordförande för de förtroendevalda revisorerna sitter med i 
fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon nämnd påverkas inte antalet 
revisionsberättelser med avstyrkt ansvarsfrihet eller anmärkning, vilket gör ett 
Pearsons Chi-två test av hypotesen överflödigt.  
 
Tabell 10. Antal revisionsberättelser med avstyrkt ansvarsfrihet eller 

anmärkningar då förtroendevald revisor sitter med i fullmäktige, 
kommunstyrelsen eller nämnd 

 
 Avstyrkt ansvarsfrihet 

eller anmärkning 
Procent av de som 

svarat 
Totalt 

Sitter med i fullmäktige, ks 
eller en nämnd 

7 15,56 45 

Sitter ej med i fullmäktige, 
ks eller en nämnd 

16 11,03 145 

Totalt 23 12,11 190 



 47

 
 
 

6.5 Hypotes 5 
 
De förtroendevalda revisorernas bedömning av granskningen kan innebära att 
kommunstyrelsen och nämnder, samt ledamöter inom dessa organ, inte beviljas 
ansvarsfrihet. Detta kan leda till att kommunens anseende skadas, vilket inte torde 
vara önskvärt från fullmäktiges sida sett. I detta läge kan fullmäktige avstå från att 
välja samma person som förtroendevald revisor för nästa mandatperiod. År 2002 
var det omval i hela landet av fullmäktige, vilket innebar att fullmäktige skulle 
utse nya förtroendevalda revisorer. Drygt 68 % av de som var förtroendevalda 
revisorsordföranden år 2001 och som medverkade i vår undersökning, blev år 
2002 omvalda för de nästkommande fyra åren, se bilaga 4. Vi har därför testat om 
de förtroendevalda revisorerna, som ej blivit omvalda, i större utsträckning avgivit 
anmärkningar samt ej tillstyrkt ansvarsfrihet i 2001 års årsredovisning.  
 
Hypotes 5: I de kommuner där anmärkning riktats eller ansvarsfrihet avstyrkts år 
2001 är andelen omvalda förtroendevalda revisorer (ordförande) lägre.  
 
Av tabell 11 framgår det att de förtroendevalda revisorer som inte blivit omvalda i 
något större utsträckning lämnat anmärkningar i revisionsberättelsen år 2001.  
 
Tabell 11. Anmärkningar av omvalda/icke omvalda förtroendevalda revisorer  
 

 Anmärkning Anmärkning, 
procent 

Ej 
anmärkning 

Totalt 

Förtroendevald revisor även 2003 12 9,52 114 126 
Ej förtroendevald revisor 2003 10 16,13 52 62 
Totalt 22 11,70 166 188 

Pearsons Chi-två test: Ej signifikant     

 
Det finns således inget signifikant samband mellan antalet revisionsberättelser 
med anmärkningar och antalet omvalda förtroendevalda revisorer, även om det 
finns en tendens att de omvalda förtroendevalda revisorerna i mindre utsträckning 
riktar anmärkning i revisionsberättelsen. Antalet anmärkningar torde vara för få 
för att kunna påvisa ett signifikant samband. 
 
Vi har även studerat om avstyrkt ansvarsfrihet har någon inverkan på omval av de 
förtroendevalda revisorerna. Tabell 12 visar att en avstyrkt ansvarsfrihet i något 
större utsträckning förelegat då de förtroendevalda revisorerna inte blivit omvalda.   
 
Tabell 12. Avstyrkt/tillstyrkt ansvarsfrihet av omvalda/icke omvalda 

förtroendevalda revisorer 
 

 Tillstyrkt  
ansvarsfrihet 

Avstyrkt 
ansvarsfrihet 

Avstyrkt 
ansvarsfrihet, 

procent 

Totalt 

Förtroendevald revisor även 2003 124 2 1,59 126 
Ej förtroendevald revisor 2003 59 3 4,84 62 
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Totalt 183 5 2,66 188 

Pearsons Chi-två test: Ej signifikant     

 
Trots att det finns en tendens att de omvalda förtroendevalda revisorerna i mindre 
utsträckning i revisionsberättelsen avstyrker ansvarsfrihet, torde antalet 
revisionsberättelser med avstyrkt ansvarsfrihet vara för få för att kunna påvisa ett 
signifikant samband. Våra tester visar således att fullmäktiges omval av de 
förtroendevalda revisorerna inte styrs av riktade anmärkningar eller avstyrkt 
ansvarsfrihet i revisionsberättelserna.  
 
Hypotesen att, i de kommuner där anmärkning riktats eller ansvarsfrihet avstyrkts 
år 2001 är andelen omvalda förtroendevalda revisorer (ordförande) lägre, måste 
följaktligen förkastas. 

 
 

6.6 Hypotes 6 
 
I sju av de kommuner vi undersökt anlitas sakkunniga biträden från egna interna 
revisionskontor. Dessa interna revisionskontor är direkt underställda kommunen, 
vilket skulle kunna inverka på revisorernas bedömning. (Cassel, 2000a) De 
sakkunniga biträdena som är externt anställda, det vill säga anlitade från en ur 
kommunens synvinkel fristående revisionsbyrå, är inte direkt underställda 
kommunen. Dessa står därmed inte i ett lika nära beroendeförhållandeförhållande 
till de personer vars arbete de granskar, vilket kan vara fallet i de kommuner som 
har egna interna revisionskontor. I och med att de externt anlitade sakkunniga 
biträdena inte har en lika stark anknytning till de som granskas, torde det föra med 
sig att de förtroendevalda revisorerna, som anlitar externa sakkunniga biträden, i 
större utsträckning riktar anmärkningar samt avstyrker ansvarsfrihet i 
revisionsberättelserna.  
 
Hypotes 6: Andelen anmärkningar är större i de kommuner som har externa 
sakkunniga biträden. 
 
Av tabell 13 framgår att anlitande av internt sakkunnigt biträde i större 
utsträckning, än vid anlitande av externt sakkunnigt biträde, leder till anmärkning 
i revisionsberättelsen, men att antalet kommuner med interna revisionskontor 
torde vara för få för att ett samband skall kunna påvisas. 
 
Tabell 13. Antal revisionsberättelser år 2001 med eller utan  anmärkning samt 

externt respektive internt sakkunnigt biträde  
 

 Anmärkning Anmärkning, 
procent 

Ej anmärkning Totalt 

Externt sakkunnig 26 10,40 224 250 
Intern sakkunnig 1 14,29 6 7 
Totalt 27 10,51 230 257 

Pearsons Chi-två test: Ej signifikant     
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Således visar testet inget signifikant samband mellan antalet revisionsberättelser 
med anmärkningar och antalet externt respektive internt sakkunniga biträden.  
 
Hypotesen att, andelen anmärkningar är större i de kommuner som har externa 
sakkunniga biträden, måste följaktligen förkastas.  
 
Vidare vill vi undersöka i vilken utsträckning anlitande av externa respektive 
interna sakkunniga biträden ledde till avstyrkt respektive tillstyrkt ansvarsfrihet i 
revisionsberättelserna år 2001. Som går att utläsa i tabell 14 har ingen avstyrkt 
ansvarsfrihet förekommit vid anlitande av internt sakkunniga biträden, vilket gör 
ett Pearsons Chi-två test överflödigt.  
 
Tabell 14. Tillstyrkt respektive avstyrkt ansvarsfrihet vid anlitande av externt 

respektive internt sakkunniga biträden år 2001 
 

 Tillstyrkt ansvarsfrihet Avstyrkt ansvarsfrihet Totalt 
Externt sakkunnig 244 6 250 
Internt sakkunnig 7 0 7 
Totalt 251 6 257 
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7. Slutsats 
 

 
I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser samt egna reflektioner. Slutligen ger 
vi förslag på ämnen som kan ligga till grund för fortsatt forskning. 
 

 

7.1 Slutdiskussion 
 

Grundkraven för att upprätthålla förtroende för revisorn är att denne innehar den 
kompetens som behövs för att utföra ett granskningsuppdrag samt förhåller sig 
oberoende till den granskade (FAR, 2000). Syftet med vår uppsats har varit att 
studera de förtroendevalda revisorernas samt de sakkunniga biträdenas kompetens 
och oberoende. Med utgångspunkt från dessa egenskaper har vi undersökt dess 
påverkan på revisionsberättelsernas innehåll med hänsyn till antalet anmärkningar 
samt avstyrkt ansvarsfrihet.  
 
De speciella förhållanden som föreligger vid den kommunala revisionen ställer 
förutom krav på ekonomisk kunskapsmässig kompetens även krav på kunskap och 
erfarenhet av kommunal verksamhet (SOU 1998:71). Undersökningen visar att de 
förtroendevalda revisorernas kunskapsmässig kompetens angående kommunal 
revision i stor utsträckning säkerställs, då drygt 91 % har genomgått utbildning 
avseende kommunal revision. Vidare visar undersökningen att cirka 72 % av de 
förtroendevalda revisorerna även har någon form av ekonomisk utbildning. Det 
antagande som låg till grund för vår första hypotes var att förtroendevalda 
revisorer med ekonomisk utbildning i större utsträckning riktade anmärkning eller 
avstyrkte ansvarsfrihet i revisionsberättelsen. Vi kunde dock inte påvisa ett 
signifikant samband. En anledning kan vara att de förtroendevalda revisorernas 
erfarenheter av kommunal verksamhet är mer betydelsefulla vid granskning och 
uttalande i den kommunala revisionen än den formella ekonomiska kompetens de 
besitter. För att komplettera och säkerställa den kunskapsmässiga kompetens som 
krävs för det kommunala revisionsuppdraget skall, enligt kapitel 9 § 8 KL, de 
förtroendevalda revisorerna anlita sakkunniga biträden i den utsträckning som 
behövs.  
  
De sakkunniga biträdenas kunskapsmässiga kompetens på det kommunala 
området har ytterligare kunnat säkerställas genom certifiering. Hypotesen att, 
andelen certifierade sakkunniga biträden är större i de kommuner där 
anmärkningar gjorts samt ansvarsfrihet avstyrkts i revisionsberättelserna, var vi 
dock tvungna att förkasta. Även om ett sakkunnigt biträde inte erhållit certifiering 
behöver detta inte innebära att han/hon inte innehar den kunskapsmässiga 
kompetens som krävs för revisionsuppdraget, varför certifieringen kanske inte får 
så stor genomslagskraft i vår undersökning. Certifieringen är dock en 
kvalitetsstämpel som inger förtroende för omvärlden. Av undersökningen framgår 
att cirka 45 % av de sakkunniga biträdena erhållit certifiering. Då certifiering 
infördes först under 2001 och därmed är en relativt ny företeelse, kan vi förvänta 
oss ett ökat antal kommuner med certifierade biträden.     
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I det kommunala revisionsuppdraget bidrar de förtroendevalda revisorerna i första 
hand med dess förtrolighet inom det politiska området och kunskap inom 
kommunal organisation (SOU 1998:71). Deras utbildning torde inte vara lika 
ekonomiskt inriktad som de sakkunniga biträdenas, vilka i stor utsträckning 
anställs för att sköta den redovisningsmässiga delen av granskningsarbetet. Med 
anledning av den kunskapsmässiga kompetensen som de två revisorskategorierna 
besitter, förväntade vi oss att de förtroendevalda revisorernas granskning i större 
utsträckning skulle inrikta sig på om verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt 
sätt samt om den kommunala verksamheten genomförts på ett ekonomiskt 
försvarbart sätt. Vi förväntade oss vidare att de sakkunniga biträdena skulle 
granska om räkenskaperna var rättvisande samt om den interna kontrollen i 
nämnderna var tillfredsställande. De förtroendevalda revisorernas och de 
sakkunniga biträdenas svar uppvisar dock inga tydliga tendenser för vilka 
granskningsområden som de inriktar sitt arbete mot. Det är därmed svårt att dra 
några generella slutsatser utifrån det syfte vi haft med denna hypotes, då 
undersökningen visar att båda grupperna i stor utsträckning inriktar sin granskning 
på de olika områdena.  
 
För alla kategorier av revisorer är väsentlighets- och riskanalys en viktig del i 
planeringen av granskningsarbetet. Vår uppfattning var att de sakkunniga 
biträdena i större utsträckning än de förtroendevalda revisorerna utgår från dessa 
analyser, då de innehar en högre yrkesmässig revisionskompetens. Svaren från vår 
undersökning uppvisar dock inte de skillnader vi förväntat oss, men en stor vikt 
tycks läggas vid analys av väsentlighet och risk vid revisionsarbetet, vilket är av 
stor betydelse för enskilt kommunalt granskningsarbete.     

 
Som framkommit i vår undersökning innehar både de förtroendevalda revisorerna 
och de sakkunniga biträdena en kunskapsmässig kompetens. Vi anser att 
kombinationen av de båda revisorskategoriernas kompetens är tillfredsställande 
för att genomföra den kommunala revisionen. I det kommunala 
revisionsuppdraget ligger de sakkunniga biträdenas granskningsrapport till grund 
för de förtroendevalda revisorernas utlåtanden i revisionsberättelserna. Det är 
således de förtroendevalda revisorerna som utformar och lägger fram 
revisionsberättelserna till fullmäktige. Fullmäktige tar därefter det slutgiltiga 
beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder. Detta anser vi vara 
egendomligt, då revisionsberättelsen inte får någon betydelse om fullmäktige inte 
följer de förtroendevalda revisorernas utlåtande vad gäller ansvarsfrihet.   
 
Frågan gällande revisorers oberoende har varit starkt omdebatterad. En metod för 
att säkerställa oberoendet är de av FAR utgivna rotationsreglerna för revisorer i 
aktiebolag. För de förtroendevalda revisorerna finns däremot inget lagstadgat krav 
vad gäller rotation. Med anledning av detta ville vi undersöka rotationen bland de 
förtroendevalda revisorerna för att se om antalet anmärkningar eller avstyrkt 
ansvarsfrihet i revisionsberättelsen är mindre då rotationen är låg. Då de 
förtroendevalda revisorerna har gjort ett tillfredsställande granskningsarbete torde 
chansen vara större att de blir omvalda, vilket innebär en lägre rotation. Resultatet 
av undersökningen visar att cirka 40 % av de som svarat har varit förtroendevalda 
revisorer i nio år eller mer, vilket tyder på att rotation ej tillämpas i någon större 
utsträckning. Vi har dock inte lyckats påvisa ett signifikant samband mellan 
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uppdragstid som förtroendevald revisor och antalet riktade anmärkningar eller 
avstyrkt ansvarsfrihet i revisionsberättelserna.   
 
Något vi även fann intressant att studera var om de förtroendevalda revisorerna 
som inte blev omvalda år 2002 i större utsträckning riktat anmärkning eller 
avstyrkt ansvarsfrihet i revisionsberättelserna för år 2001. Resultaten visade en 
svag tendens till stöd för vår hypotes, men antalet anmärkningar torde vara för få 
för att visa ett signifikant samband mellan antalet anmärkningar i 
revisionsberättelserna och antalet omvalda respektive icke omvalda 
förtroendevalda revisorer. Detta innebär således att hypotesen förkastas. Resultatet 
hade kunnat bli något annorlunda om vi hade studerat antalet anmärkningar och 
avstyrkt ansvarsfrihet i revisionsberättelserna för hela mandatperioden (1999-
2002). Vi ansåg att en sådan undersökning skulle få för stor omfattning och 
därmed vara alltför tidskrävande att genomföra.  
 
Sju av de svenska kommunerna har interna revisionskontor där det torde föreligga 
ett större hot mot oberoendet än då sakkunnigt biträde anlitas från ett externt 
revisionskontor. Således testade vi om andelen anmärkningar var större i de 
kommuner som anlitade externa sakkunniga biträden. Vi fann dock ej stöd för att 
detta förhållande förelåg. De interna revisionskontoren kan i sin tur anlita externa 
sakkunniga biträden för sin granskning, vilket kan ha haft betydelse för resultatet 
av vår hypotesprövning. 

 
Även om de förtroendevalda revisorerna samt de sakkunniga biträdena skiljer sig 
åt vad gäller formell kompetens, är det inte självklart att de i praktiken utnyttjar 
den formella kompetens de besitter. I det kommunala revisionsuppdraget är det 
ytterst de förtroendevalda revisorernas omdöme, men även deras ekonomiska 
kompetens, som slutligen avgör utlåtandet i revisionsberättelsen. De sakkunniga 
biträdenas granskningsrapporter ligger dock till grund för de förtroendevalda 
revisorernas utlåtanden, men tillmäts inte någon större tyngd då de 
förtroendevalda revisorerna egenhändigt tar beslut om innehållet i 
revisionsberättelsen. I och med att de förtroendevalda revisorernas oberoende inte 
anses lika högt som de sakkunniga biträdenas, då de vanligen nomineras av de 
egna partikamraterna, inger således de sakkunniga biträdena ett större förtroende 
gentemot kommunernas intressenter. Det förhållande att de förtroendevalda 
revisorerna ändå har det slutgiltiga ansvaret vid utlåtandet av ansvarsfrihet grundar 
sig på att den kommunala revisionen i Sverige är demokratiskt förankrad genom 
det kommunala självstyret. För att stärka förtroendet för den kommunala 
revisionen torde det ur ett oberoendeperspektiv vara bättre med ett större inslag av 
extern revision (Cassel, 2001). De sakkunniga biträdena som anlitas externt är i 
större utsträckning oberoende, då de inte har samma anknytning till kommunerna 
som de förtroendevalda revisorerna har. I exempelvis Danmark genomförs den 
kommunala revisionen uteslutande med hjälp av extern yrkesrevision. Detta 
förhållande torde ur ett oberoendeperspektiv inge ett större förtroende till 
kommunernas intressenter än vad den svenska modellen gör. Genom vår 
undersökning visade det sig att hälften av de sakkunniga biträdena stödjer Cassels 
resonemang att det behövs ett större inslag av extern revision. Således visar vår 
undersökning att hälften av de sakkunniga biträdena, som har svarat, inte 
efterfrågar ett större inslag av extern revision. Detta tyder på att de anser att 
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samarbetet med de förtroendevalda revisorerna är tillfredsställande. Vi anser att de 
sakkunniga biträdena bör avge en egen revisionsberättelse som komplement till de 
förtroendevalda revisorernas för att stärka förtroendet för den kommunala 
revisionen, något som Cassel (2001) också förespråkar. Genom detta förfarande 
ökar det externa inslaget i den kommunala revisionen.  
 
 

7.2 Egna reflektioner 
 
I samband med undersökningen har vi uppmärksammat vissa förhållanden som vi, 
utöver de tester vi genomfört, funnit vara av särskilt intresse att redogöra för. 
Dessa förhållanden gäller i första hand utformningen och innehållet i 
kommunernas revisionsberättelser. 
 
Vid våra studier av kommunernas revisionsberättelser för år 2001 har vi, liksom 
Svenska Kommunförbundet, kunnat konstatera avsaknaden av en enhetlig 
utformning av revisionsberättelserna samt skillnader i dess innehåll. Vad gäller 
uppställningsformerna i revisionsberättelserna varierar dessa kraftigt. Svenska 
Kommunförbundet har gjort ett försök till att få till stånd en mer enhetlig 
uppställning, och därmed stärka en god revisionssed gällande dessa dokument 
genom att ge ut skriften Revisionsberättelse i kommuner och landsting & 
Granskningsrapport i kommunala aktiebolag. I denna skrift ges förslag på hur 
utformning och uppställning av revisionsberättelser kan göras. Med tanke på den 
kommunala revisionens komplexa och allomfattande uppdrag kan det, i 
kombination med de förhållanden som föreligger lokalt för kommunernas 
verksamheter, ta tid att forma en enhetlig uppställningsform för 
revisionsberättelserna i kommunerna.  
 
Vi finner det vidare särskilt anmärkningsvärt att det i förhållandevis många 
revisionsberättelser inte nämns något angående till- eller avstyrkande av 
kommunernas årsredovisning. Detta förhållande har vi kunnat notera i ett 40-tal av 
de kommuner vi erhållit revisionsberättelser ifrån, trots att granskningen av 
årsredovisningen ingår som en mycket väsentlig del av revisionsarbetet i 
kommunerna. Enligt Svenska Kommunförbundet (2002) bör också ett till- eller 
avstyrkande av årsredovisningen ingå som en del av innehållet i 
revisionsberättelsen.   
 
För att stärka de förtroendevalda revisorernas oberoende infördes år 2001 en mer 
långtgående rättighet att anslå ärenden i fullmäktige samt i styrelser och nämnder i 
form av initiativrätt. Av vår undersökning har framkommit att denna rätt endast 
används av 16 % av de förtroendevalda revisorerna som svarat. Varför de 
förtroendevalda revisorerna inte i någon större utsträckning använder sig av detta 
till synes viktiga instrument beror på att de har en så pass god och löpande kontakt 
med kommunstyrels och nämnder under året, vilket gör att de inte behöver 
använda sig av initiativrätten. Vi anser dock att initiativrätten är ett mycket viktigt 
instrument för att säkerställa de förtroendevalda revisorernas oberoende i samband 
med deras revisionsarbete.  
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

I samband med vår undersökning riktade vi frågor till en av de förtroendevalda 
revisorerna i respektive kommun. Ett alternativ till den undersökning vi gjort skulle 
vara att göra ett mindre urval av antalet kommuner och rikta frågor till samtliga 
förtroendevalda revisorer. Genom detta erhålls en mer heltäckande bild av samtliga 
förtroendevalda revisorers uppfattningar samt att jämförelse skulle kunna ske med 
den undersökning vi genomfört. Samma sak skulle kunna gälla för de frågor som 
riktades till de sakkunniga biträdena.  
 
Våra studier behandlar endast de förhållanden som råder i Sverige. Det hade varit 
intressant att studera och utföra en komparativ studie av de förhållanden som råder 
utomlands, till exempel i Danmark där den kommunala revisionen helt sköts av 
externa yrkesrevisorer. Aspekter som skulle kunna jämföras är antalet 
revisionsberättelser med anmärkningar och avstyrkt ansvarsfrihet, kunskapsmässig 
kompetens och säkerställande av oberoende.  
 
Vid vår undersökning framkom att utformningen av de revisionsberättelser som 
lämnades av de förtroendevalda revisorerna i kommunernas årsredovisningar 
uppvisade stora variationer vad gällde både utformning och innehåll. Vad gäller 
utformningen har Svenska Kommunförbundet lagt fram förslag i syfte att skapa en 
mer enhetlig uppställning av de kommunala revisionsberättelserna. Frågan om 
innehållet är kanske än viktigare. I ett 80-tal fall i de revisionsberättelser vi läst 
igenom riktar de förtroendevalda revisorerna kritik för olika förhållanden inom 
styrelser och nämnder i kommunen. Även om Svenska Kommunförbundet 
identifierat vissa områden som kan ligga till grund för anmärkning och avstyrkande 
av ansvarsfrihet, finns inga speciella regler angivna. Vilka kriterier finns för att göra 
en anmärkning eller avstyrka ansvarsfrihet i revisionsberättelsen? Detta är frågor 
som skulle kunna vara intressanta att studera och följa utvecklingen av. 

 



 55

Referenser 
 
 

Publicerade källor  
 
Aktiebolagslagen (1975:1385) 
 
Allwood, Carl Martin & Erikson, Martin G. (1999) Vetenskapsteori för psykologi 
och andra samhällsvetenskaper. Studentlitteratur. 
 
Andersen, Heine (1994) Vetenskapsteori och metodlära – En introduktion. 
Studentlitteratur. 
 
Andersson, Sten. (1979) Positivism kontra hermeneutik. Bokförlaget Korpen.  
 
Anthony, Robert N. & Govindarajan, Vijay. (2000) Management control systems. 
McGraw-Hill. 10:e upplagan. 
 
Aronsson, Åke (1994) SPSS för Windows - En introduktion. Studentlitteratur. 
 
Brorström, Björn & Eriksson, Ola & Haglund, Anders (2001) Kommunal 
redovisningslag. Studentlitteratur. 3:e upplagan. 
 
Cassel, Filip (2001) ”Behov av externrevision”. Balans, nr 1, 2001, s. 9-10. 
 
Cassel, Filip (2000a) Behovet av kommunal externrevision. SNS Förlag.  
 
Cassel, Filip (2000b) ”Även FAR får kritik i rapport om den kommunala 
revisionens brister”. Balans, nr 8-9, s. 5-6. 
 
Cassel, Filip (1996) Den reviderade revisorsrollen – En oren berättelse. Nerenius 
& Santérus Förlag. 
 
Citron, Britt-Marie (1999) Sölve & Co - Korruptionsskandalen i Motala. 
Norstedts Förlag 
 
Craswell, Allan & Stokes, Donald J. & Laughton, Janet (2002) ”Auditor 
independence and fee dependence”. Journal of Accounting & Economics, Vol 33 
No 2, 2002, p. 253-275. 
 
FAR (2000) FARs Revisionsbok 2000. FAR Förlag. 4:e upplagan. 
 
FAR (2002a) Analysmodellen – för prövning av revisorers opartiskhet och 
självständighet. FAR förlag.  
 
FAR (2002b) FARs Samlingsvolym 2002. FAR Förlag 
 



 56

Gendron, Yves  & Cooper, David J. (2001) ”In the name of accountability – state 
auditing, independence and new public management”. Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, Vol 14 No 3, 2001, p. 278-310. 
Gustafsson, Agne (1999) Kommunal självstyrelse. SNS Förlag. 7:e upplagan. 
 
Hatch, Mary Jo (2000) Organisationsteori – Moderna, symboliska och 
postmoderna perspektiv. Studentlitteratur.  
 
Häggroth, Sören & Peterson, Carl-Gunnar (1999) Kommunal kunskap – Så 
fungerar din kommun. Hjalmarson & Högberg. 
 
Kommunallagen (1991:900) 
 
Lundahl Ulf & Skärvad Per-Hugo (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare 
och ekonomer. Studentlitteratur. 3:e upplagan. 
 
Lundin, Olle (1999) Kommunal revision en rättslig analys. Iustus Förlag.  
 
Molander, Joakim (2003) Vetenskapsteoretiska grunder – Historia och begrepp. 
Studentlitteratur.  
 
Nygaard, Claus (2002), Strategizing – en kontextuell organisation. 
Studentlitteratur. 
 
Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder - Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur. 3:e upplagan. 
 
Proposition (1998/99:66). En stärkt kommunal revision 
 
Saunders, Mark & Lewis, Philip & Thornhill, Adrian (2000) Research Methods 
for Business Students. Prentice Hall. 
 
Sekretesslagen (1980:100) 
 
SOU 1999:76. Maktdelning, s. 225-256. Lundin, O., Riberdahl, C. Demokratiska 
aspekter på den kommunala revisionen. 
 
SOU 1998:71. Den kommunala revisionen – ett demokratiskt kontrollinstrument 
 
Sucher, Pat & Bychkova, Svetlana (2001) “Auditor independence in economies in 
transition: a study of Russia”. The European Accounting Review, Vol 10 No 4, 
2001, p. 817-841. 
 
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet (2002a) Effektiv revision – 
Vad är det och när?: rapport över projektet Effektiv revision 2000-2002. Svenska 
Kommunförbundet.  
 
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. (2002b) God revisionssed i 
kommunal verksamhet 2002. Svenska Kommunförbundet.. 



 57

Svenska Kommunförbundet. (2001) Fullmäktige och revisionen. Svenska 
Kommunförbundet.  
 
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. (2001) Upphandling av 
revisionstjänster. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet 
 
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. (2000) Revisionsberättelse 
kommuner och landsting & Granskningsrapport i kommunala aktiebolag. 
Landstingsförbundet. 
 
Zeff, Stephen A. (2003) ”Du Pont´s early policy on the rotation of audit firms”. 
Journal of Accounting and Public Policy, 2003, Vol 22 No 1, p. 1-18. 
 
 

Elektroniska källor 
 
Certifieringsregler 
Http://www.skyrev.com/Dokument/Skyrevcertregler.pdf, 8 april 2003. 
 
Rotationsreglerna nu på plats 
Http://www.far.se/doc/Revisorsrotation.slutlig.doc, 30 april 2003. 
 
Skyrev – Etiska regler 
Http://www.skyrev.com/GodSed/Forslag_Etiska%20regler.pdf, 6 maj 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58

           Bilaga 1 
 
Hej! 
           
Vi är tre studenter vid Lunds Universitet som skriver vår magisteruppsats inom ämnet 
kommunal revision. Syftet med uppsatsen är att studera hur den kommunala revisionen 
fungerade och påverkades av bland annat oberoende och professionalitet under år 
2001. Med anledning av detta vill vi genomföra en enkätundersökning som riktar sig 
till de förtroendevalda revisorerna och de sakkunniga biträdena i landets samtliga 
kommuner.  
 
I egenskap av förtroendevald revisor/sakkunnigt biträde i X kommun år 2001 vore vi 
mycket tacksamma om Ni skulle vilja medverka i vår undersökning som tar ca 4 
minuter att genomföra. Givetvis behandlar vi den information Ni lämnar 
konfidentiellt. I sammanställningen av det statistiska materialet kommer ingen uppgift 
om någon enskild kommun att kunna utläsas.  
 
För att medverka i vår enkätundersökning ber vi Er gå in på följande länk: 
XXXXXXXXXXXXXXXX Er personliga kod är Z. 
 
Vi önskar erhålla svar senast den 8 maj 2003. 
 
Vill Ni ta del av vår uppsats var vänlig och meddela oss detta. Sammanställningen 
beräknas vara klar i juni månad 2003.  
 
Vid eventuella frågor kontakta oss: 
 
Fatima Brink, 0709 – XX XX XX, e-post adress  
Anna Johansson, 0709 – XX XX XX, e-post adress 
Roger Qvarnström, 0708 – XX XX XX, e-post adress 
 

Tack på förhand! 
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 Bilaga 2 
 
1. Hur många ordinarie förtroendevalda revisorer fanns i Er kommun år 2001?   
 
3 st        4 st        5 st        6 st        7 st        > 7 st   
 
2. Hur länge hade Ni varit förtroendevald revisor i kommunen år 2001? 
 
<1år       1-3 år       3-6 år       6-9 år       > 9 år   
 
3. Är Ni förtroendevald revisor även år 2003? 
 
Ja                  Nej     
 
4. Ställdes några krav (förutom myndighetskravet) på Er för att bli förtroendevald revisor? 
 
Ja  
Nej   gå till fråga 6 
Vet ej   gå till fråga 6 
 
5. Vilket/vilka krav ställdes? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………… 

 
6. Har Ni någon ekonomisk utbildning? 
 
Ja                 Nej     
 
Om ja, vilken? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
7. Hade Ni under 2001 eller tidigare genomgått någon utbildning avseende kommunal revision? 

 
Ja                  Nej     
 

8. Hade Ni under år 2001 några andra förtroendevalda uppgifter bortsett från revisorsuppdraget?  
 
Ja                  Nej     
 
Om ja, vilka? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
9. Hur många timmar lade Ni som förtroendevalda revisorer ner på revisionsuppdraget i kommunen 
år 2001? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 
 
 
 
  
 Bilaga 2 
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10. Hur många sakkunniga biträden anlitade Ni år 2001? 
 
0 st       1 st       2 st       3 st       4 st       > 5 st   
 
 
11. Ställde Ni som förtroendevalda revisorer några krav på sakkunnigt biträde vid valet av 
denna/dessa? 
 
Ja               Nej               Vet ej           
 
Om ja, vilket/vilka krav? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
12. I vilken omfattning gjorde Ni bedömning av väsentlighet och risk i planeringen för Ert 
granskningsuppdrag? 
                                                                                                 I mycket 
Inte alls                                                               stor omfattning 
    1             2             3             4             5             6             7 
                   
13. I vilken omfattning granskade Ni följande områden i verksamheten? 

 
• om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt 
                                                                                            I mycket 
Inte alls                                    stor omfattning 
    1             2             3             4             5             6             7 
 
• om verksamheten är ekonomiskt tillfredsställande 
                                                                                           I mycket 
Inte alls                                          stor omfattning 
    1             2             3             4             5             6             7 
 
• om räkenskaperna är rättvisande 
                                                                                           I mycket 
Inte alls                                  stor omfattning 
    1             2             3             4             5             6             7 
 
• om den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för är tillräcklig 
 
                                                                                             I mycket 
Inte alls                                         stor omfattning 
    1             2             3             4             5            6             7 

 
14. Utnyttjade Ni som förtroendevald revisor någon gång under 2001 initiativrätten till att väcka 
ärenden i kommunfullmäktige? 
 
Ja             Nej               Vet ej     
 
Nedanstående frågor riktar sig endast till de revisorer som i sin kommun för år 2002 har fastställt 
revisionsberättelsen. 
 
15. Har någon anmärkning framställts i revisionsberättelsen för år 2002?  
 
Ja         Nej                Vet ej     
 
  Bilaga 2 
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Om ja, av vilken anledning har dessa framställts? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
           
16. Har ansvarsfrihet tillstyrkts i revisionsberättelsen för år 2002 för samtliga organ och      
förtroendevalda i dessa organ?  
 
Ja              Nej                 Vet ej     
 
Tack för Er medverkan! 
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           Bilaga 3 
 
1. Hur många sakkunniga biträden var Ni i den aktuella kommunen år 2001? 
 
1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 = ? 
 
2. Hur många av dessa var år 2001 auktoriserade respektive godkända revisorer? 
 
- auktoriserade……… 
- godkända…………. 
 
3. Var Ni även sakkunnigt biträde i kommunen år 2002? 
 
Ja ? Nej ? 
 
4. Har Ni genomgått en ekonomisk högskoleutbildning? (frågan avser respondenten) 
 
Ja ? Nej ? 
 
5. Var Ni auktoriserad eller godkänd revisor år 2001? 
 
Ja, auktoriserad ? Ja, godkänd ? Nej ? 
 
6. Har Ni erhållit certifiering gällande kommunal revision? 
 

Ja   
 
Nej?          gå till fråga 8 
 
 
7. När erhöll Ni certifieringen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….   
 
8. I hur många år har Ni varit sakkunnigt biträde i kommuner? 
 
<1 år ?    1-2 år ?    2-3 år ?    3-4 år ?    4-5 år ?    5-6 år ? 
 
6-7 år ?   7-8 år ?    8-9 år ?    >9 år ? 
 
9. I hur många år hade Ni år 2001 varit sakkunnigt biträde i den aktuella kommunen? 
 
<1 år ?    1-2 år ?    2-3 år ?    3-4 år ?    4-5 år ?    >5 år ? 
 
10. Har Ni tidigare än år 2001 varit sakkunnigt biträde i fler kommuner än den aktuella? 
 
Ja ? 
 
Nej ?     gå till fråga 12 
 
11. I hur många kommuner har Ni tidigare än år 2001 varit sakkunnigt biträde? 
 
1 ?         2 ?        3 ?        4 ?        5 ?        6 ? 
 
 
 
 Bilaga 3 
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12. Hur många timmar under år 2001 lade Ni som sakkunnigt/sakkunniga biträden ner på 
revisionsuppdraget i den aktuella kommunen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13. I vilken omfattning gjorde Ni år 2001 bedömning av väsentlighet och risk i planeringen för Ert 
granskningsuppdrag? 
 
Inte alls       I mycket stor omfattning 
     1          2          3          4          5          6          7 
 
14. I vilken omfattning anlitades Ni för att granska följande områden i verksamheten? 
 

• om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt 
 
Inte alls       I mycket stor omfattning 
     1          2          3          4          5          6          7 
 

• om verksamheten är ekonomiskt tillfredställande 
 
Inte alls       I mycket stor omfattning 
     1          2          3          4          5          6          7 
 

• om räkenskaperna är rättvisande 
 
Inte alls        I mycket stor omfattning 
     1          2          3          4          5          6          7 
 

• om den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för är tillräcklig 
 
Inte alls       I mycket stor omfattning 
     1          2          3          4          5          6          7 
 
 15. Har Ni genomgått någon form av utbildning avseende kommunal förvaltning och revision? 
 
Ja ? Nej ? 
 
16. Tillämpade Ni analysmodellen år 2001 för att granska Ert oberoende? 
  
Ja ?         gå till fråga 18 
Nej ? 
Vet ej ? 
 
17. Hur säkerställde Ni Ert oberoende? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
18. Hur upplever Ni dagens regler om oberoendets funktion i praktiken för hela den kommunala 
revisionen? 
 
Undermåliga              Fullt tillräckliga 
       1          2          3          4          5          6           7 
 
 
  Bilaga 3 
 
19. Anser Ni att det skulle behövas ett större inslag av extern revision inom kommuner? 
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Ja ? Nej ? Vet ej ? 
 

Tack för Er medverkan! 
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 Bilaga 4 
 
1. Hur många ordinarie förtroendevalda fanns i Er kommun år 2001? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
3 53 18,34 24,65 
4 29 10,03 13,49 
5 64 22,15 29,77 
6 22 7,61 10,23 
7 30 10,38 13,95 

7< 17 5,88 7,91 
Medverkande 215 74,39 100 
Bortfall 74 25,61  
Totalt 289 100  

 
2. Hur länge hade Ni varit förtroendevald revisor i kommunen år 2001?  
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
<1 5 1,73 2,35 
1-3 36 12,46 16,90 
3-6 45 15,57 21,13 
6-9 41 14,19 19,25 
9< 86 29,76 40,38 

Svarsfrekvens 213 73,70 100 
Bortfall 76 26,30  
Totalt 289 100  

 
3. Är Ni förtroendevald revisor även år 2003? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 

Ja 146 50,52 68,54 

Nej 67 23,18 31,46 
Svarsfrekvens 213 73,70 100 
Bortfall 76 26,30  
Totalt 289 100  

 
4. Ställdes några krav (förutom myndighets- och jävskravet) på Er för att bli förtroendevald revisor? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
Ja 52 17,99 24,41 
Nej 151 52,25 70,89 
Vet ej 10 3,46 4,69 
Svarsfrekvens 213 73,70 100 
Bortfall 76 26,30  
Totalt 289 100  
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  Bilaga 4 
 
5. Vilket/vilka krav ställdes? 
 

 Kommunal 
erfarenhet 

Ekonomisk 
erfarenhet 

Partitillhörighet Övriga krav 

Antal 41 7 7 10 
Procent av de uppgett att krav 
ställdes på dem 

78,85 13,46 13,46 19,23 

Procent av de som har 
besvarat fråga 4 

19,25 3,29 3,29 4,69 

 
6. Har Ni någon ekonomisk utbildning? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
Ja 151 52,25 71,56 
Nej 60 20,76 28,44 
Svarsfrekvens 211 73,01 100 
Bortfall 78 26,99  
Totalt 289 100  

 
Om ja, vilken? 
 

 Gymnasie- 
ekonom 

Kurser i ekonomi vid 
högskola/universitet 

Examen i 
ekonomi 

Övrig examen Övrigt 

Antal 41 38 17 18 79 

Procent av de som har en 
ekonomisk utbildning 

27,15 25,17 11,26 11,92 52,32 

Procent av de som 
besvarat fråga sex 

19,43 18,01 8,06 8,53 37,44 

 
7. Hade Ni under 2001 eller tidigare genomgått någon utbildning avseende kommunal revision? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
Ja 196 67,82 91,59 
Nej 18 6,23 8,41 
Svarsfrekvens 214 74,05 100 
Bortfall 75 25,95  
Totalt 289 100  

 
8. Hade Ni under 2001 några andra förtroendevalda uppgifter bortsett från revisorsuppdraget? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
Ja 96 33,22 44,65 
Nej 119 41,18 55,35 
Svarsfrekvens 215 74,39 100 
Bortfall 74 25,61  
Totalt 289 100  
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  Bilaga 4 
 
Vilket/vilka uppdrag? 
 

 Fullmäktige Styrelsen eller 
övrig nämnd 

Lekmannarevisor Övrigt uppdrag 

Antal 37 16 34 31 
Procent av som har andra 
uppdrag 

38,54 16,67 35,42 32,29 

Procent av de som besvarat 
fråga åtta 

17,21 7,44 15,81 14,42 

 
9. Hur många timmar lade Ni som förtroendevalda revisorer ner på revisionsuppdraget i kommunen år 
2001? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
<49 h 11 3,81 5,45 
50-99 h 44 15,22 21,78 
100-149 h 49 16,96 24,26 
150-199 h 22 7,61 10,89 
200-249 h 29 10,03 14,36 
250-299 h 9 3,11 4,46 
300-399 h 13 4,50 6,44 
400-499 h 10 3,46 4,95 
> 500 h 15 5,19 7,43 
Svarsfrekvens 202 69,90 100 
Bortfall 87 30,10  
Totalt 289 100  

 
10. Hur många sakkunnig revisorer anlitade Ni år 2001? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
1 40 13,84 19,51 
2 35 12,11 17,07 
3 35 12,11 17,07 
4 29 10,03 14,15 

4< 66 22,84 32,20 
Svarsfrekvens 205 70,93 100 
Bortfall 84 29,07  
Totalt 289 100  

 
11. Ställde Ni som förtroendevalda revisorer några krav på sakkunnigt biträde vid valet av denna/dessa? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
Ja 183 63,32 85,12 
Nej 25 8,65 11,63 
Vet ej 7 2,42 3,26 
Svarsfrekvens 215 74,39 100 
Bortfall 74 25,61  
Totalt 289 100  
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 Bilaga 4 
 
Om ja, vilket/vilka? 
 

 Kommunal kompetens och 
erfarenhet 

Formell kompetens, 
auktorisation 

Övriga krav 

Antal 84 46 55 
Procent av som har krav på 
sakkunnigt biträde 

45,90 25,14 30,05 

Procent av de som besvarat 
fråga elva 

39,07 21,40 25,58 

 
12. I vilken omfattning gjorde Ni bedömning av väsentlighet och risk i planeringen för Ert 
granskningsuppdrag? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
1 1 0,35 0,47 
2 0 0 0 
3 4 1,38 1,87 
4 19 6,57 8,88 
5 45 15,57 21,03 
6 79 27,34 36,92 
7 66 22,84 30,84 

Svarsfrekvens 214 74,05 100 
Bortfall 75 25,95  
Totalt 289 100  

 
13 a. I vilken omfattning granskade Ni om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt?  
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
3 2 0,69 0,93 
4 8 2,77 3,72 
5 49 16,96 22,79 
6 82 28,37 38,14 
7 74 25,61 34,42 

Svarsfrekvens 215 74,39 100 
Bortfall 74 25,61  
Totalt 289 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga 4 
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13 b. I vilken omfattning granskade Ni om verksamheten är ekonomiskt tillfredsställande? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
1 0 0 0 
2 1 0,35 0,47 
3 4 1,38 1,86 
4 11 3,81 5,12 
5 52 17,99 24,19 
6 64 22,15 29,77 
7 83 28,72 38,60 

Svarsfrekvens 215 74,39 100,00 
Bortfall 74 25,61  
Totalt 289 100,00  

 
13 c. I vilken omfattning granskade Ni om räkenskaperna var rättvisande? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 10 3,46 4,67 
4 16 5,54 7,48 
5 38 13,15 17,76 
6 57 19,72 26,64 
7 93 32,18 43,46 

Svarsfrekvens 214 74,05 100 
Bortfall 75 25,95  
Totalt 289 100  

 
13 d. I vilken omfattning granskade Ni om den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för var 
tillräcklig? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
1 1 0,35 0,47 
2 3 1,04 1,40 
3 3 1,04 1,40 
4 13 4,50 6,07 
5 28 9,69 13,08 
6 83 28,72 38,79 
7 83 28,72 38,79 

Svarsfrekvens 214 74,05 100 
Bortfall 75 25,95  
Totalt 289 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga 4 
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14. Utnyttjade Ni som förtroendevald revisor någon gång under år 2001 initiativrätten till att väcka 
ärende i kommunfullmäktige? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
Ja 35 12,11 16,36 
Nej 179 61,94 83,64 
Vet ej 0 0,00 0,00 
Svarsfrekvens 214 74,05 100 
Bortfall 75 25,95  
Totalt 289 100  

 
15. Har någon anmärkning framställts i revisionsberättelsen för år 2002? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
Ja 77 26,64 38,12 
Nej 125 43,25 61,88 
Vet ej 0 0 0 
Svarsfrekvens 202 69,90 100 
Bortfall 87 30,10  
Totalt 289 100  

 
 
Om ja, av vilken anledning har anmärkning framställts? 
 
 Bristande 

måluppfyllelse 
Bristande styrning, 

uppföljning och 
kontroll 

Skada på person 
eller förtroende 

Ekonomisk 
skada 

Antal 46 32 1 12 
Procent av de som 
framställt anmärkning 

59,74 41,56 1,30 15,58 

Procent av de som 
bevarat fråga femton 

22,77 15,84 0,50 5,94 

 
 

 Obehörigt 
beslutsfattande 

Icke lagenlig 
verksamhet 

Otillräcklig 
beredning av 

ärende 

God 
redovisningssed 

tillämpas ej 

Tidigare 
påtalade 
brister 

Antal 0 0 0 3 5 
Procent av de som 
framställt anmärkning 

0 0 0 3,90 6,49 

Procent av de som 
bevarat fråga femton 

0 0 0 1,49 2,48 
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16. Har ansvarsfrihet tillstyrkts i revisionsberättelsen för år 2002 för samtliga organ och förtroendevalda i 
dessa organ? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
Ja 196 67,82 97,03 
Nej 5 1,73 2,48 
Vet ej 1 0,35 0,50 
Svarsfrekvens 202 69,90 100 
Bortfall 87 30,10  
Totalt 289 100  
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1. Hur många sakkunniga biträden var Ni i den aktuella kommunen år 2001? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
1 17 5,88 12,50 
2 9 3,11 6,62 
3 18 6,23 13,24 
4 28 9,69 20,59 

5< 64 22,15 47,06 
Svarsfrekvens 136 47,06 100 
Bortfall 153 52,94  
Totalt 289 100  

 
2. Hur många av dessa var år 2001 auktoriserade respektive godkända revisorer? 
 

 Antal auktoriserade Procent Procent av de som svarat 
0 78 26,99 57,35 
1 37 12,80 27,21 
2 17 5,88 12,50 
3 2 0,69 1,47 
4 1 0,35 0,74 
5 1 0,35 0,74 

Svarsfrekvens 136 47,06 100 
Bortfall 153 52,94  
Totalt 289 100  

 
 Antal godkända Procent Procent av de som svarat 

0 121 41,87 88,97 
1 14 4,84 10,29 
2 1 0,35 0,74 

Svarsfrekvens 136 47,06 100 
Bortfall 153 52,94  
Totalt 289 100  

 
Nedanstående tabell visar hur många kommuner som anlitar ett eller flera sakkunniga biträden som är 
auktoriserade eller godkända revisorer. 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 

Kommuner med sakkunniga biträden som ej är 
auktoriserade eller godkända revisorer 

72 24,91 52,94 

Kommuner med ett eller flera sakkunniga biträden som är 
auktoriserade  revisorer 

49 16,96 36,03 

Kommuner med ett eller flera sakkunniga biträden som är 
godkända  revisorer 

6 2,08 4,41 

Kommuner med sakkunniga biträden som är auktoriserade 
och godkända  revisorer 

9 3,11 6,62 

Svarsfrekvens 136 47,06 100 
Bortfall 153 52,94  
Totalt 289 100  
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3. Var Ni även sakkunnigt biträde i kommunen år 2002? 
 
 Antal Procent Procent av de som svarat 

Ja 134 46,37 97,81 

Nej 3 1,04 2,19 

Svarsfrekv
ens 

137 47,40 100 

Bortfall 152 52,60  
Totalt 289 100  

 
4. Har Ni genomgått en ekonomisk högskoleutbildning? (frågan avser respondenten) 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 

Ja 110 38,06 81,48 

Nej 25 8,65 18,52 
Svarsfrekvens 135 46,71 100 
Bortfall 154 53,29  
Totalt 289 100  

 
5. Var Ni auktoriserad eller godkänd revisor år 2001? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
Ja, auktoriserad 21 7,27 16,03 
Ja, godkänd 8 2,77 6,11 
Nej 102 35,29 77,86 
Svarsfrekvens 131 45,33 100 
Bortfall 158 54,67  
Totalt 289 100  

 
6. Har Ni erhållit certifiering gällande kommunal revision? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
Ja 61 21,11 44,85 
Nej 75 25,95 55,15 
Svarsfrekvens 136 47,06 100 
Bortfall 153 52,94  
Totalt 289 100  
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7. När erhöll Ni certifieringen? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 

okt-dec 01 0 0 0 

jan-mars 02 1 0,35 1,75 
april-juni 02 43 14,88 75,44 
juli-sep 02 5 1,73 8,77 
okt-dec 02 7 2,42 12,28 
jan-mars 03 1 0,35 1,75 
Svarsfrekvens 57 19,72 100 
Bortfall 232 80,28  
Totalt 289 100  

 
8. I hur många år har Ni varit sakkunnigt biträde i kommuner? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
1-2 4 1,38 2,96 
2-3 11 3,81 8,15 
3-4 11 3,81 8,15 
4-5 17 5,88 12,59 
5-6 7 2,42 5,19 
6-7 10 3,46 7,41 
7-8 8 2,77 5,93 
8-9 3 1,04 2,22 
9< 64 22,15 47,41 

Svarsfrekvens 135 46,71 100 
Bortfall 154 53,29  
Totalt 289 100  

 
9. I hur många år hade Ni år 2001 varit sakkunnig revisor i den aktuella kommunen? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
<1 9 3,11 6,98 
1-2 18 6,23 13,95 
2-3 22 7,61 17,05 
3-4 9 3,11 6,98 
4-5 13 4,50 10,08 
5< 58 20,07 44,96 

Svarsfrekvens 129 44,64 100 
Bortfall 160 55,36  
Totalt 289 100  
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10. Har Ni tidigare än år 2001 varit sakkunnig revisor i fler kommuner än den aktuella? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
Ja 116 40,14 88,55 
Nej 15 5,19 11,45 
Svarsfrekvens 131 45,33 100 
Bortfall 158 54,67  
Totalt 289 100  

 
11. I hur många kommuner har Ni tidigare än år 2001 varit sakkunnig revisor? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
1 2 0,69 1,67 
2 22 7,61 18,33 
3 15 5,19 12,50 
4 9 3,11 7,50 
5 47 16,26 39,17 
6 25 8,65 20,83 

Svarsfrekvens 120 41,52 100 
Bortfall 169 58,48  
Totalt 289 100  

 
12. Hur många timmar under år 2001 lade Ni som sakkunnig/sakkunniga biträden ner på 
revisionsuppdraget i den aktuella kommunen? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
<99 h 12 4,15 10,34 
100-299 h 27 9,34 23,28 
300-499 h 24 8,30 20,69 
500-749 h 20 6,92 17,24 
750-999 h 11 3,81 9,48 
1000-1249 h 5 1,73 4,31 
1250-1499 h 1 0,35 0,86 
1500-1749 h 3 1,04 2,59 
1750-1999 h 6 2,08 5,17 
>2000 h 7 2,42 6,03 
Svarsfrekvens 116 40,14 100 
Bortfall 173 59,86  
Totalt 289 100  
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13. I vilken omfattning gjorde Ni år 2001 bedömning av väsentlighet och risk i planeringen för Ert 
granskningsuppdrag? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
1 2 0,69 1,46 
2 6 2,08 4,38 
3 6 2,08 4,38 
4 11 3,81 8,03 
5 25 8,65 18,25 
6 46 15,92 33,58 
7 41 14,19 29,93 

Svarsfrekvens 137 47,40 100 
Bortfall 152 52,60  
Totalt 289 100  

 
14 a. I vilken omfattning granskade Ni om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt?  
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
1 1 0,35 0,74 
2 1 0,35 0,74 
3 6 2,08 4,44 
4 12 4,15 8,89 
5 14 4,84 10,37 
6 43 14,88 31,85 
7 58 20,07 42,96 

Svarsfrekvens 135 46,71 100 
Bortfall 154 53,29  
Totalt 289 100  

 
14 b. I vilken omfattning granskade Ni om verksamheten är ekonomiskt tillfredsställande? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
1 1 0,35 0,73 
2 2 0,69 1,46 
3 8 2,77 5,84 
4 8 2,77 5,84 
5 17 5,88 12,41 
6 34 11,76 24,82 
7 67 23,18 48,91 

Svarsfrekvens 137 47,40 100 
Bortfall 152 52,60  
Totalt 289 100  
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14 c. I vilken omfattning granskade Ni om räkenskaperna var rättvisande? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
1 4 1,38 2,96 
2 3 1,04 2,22 
3 5 1,73 3,70 
4 10 3,46 7,41 
5 11 3,81 8,15 
6 33 11,42 24,44 
7 69 23,88 51,11 

Svarsfrekvens 135 46,71 100 
Bortfall 154 53,29  
Totalt 289 100  

 
14 d. I vilken omfattning granskade Ni om den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för var 
tillräcklig? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
1 1 0,35 0,78 
3 2 0,69 1,55 
4 6 2,08 4,65 
5 20 6,92 15,50 
6 45 15,57 34,88 
7 55 19,03 42,64 

Svarsfrekvens 129 44,64 100 
Bortfall 160 55,36  
Totalt 289 100  

 
15. Har Ni genomgått någon form av utbildning avseende kommunal förvaltning och revision? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 

Ja 129 44,64 95,56 

Nej 6 2,08 4,44 
Svarsfrekvens 135 46,71 100 
Bortfall 154 53,29  
Totalt 289 100  

 
16. Tillämpade Ni analysmodellen år 2001 för att granska Ert oberoende 
  

 Antal Procent Procent av de som svarat 

Ja 40 13,84 29,63 

Nej 78 26,99 57,78 
Vet ej 17 5,88 12,59 
Svarsfrekvens 135 46,71 100 
Bortfall 154 53,29  
Totalt 289 100  
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17. Hur säkerställde Ni Ert oberoende? 
 

 Antal Procent Procent av de som 
svarat 

Procent av de som svarat nej eller 
vet ej på föregående fråga 

Lag och praxis1 5 1,73 9,62 5,26 
I samspråk med de 
förtroendevalda revisorerna 

17 5,88 32,69 17,89 

Genom interna regler2 7 2,42 13,46 7,37 
Övrigt3 23 7,96 44,23 24,21 
Svarsfrekvens 52 17,99 100  
Bortfall 237 82,01   
Totalt 289 100   

 
1 Respondenterna har uppgett att de följer gällande lagstiftning, praxis och god 
revisionssed för att säkerställa sitt oberoende. 
 
2 Respondenterna har i detta fall angett att det finns interna regler inom den 
revisionsbyrå som de sakkunniga är anställda på.   
 
3 Denna svarskategori innehåller de respondenter som angett att det sker en individuell 
bedömning, att de sakkunniga ej utförde revisionsnära uppdrag såsom konsultuppdrag 
till kommunen. Vidare fanns det svar som angav att de sakkunniga använde sig av sin 
egen bedömning i form av hög integritet och sunt förnuft.  

 
18. Hur upplever Ni dagens regler om oberoendets funktion i praktiken för hela den kommunala 
revisionen? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 
1 0 0 0 
2 7 2,42 5,43 
3 5 1,73 3,88 
4 25 8,65 19,38 
5 40 13,84 31,01 
6 28 9,69 21,71 
7 24 8,30 18,60 

Svarsfrekvens 129 44,64 100 
Bortfall 160 55,36  
Totalt 289 100  

 
19. Anser Ni att det skulle behövas ett större inslag av extern revision inom kommuner? 
 

 Antal Procent Procent av de som svarat 

Ja 60 20,76 45,45 

Nej 60 20,76 45,45 
Vet ej 12 4,15 9,09 
Svarsfrekvens 132 45,67 100 
Bortfall 157 54,33  
Totalt 289 100  

 
 
 



 79

  Bilaga 6 
 

Hypotes 1 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 
Pearson Chi-Square 0,01 1 0,93   
Continuity Correction 0 1 1,00   
Likelihood Ratio 0,01 1 0,93   
Fisher's Exact Test    1,00 0,57 
Linear-by-Linear 
Association 

0,01 1 0,93   

N of Valid Cases 186     

 
 

Hypotes 2 
 

Anmärkning 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 0,56 1 0,45   
Continuity Correction 0,29 1 0,59   
Likelihood Ratio 0,56 1 0,45   
Fisher's Exact Test    0,53 0,30 
Linear-by-Linear 
Association 

0,56 1 0,46   

N of Valid Cases 94     

 
Avstyrkt ansvarsfrihet 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,34 2 0,51 
Likelihood Ratio 1,73 2 0,42 
Linear-by-Linear Association 0,22 1 0,64 
N of Valid Cases 94   

 
 

Hypotes 3 
 

 Ändamålsenlighet Ekonomiskt 
tillfredsställande 

Rättvisande räkenskaper Intern kontroll 

Mann-Whitney U 
 

13826,0 13592,5 13563,0 13267,0 

Wilcoxon W 36831,0 36597,5 36354,0 36058,0 
Z -0,71 -1,22 -0,95 -0,57 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,48 0,22 0,34 0,57 
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Hypotes 4 
 
Anmärkningar 

 Antal år förtr. vald i kommunen 
Mann-Whitney U 1801,5 
Wilcoxon W 2054,5 
Z -0,11 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,91 

 
Avstyrkt ansvarsfrihet 

 Antal år förtr. vald i kommunen 
Mann-Whitney U 411 
Wilcoxon W 16342 
Z -0,30 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,76 

 
 

Hypotes 5 
 
Anmärkningar 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,75 1 0,19   

Continuity Correction 1,17 1 0,28   
Likelihood Ratio 1,68 1 0,19   
Fisher's Exact Test    0,23 0,14 
Linear-by-Linear Association 1,75 1 0,19   
N of Valid Cases 188     

 
Avstyrkt ansvarsfrihet 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,12 5 0,40 
Likelihood Ratio 7,14 5 0,21 
Linear-by-Linear Association 1,90 1 0,17 
N of Valid Cases 189   
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Hypotes 6 
 
Anmärkningar 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 0,11 1 0,74   
Continuity Correction 0 1 1,00   
Likelihood Ratio 0,10 1 0,75   
Fisher's Exact Test    0,54 0,54 
Linear-by-Linear Association 0,11 1 0,74   
N of Valid Cases 257     

 
Avstyrkt ansvarsfrihet 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,87 5 0,16 
Likelihood Ratio 3,49 5 0,62 
Linear-by-Linear Association 0,71 1 0,40 
N of Valid Cases 258   

 
 


