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SAMMANFATTNING 
 
Det kommunala systemet med en förtroendevald revision utsätts stundtals för debatt där krav om förändring  
framförs. Sveriges kommunfullmäktigeförsamlingar frångick revisionens rekommendation om anmärkning och/eller 
avstyrkt ansvarsfrihet för en nämnd eller styrelse i mer än 50 % av fallen mellan 2004 – 2013, samtidigt som 
kommunfullmäktiges tilltro till revisionen sjönk mellan 2007 – 2013. Legitimitet bidrar till att aktörer inom en 
organisation utför handlingar med en känsla av plikt och skyldighet. En organisation kan därigenom tappa effektivitet 
om parterna inom den inte upplever organisationen som legitim. Är en organisations strukturer och processer 
legitima, blir även organisationens resultat legitimt. Syftet med den här studien har varit att undersöka vilken grad av 
legitimitet den förtroendevalda kommunala revisionen åtnjuter inom kommunala fullmäktigeförsamlingar. Studien 
genomfördes genom kvantitativ datainsamling. Insamlingen skedde genom utskick av enkäter till 
kommunfullmäktigeledamöter i åtta kommuner som tidigare valt att frångå en samlad revisions rekommendation om 
anmärkning och/eller avstyrkt ansvarsfrihet för en nämnd eller styrelse. Slutsatserna som drogs var att den 
förtroendevalda kommunala revisionen som system, likväl som dess processer och resultat, i allt väsentligt åtnjuter 
legitimitet. Att fullmäktige frångår rekommendationer från revisionen behöver således inte vara ett resultat av låg 
legitimitet för revisionen. Detta kan istället vara en effekt av fullmäktiges exklusiva rätt att själv bedöma hur styrelsen 
och nämnderna skött sitt uppdrag. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering  
  

 ”A legitimate system of government is one based on authority; that is, those 

 subject to its rule recognize its right to make a decision” (Hauge & Harrop,

 2010, s. 13).  

 

I en debattartikelserie i Dagens Nyheter beskriver den f.d. chefen för Riksrevisionsverket, 

Inga-Britt Ahlenius, de problem hon ser i systemet med en förtroendevald revision. Ahlenius 

ger uttryck för att de förtroendevalda revisorerna genom sitt handlande genom åren inte svarat 

för det oberoende som ämbetet kräver. Främst beror detta, enligt Ahlenius, på att revisorerna 

befinner sig i ett jävsförhållande till de politiska partikamrater man är satt att granska. Vidare 

framför Ahlenius att de kommunala fullmäktigeförsamlingarna ofta är medvetet passiva inför 

kritik som följer av de granskningar som revisorerna lägger fram. Ahlenius argumenterar för 

att en förändring av revisionssystemet behövs1 (Dagens nyheter, 2013-07-29). Diskussionen 

har vidare förts i tidningen Dagens samhälle, där professorerna Erik Amnå, Barbara 

Czarniawska och Lena Marcusson, vilka tillsammans utgjorde en granskningskommission i 

Göteborg efter en omfattande mutskandal i kommunen, framför att den kommunala 

revisionen bör professionaliseras för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt 

sätt. Granskningskommissionen framför att de förtroendevalda revisorerna stundtals inte 

klarar denna funktion (Dagens samhälle, 13 juni 2013). Ordförande för stadsrevisionen i 

Göteborg, och tillika styrelseledamot i Starev2, Lars Bergsten, tillsammans med ordförande 

för stadsrevisionen i Malmö, och ordförande i Starev, Sten Dahlvid, replikerade 

granskningskommissionen och menade att systemet med en förtroendevald kommunal 

revision i sin nuvarande form utgör garanten för legitimitet i ämbetet. Att revisorerna inte får 

inneha andra politiska uppdrag än det revisionella, samtidigt som revisionen väljs av 

fullmäktige garanterar ett demokratiskt mandat som stärker dess legitimitet (Dagens samhälle, 

2 juli 2013). Vilken syn har kommunfullmäktigeledamöter på revisionen? Den här studien 

kommer undersöka revisionens legitimitet bland kommunfullmäktigeledamöter.  

                                                
1 Vilken reell effekt den institutionella förändring som Ahlenius efterfrågar skulle få på revisionssystemet är 
svårt att bedöma. Robert D. Putnam (2011) finner i sin studie över den Italienska regionsreformen att det kan ta 
flera generationer innan en institutionell förändring får effekt på såväl kultur som beteende hos de aktörer som 
är inblandade (s. 74). 
2 ”Starev är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner” (Starev). 
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Sveriges kommuner och landsting (från nu; SKL) har uppmärksammat att det i samhället 

finns en debatt om det revisionella systemet och frågorna kring revisionens oberoende 

(Kommunala revisionens förtroende, Sveriges kommuner och landsting). Med anledning av 

detta valde SKL att, under 2013, genomföra en undersökning om förtroendet för revisonen 

och dess verksamhet hos fullmäktige- och nämndsledamöter i SKL. De sammanfattande 

slutsatserna som SKL drar av undersökningen är att politikerna generellt har ett högt 

förtroende för revisionen, att man anser att revisionen i huvudsak granskar rätt saker men att 

kompetensen inom revisionen stundtals är låg. De tillfrågade uttrycker att den låga 

kompetensen kan få effekt på dels vilka granskningar revisorerna beslutar att göra, samt 

innehållet och slutsatserna av dessa (Undersökning 2013, Sveriges kommuner och landsting). 

Undersökningen genomfördes inom ett urval av Sveriges samtliga 290 kommuner. 

Därigenom bidrar inte undersökningen till att stärka förståelsen kring synen på revisionen 

inom de specifika kommunfullmäktigeförsamlingar som, trots en samlad revisions 

rekommendation, valt att göra en egen bedömning i fråga om anmärkning och/eller avstyrkt 

ansvarsfrihet för en nämnd eller styrelse3. Enligt sammanvägda siffror har tilltron till den 

kommunala revisionen sjunkit mellan 2007 och 2013 (SOU 2015:24, s. 623).  

 

Legitimitet bidrar till att aktörer inom en organisation utför handlingar med en känsla av plikt 

och skyldighet (Gilley, 2006, s. 502; Hegtvedt & Johnson, 2009, s. 376; Hurd, 1999, s. 379), 

samt accepterar de styrandes maktutövning (Levi et al, 2009, s. 354). En organisation kan 

därigenom tappa effektivitet om parterna inom den inte upplever organisationen som legitim 

(Beetham, 1991, s. 19f).  Ytterst kan avsaknad av legitimitet helt underminera den styrande 

maktens möjlighet att bibehålla en effektiv ledningsförmåga (Gilley, 2006, s. 499; Haerpfer, 

2009, s. 378; Hauge & Harrop, 2010, s. 14; Hinsch, 2010, s. 51; Lipset, 1959, s. 86). Är 

organisationens strukturer och processer legitima, blir även organisationens resultat legitimt 

(Vedung, 2009, s. 190).  

 

Studiet av legitimitet har historiskt utgått från makro- och mikronivå, vilket i praktiken har 

avsett regim- eller policynivå. Genom åren har emellertid även mesonivån4 kommit att 

studeras, vilket då avsett lokala beslutsnivåer, (Gilley, 2006, s. 501; Jost & Major, 2009, s. 33; 

Stryker, 1994, s. 847; Thomas et al, 2008, s 41; Weatherford, 1992, s. 149) vilket i relation 
                                                
3 Någon studie med beskriven avgränsning, eller som på annat sätt fokuserar på legitimitet för den 
förtroendevalda kommunala revisionen, har heller inte framkommit genom sökning i Google Scholar och 
universitetsbibliotekstjänsten Primo.  
4 ”[M]eso-…, förled med betydelsen ’mitt-’, ’medel-’” (Nationalencyklopedin,  Meso). 
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mot makro (regim) och mikro (policy) härigenom avser den lokala kommunalpolitiska arenan. 

En diskussion om eventuella brister i legitimitet för parter inom kommunalpolitiken väcker 

frågor kring det politiska systemets förmåga att fungera effektivt. Ytterst föranleder detta 

frågor om den kommunala demokratins funktion.  

 

Kommunalpolitiken är uppdelad i tre grundfunktioner: Kommunfullmäktige som utgör 

kommunens beslutande makt. Styrelsen och nämnderna som utgör den verkställande och 

beredande makten. Den förtroendevalda kommunala revisionen som utgör den granskande 

makten (Sveriges kommuner och landsting, 2014, s. 11f).  

 

Kommunallagen 9:6 förpliktigar varje svensk kommunfullmäktigeförsamling att utse minst 

fem ledamöter som skall utgöra den förtroendevalda revisionen. Revisionen skall granska 

styrelsen och nämnderna. Systemet bygger på att förtroendevalda granskar arbetet som 

genomförs av andra förtroendevalda (Bohlin, 2011, s. 252). Revisorerna utses på en 

mandatperiod om fyra år (Sveriges kommuner och landsting, 2014, s. 14). Revisionen skall 

arbeta och agera oberoende. Detta är en förutsättning för revisionens trovärdighet, och 

därigenom, ytterst, dess legitimitet. De förtroendevalda kommunala revisorerna har emellertid 

en politisk koppling, då de hämtas från de politiska partier som är representerade i 

kommunfullmäktige. Oberoendet måste därigenom uppfattas som tillräckligt (a.a., 2014, s. 

17). Att revision av den kommunala verksamhet äger rum ger huvudmannen, 

kommunfullmäktige, en möjlighet att såväl belöna som bestraffa styrelsen och nämnderna, 

utifrån hur de bedömds ha skött sitt uppdrag. Utvärderingen fyller härigenom en viktig del i 

att upprätthålla den kommunala organisationens styrningshierarki (Hertting & Vedung, 2009, 

s. 40). 

 

Varje förtroendevald kommunal revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Revisorerna utgör 

dessutom, var och en enskilt, en myndighet. Revisorerna kan emellertid, och bör där det är 

möjligt, samarbeta för att effektivisera arbetet. Revisorerna lämnar ofta gemensamma 

ståndpunkter i frågor, i vad som kan benämnas yttranden från en samlad revision. En enskild 

revisors avvikande uppfattning kan dock inte röstas bort, utan gäller även om övriga revisorer 

i revisorsgruppen är av annan uppfattning (Sveriges kommuner och landsting, 2014, s. 19). 

Revisorerna skall understödjas av sakkunniga biträden, vilka skall bidra till att revisorernas 

granskningar fullgörs såväl professionellt som oberoende. Ofta, men inte alltid, hämtas dessa 

sakkunniga biträden från revisionsbyråer, och innehar dessutom en certifiering erhållen av 
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Sveriges kommunala yrkesrevisorer (a.a., 2014, s. 20). Det bör hållas i minnet att det endast 

är de förtroendevalda revisorerna som kan föreslå åtgärder för fullmäktige med anledning av 

de slutsatser som framkommer i revisionsarbetet (Lundmark et al, 2009, s. 244).  

 

Kommunallagen (1991:900) 9:9 anger att revisorerna årligen skall granska all verksamhet 

som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden (Dotevall et al, 2015, s. 324). 

Revisionens arbete skall bedrivas genom god revisionssed. SKL har utvecklat en skrift, God 

revisionssed i kommunal verksamhet, vilket är en ansats till vägledning för den kommunala 

revisionen i dess arbete (Zanderin & Staaf, 2010, s. 69). Revisionsarbetet är delvis reglerat 

enligt kommunallagen, delvis styrt av praxis. Det finns härutöver möjlighet för respektive 

revisorsgrupp att självständigt utveckla arbetsformer som bäst passar lokala förhållanden 

(Sveriges kommuner och landsting, 2014, s. 40). De granskningar som genomförs ligger 

slutligen till grund för revisorernas uttalande om styrelsen och nämndernas verksamhet i 

revisionsberättelsen. Det finns ingen angivelse om när anmärkning och/eller avstyrkt 

ansvarsfrihet skall lämnas, utan revisorerna skall själva välja när denna kritik framförs, samt 

väl underbygga den. Praxis har kommit att visa att anmärkning föregåtts av kritik i 

revisionsberättelsen året innan (a.a., s. 47).  

 

Revisorerna framför sin kritik om styrelsen och nämnderna till fullmäktige. Fullmäktige har i 

detta läge en exklusiv rätt att själv besluta om den bedömning man gör i frågan. Härigenom 

kan fullmäktiges beslut i fråga om anmärkning och/eller avstyrkt ansvarsfrihet bli en annan än 

den som revisorerna framfört. Väljer fullmäktige att besluta på annat sätt än vad revisorerna 

framfört, eller själv rikta kritik som revisorerna inte framfört, skall fullmäktige motivera detta 

beslut. Oavsett fullmäktiges linje kvarstår revisorernas kritik (Sveriges kommuner och 

landsting, 2014, s. 50). Ett modernt revisionsarbete bör emellertid inte bara utgå från en vilja 

att kontrollera och döma en verksamhet, utan även att främja den genom att bidra till 

kunskaps- och utvecklingsprocesser (Sandberg & Faugert, 2012, s. 128).  

 

Den offentliga utredningen En kommunallag för framtiden föreslår, för att stärka revisionen, 

bl.a. att; de sakkunniga biträdenas roll stärks, revisionsordföranden hämtas från den politiska 

minoriteten samt att revisorerna inte är valbara till fullmäktige (SOU 2015:24, s. 634ff). 

 

Mellan åren 2004 – 2013 valde kommunfullmäktigeförsamlingar i Sverige att frångå 

revisionens rekommendation om anmärkningar för en nämnd eller styrelse i 62,8% av fallen, 
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samt i fråga om avstyrkt ansvarsfrihet för en nämnd eller styrelse i 56,8% av fallen. Utöver 

detta finns det 15 fall under samma period där kommunfullmäktigeförsamlingar riktat egen 

anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet för en nämnd eller styrelse utan att revisionen lämnat 

denna rekommendation (Ansvarsprövningsbanken, Översiktlig sammanställning av 

ansvarsfall 2004 – 2013). Det föreligger härigenom stundtals en tydlig diskrepans mellan 

fullmäktige och dess kontrollorgans slutsatser gällande styrelsen och nämndernas verksamhet 

och följderna av hur verksamheten bedrivits. Det bör dock hållas i minnet att detta endast 

gäller fall då revisionen rekommenderat anmärkning och/eller avstyrkt ansvarsfrihet. I 

majoriteten av ansvarsprövningarna riktas aldrig någon sådan kritik varigenom revisonen och 

fullmäktiges åsikter korrelerar med varandra (Ansvarsprövningsbanken). 

Kommunfullmäktige och revisionen kommer inom ramen för denna studie att behandlas som 

jämbördiga parter utifrån dess samverkande roll i kommunalpolitiken. Genom att undersöka 

vilken grad av legitimitet den förtroendevalda revisionen åtnjuter hos 

kommunfullmäktigeförsamlingar kommer en möjlig förklaringsmodell skapas till den 

differens som stundtals föreligger i slutsatserna mellan fullmäktige och revisorerna. 

Föreligger legitimitet i en relation ökar detta effektiviteten inom organisationen (Beetham, 

2013, s. 19f). 

1.2 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka vilken grad av legitimitet den förtroendevalda 

kommunala revisionen åtnjuter bland kommunfullmäktigeledamöter samt undersöka vilken 

effekt upplevd system-, process- och resultatlegitimitet har på 

kommunfullmäktigeledamöternas övergripande syn på den kommunala revisionens 

legitimitet. 

 

Syftet kommer att operationaliseras genom att undersöka om revisionen, inom kommunala 

fullmäktigeförsamlingarna som valt att frångå en samlad revisions rekommendation i fråga 

om anmärkning och/eller avstyrkt ansvarsfrihet, åtnjuter en legitimitetsbrist. 

1.3 Disposition 
Studien disponeras enligt följande: Teoretiskt ramverk och forskningsfrågor, metod och 

material, empiri samt avslutningsvis diskussion och slutsatser.  
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2. Teoretiskt ramverk och forskningsfrågor 

2.1 Legitimitetsteori 
Finns legitimitet inom en organisation ökar möjligheten att parterna utför sina handlingar med 

en känsla av plikt och skyldighet (Gilley, 2006, s. 502; Hurd, 1999, s. 379). Detta stärker 

resultatet av aktörernas handlingar (Hegtvedt & Johnson, 2009, s. 376), och ökar 

effektiviteten inom organisationen (Beetham, 2013, s. 19f).  En organisations legitimitet kan 

stärkas genom att inkludera flera aktörer vilka representerar flera åsikter och erfarenheter 

(Lundqvist, 2004, s. 418; Sørensen & Torfing, 2005, s. 205). Legitimitetens krav på 

inkludering kan emellertid, i sin tur, få inverkan på organisationens effektivitet. Olson (1965) 

menar att en mindre grupp, med en snävare inkludering av aktörer, är desto mer effektiv än en 

stor och brett inkluderande grupp (s. 53). De konsekvenser låg legitimitet kan få på 

effektiviteten i en organisation, kan alltså uppstå omvänt på det sätt som Olson (1965) 

beskriver5.  

 

Även om de underordnade i en maktrelation betraktar ett beslut som felaktigt har de 

överordnade att förvänta sig rättelse utifrån vad lagen förpliktigar. De underordnande har 

samtidigt en förpliktelse att följa makthavarens beslut (Beetham, 2013, s. 25; Raphael & 

Karpowitz, 2013, s. 19). De överordnade har ofta, bildligt uttryckt, piskor och morötter att 

förfoga över för att påverka de underordnade. En maktrelation bör således fungera även utan 

legitimitet, med effekt att såväl incitamenten att göra rätt, som sanktionerna när någon gör fel 

blir mer kraftfulla (Beetham, 2013, s. 26; Hurd, 1999, s. 379). Även mentala 

påtryckningsmetoder kan vidtas, som att åberopa risk för instabilitet, nationalism eller 

rökridåer med hot om våld från andra stater för att sammanfoga följsamheten inom en regim 

och därigenom stärka de styrandes legitimitet (Mellon, 2010, s. 148). Legitimitet är emellertid 

ett verktyg som bidrar till lydnad i maktrelationen, även om makten, bara för att den åtnjuter 

legitimitet, allt som oftast inte blir omnipotent (Gibson et al, 2005, s. 197). Organisationens 

kostnader tenderar att bli högre i ett läge då legitimiteten saknas och den överordnade parten 

måste lägga resurser på att kontrollera de underordnade (Beetham, 1991 s. 27f; Gilley, 2006, 

s. 499; Matveeva, 1999, s. 23). Legitimitet inom ett politiskt system innebär att de styrande 

kan bibehålla makten även när det föreligger ekonomiska och sociala påtryckningar för 
                                                
5 Denna problematiska balansgång mellan upprätthållandet av, och balansen mellan, såväl legitimitet som 
effektivitet har uppmärksammats och diskuteras av bland annat Lundqvist (2004) i artikeln Integrating Swedish 
water resource management: a multi-level governance trilemma. 
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förändring (Levi et al, 2009, s. 354; Matveeva, 1999, s. 44). Ytterst kan avsaknad av 

legitimitet helt underminera den styrande maktens möjlighet att bibehålla en effektiv 

ledningsförmåga (Gilley, 2006, s. 499; Haerpfer, 2009, s. 378; Hauge & Harrop, 2010, s. 14; 

Hinsch, 2010, s. 51; Lipset, 1959, s. 86). Det skall dock hållas i minnet att en underordnad 

kan agera utifrån vad makten föreskriver, i syfte att nyttomaximera för egen vinningen, utan 

att tillskriva den överordnande makten någon legitimitet (Bolleyer & Reh, 2012, s. 486). 

 

Såväl nationalencyklopedins beskrivning av legitimitet, lagligt berättigande, 

(Nationalencyklopedin, legitimitet), som Svenska akademins ordlistas definition laglig rätt 

(SAOL) följer ur en definition av ett systems legala validitet. Makten som utövas blir 

härigenom legitim när den utgår från, och genomförs i enlighet med, fastställda lagar och 

regler. Detta innebär att begreppets betydelse blir dikotomt6, då något antingen är legitimt 

eller inte (Beetham, 2013, s. 4). Detta är den grund från vilken det teoretiska 

legitimitetsbegreppet har sitt ursprung, (Hauge & Harrop, 2010, s. 13) och skulle, om det var 

den definition legitimiteten ställdes mot, innebära att den förtroendevalda kommunala 

revisionen, som institution, vore legitim genom sin tillkomst i svensk lagstiftning (Lord, 

2013, s. 1056f).   

 

Legitimitet kan emellertid även studeras ur ett socialt perspektiv, i syfte att identifiera 

konsekvenserna av förändrad legitimitet i maktrelationer. Genom att utforska situationer där 

makt beskrivs som legitim, samt situationer där makten anses sakna legitimitet, kan 

perspektivet leda till ökad förståelse kring vilka faktorer som bidrar till att en maktposition 

stärks eller undergrävs (Beetham, 2013, s. 5). Om en överordnad auktoritet åtnjuter legitimitet 

menar beteendevetenskapen att denne ges rätt, av de underordnade, att genomdriva åtgärder 

samtidigt som de underordnade visar respekt för den överordnade auktoriteten och dennes 

maktutövning (Klaczynski, 2011, s. 2). Sociologen Max Weber utformade en definition av 

legitimitet där parternas syn, eller tro, på legitimitet är vad som skapar ett legitimt system. När 

de som berörs av maktutövningen betraktar makten som legitim införlivas legitimiteten enligt 

Weber (Beetham, 2013, s. 6; Hinsch, 2010, s. 40). Som en följd av Webers definition blir 

institutioner legitima om parterna uttrycker att makten som utövas är legitim, oavsett de 

objektiva fynd som kan göras kring institutionens karaktärsdrag i övrigt (Beetham, 2013, s. 

9).  

                                                
6 Dikotomi: ”[V]ariabel eller egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier” 
(Nationalencyklopedin, dikotomi). 
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David Beetham (2013) riktar kritik mot Webers analysverktyg då verktyget, enligt Beetham, 

inte skapar en förståelse om varför individer betraktar legitimitet på olika sätt (s. 10). 

Legitimitet är enligt Beetham (2013) ett begrepp byggt av värderingskriterier där såväl 

legitimitet som illegitimitet kan ha många former. Härigenom finns möjlighet att en 

maktrelation anses legitim även om en minoritet av de underordnade parterna finner systemet 

förkastligt. Revisionen kan härigenom legitimeras även om en minoritet av 

kommunfullmäktigeledamöterna inte förespråkar systemet (Beetham, 2013, s. 20). 

Stabiliteten i politiska system kan härigenom fungera under förutsättning att det inte finns ett 

organiserat alternativ med ett starkt stöd. Att ett system anses illegitimt innebär inte att 

systemet slutar fungera. För att detta skall ske måste ett alternativ formuleras och vinna 

legitimitet. Först då kan det illegitimt betraktade systemet tappa såväl stabilitet som 

effektivitet (Denk, 2009, s. 95). Beetham (2013) definierar legitimitet som ett 

flerdimensionellt begrepp, och lyfter in tre aspekter. Dessa tre är; en juridisk aspekt, ett 

rättfärdigande i gemensamma åsikter hos de berörda parterna samt en analys av aktörernas 

handlingar7 (s. 13). Legitimitet anses därför, enligt Beetham (2013), gälla när tre nivåer var 

och en är uppfyllda.  

 

Den första nivån avser skapa en värdering kring makt som utövas och är skapad i, samt rättar 

sig i enlighet efter, fastställda lagar och regler (Beetham, 2013, s. 15). Nivån lyfter således in 

det juridiska perspektivet på legitimitet, vilket ofta är den grund från vilken legitimitet 

värderas (Lord, 2013, s. 1057). I ett samhälle finns emellertid såväl formella som informella 

regler, oavsett hur välutvecklat det juridiska systemet inom ett samhälle är. Informella regler 

behöver inte vara illegitima. Samtidigt behöver inte något, bara för att det är fastställt i en 

adekvat juridisk kontext, och därigenom formellt, innebär att det vinner acceptans hos de som 

omfattas av regleringen (Beetham, 2013, s. 15; Hauge & Harrop, 2010, s. 13). Den 

förtroendevalda kommunala revisionens legitimitet inom denna första av Beethams (2013) 

nivåer kommer inte analyseras inom ramen för denna studie8. 

                                                
7 Gilley (2006) använder en definition för att mäta legitimitet som nära nog påminner om Beethams (2013) 
definition, där de underordnade aktörernas; syn på maktens tillkomst, rättfärdigande av maktens form samt ett 
agerande i enlighet med vad makten föreskriver, är vad som legitimerar de styrande parternas maktutövning (s. 
502f).  
8 Sveriges lagar är utformade med den klara inriktningen att Sverige skall vara en rättsstat (Warnling-Nerep et al, 
2011, s. 23). Samtidigt är Sverige, enligt 2014 års beräkning, världens fjärde minst korrumperade land 
(Transparency International), och dessutom, i The Economist demokratiindex 2013, placerad på plats nummer 
två, med ett demokratiindex på 9.73 av  
möjliga 10.0 (The Economist).  Det får härigenom hållas för troligt att den första nivån är uppfylld så till den 
grad att den inte utgör hinder för eventuellt infriande av de följande nivåerna i Beethams (2013) definition av 
legitimitet. 
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Beethams (2013) andra nivå avser att den makt som utövas genom lag skall fylla ett allmänt 

intresse, eller på annat sätt gå att rättfärdiga, vilket ger lagen en dimension av acceptans som 

rättfärdigar den av de som berörs av lagen. Det bör hållas i minnet att det inte är någon 

unisont fastställd syn som delas av alla parter som efterfrågas. Snarare efterfrågas en allmän 

acceptans som rättfärdigar det system från vilken makten utövas. Att kommunfullmäktige 

tolererar det nuvarande revisionssystemet utan att förespråka den nuvarande ordningen 

rättfärdigar revisionen som institution, och den makt som utövas genom den (Beetham, 2013, 

s. 17f; Gibson et al, 2005, s. 188f; Hauge & Harrop, 2010, s. 13). Men, bara för att makten 

utövas genom etablerade lagar som dessutom rättfärdigas av de berörda parterna lämnar detta 

emellertid öppet för att dessa parter inte följer det som makten föreskriver. Beetham (2013) 

integrerar således en följande, sista nivå, för värdering av legitimitet. 

 

Beethams (2013) tredje nivå avser samtycke i maktrelationen. Den underordnade parten 

legitimerar slutligen makten genom att handla i enlighet med vad makten föreskriver, 

samtidigt som nivå ett och två är uppfyllda. Brister det i nivå tre uppnås inte legitimitet inom 

organisationen (s. 18). Att legitimiteten säkras är av vikt, eftersom hela det politiska systemets 

legitimitet kan påverkas av brister inom organisationen (Schmidt, 2012, s. 14), vilket ytterst 

kan påverka politikens möjlighet till effektiv ledningsförmåga (Gilley, 2006, s. 499; Haerpfer, 

2009, s. 378; Hauge & Harrop, 2010, s. 14; Hinsch, 2010, s. 51; Lipset, 1959, s. 86). Skulle 

kommunfullmäktige frångå en samlad revisions rekommendation i en fråga väcker detta 

frågor om legitimiteten inom den politiska organisationen.  

2.2 Input-, Throughput- och Output-legitimitet 
Legitimitetsbegreppet är komplext, varigenom forskningen alltmer har kommit att dela upp 

olika områden av den politiska processen som legitimitetsbegreppet kan appliceras på 

(Weatherford, 1992, s. 149). Genom åren har mesonivå kommit att börja studeras, (Gilley, 

2006, s. 501; Jost & Major, 2009, s. 33; Stryker, 1994, s. 847; Thomas et al, 2008, s 41; 

Weatherford, 1992, s. 149) varinom kommunpolitiken inräknas. 

 

Om ett politiskt beslut reflekterar medborgarnas vilja är det input-legitimt. Litteraturen 

beskriver att begreppet input-legitimitet lägger tonvikt vid en maktordning där beslut fattas av 

aktörer som valts i demokratisk ordning och representerar samhällets individer (Scharpf, 

1999, s. 6). I motsvarande situation är ett beslut som syftar till att tillvarata de berörda 

individernas intressen (dock ej nödvändigtvis deras åsikter) output-legitimt. Begreppet output-
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legitimitet avser produkter av handlade som skapats för att komma samhällets individer väl 

till del (McBride, 2007, s. 105; Scharpf, 1999, s. 6).  

 

Throughput-legitimitet, å andra sidan, avser vad som händer mellan input-legitimitet och 

output-legitimitet, och omfattar de ofta ej undersökta processerna inom en politisk 

organisation (Schmidt, 2012, s. 5). Throughput bör betraktas som ett distinkt tredje kriterium 

bredvid input och output (a.a., s. 7). De krav som ställs på throughput-legitimitet är att 

processerna skall vara effektiva, genomföras med hög grad av möjlighet till 

ansvarsutkrävning, transparens, inkludering samt öppenhet (a.a., s. 8). Även upprätthållandet 

av effektivitet är en avgörande faktor för legitimiteten inom ett politiskt system (Lipset, 1959, 

s. 86; Lipset, 1994, s. 17). Det har tidigare funnits en oklarhet kring input- och outputs 

eventuella effekter på varandra (Meyer, 1999, s. 636), även om senare studier funnit stöd för 

att en hög input-legitimitet kan uppväga en låg output-legitimitet, vilket även gäller omvänt 

(Schmidt, 2012, s. 12ff; Lindgren & Persson, 2010, s. 463). Schmidt (2012) menar dock att 

låg throughput-legitimitet, kanske p.g.a. hög korruption eller låg kompetens inom 

organisationen, riskerar få effekt även på den legitimitet som input- som output-delarna 

åtnjuter. Låg transparens i kombination med låg effektivitet kan helt underminera den input- 

och output-legitimitet organisationen åtnjuter (s. 14).  

 

Makthavarna kan avvisa institutionell förändring med motivering att förslagets införlivande 

skulle utgöra en anomali inom den rådande författningsordningen. Framförda förslag, 

exempelvis kring en förändrad kommunal revisions input, behöver emellertid inte stå i strid 

med logiken i den svenska politiska organiseringen. Det kan istället handla om att det finns en 

politisk ovilja för förändring, oavsett politikernas egentliga syn på revisionens legitimitet. De 

politiska partierna kan ha anpassat sig till den rådande ordningen, och till och med skaffat sig 

en maktposition inom den. Erbjuder inte en förändring strategiska vinster för de beslutande 

aktörerna, kan en stagnationssituation uppstå där de politiska aktörerna inte agerar för en 

förändring (Karvonen, 2008b, s. 182f).  

 

När det föreligger en diskussion över den konstitutionella strukturen och ett systems input är 

det lämpligt att undersöka dess legitimitet (Moravcsik, 2002, s. 604). Låg tilltro till en politisk 

institution behöver dock nödvändigtvis inte innebära att legitimiteten för systemet är lågt 

(Rothstein, 2009, s. 319). Rothstein (2009) anger tre orsaker som, istället för legitimitet, kan 

påverka tilltron till en institution; 
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 ”(a) healthy skepticism of authorities that people often conceive of as a  

 democratic virtue, (b) dislike of the current majority but not necessarily of the 

 democratic system as a whole, (c) disdain for some recent policy or scandal 

 despite support for the system.” (s. 319).  

2.3 Forskningsfrågor 
Syftet med den här studien är, vilket formulerats ovan, att undersöka vilken grad av legitimitet 

den förtroendevalda kommunala revisionen åtnjuter bland kommunfullmäktigeledamöter samt 

undersöka vilken effekt upplevd system-, process- och resultat-legitimitet har på 

kommunfullmäktigeledamöternas övergripande syn på den kommunala revisionens 

legitimitet. 

 

Studien söker svara på följande forskningsfrågor, i enlighet med studiens teori;  

- Vilken legitimitet uppfattas den förtroendevalda kommunala revisionen som system 

åtnjuta av ledamöterna i kommunfullmäktige? 

- Vilken legitimitet uppfattas den förtroendevalda kommunala revisionens processer 

åtnjuta av ledamöterna i kommunfullmäktige? 

- Vilken legitimitet uppfattas den förtroendevalda kommunala revisionens resultat 

åtnjuta av ledamöterna i kommunfullmäktige? 

- Vilken betydelse har den förtroendevalda kommunala revisionens upplevda system-, 

process- och resultatlegitimitet hos kommunfullmäktigeledamöter för ledamöternas 

övergripande legitimering av revisionen? 
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3. Metod och material 

3.1 Metod 
Den här studien är en kvantitativ studie. Urvalet av fullmäktigeförsamlingar för datainsamling 

skedde genom sökning i SKLs databas ansvarsprövningsbanken. De fullmäktigeförsamlingar 

som i det senast sökbara verksamhetsåret valt att frångå en samlad rekommendation från de 

förtroendevalda kommunala revisorerna i fråga om anmärkning och/eller avstyrkt 

ansvarsfrihet för en nämnd eller styrelse valdes ut. Detta med anledning av de frågor som 

uppstår kring revisionens legitimitet när kommunfullmäktigeledamöter frångår revisionens 

rekommendation. 

 

Datainsamlingen skedde genom webbenkätprogrammet EvaSys9. Enkäten utformades så att 

respondenterna endast kunde slutföra enkäten om samtliga frågor fylldes i. Anledningen är 

studiens vilja att undvika passivitet vid svarstillfället, vilket riskerar uppstå när 

respondenterna kan göra antingen valet vet ej, eller avstå från att svara på en fråga. Risken 

med detta val är att vissa respondenter helt avstår från att svara på enkäten, samtidigt som de 

svar som inkommer speglar aktiva ställningstaganden. Svarsfrekvensen är härigenom 

genomgående densamma i samtliga av enkätens frågor. Enkätens frågor utformades med 7 

svarsalternativ, graderade från håller inte alls med (1) till håller helt med (7) (bilaga 1). 

Frågorna i enkätens första avsnitt utformades för att fånga uppfattningar om revisionens 

input-legitimitet, gällande studiens första frågeställning. Frågorna i enkätens andra avsnitt 

utformades för att fånga uppfattningar om revisonens throughput-legitimitet, främst påverkat 

av Schmidts (2012) kriterier, gällande studiens andra frågeställning. Frågorna i enkätens sista 

avsnitt utformades för att fånga uppfattningar om systemet med revisorer, gällande studiens 

tredje frågeställning. Den avslutande frågan i enkätens fjärde avsnitt ställdes för att kunna 

undersöka ifall variation i system-, process-, och resultatlegitimitet kan bidra till att förklara 

variation i den övergripande legitimeringen av den kommunala revisionen, i syfte att söka 

svara på studiens fjärde forskningsfråga. 

 

Enkäten skickades sedan ut till mailen till respektive kommunfullmäktigeledamot i de valda 

kommunerna (bilaga 2). Sex dagar efter enkäten skickats ut första gången skickades ett 

                                                
9 EvaSys är en, för personal och studenter vid Luleå Tekniska Universitet, erbjuden tjänst som används för att 
kunna genomföra enkät- och utvärderingsundersökningar. Programmet är väletablerat och används på över 400 
läroinstitut runt om i världen (Alcom). 
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påminnelsemail till de respondenter som ännu inte svarat (bilaga 3). Efter sex dagar skickades 

ånyo ett påminnelsemail ut (bilaga 3). Två veckor efter enkätundersökningen startat 

avslutades enkäten, varpå data som inkommit sammanställdes (bilaga 4).  

 

Av de sammanlagt 358 ledamöter som sitter i de åtta undersökta fullmäktigeförsamlingarna 

(Valmyndigheten, val till kommunfullmäktige) fanns 342 fullmäktigeledamöters mailadresser 

att tillgå genom kontakt via respektive utvald kommuns administrationsavdelning. Av de 342 

ledamöter som enkäten sändes ut till inkom svar från 121 stycken. Detta utgör en 

svarsfrekvens om 35,4 % av de tillfrågade10, och 33,7 % av det totala antalet ledamöter i de 

åtta undersökta fullmäktigeförsamlingarna11. Data som insamlats analyserades genom den 

sammanställningsfunktion som tillhandahålls av programmet EvaSys. Datan analyserades 

genom den aggregerade medelnivå som varje fråga gett, samt via regressionsanalys12. i 

programmet SPSS13 (bilaga 5). Utöver detta genomfördes test av enkätfrågornas interna 

konsistens (bilaga 6, 7, 8 & 9), i syfte att undersöka korrelationen mellan respondenternas 

svar genom enkäten. Anger respondenterna konsekvent åsikter inom en viss del av intervallet, 

ökar den interna konsistensen. Testet genomförs för att fastställa huruvida frågorna omfattar 

attityder till ett sammanhängande system, vilket är av vikt för att undersöka om enkätens 

frågor omfattat ett sammanhang. Avslutningsvis sammanställdes en korstabell över frågornas 

korrelation i syfte att kunna observera korrelationsnivåer mellan enkätens frågor (bilaga 10, 

11 & 12).  

 

Kommunfullmäktige skall, enligt kommunallagen (1991:900) 5:25a, utifrån revisorernas 

rapport ta ställning till eventuell anmärkning och/eller avstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen och 

nämnderna, senast i juni månad året efter det verksamhetsår som bedöms (Dotevall et al, 

2015, s. 318). Innan utgången av juni 2015 tar fullmäktige således ställning till 

verksamhetsåret 2014. Vid tid för denna studie är närmast tillgängliga verksamhetsår för 

                                                
10 Vissa fullmäktigeledamöter återkopplade och motiverade att man avstått från att svara på enkäten då man 
ansåg sig ha för låg kännedom om revisionen och dess funktioner. Andra återkopplade att de inte kunnat öppna 
enkäten då de haft för högt ställda säkerhetsnivåer i datorns webbläsare. Detta är en delförklaring till 
svarsbortfallet och svarsfrekvensen. 
11 Det svenska Webbenkätföretaget The Art Of Planning AB anger att en svarsfrekvens på över 35 % är en 
acceptabel nivå för mailbaserade webbenkäter (PlanSurvey). Samtidigt har Sveriges radio Ekot som policy att 
inte använda undersökningar med en svarsfrekvens på under 50 %., då man menar att en svarsfrekvens som 
endast omfattar en minoritet av de tillfrågade skapar legitimitetsproblem för materialet (SR Ekot). 
12 ”[R]egressionsanalys, statistisk metod för analys av sambandet mellan en responsvariabel (beroende variabel) 
y och en eller flera förklarande x-variabler” (Nationalencyklopedin, Regressionsanalys) 
13 SPSS är ett statistikprogram för dataanalys, utvecklat av IBM, som tillhandahålls via Luleå Tekniska 
Universitets IT-katalog (LTU, SPSS; IBM SPSS Software)  
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analys år 2013, som kommunfullmäktige därigenom tog ställning till år 2014. Den 14 

september 2014 genomfördes ett allmänt val i Sverige. Sammansättningen i Sveriges 

kommunfullmäktigeförsamlingar kom härmed att förändras (Valmyndigheten). Den i studien 

använda metoden att genomföra enkätintervju med ledamöter i kommuner som visat låg 

följsamhet gentemot revisionen vid omröstning för verksamhetsåret 2013 har således en brist i 

det faktum att de ledamöter som utgjorde kommunfullmäktige i de undersökta kommunerna 

delvis har bytts ut. Att sammansättningen av ledamöter delvis ändrats, men inte helt, kan med 

fog antas innebära att normer och värderingar överförs inom den grupp individer som verkar 

inom samma institutioner som studien utgår från i urvalet. Även om individerna kan ha 

moraliska incitament att ta ett visst beslut i en fråga om anmärkning och/eller avstyrkt 

ansvarsfrihet för en nämnd eller styrelse, påverkas dessa val av den institution inom vilken 

ledamöterna verkar när beslutet tas (Rothstein, 1998 s. 118). En institution utvecklar alltid, 

och tenderar även att behålla, vissa normer och värderingar som påverkar aktörernas 

handlingar under lång tid (Searing, 1991, s. 1241; Putnam, 2011, s. 74). Studien undersöker 

fall där kommunfullmäktige agerat på annat sätt än revisorerna rekommenderat. Dessa utgör 

endast fall av misstänkt legitimitetsbrist inom politiska system. 

 

En kvalitativ studie är lämplig när forskaren vill studera helheten av ett sammanhang genom 

att systematiskt och grundligt undersöka samtliga av dess delar, exempelvis åsikter som 

respondenten bär på och som inte uttrycks vid kvantitativ datainsamling. Metoden kräver ett 

längre nedslag hos respektive analysenhet, och riskerar således kräva större tidsekonomi än en 

kvantitativ studie (Esaiasson et al, 2012, s. 210f). Valet av enkät används för att 

svarspersonen själv skall kunna fylla i det frågeformulär som delats ut. Även om 

undersökningsenkäter traditionellt distribuerats via post kan arbetsekonomiska förutsättningar 

föranleda att enkäten distribueras via e-post (Esaiasson et al, 2012, s. 232). Det som motiverat 

valet av enkätundersökning som datainsamlingsmetod för denna studie är att de ekonomiska 

kostnaderna skulle blivit för höga om valet av distributionsmetod krävt porto och 

pappersutskrifter, samt studien vilja att insamla en viss mängd data för att kunna kvantifiera 

sammanställningen. Antalet respondenter förmodas bli fler vid webbenkäter än vid t.ex. 

telefonintervjuer. Kan enkäten dessutom fyllas i online av respondenten själv ökar 

möjligheten att denne deltar, vilket ökar chansen till god svarsfrekvens. Slutligen minskar 

enkäter risken för intervjueffekter, vilket är den påverkan på intervjupersonens sätt att svara, 

vilket kan uppstå genom samspel mellan den som intervjuar och den som intervjuas (a.a., 

2012, s. 233ff).  
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3.2 Material 
Studiens teoretiska ramverk har i huvudsak hämtats från verk som är frekvent refererade till, 

samt sorteras högt vid sökning av begreppen legitimitet på Google Scholar och 

universitetsbibliotekstjänsten Primo. De artiklar som analyserats är samtliga peer-reviewed. 

Litteraturen är sådan som omtalats i de undersökta artiklarna, eller utgjort kursfordran inom 

de statsvetenskapliga kurserna vid Luleå Tekniska Universitet. Empirin är data som inkommit 

genom enkätundersökning inom fullmäktigeförsamlingar. Studiens interna validitet skall inte 

överdrivas, dels beroende på metod, men även beroende av webbenkätens svarsfrekvens på 35 

%. Risken finns att de svar som inkommit via enkäten inte fullt ut representerar 

fullmäktigeledamöternas åsikter, samtidigt som antalet inkomna svar är förhållandevis lågt. 

Studiens externa validitet, likt den interna, skall inte överdrivas. Studiens undersökning säger 

inte något om den generella legitimiteten för den förtroendevalda kommunala revisionen 

inom Sveriges samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar.  

3.3 Kommuner efter urval 
Genom sökning i SKLs databas ansvarsprövningsbanken framkom åtta kommuner. Dessa var; 

Bräcke, Hässleholm, Kramfors, Mariestad, Orust, Skinnskatteberg, Strömsund, Täby.  

 

I Bräcke valde revisorerna att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen. Bakgrunden var att 

revisorerna identifierat en bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Fullmäktige 

valde att vare sig behandla anmärkningen eller motivera sitt beslut. Fullmäktige beviljade 

kommunstyrelsen ansvarsfrihet (Ansvarsprövningsbanken, Bräcke, 2013). 

 

Revisorerna i Hässleholm riktade anmärkning mot omsorgsnämnden. Bakgrunden var att 

revisorerna identifierat brister i nämndens styrning och ledning. Revisorerna menade även att 

nämnden uppvisat passivt beslutsfattande. Fullmäktige valde att inte ställa sig bakom 

anmärkningen från revisorerna. Fullmäktige motiverade inte sitt beslut. Fullmäktige beviljade 

omsorgsnämnden ansvarsfrihet (Ansvarsprövningsbanken, Hässleholm, 2013). 

 

Revisorerna i Kramfors riktade anmärkning mot barn-, kultur- och utbildningsnämnden. 

Bakgrunden var att revisorerna identifierat bristande styrning och uppföljning. Fullmäktige 

valde att inte följa revisorernas anmärkning och motiverade detta med att nämnden gett en 

förklaring till verksamhetens brister. Fullmäktige valde att bevilja nämnden ansvarsfrihet 

(Ansvarsprövningsbanken, Kramfors, 2013). 
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Revisorerna i Mariestad valde att rikta anmärkning till tekniska nämnden. Bakgrunden var att 

revisorerna identifierat bristande styrning, ledning och intern kontroll. Fullmäktige valde att 

inte ta ställning till revisorernas anmärkning, och beviljade härefter ansvarsfrihet för tekniska 

nämnden (Ansvarsprövningsbanken, Mariestad, 2013). 

 

Revisorerna i Orust valde att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen. Bakgrunden var att 

revisorerna identifierat brister i styrelsens verksamhet. Dessutom valde revisorerna att rikta 

anmärkning mot miljö- och byggnadsnämnden. Fullmäktige tog inte ställning till någon av 

anmärkningarna, och framförde heller inte någon motivering till beslutet. Fullmäktige valde 

avslutningsvis att bevilja ansvarsfrihet för såväl styrelse som nämnd 

(Ansvarsprövningsbanken, Orust, 2013).  

 

Revisorerna i Skinnskatteberg valde att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen. Bakgrunden 

var att revisorerna identifierat brister i styrelsens styrning. Fullmäktige noterade 

anmärkningen och inhämtade en förklaring från kommunstyrelsen. Trots detta tog 

kommunfullmäktige ingen egen ställning i frågan om anmärkning, och valde att avstå från att 

motivera sitt beslut. Fullmäktige beviljade därefter ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 

(Ansvarsprövningsbanken, Skinnskatteberg, 2013).  

 

Revisorerna i Strömsund valde att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen. Bakgrunden var 

att revisorerna identifierat bristande följsamhet gentemot lagen om kommunal redovisning. 

Fullmäktige valde att inte behandla anmärkningen och beviljade härefter ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen utan att motivera sitt beslut (Ansvarsprövningsbanken, Strömsund, 2013).  

 

Revisorerna i Täby valde att rikta anmärkning mot stadsbyggnadsnämnden. Bakgrunden var 

att revisorerna identifierat att nämnden brustit i sin ledning och styrning. Fullmäktige valde att 

inte följa revisorernas anmärkning, och motiverade beslutet med att en förklaring inkommit 

från stadsbyggnadsnämnden om bakgrunden till bristerna (Ansvarsprövningsbanken, Täby, 

2013).  
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4. Empiri 
I kapitlet presenteras resultatet av studiens webbenkätundersökning. Hela enkätens interna 

konsistens uppmättes till; 0,951, (bilaga 6). Frågorna mäter härigenom attityder som starkt 

korrelerar med varandra, varigenom de med fog antas mäta ett sammanhängande system. 

4.1 Systemets legitimitet 
Avsnittet presenterar de frågor som ställdes i enkäten utifrån studiens första frågeställning. 

Frågorna avser den förtroendevalda kommunala revisionen som system, och härigenom dess 

input-legitimitet. Avsnittets interna konsistens uppmättes till; 0,959 (bilaga 7). Frågorna mäter 

härigenom attityder som starkt korrelerar med varandra, varigenom de med fog antas mäta ett 

sammanhängande område av ett system. 

 

 
  Medelvärde14 = 4,9. Standardavvikelse15 = 1,9. 

Figur 1: Fråga 1.1.  

 

Figur 1 avser fråga 1.1: Det nuvarande revisionssystemet med förtroendevalda kommunala 

revisorer är rätt utformat. Svaren påvisar ett stöd för det nuvarande revisionssystemet. Nästan 

50 % av respondenterna anger höga poäng (6 och 7).  

 

 
  Medelvärde = 5,5. Standardavvikelse = 1,7.  

Figur 2: Fråga 1.2. 

Figur 2 avser fråga 1.2: Systemet med förtroendevalda kommunala revisorer är demokratiskt. 

Svaren visar att den förtroendevalda kommunala revisionen i huvudsak anses ha en 

                                                
14 Medelvärde avser summan av svaren, delat på antalet inkomna svar (Moore et al, 2012, s. 30).  
15 Standardavvikelse mäter spridning inom en normalfördelningskurva genom att titta på hur långt från 
medelvärdet ett svar ligger. Inom en standardavvikelse från medelvärdet i en normalfördelningskurva ligger 
ungefär 68 % av svaren. Om medelvärdet är 4,9 och standardavvikelsen 1,9 ligger 68 % av svaren ± 1,9 i värde 
från medelvärdet 4,9. Ju högre värdet av standardavvikelsen är, desto större spridning finns bland svaren (Moore 
et al, 2012, s. 39ff).  
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demokratisk förankring. Av respondenterna anger 78,5 % svar som återfinns i intervallets 

positiva gradering (5 – 7).  

 

 
  Medelvärde = 5,4. Standardavvikelse = 1,7.  

Figur 3: Fråga 1.3. 

 

Figur 3 avser fråga 1.3: Systemet med förtroendevalda kommunala revisorer passar väl in i 

den kommunala strukturen. Svaren påvisar att det föreligger en förståelse för den 

förtroendevalda kommunala revisionens position inom den nuvarande kommunala 

organisationens struktur.  

 

 
  Medelvärde = 5,2. Standardavvikelse = 2,0.  

Figur 4: Fråga 1.4. 

 

Figur 4 avser fråga 1.4: Att vi i Sverige tillämpar ett system med förtroendevalda kommunala 

revisorer är rätt och riktigt. Fråga 1.4, är en omformulering av fråga 1.1. I figur 4 uppnås ett 

medelvärde om 5,2, vilket är något högre än i figur 1. När skrivningen om systemet är riktigt 

adderas till frågan ökar således medelvärdet. 

 
Figur 5: Fråga 1.5. 

Figur 5 avser frågan (svarsfrekvens inom parantes): Revisionen av den kommunala 

verksamheten skall fortsättningsvis bedrivas av: 1. En central myndighet (10,7 %), 2. En 

10,7%	   8,3%	  
0,8%	  

6,6%	   5,8%	  

56,2%	  

8,3%	  
0,0%	   0,8%	   2,5%	  

0,0%	  

20,0%	  

40,0%	  

60,0%	  
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regional myndighet (8,3 %), 3. En lokal myndighet (0,8 %), 4. Förtroendevalda riksrevisorer 

(6,6 %), 5. Förtroendevalda regionala revisorer (5,8 %), 6. Förtroendevalda kommunala 

revisorer (56,2 %), 7. Privata revisionsbyråer (8,3 %), 8. Kommunala tjänstemän (0 %), 9. 

Det bör inte bedrivas revision av den kommunala verksamheten (0,8 %), 10. Annan lösning 

(2,5 %). Svaren påvisar att en majoritet, 56,2 %, av de svarande anser att revisionssystemet 

fortsättningsvis skall bedrivas som idag. Omvänt anser 43,8 % att en annan lösning vore 

lämpligare. 

 

De frågor som presenteras i figur 1 – 5 påvisar i huvudsak att det finns ett stöd för det 

nuvarande revisionella systemet. Medelvärdet på samtliga frågor placeras på intervallets 

högre gradering (5 - 7). En majoritet av de svarande vill fortsatt se förtroendevalda 

kommunala revisorer, även om en förändring till tydligare myndighetsorganisering vinner 

visst stöd.  

4.2 Processernas legitimitet 
Avsnittet presenterar de frågor som ställdes i enkäten utifrån studiens andra frågeställning. 

Frågorna avser den förtroendevalda kommunala revisionens processer, och härigenom dess 

throughput-legitimitet. Avsnittets interna konsistens uppmättes till; 0,928 (bilaga 8). Frågorna 

mäter härigenom attityder som starkt korrelerar med varandra, varigenom de med fog antas 

mäta ett sammanhängande område av ett system.  

 

 
  Medelvärde = 5,1. Standardavvikelse = 1,6.  

Figur 6: Fråga 2.1.  

 

Figur 6 avser frågan: De förtroendevalda kommunala revisorerna genomför adekvata 

granskningar. Svaren visar att en majoritet av de svarande anser att revisionens granskningar 

är adekvata, även om det inom en standardavvikelse finns svar som hamnar på intervallets 

lägre gradering (1 -3).  
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  Medelvärde = 5,1. Standardavvikelse = 1,6.  

Figur 7: Fråga 2.2. 

 

Figur 7 avser frågan: De förtroendevalda kommunala revisorernas granskningar håller hög 

kvalitet. Svaren är närmast identiska med de i figur 6, och stärker således bilden av att de 

svarande i huvudsak har en positiv bild av revisionens granskningsarbete. 

 

 
  Medelvärde = 5,0. Standardavvikelse = 1,6.  

Figur 8: Fråga 2.3. 

 

Figur 8 avser frågan: De förtroendevalda kommunala revisorernas arbete är effektivt. Var 

femte svar har lämnats i intervallets neutrala gradering (4). De svarande anger ett medelvärde 

som speglar en positiv syn på effektiviteten i revisorernas arbete, samtidigt som det inom en 

standardavvikelse från medelvärdet finns svar som placeras i intervallets lägre gradering (1 – 

3). 

 

 
  Medelvärde = 4,3. Standardavvikelse = 2,0.  

Figur 9: Fråga 2.4. 

 

Figur 9 avser frågan: Det finns en god möjlighet för kommunfullmäktige att utkräva ansvar av 

de förtroendevalda kommunala revisorerna. Svaren visar att de svarande i stor utsträckning 

ställer sig tvekande till möjligheten att utkräva ansvar av revisorerna. Medelvärdet på 4,3 är 

precis över graderingens neutrala värde (4). Inom en standardavvikelse från medelvärdet finns 

svar som placerats i graderingens lägre intervall (1 – 3). 
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  Medelvärde = 4,9. Standardavvikelse = 1,6.  

Figur 10: Fråga 2.5. 

 

Figur 10 avser frågan: De förtroendevalda kommunala revisorernas arbetsmetoder omfattas 

av transparens. Svaren visar att respondenterna uppfattar revisionsarbetet delvis transparent. 

 

 
  Medelvärde = 4,9. Standardavvikelse = 1,5. 

Figur 11: Fråga 2.6. 

 

Figur 11 avser frågan: De förtroendevalda kommunala revisorerna inhämtar information från 

flera källor, vilka representerar många olika åsikter, i sina granskningar. En majoritet menar 

att revisionen inkluderar åsikter från flera parter.  

 

 
  Medelvärde = 5,0. Standardavvikelse = 1,6. 

Figur 12: Fråga 2.7. 

 

Figur 12 avser frågan: De förtroendevalda kommunala revisorerna visar öppenhet inför 

andra parters åsikter. I likhet med figur 10 och 11 visar figur 12 ett medelvärde kring 5,0.  

 

 
  Medelvärde = 5,2. Standardavvikelse = 1,7. 

Figur 13: Fråga 2.8. 
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Figur 13 avser frågan: Kommunfullmäktiges dialog med de förtroendevalda kommunala 

revisorerna är god. Svaren ger ett medelvärde på 5,2, vilket får tolkas som att det i huvudsak 

betraktas finnas en god dialog med revisorerna.   

 

De frågor som presenteras i figur 6 – 13 påvisar i huvudsak en positiv bild för de processer 

som följer av det revisionens arbete. Medelvärdet gällande möjlighet för fullmäktige att 

utkräva ansvar av revisionen är något lägre än för andra frågor. Samtidigt placeras 

medelvärdet på varje fråga i avsnittet på intervallets högre gradering (5- 7). Det framträder 

härigenom en bild där revisionens processer upplevs som goda. 

4.3 Resultatens legitimitet 
Avsnittet presenterar de frågor som ställdes i enkäten utifrån studiens tredje frågeställning. 

Frågorna avser den förtroendevalda kommunala revisionens resultat, och härigenom dess 

output-legitimitet. Avsnittets interna konsistens uppmättes till; 0,823 (bilaga 9). Detta är något 

lägre än inom de andra avsnitten, men mäter härigenom attityder som relativt starkt korrelerar 

med varandra, varigenom de med fog antas mäta ett sammanhängande område av ett system.  

 

 
  Medelvärde = 5,7. Standardavvikelse = 1,6.  

Figur 14: Fråga 3.1. 

 

Figur 14 avser frågan: Som kommunfullmäktigeledamot har jag nytta av de granskningar som 

de förtroendevalda kommunala revisorerna genomför. Svaren visar att de svarande i stor 

utsträckning anser att resultatet av revisorernas granskningar är till nytta för dem som 

fullmäktigeledamöter. Omkring 85 % anger ett svar inom intervallets högre gradering (5 – 6). 

 

 
  Medelvärde = 5,9. Standardavvikelse = 1,5. 

Figur 15: Fråga 3.2. 
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Figur 15 avser frågan: De förtroendevalda kommunala revisorernas granskningar är till nytta 

för kommunen. Svaren på frågan uppnådde högst medelvärde i undersökningen. Det finns 

således en uppfattning bland de svarande att revisonens granskningar till syvende och sist i 

stor utsträckning är till nytta för kommunen. 

 

 
  Medelvärde = 5,7. Standardavvikelse = 1,3 

Figur 16: Fråga 3.3. 

 

Figur 16 avser frågan: Som kommunfullmäktigeledamot följer jag de förtroendevalda 

kommunala revisorerna i fråga om anmärkning för en styrelse eller nämnd. Svaren påvisar att 

omkring 85 % av de svarande menar att de följer revisonens rekommendation avseende 

anmärkning. 

 

 
  Medelvärde = 5,5. Standardavvikelse = 1,6. 

Figur 17: Fråga 3.4. 

 

Figur 17 avser frågan: Som kommunfullmäktigeledamot följer jag de förtroendevalda 

kommunala revisorerna i fråga om avstyrkt ansvarsfrihet för en styrelse eller nämnd. Svaren 

påvisar att ett marginellt lägre medelvärde än figur 16. De svarande menar härigenom att man 

följer revisorernas rekommendation om avstyrkt ansvarsfrihet i något lägre utsträckning än 

rekommendationerna gällande anmärkning. Samtidigt anger var tredje svarande högst nivå (7) 

i intervallet på fråga 3.4. 

 

De frågor som presenteras i figur 14 – 17 ger i huvudsak en positiv bild för det resultat som 

följer av det nuvarande revisionella systemets resultat. Även de svarande stundtals ger lågt 

betyg till såväl revisionssystemet som det revisionella arbetets processer får frågorna gällande 
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nyttan av revisorernas granskningar höga medelvärden. De svarandes vilja och inställning att 

följa revisorernas rekommendationer framträder som hög.  

4.4 Legitimitetspåverkan samt korrelationsanalys 
För att undersöka hur svaren på respektive fråga påverkar kommunfullmäktigeledamöternas 

sammanvägda syn av den förtroendevalda kommunala revisionens legitimitet, ställdes en 

avslutande fråga i studiens enkät.  

 

 
Medelvärde = 5,7. Standardavvikelse = 1,6. 

Figur 18: Fråga 4.1 

 

Figur 18 avser frågan: Avslutningsvis, med de ovan ställda frågorna i åtanke, i vilken grad 

upplever Du som kommunfullmäktigeledamot att den kommunala revisionen i Din kommun är 

legitim? Svaren på frågan visar ett medelvärde på 5,7, och där över 40 % av de svarande 

anger att revisionen är fullständigt legitim, samtidigt som 12,4 % angivit ett svar i intervallets 

lägre gradering (1 – 3). Regressionsanalysen utformades med fråga 4.1 som beroendevariabel, 

samt med de övriga frågorna i enkäten som oberoende variabler (se bilaga 5). Fråga 2.1, 2.5, 

3.2 och 3.3 var de frågor som omfattades av vald signifikansnivå på under 0,1, vilket innebär 

att koefficienten med 90 % säkerhet är tillförlitlig. Detta innebär att frågorna, när de ökar med 

1, påverkar fråga 4.1 positivt enligt följande: Fråga; 2.1, 18,1 %. Fråga; 2.5, 21.3 %. Fråga: 

3.2, 34,7 %. Fråga: 3.3, 16,6 %.  

 

Den, inom vald signifikansnivå, i undersökningen starkaste korrelationen för angivelse om 

hög legitimitet för revisionen är; åsikten om att revisionens granskningar är till nytta för 

kommunen. I den framtagna korstabellen över korrelationer framträder processfråga 2.2 

gällande kvaliteten på revisonens granskningar vara det som främst korrelerar med hög åsikt 

om att granskningarna är till nytta för kommunen (bilaga 11). När de svarande anser att 

revisonens granskningar håller hög kvalitet, anser de även, med en korrelation på 0,760, att 

granskningarna är till nytta för kommunen. 
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5. Diskussion 
- Vilken legitimitet uppfattas den förtroendevalda kommunala revisionen som system 

åtnjuta av ledamöterna i kommunfullmäktige? 

Beetham (2013) betonar att legitimitet är ett begrepp baserat på värderingskriterier. Empirin 

påvisar legitimitet för det nuvarande revisionella systemet, samtidigt som nivån skulle kunnat 

vara högre. Som medelvärde uppnår frågorna gällande systemets rätt- och riktighet nivåer 

kring gradering 5 inom intervallets 7-gradiga skala. De svarande uppfattar systemet som i 

huvudsak demokratiskt. Detta torde innebära att systemets stabilitet inte undermineras på ett 

sådant sätt som Denk (2009) talar om ovan. Att legitimiteten inte är starkare kan emellertid 

innebära att effektiviteten inom organisationen blir lidande på det sätt som Beetham (2013) 

beskriver. Att en majoritet av respondenterna anger att de fortsättningsvis önskar se den 

nuvarande ordningen med förtroendevalda kommunala revisorer (figur 5) torde innebära att 

det nuvarande systemets ställning befästs, på det sätt som Karvonen (2008b) beskriver.  

 

Den input-legitimitet systemet med förtroendevalda kommunala revisorer åtnjuter inom 

Beethams (2013) andra nivå framstår, genom det empiriska materialet, vara i allt väsentligt 

god. 

 

- Vilken legitimitet uppfattas den förtroendevalda kommunala revisionens processer 

åtnjuta av ledamöterna i kommunfullmäktige? 

Schmidt (2012) anger att processerna skall vara effektiva, genomföras med hög grad av 

möjlighet till ansvarsutkrävning, transparens, inkludering samt öppenhet. Empirin påvisar en, 

i många delar, positiv bild för revisionsarbetets processer. De svarande intar emellertid en 

närmast neutral hållning till påståendet gällande möjlighet till ansvarsutkrävning av 

revisionen. Frågan om revisionens effektivitet, som enligt Lipset (1994) är det viktigaste 

begreppet för upprätthållandet av legitimitet, åtnjuter ett svagt positivt medelvärde. Samtliga 

av Schmidts (2012) angivna kriterier för throughput-legitimitet åtnjuter emellertid positiva 

svar inom intervallets gradering. Att legitimiteten för revisionens processer härigenom är 

säkrad, men samtidigt kunnat vara starkare, är den bild som framkommer genom empirin.  

 

Den throughput-legitimitet systemet med förtroendevalda kommunala revisorer åtnjuter inom 

Beethams (2013) andra nivå framstår, genom det empiriska materialet, vara i huvudsak god. 



 
26 

Detta torde innebära att nivån inte underminerar input- och output-legitimiteten på det sätt 

som Schmidt (2012) beskriver att processerna annars kan göra.  

 

- Vilken legitimitet uppfattas den förtroendevalda kommunala revisionens resultat 

åtnjuta av ledamöterna i kommunfullmäktige? 

Det framträder i huvudsak en positiv bild över de svarandes inställning till revisionens 

resultat. Att frågorna om nyttan av revisionens granskningar är högre än åsikterna om 

revisionssystemet samt dess processer är värt att uppmärksamma. Att throughput-legitimiteten 

stundtals är låg har inte undanröjt output-legitimiteten, även om det inte går att svara för 

vilken output-legitimitet som gällt om throughput-legitimiteten varit högre. 

Kommunfullmäktigeförsamlingar i Sverige valde mellan åren 2004 – 2013 att frångå 

revisionens rekommendation om anmärkningar för en nämnd eller styrelse i 62,8% av fallen, 

samt i fråga om avstyrkt ansvarsfrihet för en nämnd eller styrelse i 56,8% av fallen. Detta 

avser alltså endast situationer när revisionens framfört kritik. För en majoritet av 

rekommendationerna framförs aldrig någon kritik, varigenom fullmäktige och revisorernas 

bedömning korrelerar. Frågan kring om fullmäktigeledamöterna följer revisionen i fråga om 

anmärkning uppnådde ett medelvärde på 5,7 och samma fråga gällande avstyrkt ansvarsfrihet 

ett medelvärde på 5,5. De svarande uppger alltså en högre villighet att följa revisonens 

rekommendationer än vad den aggregerade nivån i realiteten har varit inom landets samtliga 

kommuner mellan åren 2004 – 2013. Att viljan att följa revisionen är högre än det praktiska 

handlandet visat sig vara bör uppmärksammas. 

 

- Vilken betydelse har den förtroendevalda kommunala revisionens upplevda system-, 

process- och resultatlegitimitet hos kommunfullmäktigeledamöter för ledamöternas 

övergripande legitimering av revisionen? 

Den starkaste korrelationen för angivelse om hög legitimitet finns i synen om att 

revisionens processer är goda. Detta samtidigt som ledamöternas syn på revisionens 

legitimitet inte verkar påverkas särskilt starkt av synen på granskningarnas nytta för 

kommunen och ledamöterna själva. Några vidare slutsatser bör emellertid ej dras med 

hänsyn till den genomförda regressionens problem att nå tillförlitlig signifikansnivå 

(bilaga 5).  

 

Den starka korrelationen är den mellan granskningarnas nytta för kommunen och om 

revisonens granskningar håller hög kvalitet. Detta får anses vara en indikation på att det 
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finns ett samband mellan processernas art och synen på arbetets resultat. Håller 

revisionens arbete hög kvalitet är kommunfullmäktigeledamöterna mer benägna att anse 

att granskningarna är till nytta för kommunen, vilket påverkar deras inställning till 

revisionens legitimitet. 

 

Den output-legitimitet systemet med förtroendevalda kommunala revisorer åtnjuter inom 

Beethams (2013) andra nivå framstår, genom det empiriska materialet, vara god. Detta 

innebär även att nivån kan stärka input-legitimiteten på det sätt som Scharpf (1999) och 

Lindgren & Persson (1999) beskriver, vilket även kan gälla omvänt. Legitimitet bör således 

inte vara den faktor som påverkar låg följsamhet i Beethams (2013) tredje nivå. Att studiens 

empiri inte skapar en bild av ett kommunalt revisionssystem med låg legitimitet inom de 

undersökta kommunala fullmäktigeförsamlingarna, bör beaktas med Rothsteins (2009) 

kriterier i minnet, där inställningen till ett system inte enbart beror på systemets legitimitet, 

utan även kan påverkas av andra faktorer. 

 

 ”Demokrati är… folkets styre, i motsats till den styrelseform där en enda 

 människa eller få människor sitter vid styret” (Bobbio, 1994, s. 27). 

Det bör hållas i minne att den historiskt vanligaste statsformen i vår värld har varit diktaturer 

(Karvonen, 2008a, s. 11). Att det revisionella systemet, dess processer samt resultat åtnjuter 

legitimitet blir, genom revisionens roll som den granskande makten i den kommunala 

organisationen, inte bara ett sätt att främja effektivitet i den kommunala politiken, utan även 

ett värn mot en ordning där några få kan verka för att tillskansa sig illegitim makt över många.  

5.1 Slutsatser 
En analys med utgångspunkt i aktörernas incitament till agerande i den delegerade 

maktrelationen, så som teorin om principal-agent, hade möjligen skapat en förståelse kring 

eventuella nyttomaximerande handlingar som inverkar när kommunfullmäktige frångår 

revisionens rekommendationer. En analys utifrån nyinstitutionalistiska teorier hade bidragit 

till en förståelse över vilka normer som påverkar fullmäktigeledamöterna, varpå en förståelse 

över vilken roll de kommunalpolitiska institutionerna spelar, kunnat skapas. 

Legitimitetsteorin har emellertid varit ett gott verktyg för att fylla den identifierade 

kunskapsluckan gällande fullmäktiges syn på det revisionella systemet, dess processer och 

resultat. Att revisionens legitimitet i huvudsak framstår som god, samtidigt som fullmäktige 

frångår revisionens rekommendation, kan ytterst vara en effekt av den exklusiva rätt till beslut 
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som SKL (2014) beskriver att kommunfullmäktige har vid ansvarsprövningstillfället. Vad 

påverkar då viljan att utnyttja denna exklusiva rätt till eget beslut? Finns det bäring för 

Ahlenius (2013) åsikt att fullmäktige är medvetet passiv inför framförd kritik vid 

ansvarsprövningstillfället? Vidare forskning rekommenderas att närmre studera vad som 

påverkar fullmäktiges samspel med revisionen. En lämplig utgångspunkt för vidare studier 

kan därigenom vara att jämföra resultatet av denna studie med en som undersöker kommuner 

som konsekvent följt revisionens rekommendationer. Föreligger här någon skillnad i 

revisionens legitimitet? Möjligen kan detta bidra till att stärka kunskapen kring 

förutsättningen för en effektiv kommunal organisation, och därigenom den lokala demokratin. 
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7. Appendix 

Bilaga 1 – Enkät 

 

F2701U0P1PL0V0 22.04.2015, Page 1/2

EvaSys Den förtroendevalda kommunala revisionens ställning

Luleå Tekniska Universitet Erik Jansen
Institutionen för industriell ekonomi och Webbenkät, kandidatuppsats

Mark as shown: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically.

Correction: Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results.

1. Revisionssystemet
1.1 Det nuvarande revisionssystemet med förtroendevalda

kommunala revisorer är rätt utformat
Håller inte

alls med
Håller helt
med

1.2 Systemet med förtroendevalda kommunala revisorer är
demokratiskt

Håller inte
alls med

Håller helt
med

1.3 Systemet med förtroendevalda kommunala revisorer
passar väl in i den kommunala strukturen

Håller inte
alla med

Håller helt
med

1.4 Att vi i Sverige tillämpar ett systen med förtroendevalda
kommunala revisorer är rätt och riktigt

Håller inte
alls med

Håller helt
med

1.5 Revisionen av den kommunala verksamheten skall fortsättningsvis bedrivas av;

  
  

En central myndighet En regional myndighet En lokal myndighet
Förtroendevalda riksrevisorer Förtroendevalda regionala

revisorer
Förtroendevalda kommunala
revisorer

Privata revisionsbyråer Kommunala tjänstemän Det bör inte bedrivas revision av
den kommunala verksamheten

Annan lösning

2. Revisionens arbete
2.1 De förtroendevalda kommunala revisorerna genomför

adekvata granskningar
Håller inte

alls med
Håller helt
med

2.2 De förtroendevalda kommunala revisorernas granskningar
håller hög kvalitet 

Håller inte
alls med

Håller helt
med

2.3 De förtroendevalda kommunala revisorernas arbete är
effektivt
  

Håller inte
alls med

Håller helt
med

2.4 Det finns en god möjlighet för kommunfullmäktige att
utkräva ansvar av de förtroendevalda kommunala
revisorerna
  

Håller inte
alls med

Håller helt
med
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2. Revisionens arbete   [Continue]
2.5 De förtroendevalda kommunala revisorernas

arbetsmetoder omfattas av transparens
  

Håller inte
alls med

Håller helt
med

2.6 De förtroendevalda kommunala revisorerna inhämtar
information från flera källor, vilka representerar många
olika åsikter, i sina granskningar

Håller inte
alls med

Håller helt
med

2.7 De förtroendevalda kommunala revisorerna visar öppenhet
inför andra parters åsikter

Håller inte
alls med

Håller helt
med

2.8 Kommunfullmäktiges dialog med de förtroendevalda
kommunala revisorerna är god.
  

Håller inte
alls med

Håller helt
med

3. Revisionens färdigställda granskningar
3.1 Som kommunfullmäktigeledamot har jag nytta av de

granskningar som de förtroendevalda kommunala
revisorerna genomför

  

Håller inte
alls med

Håller helt
med

3.2 De förtroendevalda kommunala revisorernas granskningar
är till nytta för kommunen
  

Håller inte
alls med

Håller helt
med

3.3 Som kommunfullmäktigeledamot följer jag de
förtroendevalda kommunala revisorerna i fråga om
anmärkning för en styrelse eller nämnd

Håller inte
alls med

Håller helt
med

3.4 Som kommunfullmäktigeledamot följer jag de
förtroendevalda kommunala revisorerna i fråga om avstyrkt
ansvarsfrihet för en styrelse eller nämnd.
  

Håller inte
alls med

Håller helt
med

4. Revisionens legitimitet
4.1 Avslutningsvis, med de ovan ställda frågorna i åtanke, i

vilken grad upplever Du som kommunfullmäktigeledamot
att den kommunala revision i Din kommun är legitim?
  

Inte alls
legitim

Fullständigt
legitim
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Bilaga 2 – Mailförfrågan om deltagande 
Brev 1, skickades 2015-04-21, kl. 12:30. Skickat via EvaSys till samtliga 342 ledamöter vars 

mail gått att nå. 

Enkätundersökning, Luleå Tekniska Universitet  

Hej!  

 

Som en del i min kandidatuppsats i statsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet genomför 

jag en webbaserad enkätundersökning kring kommunfullmäktigeledamöters inställning till 

den förtroendevalda kommunala revisionen. 

 

Jag värdesätter din åsikt gällande det nuvarande revisionssystemet och din medverkan är 

viktig i arbetet för att öka förståelsen för den lokala demokratin. All medverkan är helt 

anonym. De svar du anger kan inte spåras till dig.  

 

Enkäten avslutas 2015-05-07, kl. 23:59. 

 

Det enkätprogram som används, EvaSys, tillhandahålls av universitetet och svarar härigenom 

för de krav som universitets institutioner ställer på programvara vid datainsamling som 

används vid forskning. 

 

Därför önskar jag att du besvarar enkäten på: 

[DIRECT_ONLINE_LINK] 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Erik Jansen 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

Luleå tekniska universitet 

 

………………………………………………………………………………………….............. 

Note: This email has been created automatically. The password indicated in this E-MAIL 

cannot be traced to you. Your vote is anonymous. 



 
38 

Bilaga 3 – Påminnelsemail med förfrågan om deltagande 
Brev 2, skickades 2015-04-29 kl. 06:30 & brev 3, skickades 2015-05-05 kl. 06:30 Skickades 

automatiskt via EvaSys till de ledamöter som ännu inte svarat på enkäten.  

Påminnelse, Enkätundersökning, Luleå Tekniska Universitet  

Hej!  

Jag vill påminna om den undersökning från Luleå Tekniska Universitet som du tidigare blivit 

ombedd att delta i. Undersökningen tar cirka 3 minuter att genomföra. 

 

Som en del i min kandidatuppsats i statsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet genomför 

jag en webbaserad enkätundersökning kring kommunfullmäktigeledamöters inställning till 

den förtroendevalda kommunala revisionen. 

 

Jag värdesätter din åsikt gällande det nuvarande revisionssystemet och din medverkan är 

viktig i arbetet för att öka förståelsen kring den lokala demokratin. All medverkan är helt 

anonym. De svar du anger kan inte spåras till dig. 

 

Det enkätprogram som används, EvaSys, tillhandahålls av universitetet och svarar härigenom 

för de krav som universitets institutioner ställer på programvara vid datainsamling som 

används vid forskning. 

 

Med bakgrund av detta önskar jag att du besvarar enkäten på: 

[DIRECT_ONLINE_LINK] 

Om du har problem att klicka på länken kan du på enklaste sätt markera länkens text, kopiera 

den och sedan klistra in den i adressfältet i din webbläsare. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Erik Jansen, 

Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

Luleå Tekniska Universitet 

…………………………………………………………………………………………..............

Note: This email has been created automatically. The password indicated in this E-MAIL 

cannot be traced to you. Your vote is anonymous. 
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Bilaga 4 – Sammanställning av enkätsvar 
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Bilaga 5 – Regressionsanalys av enkätsvar 
 
Tabell 1. Regression över legitimitet. Standardkoefficient. Standardfel inom parantes 
 
Fråga 1.1 1.2 1.3 1.4 
Legitimitet .120 .130 .130 .131 
 (.046) (-.068) (.098)* (.238)* 
***= p < .001; **= p < .01; *= p < .05 
R Square (adj.) = 0,751 
 
Fråga 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 
Legitimitet .097 .117 .115 .057 .087 .083 .100 .084 
 (.179)** (.042) (-.127)* (-.014) (.204)** (-.100)* (.015) (-.008) 
***= p < .001; **= p < .01; *= p < .05 
R Square (adj.) = 0,751 
 
Fråga 3.1 3.2 3.3 3.4 
Legitimitet .137 .174 .090 .071 
 (.-.007) (.318)** (.135)** (.066)* 
***= p < .001; **= p < .01; *= p < .05 
R Square (adj.) = 0,751 
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Bilaga 6 – Intern konsistens över enkätens samtliga avsnitt  

 Tabell 2. 

Reliabilitet Statistik 

Crombach’s Alpha* N of Items  

,951  18  

 

Item-Total Statistics 

Fråga Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1.1 89,2397 432,834 ,805 ,946 

1.2 88,6281 442,519 ,765 ,947 

1.3 88,7769 438,925 ,793 ,947 

1.4 88,9339 425,662 ,837 ,946 

1.5 89,0331 463,299 ,352 ,956 

2.1 89,0248 445,908 ,736 ,948 

2.2 89,0909 439,033 ,844 ,946 

2.3 89,2066 440,515 ,845 ,946 

2.4 89,8347 441,206 ,631 ,950 

2.5 89,2893 451,041 ,682 ,949 

2.6 89,2231 452,391 ,671 ,949 

2.7 89,1240 445,460 ,771 ,947 

2.8 88,9421 443,638 ,735 ,948 

3.1 88,4215 446,213 ,754 ,948 

3.2 88,3058 443,781 ,837 ,946 

3.3 88,5041 471,469 ,443 ,952 

3.4 88,6446 465,931 ,441 ,953 

4.1 88,4463 439,049 ,833 ,946 

 

*Crombach’s Alfa mäts i ett intervall mellan 0 och 1, där 0 är ingen korrelation och 1 är 

fullständig korrelation. Enkätens frågor mäter således i hög grad attityder kring ett 

sammanhang, i detta fall det revisionella systemets delar.  
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Bilaga 7 – Intern konsistens över enkätens systemavsnitt 
 
Tabell 3. 
 
Reliability Statistics  
Cronbach's Alpha  N of Items  
,959  4 
 
Item-Total Statistics  
 Fråga Scale Mean if 

Item Deleted  
Scale Variance 
if Item 
Deleted  

Corrected 
Item-Total 
Correlation  

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted  

1.1 16,1322  26,316  ,892  ,949  
1.2 15,5207  28,452  ,881  ,953  
1.3 15,6694  27,556  ,910  ,945  
1.4 15,8264  24,395  ,933  ,938 
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Bilaga 8 – Intern konsistens över enkätens processavsnitt 
 
 
Tabell 4.  
 
Reliability Statistics  
Cronbach's Alpha  N of Items  
,928  8 
 
Item-Total Statistics  
 Fråga Scale Mean if 

Item Deleted  
Scale Variance 
if Item 
Deleted  

Corrected 
Item-Total 
Correlation  

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted  

2.1 34,3884  89,656  ,764  ,917  
2.2 34,4545  87,883  ,831  ,912  
2.3 34,5702  88,630  ,828  ,912  
2.4 35,1983  87,860  ,627  ,931  
2.5 34,6529  90,462  ,764  ,917  
2.6 34,5868  92,228  ,711  ,921  
2.7 34,4876  89,919  ,785  ,916  

2.8 34,3058  88,547  ,763  ,917 
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Bilaga 9 – Intern konsistens över enkätens resultatavsnitt 
 
 
Tabell 5. 
 
Reliability Statistics  
Cronbach's Alpha  N of Items  
,823  4 
 
 
Item-Total Statistics  
 Fråga Scale Mean if 

Item Deleted  
Scale Variance 
if Item 
Deleted  

Corrected 
Item-Total 
Correlation  

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted  

3.1 17,0165  12,700  ,735  ,733  
3.2 16,9008  13,207  ,733  ,736  
3.3 17,0992  15,440  ,597  ,800  
3.4 17,2397  14,384  ,539  ,829  
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Bilaga 10 – Korrelationstabell över enkätens systemavsnitt 
 
Tabell 6. 
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Bilaga 11 – Korrelationstabell över enkätens processavsnitt 
 
Tabell 7. 
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Bilaga 12 – Korrelationstabell över enkätens resultat och avslutande avsnitt 
 
Tabell 8.  
 

 

 


