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Sammanfattning 

Det är mycket viktigt att en revisor är oberoende, detta för att ge en opartisk och rättvis bild av 

finansiella rapporter. Den kommunala revisionen har de förtroendevalda revisorerna som ska granska 

att verksamheten sköts på ett tillförlitligt sätt enligt god revisionssed. Dock har proceduren för 

utnämnandet av de förtroendevalda revisorerna kritiserats i media för att vara partiskt och jävigt.  

Tidigare forskning lyfter fram olika hot som kan påverka en yrkesrevisors oberoende och opartiskhet i 

sitt arbete. Vissa av dessa hot väljs ut och undersöks. Har de utvalda hoten även en påverkan på de 

förtroendevalda revisorerna i Sveriges kommuner? Hot mot oberoende undersöks i form av tre 

undersökningsfrågor: rådgivning, kvalitetskontroller samt längden på uppdraget. Det har utformats en 

modell där undersökningsfrågorna ingår, giltigheten på denna testas. Insamlandet av datamaterialet har 

erhållits genom en sluten enkätstudie där 660 stycken kommunfullmäktige och förtroendevalda 

revisorer, runt om i landet, har svarat. Svaren har bearbetats och analyserats med hjälp av SPSS och 

Minitab. 

Resultatet visade att två av de tre undersökningsfrågorna hade en inverkan på oberoendet hos de 

förtroendevalda revisorerna. Studiens slutsats påvisade att respondenternas inställning till oberoendet 

främst kan förklaras av rådgivning och uppdragstidens längd, men även av politik som blev en ny 

undersökningsdel, modellen blev därför korrigerad. 

Nyckelord: Revisorns oberoende, kommunal revision, förtroendevald, yrkesrevisor.  



  

 
 

Abstract 

It is very important that an auditor is independent, in order to give an impartial and fair view of the 

financial statements. The municipal audit has auditors who are trusted to review the organization. This 

is managed in a reliable manner according to generally accepted auditing standards. However, the 

procedure for the nomination of the trusted auditors is criticized in the media for being biased. 

Previous research highlights the different threats that may affect the auditor's independence and 

objectivity in their work. Some of these threats are chosen and examined. Do these threats also have an 

influence on the trusted auditors in Swedish municipalities? Threats against independence are 

examined in terms of three study factors: counseling, quality controls and auditor tenure. A model has 

been designed in which survey questions are included. It´s validity is later tested. The collection of the 

data is obtained through a closed survey in which 660 city council and trusted auditors have responded. 

The responses were processed and analyzed with the help of SPSS and Minitab. 

The results demonstrated that two of the three study factors had an impact on the independence of the 

local municipal audit. The study's conclusion clarifies that respondents' attitude towards independence 

is mainly reflected over counseling and auditor tenure but also of politics, that in the end became a new 

study factor, and therefore changed the models appearance. 

 

Keywords: Auditor independence, municipal audits, trusted auditors, professional accountant.  
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Förkortnings- och begreppsförklaring 

Förtroendevald är den som genom val fått ett uppdrag att sköta. Med förtroendevald avses vanligen 

ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer 

(Kommunallagen (1991:900) 4 kapitlet § 1). I denna uppsats ligger fokus på förtroendevalda revisorer. 

Förtroendevald revisor utses av kommunfullmäktige och är vanligtvis en politiker (SKL a, 2013-09-

21). En förtroendevald revisor behöver alltså inte vara en ekonom eller ha ekonomisk utbildning 

(lekmannarevisor). Till sin hjälp av granskningen har den förtroendevalda revisorn sakkunniga biträden 

(Kommunallagen (1991:900) 9 kapitlet § 8). 

God revisionssed innebär att revisionen utförs på ett föredömligt sätt och med goda principer.  God 

revisionssed är inget fastställt utan förändras kontinuerligt och tar hänsyn till den kommunala sektorns 

särart (Skyrev d, 2013-11-07). 

Independence Standards Board förkortas till ISB, vilket är en nämnd som behandlar frågor om 

revisorernas oberoende, integritet och trovärdighet (Accountingweb, 2013-12-20). 

Kommunallagen (1991:900) förkortas till KL. Innefattar kommunala lagstiftningar. 

Kommunfullmäktige är kommunens ledande organ och väljs ut av folket (SKL a, 2013-09-21). En 

kommun kan ha allt från några tiotal till upp över hundra stycken ordinarie ledamöter i 

kommunfullmäktige (Kommunallagen (1991:900) 5 kapitlet § 1). 

Minitab är ett statistiskt dataprogram (Minitab, 2014-01-07). 

Sakkunnigt biträde (yrkesrevisor) kan vara en revisionsfirma som har den ekonomiska kunskap som 

krävs för att granska. De sakkunniga ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som 

behövs för att kunna fullfölja uppdraget (Skyrev a, 2013-09-10). Dessa väljs ut av de förtroendevalda 

revisorerna i den mån de behövs för att upprätta god revisionssed (Kommunallagen (1991:900) 9 

kapitlet § 8). 

Statistical Package for the Social Sciences förkortas till SPSS och är en programvara som hjälper till att 

behandla datamaterial till statistik (01-IBM, 2014-01-07). 

Sveriges kommunala yrkesrevisorer förkortas till SKYREV. För att de kommunala revisorerna ska få 

ett högkvalitativt sakkunnigt biträde har Skyrev en certifiering av yrkesrevisorer (Skyrev a, 2013-09-



  

 
 

10). Skyrev är en förening som riktar sig till yrkesrevisorer vilka arbetar som sakkunniga biträden inom 

kommunal revision. Föreningen har över 350 medlemmar som arbetar på alla stora revisionsbyråer och 

kommunala revisionskontor i hela landet. Skyrev har grundläggande principer för yrkesrevisorn och 

satsar bland annat på kvalitetssäkring inom revisionen. (Skyrev e, 2013-12-19) 

Sveriges kommuner och landsting förkortas till SKL. SKL är en intresseorganisation och en 

arbetsgivare för samtliga av Sveriges kommuner och landsting.  Medlemmarna består av Sveriges 290 

kommuner och 20 landsting. Intresseorganisationen fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte där 

bland annat rådgivning ingår. (SKL c, 2013-12-19)  
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Introduktionskapitel 

Bakgrund 

Revision har funnits under en lång tidsperiod, spår av revisionsaktiviteter har hittats så långt tillbaka 

som 6000 f.Kr. (Svanström, 2008). Revisionen har under hela dess historia förändrats (Jeppesen, 1998). 

Revisorns roll och oberoende har också i Sverige genomgått en förändring genom de århundraden som 

passerat. Under 1600-talet föredrog bolagsmän att överlåta kontrollen över bolagets räkenskaper till 

personer för vilka man hade ett särskilt förtroende. (Gärdfors, 2010) Revisorn skulle därför vara 

beroende och gärna väl bekant med bolagsmännen. “Revisorer tillsattes i många fall på grund av goda 

relationer till företagsledningen. Det var i mångt och mycket en fråga om rena hedersuppdrag.” 

(Gärdfors, 2010:29).   Det visade det sig dock att beroendet skulle bli ett problem och fokus låg på att 

försöka eliminera de intressekonflikter som uppstod mellan revisorer och deras klienter (Moore, 

Tetlock, Tanlu och Bazerman, 2006). Det var först i mitten av 1800-talet som den moderna revisionen 

utvecklades som ett svar på ett nytt sätt att styra företag. Revisionen uppkom som en effekt av nya 

företagsformer, där företagsledningen hade ansvaret för kontrollen av redovisningen och de finansiella 

rapporterna till investerarna, precis som idag. För att öka förtroendet för företagets finansiella 

rapportering skulle dessa kontrolleras genom en oberoende granskning, en så kallad revision. 

(Svanström, 2008) Under tidigt 1900-tal diskuterades framtida ändringar i Aktiebolagslagen (ABL). 

”Det var framför allt fyra faktorer, som kom att dominera debatten på ett helt annat sätt än tidigare, 

nämligen frågorna om utbildning och kompetens, revisorns ansvar, oberoendet samt tystnadsplikten.” 

(Gärdfors, 2010:27). Oberoendet är idag en av kärnfrågorna i revisorns verksamhet (Gärdfors, 2010). 

Under årtionden har definitionen av revisorns oberoende utvecklats tillsammans med revisionsyrket i 

sig. Det debatteras fortfarande om hur oberoendet ska kunna stärkas.  Den främsta anledningen av att 

anställa oberoende revisorer är att försäkra nuvarande och potentiella investerare om företagets 

finansiella välmående. Tyvärr är revisorns oberoende ett koncept som är enklare att förstå än att 

tillämpa. (Moore et al., 2006) 

Den verksamhet som bedrivs inom den offentliga sektorn, i Sverige, är framförallt kommunal och 

landstingskommunal. Kommunernas rättsliga form för lokalt självstyre infördes år 

1862.  Kommunernas historia sträcker sig dock längre tillbaka, ända till sockentiden (SOU, 2010:6). 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den 

verksamhet som bedrivs i kommunen (Skane, 2013-11-14). 
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Bild 1. Beskriver förhållandet mellan medborgarna, fullmäktige och revisorer (Skane, 2013-11-14). 

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag, därigenom är 

den indirekt också för medborgarna. Medborgarna väljer kommunfullmäktige genom allmänna val. 

Fullmäktige fattar beslut, organiserar och bemannar den politiska organisationen med förtroendevalda 

ledamöter. (Skane, 2013-11-14) Bland de förtroendevalda ledamöterna finns också de förtroendevalda 

revisorerna. De förtroendevalda revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för granskning och 

kontroll. Dessa ska bland annat granska verksamheten. De förtroendevalda revisorernas kompetens 

består i att de har kunskap om den kommunala miljön samt de har en politisk och en medborgerlig 

anknytning (Skane, 2013-11-14) de behöver däremot inte ha en ekonomisk utbildning och kan därför 

ses som lekmannarevisorer. I Sveriges kommuner ska det enligt Kommunallagen (1991:900) 9 kapitlet 

§ 2 finnas minst fem förtroendevalda revisorer som utses av fullmäktige. Enligt KL (9:8) ska de 

förtroendevalda revisorerna ta hjälp av sakkunniga biträden. Dessa biträden ska fungera som en extra 

säkerhet så att god revisionssed upprätthålls. Förtroendevalda revisorer ska bedöma behovet av 

sakkunnigt stöd till både omfattning och inriktning. Revisorerna anlitar själva sakkunniga och styr 

deras uppdrag (Skane, 2013-11-14). 
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Problematisering 

Under de senaste åren har det i media uppmärksammas olika skandaler i flera kommuner som ibland 

har handlat om de förtroendevalda revisorernas oberoende (SOU 2010:6). Många diskussioner har 

handlat om att revisorerna ska vara oberoende och opartiska för att skapa en trovärdighet samt arbeta 

enligt god revisionssed. Att revisionen innebär granskning av de egna partikamraterna är en het fråga 

som ligger till grund för kritik gällande systemets utformning eftersom oberoendet och förtroendet 

hotas. I en artikel i Dagens Nyheter menar Ahlenius (2013, 29 juli) att oberoendet betonas som en 

kvalitet i sig och som grund för förtroende. Vidare tar Ahlenius upp problemet med den politiska 

bakgrunden, “I själva verket är systemet med folkvalda revisorer snarast att ses som ett 

institutionaliserat jävsförhållande. Självklart befinner sig de politiskt valda revisorerna i ett slags 

jävsförhållande till sina politiska vänner – inte så konstigt och manifesteras med stor tydlighet i den 

praktiska verkligheten.” (DN, 2013-08-31). “Fokus i diskussionen har primärt legat på frågan om den 

kommunala revisionens oberoende och förhållandet till de politiska partierna. Problemet som 

diskuterats har varit att de förtroendevalda revisorerna utses på partipolitiska grunder att granska sina 

egna partikamrater. Revisionens oberoende, och förtroendet för revisionen, är därmed i fara.” (SOU 

2010:6:5). 

 

Den tidigare debatten kring granskningen av politiska vänner, jävsförhållanden och vikten av att 

reglerna efterlevs, gör att oberoendefrågan blir både viktig och aktuell. Den sviktande trovärdigheten 

för den kommunala revisionen utgör ett problem. För att uppnå trovärdighet är kompetens, oberoende 

och offentlighet viktigt. Oberoendet kan ses utifrån två olika sett. Revisorn kan antingen uppfattas som 

oberoende eller agera oberoende, utan att ta något parti (SOU 2010:6). Moore et al. (2006) skriver att 

oberoende revision innebär att revisorerna är opartiska och utan fördomar. Politiker kan anklagas för att 

låta sig styras av privata intressen, såsom personliga band eller donationer till politiska kampanjer. 

Författarna poängterar att intressekonflikter ofta är omedvetna och att rådgivaren ofta tror att dennes 

råd är opartiska och oberoende, trots att det inte alltid stämmer. 

 

Revisionskvaliteten kan också hotas om oberoendet och kompetensen hos revisorn är svag. Kvaliteten 

på redovisningen definieras som sannolikheten att revisorn upptäcker och rapporterar ett fel i klientens 

redovisningssystem. En hög revisionskvalitet innebär att revisorn har den nödvändiga kompetensen och 

färdigheten som krävs för att upptäcka bedrägeri och fel. Rapporteringen av eventuella fel kräver 
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revisorns oberoende. (DeAngelo, 1981; Firth, 1997) Revisorer uppmanas att vara oberoende och 

objektiva (Simunic, 1980) och måste upprätthålla en tillräcklig nivå av tekniskt kunnande för att möta 

allmänhetens ökade förväntningar om deras roll (Favere-Marchesi, 2000).  

 

Oberoendet är en förutsättning för trovärdig revision. En trovärdig revision är i sin tur en förutsättning 

för en trovärdig verksamhet som har förtroende både från inblandade parter och betraktare (Lundin, 

2007). 

 

Den kommunala verksamheten har en stor betydelse för samhället vilket gör det intressant att titta 

närmre på problem som kan finnas inom kommunerna. Från nationella normer och riktlinjer går det att 

få inspiration men dessa är möjligtvis inte direkt tillämpliga i den svenska kommunala revisionen. 

Detta beror på att det svenska systemet är relativt speciellt (Lundin, 2007) och den svenska modellen 

där förtroendevalda granskas av förtroendevalda är unik (Skane, 2013-11-14). Den kommunala 

revisionens oberoende har ett stort allmänintresse då det är viktigt att kunna kvalitetssäkra revisionen 

på ett tillförlitligt sätt samt upprätthålla en god revisionssed. En del av kvalitetssäkringen kräver 

revisorns oberoende samt opartiskhet för att skapa trovärdighet. Den kommunala revisionen och de 

förtroendevalda revisorerna är en del av företagsekonomin. Eftersom företagsekonomi innefattar bland 

annat redovisning, marknadsföring och finansiering. Det är kring detta fenomen uppsatsen fokuseras, 

oberoendet i kommunal revision med utgångspunkt från de förtroendevalda revisorerna och 

kommunfullmäktige. 

Problemformulering och syfte 

Syftet med uppsatsen är att identifiera och förklara de hot som, enligt tidigare forskning och teori, 

påverkar yrkesrevisorns oberoende samt att undersöka om några av dessa hot även påverkar de 

förtroendevalda revisorerna i Sveriges kommuner.  

 Vilka hot kan påverka de förtroendevalda revisorernas oberoende? 

 Är det möjligt att hitta en förklaringsmodell? 

Avgränsning 

Uppsatsen tar endast hänsyn till oberoendet i Sveriges kommuner. Eventuella lagändringar efter eller 

under tiden denna uppsats skrivs måste bortses. Kommunal revision omfattar både kommuner och 
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landsting. Landstingen kommer inte att undersökas i denna uppsats. Inte heller de sakkunniga 

biträdenas syn på oberoende kommer att studeras. Detta för att sakkunnigas population inte, på ett 

enkelt sätt, går att räkna ut. 
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Referensram 

Allmän referensram 

Så styrs en kommun 

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna, detta sker vart fjärde år. Dessa 

politiker sitter i politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är det 

högsta beslutande organet i kommunen och väljer ut de revisorer som ska granska kommunens 

verksamhet. Det finns politiska uppdrag finns inom kommunstyrelser och i olika nämnder och utskott. 

De flesta politiker i kommunen sköter sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete, de är så kallade 

fritidspolitiker. Kommunallagen är det styr kommunernas, landstingens och regionernas verksamhet. 

Det kommunala självstyret är en princip som finns i regeringsformen, kommunerna måste följa de 

ramar som riksdag och regering har bestämt men har utöver det rätt att fatta självständiga beslut. 

Kommunernas verksamhet granskas årligen. (SKL a, 2013-09-21) 

Kommunal revision 

Den kommunala revisionen och bolagsrevisionen skiljer sig något åt. Bilden visar motsvarigheterna 

och hur uppdelningen ser ut mellan dem. 

 

Bild 2. Beskriver jämförelsen mellan kommunal revision och bolagsrevision (SKL, 2013-11-06). 

De förtroendevalda revisorernas uppgift är att granska den kommunala verksamheten samt att pröva 

om de övriga förtroendevalda (som utsetts av kommunfullmäktige) har utfört sitt uppdrag på ett bra 

sätt. Revisorerna ska varje år lämna in en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Varje 

förtroendevald revisor utför sitt arbete självständigt och får lägga sin mening i förvaltningsberättelsen. 
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De förtroendevalda revisorernas uppgift omfattar all den verksamhet som bedrivs inom nämndernas 

verksamhetsområden (undantaget myndighetsutövning mot enskild) i den omfattning som följer god 

revisionssed. God revisionssed är inget fastställt utan förändras kontinuerligt och tar hänsyn till den 

kommunala sektorns särart. Sveriges kommuner och landsting (SKL) dokumenterar på eget initiativ 

god revisionssed inom kommunal verksamhet. De ska pröva om verksamheten: 

 Sköts på ett ändamålsenligt sätt. 

 Från en ekonomisk synpunkt ett tillfredsställande sätt. 

 Om räkenskaperna är rättvisande. 

 Om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräckliga.  

De förtroendevalda revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och 

anlitar i den omfattning som behövs för att kunna fullfölja granskningen. De sakkunniga ska ha den 

insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som krävs för att kunna fullfölja uppdraget. För att de 

förtroendevalda revisorerna ska få ett högkvalitativt sakkunnigt biträde har Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV) en certifiering av yrkesrevisorer. (Skyrev a, 2013-09-10) 

Vad säger lagen? 

Det är folket som väljer lagstiftarna som sedan utformar lagarna inom vilka en verksamhet måste 

förhålla sig till (Moore et al., 2006). Det fastställs regelverk som är olika beroende på land, reglerna 

eller principerna grundas beroende på den landspecifika kulturen och miljön. Detta görs för att skydda 

revisorns oberoende (Beattie och Fearnley, 2002). 

Under denna rubrik menas revisor med förtroendevald revisor, detta eftersom kommunallagen 

(1991:900) endast gäller kommunens verksamhet. 

I varje kommun och landsting ska det, enligt KL (3:1) finnas en beslutsfattande församling vilka består 

av kommunfullmäktige i kommunerna och landstingsfullmäktige i landstingen. Kommunfullmäktige 

ska tillsätta en kommunstyrelse (KL 3:2) samt de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens 

uppgifter och för verksamheten i övrigt (KL 3:3). Granskningar som sker av den verksamhet som 

bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde samt av en fullmäktigeberedning, granskningarna sköts 

av revisorerna, (KL 3:8). Förtroendevalda är ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, 

fullmäktigeberedningar samt revisorer (KL 4:1). Med förtroendevalda avses också ledamöter och 
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ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande 

församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund (KL 4:1 st2). 

Revisorerna väljs ut det år då val av fullmäktige förrättats, granskningen som revisorerna ska göra av 

verksamheten gäller i fyra år (KL 9:1). Vid en samlad revision av hela verksamheten skall minst fem 

revisorer väljas (KL 9:2). Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt (KL 9:7) och revisorerna skall 

i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs 

för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed (KL 9:8). Revisorerna granskar årligen i den 

omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 

verksamhetsområden (KL 9:9). Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 

kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig (KL 9:9 st2). Revisorerna svarar själva för den 

förvaltning som har samband med revisionsuppdraget, om inte fullmäktige bestämmer något annat (KL 

9:14). En revisor som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid behandlingen av ärendet (KL 

9:4 st2). Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge 

det till känna (KL 9:4 st3). 

Oberoende i kommunal revision 

Oberoende och integritet är grundläggande för revisionens förtroende hos uppdragsgivare och för 

allmänheten. Oberoendet måste upprätthållas i förhållande till samtliga intressenter i 

revisionsprocessen. Revisorn måste för varje uppdrag pröva och dokumentera sitt oberoende. 

Oberoendet och integriteten gäller relationen till de reviderade i personligt, ekonomiskt, affärsmässigt 

och politiskt avseende. (Skyrev b, 2013-09-10) De förtroendevalda revisorernas förmåga att vara 

oberoende handlar främst om att hantera omständigheter som påverkar oberoendet negativt. Det 

handlar om den enskilde revisorns förmåga att agera och fatta beslut utan att låta sig påverkas. Det 

handlar även om omgivningens tilltro till att denne behärskar förmågan att upprätthålla detta (Skane, 

2013-11-14). 

Skyrev b (2013-09-10) har etiska regler som bland annat beskriver oberoende och integritet. Regel 1 

menar att: 

 En medlem skall agera på ett sådant sätt att dennes oberoende och integritet inte kan 

ifrågasättas. 
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 En medlem får inte låta sig påverkas av annan på ett sådant sätt att medlemmens oberoende 

ifrågasätts. 

 Kan oberoende inte upprätthållas skall medlemmen avböja uppdraget. 

 En medlem kan inte vara engagerad i, eller ha intressen i, uppdragsverksamhet eller uppgifter 

som inte är förenliga med oberoendet. Det kan exempelvis innebära uppdrag som konsult eller 

rådgivare åt den verksamhet som revideras. 

 En medlem får inte stå i sådant förhållande till den som revideras att oberoendet rubbas av 

exempelvis vänskaps- eller släktskapsband. 

 En medlem får inte heller ha sådana ekonomiska relationer till den reviderade att oberoendet 

kan ifrågasättas. 

 En medlem får inte vara personligt beroende av de reviderade i exempelvis politiska 

hänseenden. 

 En medlem får inte heller på något sätt låta sig ifrågasättas så att revisionens oberoende, 

integritet och objektivitet kan ifrågasättas. 

God revisionssed 

Revisionen ska ske enligt god revisionssed. Utöver lagstiftningen är god revisionssed en plattform för 

revisorerna. God revisionssed är inte reglerad i författning eller föreskrift eller på annat sätt fastställd 

av en myndighet. Den formas och utvecklas gradvis över tid. Även om god revisionssed är ett etablerat 

begrepp kan dess innebörd och betydelse variera beroende på vilken verksamhet som avses. 

Rekommendationer och uttalanden om god revisionssed i privat verksamhet kan i vissa avseenden 

tillämpas i den kommunala verksamheten. Den grundläggande skillnaden mellan privat och kommunal 

verksamhet medför dock att innebörd och betydelse för begreppet kan variera. Kravet på en god 

revisionssed i den kommunala revisionen baseras på ambitionen att utveckla arbetssätt så att det utgår 

från gemensamma grunder och likartade bedömningar för revisorerna runt om i landet. I god 

revisionssed görs följande precisering:  

 

 Föredömliga och goda principer med ett tillvägagångssätt som är allmänt godtagbart, där 

revision utförs. 

 Avser principer, processer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning. 

 Avser också revisorernas förhållningssätt i uppdraget och till dess förutsättningar. 
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 Avser granskning och prövning av de som ansvarar för beredning, utförande och förvaltning 

inom det kommunala ansvarssystemet.  

 

Revisorerna ser till att uppdraget genomförs objektivt genom att de är partipolitiskt neutrala i 

uppdraget. Det innebär att de inte granskar och prövar utifrån partipolitiska grunder eller driver 

partipolitiska processer. Opartiskhet och saklighet genomsyrar agerande, bedömningar och uttalanden. 

Revisorer och yrkesrevisorerna utför inte uppdrag som påverkar oberoendet till revisionsobjekten. 

(Skyrev d, 2013-11-07) 

Definition av oberoende 

Revisorns oberoende är idag ett omtvistat begrepp (Hudaib och Haniffa, 2009). Att en revisor ska vara 

oberoende har varit ett krav sedan lång tid tillbaka (Firth, 1997). Revisorers oberoende har definierats 

som förmågan att motstå klienters tryck (Knapp, 1985; Alleyne, Devonish och Alleyne, 2006). Moore 

et al. (2006) menar att en oberoende revisor är opartisk och utan fördomar. Alleyne et al. (2006) menar 

att ISB (Independence Standards Board, 2000) har definierat revisorns självständighet som en frihet 

från press och andra faktorer som kan påverka eller som rimligen kan förväntas äventyra en 

revisionsberättelses förmåga att realisera objektiva revisionsbeslut. Craswell, Stokes och Laughton 

(2002) anser att revisorns självständighet innebär en frihet att rapportera resultat och uttala sig fritt utan 

yttre påverkan. För verklig självständighet får revisorn inte påverkas av något annat än exakthet 

(Moore et al., 2006). 

Oberoende kan indelas och förklaras på många olika sätt. Huvuddragen för begreppet kan 

sammanfattas på nedanstående sätt. Oberoende, kan enligt Jeppesen (1998) indelas i två typer: 

organisatorisk oberoende och operativt oberoende. Organisatoriskt oberoende handlar om 

självständigheten samt oberoendet hos den enskilde revisorn och yrket.  Organisatoriskt oberoende kan 

uppdelas på följande sätt:Den enskilde utövarens faktiska och verkliga oberoende. 

1. Revisorernas oberoende som yrkesgrupp. Denna har tre olika dimensioner: 

o Revisorn måste ha frihet att få bestämma omfattningen av tekniker och 

granskningsåtgärder, utan någon utomstående inblandning.  

o Revisorn måste ha tillgång till alla legitima källor för informationen om de 

områden som skall undersökas. 
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o Revisorn måste rapportera självständigt utan någon påverkan från utomstående, 

rekommendationerna ska vara ett resultat av revisionen. 

Operativ oberoende handlar om den inre förmågan att revidera oberoende. Uppdelningen av operativt 

oberoende berör informationsoberoende samt kunskapsoberoende (Jeppesen, 1998). 

Revisorns oberoende har främst diskuterats kring formerna faktiskt oberoende (Independence in fact) 

och synbart oberoende (independence in appearance) (Hudaib och Haniffa, 2009; Alleyne et al., 2006; 

Diamant, 2004; Church, Zhang, Hope och Scheider, 2002; SOU 2010:6). Faktisk självständighet och 

oberoende är mycket svårt om inte omöjligt att observera (Firth, 1997). Faktiskt oberoende avser 

uppfattningen att revisorn har ett oberoende tankesätt vid planering och genomförande av en revision 

och att revisionsrapporten är opartisk. Synbart oberoende avser om revisorn tycks vara oberoende 

(Dopuch, King och Schwart, 2003) och är nödvändigt för att skapa och upprätthålla allmänhetens 

förtroende för oberoende och integritet av revisorsyrket, även kallat professionellt oberoende 

(Jeppesen, 1998). Även kommunal revision utgår från faktiskt och synbar opartiskhet och 

självständighet (Skyrev c, 2013-09-10; Skane, 2013-11-14). En försämring av revisorns självständighet 

och oberoende, vare sig den är upplevd eller verklig, kommer allvarligt påverka trovärdigheten av de 

finansiella rapporterna (Firth, 1997). Sammanhanget är mycket viktigt när det gäller revisorns 

oberoende, eftersom det inte enbart är ett tekniskt begrepp, utan även innefattar den kognitiva förmågan 

(Hudaib och Haniffa, 2009). 

Revisionskvalitet 

Revisorerna arbetar i en miljö av förändring (Favere-Marchesi, 2000). Faktorer som kan inverka på 

redovisningskvaliteten kan övergripande delas in i sådana som påverkar precisionen samt korrektheten 

i redovisning och de som påverkar företagsledningens incitament att manipulera redovisningen 

(Svanström, 2008). Favere-Marchesi (2000) menar att de nationella lagar och författningar som syftar 

till att trygga revisionens kvalitet kan delas in i tre kategorier: 

1. De som avser innehållet i revisionen: 

o Kompetens hos revisorn. 

o Genomförande av kontrollen. 

o Revisionsberättelsen. 
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2.  De med målet att förbättra den oberoende revisionen: 

o Utnämning och uppsägning av lagstadgade revisorer. 

o Begränsad eller förbjuden verksamhet. 

o Uppdragsaktiviteter. 

2. De beträffande ansvaret och trovärdigheten för lagstadgade revisorer. 

Den kunskap som behövs för att fungera effektivt som en lagstadgad revisor, har expanderat snabbt 

(Favere-Marchesi, 2000). Revisorer uppmanas att vara oberoende och objektiva (Simunic, 1980) och 

måste upprätthålla en tillräcklig nivå av tekniskt kunnande för att möta den ökade allmänhetens 

förväntningar om deras roll (Favere-Marchesi, 2000). DeAngelo (1981) menar att revisionstjänster kan 

liknas med en sorts övervakningsutrustning och används på grund av potentiella intressekonflikter som 

kan uppstå mellan exempelvis ägare och chefer. Kvaliteten på revisionens tjänster definieras som 

sannolikheten att revisorn kommer både upptäcka ett brott i klientens redovisningssystem och sedan 

rapportera brottet. Rapporteringen av eventuella fel kräver revisorns oberoende. Revision av hög 

kvalitet innebär att revisorn har den nödvändiga kompetensen och färdigheten som behövs för att 

upptäcka bedrägerier och fel. Revisorn ska efter upptäckten av fel, agera korrekt. Revisorn ska också ha 

karaktär nog att upprätthålla en självständig hållning när denne står inför påtryckningar från klienten. 

(DeAngelo, 1981; Donald och Giroux, 1992; Firth, 1997; Johnson, Khurana och Reynolds, 2002; 

Beattie, Brandt och Fearnley, 1999). Piot och Janin (2007) menar att sannolikheten för upptäckt är en 

fråga om revisorns kompetens, medan sannolikheten för avslöjandet beror på revisorns självständighet, 

dennes villighet att möta trycket från klienterna. 

Revisorns kompetens framgår av revisionsarbetet. Ju högre revisorns kompetens är, desto högre är 

sannolikheten att fel och oriktigheter i de finansiella rapporterna kommer att avslöjas (Favere-

Marchesi, 2000). Sannolikheten att revisorn kommer att upptäcka en överträdelse beror på revisorns 

kapacitet och de anställdas granskningsåtgärder. Den betingade sannolikheten för att rapportera ett 

upptäckt brott är ett mått på revisorns oberoende.  (DeAngelo, 1981) Diamant (2004) menar att det 

finns en allmän godtagbar syn att revisionens uppgift är att säkra kvaliteten på den granskade 

informationen. Detta ska bidra till att skapa förtroende till verksamheten. Dart (2011) skriver att 

revisorns roll i samhället är att försäkra de berörda att ett företags rapporter och årsredovisningar är 

sanna och ger en rättvisande bild av företagets prestationer. Revisionens betydelse är att försöka 

säkerställa tilliten samt att det som görs är för verksamheten bästa (Diamant, 2004). “... revisionens 
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syfte är att säkra tilltron till de granskade verksamheterna, något som i sig kräver att revisionen utförts 

på ett kompetent, effektivt och oberoende sätt.” (Diamant, 2004:77). Revisorerna ska alltså validera 

sanningen av finansiella rapporter (Church et al., 2002; Dart, 2011) och om tvivel finns kring revisorns 

självständighet, kommer bokslutet att sakna trovärdighet. För att genomföra denna uppgift är det viktigt 

att revisorerna är oberoende av klientföretaget (Dart, 2011). Revisorns oberoende är ett oeftergivligt 

villkor för revisionskvaliteten (Favere-Marchesi, 2000). 

Tidigare forskning 

Hot mot oberoende 

När en människa ska göra en objektiv bedömning kommer bedömningen sannolikt att omedvetet 

påverkas av bedömarens egenintressen så kallad egennyttig partiskhet. Då människor har en tendens till 

att blanda ihop vad som är personligt fördelaktigt med vad som är rättvist eller moraliskt korrekt, blir 

tolkningen av information sannolikt partiskt. (Bazerman et al., 1997) Intressekonflikter hindrar 

människor från att göra objektiva bedömningar. Dock förnekar ofta yrkesverksamma att deras beslut 

påverkas av intressekonflikter, då de sker omedvetet och få människor tänker på sig själva som 

avsiktligt korrupta (Moore et al., 2006). Revisorns oberoende har setts som ett moraliskt 

ställningstagande och ses numer som något som går att reglera. Regleringen sker med hjälp av en god 

revisionssed och eventuell genom statlig reglering. Detta på grund av de förändringar i omvärlden och 

arbetsmiljön som uppstår, samt att begreppet i sig är abstrakt. (Hudaib och Haniffa, 2009) Det råder en 

enighet mellan tillsynsmyndigheter, revisorer och akademiker att revisorns oberoende också ökar 

revisorns trovärdighet. Dock skiljer de olika åsikterna om i vilken utsträckning revisorns oberoende ska 

definieras och operationaliseras (Dopuch et al., 2003). Revisorsyrket sätter stor vikt vid opartiskhet. En 

uppgift som revisorer har är att ge information till aktieägare och andra intressenter (Bazerman, 

Morgan och Loewenstein, 1997). 

  

I litteraturen har det lyfts fram många potentiella hot mot oberoendet. Hoten som belysts är att revisorn 

både anlitas och avskedas av samma chef, revisorn får för nära kontakt med klienterna och att revisorer 

erbjuder tjänster av icke-redovisningskaraktär (Moore et al., 2006). När en klient får för stort inflytande 

kan revisorn avskräckas från att agera objektivt på grund utav rädsla (Beattie och Fearnley, 2002). Det 

är även viktigt att veta vem som är mottagare av informationen. Detta eftersom det är viktigt att veta 

vilka av revisorns relationer som kan påverka dennes oberoende. (Diamant, 2004) Det har även noterats 
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andra faktorer som anses påverka revisorns oberoende. Dessa är det ekonomiska beroendet som uppstår 

mellan revisor och klient, konkurrensen på revisionsmarknaden och graden av otydlighet från 

regelverket (Beattie et al., 1991; Zhang, Zhou och Zhou, 2007). Det finns även situationer där revisorns 

självständighet kan ifrågasättas. Dessa är: 

 

 Ett ekonomiskt engagemang med klienten.  

 Personliga- och familjerelationer. 

 Tillhandahållandet av icke-redovisningstjänster till klienten.  

 Ett för stort ekonomiskt beroende av en enda klient. (Favere-Marchesi, 2000) 

 

Om hot identifieras finns det skydd mot dessa. Det finns bland annat lagstadgade skyddsåtgärder och 

påföljder som utgår från juridiska- eller yrkeskrav, till exempel god revisionssed, tillsyn och etiska 

riktlinjer (Beattie och Fearnley, 2002) 

Icke-redovisningstjänster 

Moore et al. (2006) skriver att tjänsteyrken är känsliga för konflikter, eftersom experterna måste sälja 

sina tjänster för försörjning, samtidigt som de måste vara opartiska och oberoende. Att ge tjänster av 

icke-redovisningskaraktär har ökat kraftigt de senaste åren. I de större företagen överstiger arvodena 

som fås från tjänster av icke-redovisningskaraktär från arvoden som erhålls från revisionen.  Tjänster 

av icke-redovisningskaraktär ges på grund utav de kostnadsbesparingar som uppstår när samma företag 

erbjuder både revisions- och rådgivningstjänster. (Beattie och Fearnley, 2002) 

Många europeiska länder förbjuder revisionsbyråer att tillhandahålla icke-redovisningstjänster till sina 

revisionsklienter. Problemet med icke-redovisningstjänster är att revisorn ger tips och råd till samma 

klient som denne reviderar. Förbudet bottnar i uppfattningen att dessa tjänster försämrar oberoendet 

och självständigheten. (Firth, 1997) Rådgivningstjänster kan medföra negativa konsekvenser för 

revisorns möjlighet att förhålla sig oberoende till klienten (Svanström, 2008). Revisorer som har för 

nära kontakt med klienterna och som erbjuder tjänster som inte är av redovisningskaraktär, riskerar sitt 

eget oberoende då ett band skapas mellan revisorn och klienten (Moore et al., 2006; Firth, 1997; 

Dopuch et al., 2003). Moore et al. (2006) skriver att människor alltid kommer att vara beroende av råd 

från experter. Tyvärr är inte experterna alltid helt opartiska. Politiker kan exempelvis anklagas för att 

låta sig styras av privata intressen, såsom personliga band eller donationer till politiska kampanjer. 
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Dessa intressekonflikter är ofta omedvetna och rådgivaren tror ofta att dennes råd är opartiska och 

oberoende, trots att det inte alltid stämmer. Detta nära förhållande kan leda till en nedsatt uppfattning 

av revisorns oberoende av två anledningar. (Moore et al., 2006) När revisorn ger klienten 

redovisningstjänster förvärras intressekonflikten som uppstår när ett ekonomiskt beroendeförhållande 

finns (Dart, 2011). Dels blir revisionsbyrån ovillig att kritisera det arbete som har utförts av 

konsultverksamheten. Dels vill inte revisionsbyrån förlora lönsamma konsulttjänster till klienten och 

drar sig därför för att vara oense med ledningens tolkning i redovisningsfrågor.  En oenighet med 

ledningen kan leda till att revisorn byts ut, något som inte bara innebär en förlust av revisionsarvoden, 

utan även med all sannolikhet en förlust av konsultarvoden. (Firth, 1997) 

Canning och Gwilliam (1999) har genomfört en studie som handlar om hur icke-redovisningstjänster 

uppfattas påverka revisorns oberoende. Resultatet visar att merparten av de tillfrågade höll med om att 

revisorns självständighet minskade när samma personal både gav revision och icke-

redovisningstjänster. Hotet mot revisorns oberoende visar sig vara mindre när icke-redovisningstjänster 

ges av en separat avdelning från redovisningsbyrån. Quick och Warming-Rasmussen (2005) fann 

liknande resultat i sin danska studie. Beattie och Fearnley (2002) skriver att de övergripande 

slutsatserna som kan ses från tidigare studier, visar att tjänster av icke-redovisningskaraktär kan 

innebära ett betydande hot mot oberoendet.  Författarna tar dock upp erkännandet av att det potentiellt 

kan finnas en positiv påverkan på revisorns självständighet. Det finns även annan forskning som tyder 

på att tillhandahållandet av tjänster från en revisor, av både redovisningsart och icke-

redovisningskaraktär, generellt inte påverkar revisorns oberoende. Resultaten av forskningen har 

betydelse eftersom den visar att ekonomiska incitament allmänt agerar till att medföra självständigt 

beteende för revisorn. (Beattie och Fearnley, 2002) 

Innan ett företag väljer att ge tjänster av icke-redovisningskaraktär, måste revisorn bedöma hoten mot 

oberoendet som ett sådant arbete skulle kunna innebära. Revisorn måste även bedöma effektiviteten av 

eventuella skyddsåtgärder som eliminerar dessa hot. Om det uppstår hot mot revisorns oberoende får 

inte revisorn utföra tjänsten, denne måste då dra sig från själva revisionen. (Dart, 2011) 

Ekonomiskt bunden 

Ett potentiellt hot mot revisorns oberoende är när revisorn är ekonomisk bunden till sin klient (Firth 

(1997; Beattie et al., 1999; Bazerman et al., 1997). Det finns kortsiktiga respektive långsiktiga 
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ekonomiska incitament för revisorn. De kortsiktiga innebär revisorns vilja att få bästa möjliga utdelning 

på uppdraget, behålla uppdraget samt generera ytterligare uppdrag eller inkomst på relativt kort sikt. 

Motsatsen till detta är att välja bort vissa kortsiktiga ekonomiska fördelar för att säkerställa inkomster 

på längre sikt. (Diamant, 2004) Revisionsbyråer kan ha ytterligare ett ekonomiskt incitament, detta är 

att undvika negativa revisionsyttranden till de chefer som anlitar dem och betalar dem (Moore et al., 

2006). Detta innebär ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse för klienten, ett alltför stort beroende 

av klientens revision eller rädsla av att förlora klienten (Beattie och Fearnley, 2002). 

Det faktum att klienten får välja revisionsbolag kan också anses inkräktande mot oberoendet. Eftersom 

klienten har skäl att välja det revisionsbolag som mest troligt kommer att ge en positiv syn på företaget. 

(Moore et al., 2006) Revisorn påverkas att ge positiva utlåtande av rädsla för att mista klienten 

(Craswell et al., 2002). Det finns risk att revisorn kan påverkas av klientens personlighet och 

egenskaper. Därmed blir revisorn alltför välvilligt inställd till klientens intressen genom till exempel en 

alltför nära relation till klienten. Detta kan resultera i alltför stor tillit till klienten och leder till en 

otillräcklig objektiv granskning (Beattie och Fearnley, 2002). 

Revisionsbolagets storlek kan även påverka till vilken utsträckning revisorn befarar att bli avskedad av 

klienten. Vissa forskare hävdar att större revisionsföretag är mer motståndskraftiga mot klienters 

påtryckningar till att manipulera redovisade resultat (Moore et al., 2006). En klient har incitament att 

välja en revisor som uppfattas som mer oberoende av marknaden, de vill säga att revisorn är mindre 

benägen att fuska för att behålla sin klient. En revisor med större antal befintliga klienter kan ha mindre 

incitament att fuska för att behålla den enskilda klienten. Om revisorn däremot har ett lägre antal 

klienter, som ger en klientspecifik inkomst, kan incitamenten för fusk att öka.  (DeAngelo, 1981) 

Det finns dock en förväntning att revisionsbyråerna, vid situationer som hotar oberoendet, ska ha klara 

rutiner för kvalitetskontroller. Kvalitetskontrollerna kan innebära att dokumentera effekterna på 

självständighet (Beattie och Fearnley, 2002; Craswell et al., 2002) ta hjälp av en kollega, eller ta extern 

hjälp från ett annat företag (Craswell et al., 2002). Revisorn kan genom att dokumentera sin bedömning 

av oberoendet i det enskilda uppdraget identifiera eventuella oberoendehot (Diamant, 2004). 

Uppdragstiden 

Uppdragstiden menar många forskare kan hota oberoendet då revisorn och klienten med tiden får en 

relation till varandra (Ghosh och Moon, 2005; Firth, 1997; Krishnan, 2005). Uppdragstiden kan även 
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påverka revisionskvaliteten och revisorns rapporteringsgrad (Krishnan, 2005). Det finns både positiva 

och negativa aspekter med uppdragets längd. När revisorns uppdragstid ökar förstärks de 

klientspecifika kunskaperna, detta kan möjligen förbättra revisionskvaliteten (Knechel och Vanstraelen, 

2007; Krishnan, 2005; Ghosh och Moon, 2005). Detta eftersom en lång uppdragstid kan öka revisorns 

kompetens, vilket gör att revisorn kan basera sina beslut på omfattande klientkunskap som utvecklats 

över tiden (Knechel och Vanstraelen, 2007). Men ett längre uppdrag kan också leda till negativ 

påverkan på revisionskvaliteten eftersom det kan leda till att revisorn undviker att rapportera fel 

(Krishnan, 2005). Knechel och Vanstraelen (2007) menar att revisorns självständighet kan påverkas 

negativt eftersom en lång uppdragstid bidrar till nära relation mellan revisor och den granskade. 

Däremot kan en kort uppdragstid undergräva revisorns kompetens eftersom denne vet mindre om 

företaget i början av revisionen. Att revisionskvaliteten försämras under en kort uppdragstid kan 

aningen bero på bristande behörighet eller minskad självständighet. (Knechel och Vanstraelen 2007) 

Det har gjorts många studier som berör längden på uppdragstiden (Knechel och Vanstraelen, 2007; 

Manry, Mock och Turner, 2008; Dan, 2010; Chen, Lin och Lin, 2008; Carey och Simnett, 2006; 

Jenkins och Velury, 2008; Johnson et al., 2002). I Johnson et al. (2002)´s studie fokuseras det på om 

uppdragets längd kan sammankopplas med lägre kvalitet på de finansiella rapporterna. Resultatet tyder 

på att en kort uppdragstid (två till tre år) ger lägre kvalitet på de finansiella rapporterna i jämförelse 

med en medellång uppdragstid (fyra till åtta år). Medan lång uppdragstid (nio år eller längre) är 

förknippade med minskad kvalitet på de finansiella rapporterna i förhållande till medellånga 

uppdragstider. (Johnson et al., 2002) Det har även genomförts studier om små och stora företag. Där 

framkommer det att långa uppdragstider utgör ett större hot mot revisorns oberoende när det gäller 

mindre klienter (små företag), samt att deras revisionskvalitet ökar när uppdragstiden ökar (Dan, 2010). 

Dock hittas inget samband mellan uppdragstiden och redovisningskvaliteten för stora eller små företag 

när det gäller kort uppdragstid (Manry et al., 2008). 

I vissa länder har det föreslagits ett införande av gränsvärden för hur länge en revisor ska få arbeta för 

samma klient. Detta förväntas förbättra revisionskvaliteten genom att klientens inflytande minskas 

(Ghosh och Moon, 2005; Carey och Simnett, 2006). Problemet med ett gränsvärde är att det kan 

påverka revisorns oberoende (Ghosh och Moon, 2005). Revisorsrotation innebär att den som granskar, 

revisorn, byts ut med jämna mellanrum. De som förespråkar en obligatorisk revisorsrotation påstår att, 

en begränsning av antalet år som en revisionsbyrå kan granska samma företag, kommer leda till en 
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förbättring av oberoendet och revisionskvaliteten. Motståndare till detta menar att revisorerna får mer 

erfarenhet av en längre uppdragstid. (Ghosh och Moon, 2005; Chen et al., 2008) Revisorerna får då en 

bättre insikt till att avgöra ifall klientens redovisnings- och rapporteringsval är korrekt (Chen et al., 

2008). 

Litteratursammanfattning 

För att läsaren ska få en överblick av uppsatsens teorikapitel har en sammanfattning gjorts. Nedan 

tydliggörs teorikapitlets delar och de mest betydelsefulla bitarna är utplockade. 

Teori Sammanfattning 

Kommunal revision I Sverige finns det 290 kommuner (SKL c,  2013-

12-19). Kommunerna får fatta självständiga beslut 

men måste följa de regler som riksdagen och 

regeringen har bestämt (SKL a, 2013-09-21). 

Kommunfullmäktige väljs ut av medborgarna 

som i sin tur väljer ut de förtroendevalda 

revisorerna (Skane, 2013-11-14). De 

förtroendevalda revisorerna följer god 

revisionssed och ska ta hjälp av sakkunniga 

biträden i den mån det behövs (KL 9:8-9). Den 

förtroendevalda revisorns arbetsuppgift är att 

granska verksamheten, detta innebär till exempel 

att se om räkenskaperna är rättvisande. Varje 

förtroendevald revisor utför sitt arbete 

självständigt. (Skyrev a, 2013-09-10) Enligt KL 

(9:2) ska det finnas minst fem förtroendevalda 

revisorer i en kommun. En förtroendevald revisor 

får inte vara jävig i ett ärende (KL 9:4). 

Definition av oberoende Oberoendet kan vara förmågan att motstå 

klientens tryck (Knapp, 1985; Alleyne et al., 

2006). Det innebär revisorns självständighet och 

att denne kan vara objektiv i olika 
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beslut  (Alleyne et al., 2006). Moore et al. (2006) 

menar att en oberoende revisor är opartisk och 

utan fördomar. Främst diskuteras oberoendet från 

två synsätt: faktiskt och synbart. Faktiskt 

oberoende innebär att revisorn arbetar på ett 

oberoende och självständigt sätt. Synbart 

oberoende syftar på att revisorn upplevs 

oberoende av allmänheten. (Hudaib och Haniffa 

2009; Alleyne et al., 2006; Diamant, 2004; 

Church, Zhang, Hope och Scheider, 2002) 

Revisionskvalitet Revisionskvalitet kan definieras som 

sannolikheten att revisorn kommer att upptäcka 

ett brott och sedan rapportera det (DeAngelo, 

1981; Donald och Giroux, 1992; Firth, 1997; 

Johnson, Khurana och Reynolds, 2002; Beattie, 

Brandt och Fearnley, 1999). Revisionstjänster kan 

liknas med en övervakningsutrustning 

(DeAngelo, 1981) och därför måste revisorn ha en 

tillräcklig nivå av tekniskt kunnande och 

kompetens (Favere-Marchesi, 2000). En hög 

revisionskvalitet innebär att rapporterna och 

årsredovisningar är sanna och ger en rättvisande 

bild av företagets prestationer (Dart, 2011). 

Hot mot oberoende De hot som finns mot oberoendet handlar oftast 

om olika relationer mellan revisor och klient 

(Moore et al., 2006). Relationerna kan resultera i 

ett ekonomiskt beroende där revisorn behöver 

inkomst och befarar att bli avskedad vid negativa 

yttranden (Moore et al., 2006; Beattie et al., 1991; 

Zhang, Zhou och Zhou, 2007). När en klient får 

för stort inflytande kan revisorn avskräckas från 
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att agera objektivt på grund utav rädsla (Beattie 

och Fearnley, 2002). En för nära relation gör att 

objektiviteten suddas ut och detta kan exempelvis 

uppstå när tjänster av annan karaktär än 

redovisning ges (Beattie och Fearnley, 2002). 

Icke-redovisningstjänster Tjänster av icke-redovisningskaraktär har ökat 

kraftigt de senaste åren eftersom det kan ge en 

kostnadsbesparing (Beattie och Fearnley, 2002). 

Problemet är att revisorn ger råd till samma klient 

som denne ska revidera och oberoendet kan 

därför hotas (Moore et al., 2006; Firth, 1997; 

Dopuch et al., 2003). Rådgivningstjänster kan 

medföra negativa konsekvenser för revisorns 

möjlighet att förhålla sig oberoende till klienten 

(Svanström, 2008). Både Canning och Gwilliam 

(1999) och Quick och Warming-Rasmussen 

(2005) har utfört studier om hur icke-

redovisningstjänster kan påverka revisorns 

oberoende och resultaten är liknande: en minskad 

självständighet. 

Ekonomiskt bunden Det ekonomiska beroendet som uppstår mellan 

revisor och klient har uppmärksammats som ett 

problem i teorin. Ett ekonomiskt beroende uppstår 

då klienten betalar revisorn, vilket gör att klienten 

får ett övertag eftersom denne har makten att både 

anställa och avskeda revisorn. Revisorn kan, med 

detta i åtanke, undvika att ge negativa yttranden 

kring revisionen för att behålla klienten. (Firth, 

1997; Beattie et al., 1999; Bazerman et al., 1997; 

Craswell et al., 2002; Moore et al., 2006) Viss 

forskning tyder på att en revisor med många 
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klienter är mindre ekonomiskt bunden och därför 

mindre benägen att fuska (DeAngelo, 1981). I 

situationer där hot mot oberoende uppstår ska 

kvalitetskontroller finnas. Detta kan innebära att 

ta hjälp samt dokumentera självständigheten i det 

enskilda fallet (Craswell et al., 2002; Diamant, 

2004; Beattie och Fearnley, 2002). 

Uppdragstiden Forskning tyder på att uppdragstidens längd kan 

påverka oberoendet då en nära relation uppstår 

mellan revisor och klient (Ghosh och Moon, 

2005; Firth, 1997). Det finns både positiva och 

negativa aspekter gällande uppdragstidens längd. 

Vid en lång uppdragstid stärks de klientspecifika 

kunskaperna vilket kan förbättra 

revisionskvaliteten (Knechel och Vanstraelen, 

2007; Krishnan, 2005). Det negativa är att 

revisorn kan undvika att rapportera fel samt att 

dennes självständighet minskar med tiden 

(Krishnan, 2005). Revisorsrotation innebär att en 

revisor har en begränsad uppdragstid och sedan 

byts ut. Detta förväntas förbättra 

revisionskvaliteten genom att klientens inflytande 

minskas (Ghosh och Moon, 2005; Carey och 

Simnett, 2006). Det finns dock både för- och 

nackdelar med ett gränsvärde (Gosh och Moon, 

2005; Chen et al., 2008). Johnson et al. (2002) har 

i sin studie funnit ett samband mellan uppdragets 

längd och kvaliteten på de finansiella rapporterna. 

Tabell 1. Litteratursammanfattning.  
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Undersökningsfrågor 

Det är mycket viktigt att en revisor är oberoende. Tidigare forskning och teori har tagit upp olika 

faktorer som påverkar och hotar revisorns oberoende, främst för yrkesrevisorer. Det är därför av 

intresse att undersöka dessa faktorers tillämplighet på de förtroendevalda revisorerna. Frågeställningen 

bryts här ner till mer specifika delfrågor så kallade undersökningsfrågor.  Undersökningsfrågorna är 

utformade från både teorier och tidigare forskning gällande yrkesrevisorn och från kommunallagen 

samt kommunala riktlinjer. Detta görs för att tydliggöra vad frågeställningen grundar sig på. Dessa 

undersökningsfrågor ska sedan undersöka om hoten mot oberoendet för yrkesrevisorer även gäller för 

de förtroendevalda revisorerna.  

Rådgivning 

Rådgivning och tillhandahållandet av icke-redovisningstjänster har enligt många forskare (Moore et al., 

2006; Svanström, 2008; Firth, 1997; Dopuch et al., 2003) en negativ effekt på oberoendet. Argumenten 

bottnar i att rådgivning som inte är av redovisningskaraktär kan skapa ett band mellan revisor och 

klient. Detta är ur ett oberoendeperspektiv sett, dåligt. Revisorn ska enligt forskarna hålla sig till att 

revidera åt klienten men inget mer. Relationen mellan de två parterna kan göra att revisorn blir 

beroende av klienten och kan på så sätt “se mellan fingrarna” i vissa situationer. SKYREV´s etiska 

regler säger bland annat att en medlem inte kan vara engagerad i eller ha intressen i 

uppdragsverksamhet.  Påföljden blir att det är av intresse att undersöka rådgivningstjänster då det kan 

påverka oberoendet. Utöver detta menar KL (9:4 st. 2-3) att en jävig revisor inte får delta i ett ärende 

och om jäv uppstår ska denne självmant ge det till känna. Enligt Skyrev b (2013-09-10) har 

yrkesrevisorer ett krav på sig att stå fria från förhållande till den som revideras och att oberoendet 

rubbas av exempelvis vänskaps- eller släktskapsband. Ett antagande görs att detta även är viktigt för 

förtroendevalda revisorer och kommunfullmäktige. Av den anledningen undersöks jävsförhållanden i 

form av relationsband under denna undersökningsfråga. Undersökningsfrågan blir därför: 

U1- Har rådgivning en effekt på oberoendet? 

Kvalitetskontroller 

De förtroendevalda revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som ska hjälpa till att 

fullfölja granskningen enligt god revisionssed (KL 9:7). Att stärka självständigheten är 

huvudanledningen till att externa revisionsbyråer anlitas (Moore et al., 2006). Craswell et al. (2002) 
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skriver att vid situationer som hotar oberoendet ska det finnas klara rutiner för kvalitetskontroller. 

Dessa kan bland annat innebära att dokumentera effekterna på självständighet (Beattie och Fearnley, 

2002) eller att ta hjälp av en kollega eller ta extern hjälp från ett annat företag (Craswell et al., 2002). 

SKYREV har som princip att revisorn inför varje uppdrag måste pröva och dokumentera sitt oberoende 

(Skyrev b, 2013-09-10). Att revisorn dokumenterar sin bedömning av oberoendet i det enskilda fallet 

gör att oberoendehot lättare identifieras (Diamant, 2004). Att kvalitetskontroller lyfts fram som 

någonting viktigt av både teorin och SKYREV gör det intressant att ta reda på om detta även stämmer 

för de förtroendevalda revisorerna. Undersökningsfrågan blir därför: 

U2 – Kan kvalitetskontroller hjälpa till att säkerställa oberoendet? 

Längden på uppdraget 

Längden på uppdraget menar vissa forskare (Ghosh och Moon, 2005; Firth, 1997) vara ett hot då 

revisor och klient med tiden skapar en relation till varandra. Uppdragstidens längd kan spela roll på 

revisionskvaliteten, både positivt och negativt (Krishnan, 2005). Enligt vissa studier är ett tidsspann på 

fyra till åtta år det mest fördelaktiga (Johnson et al., 2002). De förtroendevalda revisorerna väljs ut det 

år då val av fullmäktige förrättats, granskningen som revisorerna ska göra av verksamheten gäller i fyra 

år (KL 9:1). För att revisionen ska kunna öka tilltron hos den granskade verksamheten krävs det att den 

utförs på ett kompetent, effektivt och oberoende sätt (Diamant, 2004). Undersökningsfrågans 

utformning blir därför: 

U3 – Kan längden på uppdraget påverka oberoendet? 

Undersökningsmodell (a priori) 

En modell har utvecklats utifrån de undersökningsfrågor som utformats från tidigare forskning och 

teori. Modellen visar överskådligt de olika områden som ska undersökas. Modellens design utgår från 

teori och tidigare forskning som främst gäller för yrkesrevisorer.  Målet är att testa om modellens olika 

delar och helhet även fungerar på kommunernas förtroendevalda revisorer. Kan dessa frågor direkt 

överföras på den kommunala revisionen eller måste modellen anpassas? Som tidigare nämnt (se 

Kommunal revision) skiljer sig bolagsrevision mot den kommunala, det kan därför vara möjligt att 

modellen inte kan tillämpas i sin helhet. Om en förändring blir aktuell kommer en förklaringsmodell att 

utformas utifrån undersökningens resultat, i slutet av uppsatsen. 
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Modell 1. Undersökningsmodell. 
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Metodkapitel 

Val av undersökningsdesign 

Det framgick tidigt att det har forskats en hel del om revisorns oberoende i den kommunala sektorn. 

Dock verkar de flesta arbeten och uppsatser haft en kvalitativ utgångspunkt med intervjuer som 

informationsinhämtning. Enligt Bryman och Bell (2011) är den kvalitativa forskningen inriktad på ord 

och tolkningar snarare än siffror och mätningar. Detta väckte intresset att göra en kvantitativ forskning 

med standardiserade enkäter som mätningsinstrument. Bryman och Bell (2011) förklarar kvantitativ 

forskning som en metod där vikten läggs på insamlandet av data och analysen av den.  Valet av 

mätinstrument föll sig naturligt eftersom strävan var att få veta vad många respondenter anser om 

oberoendet, istället för att djupintervjua endast ett fåtal berörda. Då önskan var att få in många svar, 

lämpade sig enkäter bäst. Dessutom antas att en slutsats av kvantitativ natur baseras på ett stort antal 

data (Dixon-Woods et al., 2005). En kvantitativ forskningsstrategi är traditionellt deduktiv med ett 

objektivt synsätt samt utgår ifrån naturvetenskapliga området (Bryman och Bell, 2011). Det objektiva 

synsättet gör att forskaren helt kan avstå från att prata med sina respondenter och därmed blir dennes 

forskning helt opåverkad av forskaren (Olalere, 2014-01-03). Den deduktiva metoden utgår från teorin 

(Bryman och Bell, 2011) traditionellt används den inom redovisningsforskning och har tillämpats i 

denna uppsats. 

Det finns många olika forskningsstrategier inom redovisningsområdet. Undersökningen i denna uppsats 

kan klassificeras som en tvärsnittsdesign. En tvärsnittsdesign innebär att uppgifter insamlas vid samma 

tidpunkt (Bryman och Bell, 2011; Olalere, 2014-01-03). Metoden går ut på att kunna mäta skillnader i 

rådande stund och inte under en längre tid (Olalere, 2014-01-03). Bryman och Bell (2011) menar att en 

tvärsnittdesign innebär att datamaterialet hämtas från mer än ett fall. Anledningen till att fler än ett fall 

studieras är för att upptäcka om en variation finns.  Insamlingen sker vid en viss tidpunkt med avsikten 

att komma fram till en samling kvantitativa data som har anknytning till två eller flera variabler. När 

respondenten fyller i enkäten avges samtliga svar vid samma tidpunkt. Svaren från 

enkätundersökningen granskas sedan för att kunna upptäcka sambandsmönster mellan de olika 

variablerna. (Bryman och Bell, 2011)  

Undersökningen baseras på en standardiserad enkät som är utformad med slutna frågor. Dessa slutna 

frågor är uppställda i form av skattningar. Att använda den här metoden är passande för kvantitativa 

studier då datamaterialet går att sammanställa och bearbeta genom olika statistikprogram. Enkäten ska 
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mäta olika variabler som sedan visar respondenternas ställningstagande i form av mönster. Att ha en 

kvantitativ metod ger struktur och tydlighet utan att svaren påverkas. Med påverkan menas den 

tolkning som annars kommer göras av svaren. Ett standardiserat frågeformulär är ett som är skrivet och 

administrerat på ett sådant sätt att alla frågade deltagare har exakt samma frågor i ett identiskt format 

och alla svar registrerats på samma sätt. Standardisering är en åtgärd som ökar dess tillförlitlighet 

(Boynton och Greenhalgh, 2004). 

Sökningsmetod 

Tillvägagångssättet för inhämtningen av teorin till uppsatsen har skett systematiskt. Sökorden som 

använts är bland annat “bias accounting”, “accounting theory”, “audit quality”, “independence theory”, 

“municipal accounting”, “independent accounting”, “quality accounting”, “quality management” och 

“auditor independence”.  Det finns en stor mängd artiklar att läsa på internet. Ett sökord som 

exempelvis “quality accounting” på Scopus (begränsat till redovisning och ekonomi) ger 2 047 träffar. 

Det är därför viktigt att sålla ut de mest passande artiklarna från resten. Gallringen av artiklarna har 

främst skett genom relevansen i artikeln. 

 

Utgångspunkten i referenssökningen var att hitta information dels genom sökord som beskrivits ovan 

men också med hjälp av andra forskares arbeten. Svanström (2008) gav många intressanta 

referensförslag till detta examensarbete, så som DeAngelo (1981), Moore et al. (2006) och Firth 

(1997). En författare som ofta dyker upp i svenska artiklar och arbeten är Diamant (2004)´s 

doktorsavhandling. Den handlar om kommunal redovisning och därför har också den avhandlingen 

lästs. 

Population och urval 

Fenomenet oberoende berör, i denna uppsats, kommunen. I kommunen finns förtroendevalda revisorer 

som väljs ut av kommunfullmäktige (KL 9:1). Ambitionen har varit att förfråga kommunfullmäktige 

och förtroendevalda revisorer i Sveriges samtliga kommuner (290 stycken). Respondenterna har 

kontaktats via sin e-post som finns synlig på deras kommuns hemsida. Dock har inte alla kommuner 

lagt ut e-postadresser till berörda, vilket har gjort att vissa kommuner inte har förfrågats. Antalet 

kommuner som inte har kunnat förfrågas är 45 stycken (se övriga källor). Antal kommunfullmäktige 

varierar kraftigt mellan kommunerna, vissa har över hundra stycken (KL 5:1). Därför har de förfrågade 

kommunfullmäktige slumpats fram, med försök att få en bra mix av kön och partitillhörighet. Antal 
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respondenter som fått förfrågan att delta i enkäten är 3 170 stycken. Populationen består av både 

kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna. I Sveriges kommuner, enligt SCB (2013-11-

13), finns det 12 987 stycken mandat i kommunfullmäktige. Antal förtroendevalda revisorer är 1 832 

stycken. I kommunerna är genomsnittet revisorer sex stycken och kommuner som har det lägsta 

godkända antal revisorer (fem stycken) är 55 procent (SKL b, 2013-11-13). Den totala populationen i 

uppsatsen blir därför 14 819 stycken. 

 

Bild 3. Visar förhållandet mellan kommunens storlek och antal revisorer (SKL b, 2013-11-14). 

I början av uppsatsen var det även tänkt att inkludera sakkunniga biträden (yrkesrevisorer) i urvalet. 

Detta var dock något som fick ändras eftersom det var svårigheter i att beräkna deras totala population. 

Sakkunniga biträden är inte heller offentliga på samma sätt som politikerna och detta gjorde att deras 

kontaktuppgifter inte låg öppet för allmänheten. På grund utav dessa två problem valdes gruppen bort i 

uppsatsen. 

Stickprovsstorlek  

Stickprovets storlek (sample size) behöver vara känt eftersom det visar till hur många personer som 

enkäten ska skickas. Stickprovet tas ur populationen, i denna uppsats gäller det kommunfullmäktige 

och förtroendevalda revisorer på totalt 14 819 stycken. Ett stickprov är därför en sorts undergrupp från 

populationen och måste vara stort nog för att resultatet ska kunna generaliseras, Jacobsen (2002). 

Bilden visar en uträkning på hur stort stickprov som uppsatsen måste ha, vid en signifikansnivå på 2 

procent och ett konfidensintervall på 98 procent. 
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Bild 4. Sample Size- visar stickprovets storlek (Raosoft, 2013-12-05). 

Signifikansnivå (margin of error) eller felmarginal talar om hur stor sannolikhet det är att stickprovet 

avviker från populationen. “Ett större stickprov innebär att den statistiska felmarginalen blir mindre.” 

(Körner och Wahlgren, 2006:167). Felmarginalen kan liknas med ett osäkerhetsintervall, en sorts 

bristande precision som måste tas i beaktning vid analysen. Den visar hur precist ett enskilt utfall kan 

generaliseras utifrån stickprov till population. Det finns alltid en risk att stickprovet avviker starkt från 

populationen. Därför ska ett beslut tas, om hur stor sannolikhet för att ha helt fel, som kan accepteras i 

studien. Konfidensintervall (confidence level) talar om säkerheten i testet och uttrycks i procent 

(Surveysystem, 2013-12-05). Konfidensintervallet beskriver säkerheten i att den sanna populationen 

finns med i stickprovet (De Veaux, Vellman och Bock, 2012). Vanligast är att välja ett 

konfidensintervall på 95 eller 99 procent (Jacobsen, 2002). Med ett konfidensintervall på 98 procent 

innebär det att det valda stickprovet finns inom populationen, med 98 procent säkerhet (De Veaux et 

al., 2012). Om nivån är 98 procent, som i detta fall, menas det att två fall av hundra kommer att bli helt 

fel. Osäkerheten, eller signifikansnivån, blir därför 2 procent. (Jacobsen, 2002) 

Stickprovets storlek för denna undersökning är 2755, vilket innebär att enkäten ska skickas ut till minst 

så många personer. Dock var avsikten att göra ett ännu större utskick än detta för att vara så säker som 

möjligt på att resultatet ska kunna generaliseras. Därför skickades enkäten ut till 3 170 stycken. 
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Operationalisering 

Operationalisering innebär att detaljredovisa hur inhämtat material ska tolkas inför empiriska 

undersökningar. Operationaliseringen är uppdelad i tre olika steg: undersökningsfrågor, definition och 

enkätfrågor. Undersökningsfrågorna är hämtade från det teoretiska materialet. Detta görs för att 

underlätta vad som mer ingående ska studeras. Nästa steg blir att förklara undersökningsfrågorna och 

på så sätt veta vilka frågor som ska ställas för att lyckas med undersökningen. Vidare sorteras de 

formulerade frågorna in bredvid tillhörande undersökningsfråga. (Hansen och Jonsson, 2013) 

Enkätfrågorna har utformats från den framtagna teorin. Frågornas fokus ligger på de olika hot som 

teorin belyst och som här har valts att undersöka. Dock finns det även kontrollfrågor samt övergripande 

frågor. Kontrollfrågorna kan ha en betydelse för hur respondenterna väljer att svara på enkäten och kan 

därför påverka analysen och generaliserbarheten på studien. De övergripande frågorna behandlar till 

största del det politiska dilemmat som kan uppstå vid kommunal revision. Dessa frågor inkluderas 

eftersom det har debatterats kring detta problem. Debatten gör det intressant att undersöka det 

eventuella politikproblemet genom att kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna får 

svara på om de anser att politiken har en inverkan på oberoendet. Hela enkäten kan hittas i bilaga 1. 

Undersöknings- 

fråga 

Definition Enkätfrågor Referenser 

Kontrollfrågor Revision av hög 

kvalitet innebär att 

revisorn har den 

nödvändiga 

kompetensen och 

färdigheten som behövs 

för att upptäcka 

bedrägerier och fel. 

Revisorn måste 

upprätthålla en 

tillräcklig hög nivå av 

tekniskt kunnande för 

Allmänna frågor 

ligger längst fram i 

enkäten. 

Kontrollfrågorna i 

enkäten berör kön, 

ålder, högsta 

utbildning, befattning, 

erfarenhet i år samt 

kommunstorlek. 

(DeAngelo 1981; 

Donald och Giroux, 

1992; Firth, 1997; 

Johnson, Khurana och 

Reynolds, 2002; 

Beattie, Brandt och 

Fearnley, 1999; Favre-

Marchesi, 2000). 
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att vidhålla oberoendet.  

Revisorns erfarenhet 

och insikt kan öka med 

en längre uppdragstid 

eftersom klientens 

inflytande minskar, 

detta höjer 

revisionskvaliteten 

menar somliga 

forskare. Andra påstår 

motsatsen. 

Kommunens storlek 

kan möjligtvis jämföras 

med storleken på 

företag och klienter. 

Storleken har betydelse 

då det kan ge 

incitament att fuska. 

 

(Ghosh och Moon, 

2005; Chen et al., 2008; 

Carey och Simnett, 

2006). 

 

 

 

 

(Moore et al., 2006; 

DeAngelo, 1981; 

Dan, 2010; Manry et 

al., 2008). 

Rådgivning 

 

Revisorer som har för 

nära kontakt med 

klienterna och som 

erbjuder tjänster som 

inte är av 

redovisningskaraktär, 

riskerar sitt eget 

oberoende då ett band 

skapas mellan dem.  

En jävig revisor får inte 

delta i ett ärende och 

Dessa frågor ligger 

under del 1 

rådgivning. 

(Moore et al., 2006; 

Firth, 1997; Svanström, 

2008; Dopuch et al., 

2003). 

  

  

  

(KL 9:4 st 2-3). 
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om jäv uppstår ska 

denne självmant ge det 

till känna.  

Yrkesrevisorer har som 

krav att stå fria från 

förhållande till den som 

revideras. Oberoendet 

rubbas av exempelvis 

vänskaps- eller 

släktskapsband. 

  

  

 (Skyrev b, 2013-09-

10). 

 

Kvalitetskontroller 

 

Vid situationer som 

hotar oberoendet ska 

rutiner för 

kvalitetskontroller 

finns. 

Kvalitetskontroller kan 

innebära olika saker: 

dokumentera effekterna 

på självständighet, ta 

hjälp av en kollega eller 

ta extern hjälp från 

annat företag.  

Revisorn måste inför 

varje uppdrag pröva 

och dokumentera sitt 

oberoende. 

Att revisorn 

dokumenterar sin 

bedömning av 

Dessa frågor ligger 

under del 2 

kvalitetskontroller. 

(Craswell et al., 2002; 

Beattie och Fearnley, 

2002; Diamant, 2004). 

  

  

  

  

  

  

(Skyrev b, 2013-09-

10). 

  

(Diamant, 2004). 
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oberoendet i det 

enskilda fallet gör att 

oberoendehot lättare 

identifieras. 

Längden på 

uppdraget 

 

Uppdragstiden kan hota 

oberoendet eftersom 

det med tiden uppstår 

en nära kontakt mellan 

revisorn och klienten. 

Uppdragstiden kan 

påverka 

revisionskvaliteten och 

revisorns 

rapporteringsgrad. 

Dessa frågor ligger 

under del 3 längden 

på uppdraget. 

(Ghosh och Moon, 

2005; Firth, 1997; 

Krishnan , 2005). 

 

(Krishnan, 2005; 

Knechel och 

Vanstraelen, 2007; 

Johnson et al., 2002). 

Övergripande frågor En medlem får inte 

vara personligt 

beroende av de 

reviderade i exempelvis 

politiska hänseenden. 

Partitillhörighet utgör 

ett problem eftersom 

jäv uppstår redan i valet 

av förtroendevald 

revisor. De 

förtroendevada 

revisorerna utses på 

partipolitiska grunder 

och ska granska sina 

Dessa frågor ligger 

under del 4 

övergripande frågor. 

(Skyrev b, 2013-09-

10). 

 

 

(Ahlenius, 2013-08-31; 

SOU 2010:6; Lundin 

2007). 
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politiska kollegor. 

Politiker kan anklagas 

för att låta sig styras av 

privata intressen, 

exempelvis av 

personliga band. 

 

(Moore et al., 2006). 

Tabell 2. Operationalisering - en överblick. 

Enkät och missivbrev 

Det finns för- och nackdelar med enkäter. Fördelen med enkäter innebär att det inte ges utrymme för 

påverkan från intervjuaren (Hultén et al., 2007). Enkäter gör det möjligt att på ett objektiv sätt samla in 

information om människors kunskaper, övertygelser, attityder och beteenden (Boynton och 

Greenhalgh, 2004). Nackdelen är att det är svårt att veta om den intervjuade förstått frågan korrekt 

(Hultén et al., 2007).  

En enkätstudie kan innehålla ett stort antal kvalitativa mål, där relevant data systematiskt bearbetas. 

Ofta är frågorna strukturerade och slutna för att på ett smidigt sätt hämta ut datamaterial. Det 

inhämtade materialet används sedan till exempelvis en statistisk analys (Dixon-Woods, Agarwal, Jones, 

Young och Sutton 2005). Fördelar med slutna frågor är att svaren är lätta att bearbeta och 

jämförbarheten i svaren ökar. Nackdelar kan vara att begrepp tolkas olika av respondenterna, dessa kan 

irriteras på att inget svarsalternativ passar samt att enkäter kan uppfattas opersonliga (Bryman och Bell, 

2011). I enkätutformningen togs därför valet att använda slutna frågor i form av skattningar, just för att 

alla respondenter ska ha samma frågor som sedan underlättar jämförelsen av svaren i analysen. 

Skattningarna är uppställda genom en femgradig skala, där respondenten väljer den punkt på skalan 

som denne tycker bäst överensstämmer. Skalan är utformad att extremerna ligger i varsin ände, längst 

till vänster = ingen påverkan på oberoendet, längst till höger = maximal påverkan på oberoendet.  

När en enkät utformas finns det många metoddelar som måste betraktas. Det måste tas hänsyn till hur 

många frågor som respondenten orkar besvara (Hultén et al., 2007; Tomaskovic-Devey, Leiter och 

Thompson, 1994; Boynton och Greenhalgh, 2004).  Frågorna måste vara begripliga med ett enkelt och 

tydligt språk (Hultén et al., 2007). Korta meningar är att föredra framför långa, eftersom förvirring kan 

uppstå hos respondenten (Trost, 2007). Svaren kan påverkas av turordningen eller alternativen på 
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frågorna och därför måste detta uppmärksammas vid utformningen av enkäten (Hultén et al., 2007; 

Fanning, 2005). Att utforma en enkät med enkla och begripliga frågor kan vara lättare sagt än gjort, det 

som är självklart för en respondent behöver inte vara det för en annan. Det underlättar även att ha ett 

klart syfte vid utformningen av enkäten. Genom att från början ha klart för sig vilken information som 

söks och vad den ska användas till, blir det lättare att formulera och ställa rätt frågor. (Hultén et al., 

2007) Under processen av enkätens utformning har syftet varit att ha ett enkelt språk med generellt 

ställda frågor just för att den ska passa så många respondenter som möjligt.  

Att endast ställa de nödvändigaste frågorna är viktigt eftersom en alltför lång enkät kan upplevas som 

tråkig (Hultén et al., 2007). För att försöka öka svarsfrekvensen kan det vara klokt att respondenterna 

gagnas av att svara på enkäten. Kanske kan undersökningen ge respondenterna en möjlighet att 

uttrycka sin oro eller åsikt (Fanning, 2005). En oberoende revisor är förhoppningsvis något 

respondenterna har åsikter om och vill dela med sig av. En fråga får inte heller vara otydlig eller 

innehålla två frågor i samma mening, detta är bara förvirrande för respondenten. Frågorna får inte 

ställas på ett sådant sätt att de är ledande. (Hultén et al., 2007) Frågorna bör inte heller innehålla 

negationer, i enkel eller dubbel bemärkelse. Negation innebär ett förnekande i ett påstående. 

Utformningen av enkäten bör även vara konsekvent (Trost, 2007). Vid utformningen av enkäten togs 

allt detta i beaktning, texten i enkäten är konsekvent uppställd med lika stora skalor och samma 

valmöjligheter på samtliga frågor. Trost (2007) menar att känsliga frågor bör omformuleras på ett sätt 

så de nedtonas något med den allmänna rekommendationen att dessa placeras så nära slutet av 

formuläret som möjligt. Med en sådan strategi minskas riskerna för bortfall (Japec, Ahtiainen, 

Hörngren, Lindén, Lyberg och Nilsson, 1997). De frågorna om antogs vara känsliga i enkäten, 

övergripande frågor, placerades därför längst bak, i försök att minska ett eventuellt avhopp eller 

bortfall.  

För att undersöka att enkäten är korrekt utformad finns det olika steg att ta hjälp av. Det första steget är 

att utforma flera frågor som på ett tillfredsställande sätt täcker forskningsområdet. Steg nummer två är 

att testa enkäten på några personer i forskarnas umgängeskrets (Kylén, 2004; Akkerman, Admiraal, 

Brekelmans och Oost, 2006). Dessa personer ska ärligt svara på enkäten och ge synpunkter på 

eventuella brister. Försöksgruppen kan också ange hur lång tid enkäten tog att besvara. Efter detta steg 

görs slutversionen som sedan skickas till de tilltänkta respondenterna. (Kylén, 2004) Med detta i åtanke 

skickades enkäten ut till en grupp på fem personer i vår omgivning, varav en av dessa arbetar med 
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frågeformulering och intervjuer mot kommunal verksamhet. Efter den mottagna feedback som 

testgruppen gett gjordes vissa omformuleringar i enkäten. Den tid som enkäten beräknas ta att besvara, 

har även uppskattats av testgruppen.  

Följebrevet eller missivbrevet behöver också utformas på bra sätt. Missivbrev är det som respondenten 

läser allra först, innan enkätfrågorna. Det är därför mycket viktigt att missivbrevet ger ett bra intryck 

som får läsaren att vilja svara på frågorna. Missivbrevet ska ha en positiv klang, se pålitligt ut och ha 

kontaktuppgifter utifall respondenten önskar kontakta forskarna. Texten ska vara inbjudande och 

intresseväckande. Det får inte vara för långt och ska innehålla forskarnas syfte med enkäten. Det ska 

tydligt framgå från vilken organisation eller myndighet brevet kommer. Det kan också vara bra att 

brevet innehåller upplysningar om urvalet. (Trost, 2007) I detta fall testades missivbrevet först på en 

person med goda erfarenheter av liknande uppdrag. Detta för att få ytterligare feedback på formulering 

och språk.  

Dagen då enkäten ska skickas ut kan vara betydande. En fördel kan vara att skicka mot slutet av veckan 

(Trost, 2007). Ett val gällande påminnelser måste också tas. Ska påminnelseutskick ske eller inte? Hur 

många utskick ska ske och när? (Kylén, 2004). Påminnelser som kommer tidigt efter första utskicket 

kan upplevas tjatiga men samtidigt vill inte forskarna verka ointresserade och tappa respondenter 

genom att skicka ut påminnelsen för sent (Trost, 2007). Planen var att skicka ut enkäten den 24/10, en 

torsdag, då det skulle vara en passande veckodag, enligt Trost (2007). Men på grund utav strul fick 

datumet bli senarelagt och enkäten skickades ut den 29/11. Utskick av påminnelsebrev planerades att 

ske den 5/11 och den 12/1. Sista svarsdagen sattes till den 17/11. 

 Det missivbrev och den enkät som använts i denna uppsats kan hittas i bilaga 1. 

Analysmetod 

Bryman och Bell (2011) menar att kvantitativ forskning huvudsakligen fokuserar på mätning, 

kausalitet, generalisering och replikation (upprepning). Med betoning på att begreppen ska vara 

mätbara. Uppsatsens kvalitet höjs när skattningarna från respondenterna mäts och analyseras i ett 

datorprogram, detta eftersom datamaterialet som samlas in och bearbetas är så lite som möjligt 

påverkat av forskarna. Författarna menar att resultat från en undersökning bör vara så opåverkade som 

möjligt av forskarens värderingar och förväntningar. Detta eftersom en inverkan kan störa resultatet 

och göra att en replikation av forskningen inte går att utföra. (Bryman och Bell, 2011) En analys av 
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kvantitativ natur används av många forskare och är naturligt öppen i sina processer. Detta medför att 

den är enkel att granska för utomstående. Analyser som behandlar en stor mängd data har ofta hjälp av 

datorer och olika program (Dixon-Woods et al., 2005). I uppsatsens analysdel används 

datorprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) och Minitab för att bearbeta det 

datamaterial som insamlats med hjälp av den standardiserade enkäten. 

Forskning som kan förlita sig på standardiserade procedurer för datainsamling och dataanalys har ofta 

rätt karaktär från början, eftersom de har inbyggda och standardiserade steg. En vanlig del av 

forskningsprocessen är att beskriva besluten som fattats och de bakomliggande metoderna. Detta 

underlättar inte bara utvärderingen av studiens kvalitet utan gör det också möjligt för forskaren att 

överväga hur denne ska upprätthålla och förbättra kvaliteten. Standardiserade procedurer har sina 

fördelar gällande kvaliteten eftersom det ofta finns inbyggda steg som ska hjälpa till att höja den. Ett av 

dessa steg kan vara att alla har samma svarsalternativ. Om analysen behandlar kvantitativ data finns 

även där naturliga kvalitetskontroller inbyggda. (Akkerman et al., 2006) Enkäten är standardiserad 

eftersom alla respondenter har samma svarsalternativ. 

De analyser som utförts i denna uppsats är korrelationsanalys och faktoranalys. En korrelationsanalys 

beskriver styrkan i variablernas samband. Analysen visar hur variablerna korrelerar och samverkar med 

varandra. Korrelationen visar hur starkt sambandet är mellan de olika variablerna och varierar mellan - 

1 till +1. Där - 1 innebär ett negativ samband medan +1 har ett positiv samband, Körner och Wahlgren 

(2006). Vid en negativ korrelation innebär sambandet att ett lågt värde på en variabel ger ett högt värde 

på den andra och vice versa. Ett positivt samband ger ett högt eller lågt värde på båda variablerna 

(Byström och Byström, 2011). Det vill säga att ett negativt samband är antingen lågt-högt eller högt-

lågt och positivt samband är antingen lågt-lågt eller högt-högt. Enligt SPSS-akuten (2013-12-08) kan 

statistiska undersökningar ha flera olika beroende variabler av intresse. Ibland finns bakomliggande 

faktorer som kan påverkas av respondenternas attityder till en fråga och kan därför påverka de 

beroende variablerna. Med hjälp av en faktoranalys kan dessa bakomliggande faktorer urskiljas genom 

att undersöka sambandet mellan olika variabler. En faktoranalys sammanställer bland annat flera frågor 

som hör ihop och blir en faktor. Detta underlättar rent tidsmässigt eftersom forskaren slipper analysera 

frågorna enskilt. (SPSS-akuten, 2013-12-08) 

Det är dock viktigt att veta den kvantitativa metodens begränsningar. Kvantitativ forskning är naturligt 

reducerande och tenderar att minska komplexiteten, sammanhanget och helhetsbilden. Analysen kan 
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därför misslyckas med att återspegla betydelser som kan vara underliggande faktorer till datamaterialet 

(Dixon-Woods et al., 2005). Exempelvis kan de inkomna svaren från enkäten ha en djupare mening än 

vad som framgår av analysen. De fina nyansskillnaderna är ingenting som datorprogrammet tar hänsyn 

till och kan därför gå förlorad i en kvantitativ analys. Dixon-Woods et al. (2005) menar att resultat kan 

förenklas eftersom en kvantitativ metod tar upp det som kan klassificeras och räknas och kan därför 

missa det som verkligen är betydelsefullt. Att veta att analysen kan framställas på en snedvridet och 

partiskt sätt är viktigt för forskarna att ha med sig när datamaterialet ska analyseras. 

Kvalitetsmått 

Kvantitativ forskningsdesign antas representera en logisk uppsättning påståenden, därför kan även en 

bedömning göras gällande kvaliteten på en given forskningsdesign. Denna bedömning kan göras 

utifrån vissa logiska kriterier. Vanliga kriterier är validitet och reliabilitet. (Yin, 2006) Validitet går ut 

på att bedöma om slutsatserna hänger ihop eller inte. Validitet rör även orsakssamband (kausalitet), det 

vill säga om förhållandet mellan två variabler är hållbart eller inte. Ett kriterium för bra kvantitativ 

forskning är i vilken utsträckning det går att lita på forskarens kausala slutsatser. (Bryman och Bell, 

2011) Validitet kan också innebära i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras (Bryman och Bell, 

2011; Yin, 2006). Generalisering innebär en beskrivning av hur resultatet kan överföras till andra 

grupper och situationer, där strävan är att kunna generalisera till en stor grupp. En bedömning av 

validitet förutsätter måttet på reliabilitet och är oftast aktuellt vid en kvantitativ forskningsmetod. 

(Bryman och Bell, 2011) Reliabilitet innebär att studiens undersökning kan upprepas (replikeras) av 

andra forskare och ge samma resultat (Yin, 2006; Bryman och Bell, 2011). En analys av kvantitativ 

natur ska därför vara så pass utförlig att flera andra forskare kan uppnå samma resultat med samma 

metod (Dixon-Woods et al., 2005). Reliabilitet innefattar också i vilken utsträckning ett begrepp har 

mätts och om det utförts på ett pålitligt eller stabilt sätt (Bryman och Bell, 2011). 

Tillvägagångsättet i studien kan även vara avgörande för att höja kvaliteten samt hjälpa forskaren i sitt 

arbete (Akkerman et al., 2006). Forskningen ska vara öppen i sina processer så att den blir enkel att 

granska (Dixon-Woods et al., 2005). Vid bedömningen av en studies kvalitet är det därför viktigt att 

utgå från en valideringsprocess.  För att bestämma kvaliteten på vetenskaplig forskning finns det tre 

allmänna kriterier. Dessa är synlighet, begriplighet och acceptans. Acceptans innebär att besluten som 

tas utgår från tidigare forskning. Den tidigare forskningen ska bedömas utifrån de standarder, normer 

och värderingar som finns inom forskningsområdet. Generellt innebär detta att det finns belägg för 
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forskningsbeslutet samt att logiken följer det som anses vara känt och inte känt i forskningsområdet. 

Kriterierna synlighet och begriplighet har sitt ursprung från acceptansen. Ett beslut måste tydliggöras 

och kommuniceras för att sedan kunna bedömas på sin logik och sitt innehåll. (Akkerman et al., 2006) 

Standardiserade procedurer, i denna uppsats gäller det enkäten, har sina fördelar gällande kvaliteten 

eftersom det ofta finns inbyggda steg som ska hjälpa till att höja den. Ett av dessa steg kan vara att alla 

har samma svarsalternativ. Om analysen behandlar kvantitativ data finns även där naturliga 

kvalitetskontroller inbyggda. (Akkerman et al., 2006) 

Då den kvantitativa forskningen kräver ett objektivt synsätt (Bryman och Bell, 2011) innebär detta att 

det ska finnas stöd för varje tolkning och att dessa tolkningar har gjorts på ett sätt som överensstämmer 

med den tillgängliga data som finns. Tolkningen kräver därför en omfattande dokumentation för att 

höja pålitligheten. Pålitlighet innebär att undersöka de processer, tolkningar, insamlingar av uppgifter 

och analysen, för att sedan kunna bedöma om forskningen är allmänt acceptabelt (Akkerman et al., 

2006). 

Reaktion på enkäten 

Efter utskicket av enkäten strömmade svaren in i ungefär två veckor. Därefter avstannade takten rejält 

men svaren fortsatte ändå att stiga i antal. Svaren inkom ända fram till sista svarsdagen. Responsen 

upplevdes mer än tillfredsställande, vilket gjorde att de planerade påminnelserna ställdes in. 

Anledningen till detta är att en påminnelse kräver en hel del tid i form av sållning bland de 

respondenter som redan svarat.  

Bara några minuter efter att enkäten skickats ut fick den respons i form av svar och e-post. Det är 

mycket trevligt att många engagerade sig för vår forskning. Dock märktes tidigt att en betydande del av 

respondenterna kände sig obekväma i slutna frågor med endast ett öppet kommentarsfält. Det har 

tidigare nämnts att det förmodligen gjorts mestadels kvalitativ forskning kring området. Reaktionerna 

som uppstod kan därför förklaras genom att respondenterna tidigare har fått vara mer aktiva och 

deltagande i intervjun, i form av öppna svarsalternativ och djupgående diskussioner.  De respondenter 

som ställde sig positiva till enkäten menade att oberoendefrågan är mycket viktig och att det finns en 

del att ifrågasätta i systemet. Ett par av respondenterna skrev att de hoppat av sina uppdrag eftersom det 

förekommit tveksamheter i deras arbete. De som var negativt inställda tyckte att frågorna var för svåra 

eller krångligt ställda. En del ansåg att oberoendet i största del berörde sakkunniga yrkesrevisorer och 
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inte politiker. Somliga tyckte att oberoendet inte alls var något problem inom den kommunala 

revisionen. 

Svarsfrekvens 

Enkätundersökningar i organisationer, i detta fall kommunen, har ofta relativt låga svarsfrekvenser. 

Urvalsundersökningar med en låg svarsfrekvens kan producera partiska resultat, särskilt om viktiga 

organisatoriska egenskaper (exempelvis hierarki eller centralisering av beslutsfattande) påverkar 

mönstret av enkätsvaren. (Tomaskovic-Devey et al., 1994) Svarsfrekvensen på en enkätstudie inom 

redovisning är i allmänhet låg. En normal svarsfrekvens ligger ofta mellan 10-50 procent (Svanström, 

2008 efter Wallace och Mellor, 1988). 

För att vara säkra på att få in en tillräcklig mängd svar för generalisering, skickades enkäten ut till 

några fler än stickprovets storlek (2755). Dessutom var planen att få in så många svar som möjligt och 

därför sågs stickprovet mer som ett minimumkrav för att kunna generalisera resultatet. Enkäten 

skickades till 3 170 stycken, av dessa svarade 764 stycken. Mängden inkomna svar var större än 

förväntat. Somliga av de som svarade tillhörde inte populationen och togs därför bort. Även de som 

svarade blankt på enkäten, exkluderades. Totalt togs 104 respondenter bort, vilket ger en svarsfrekvens 

på 20,82 procent. Notera här att svarsfrekvensen räknas på antalet utskickade enkäter och inte på 

stickprovsstorleken. Svarsfrekvensen i denna uppsats är låg, även om den faller innanför ramen av en 

normal svarsfrekvens enligt författarna. Trots detta är det viktigt att diskutera vad den beror på, detta 

görs i bortfallsanalysen. 

Bortfallsanalys  

Redogörelsen nedan är endast baserad på de kommentarer som lämnats och på den e-post som inkom. 

De respondenter som valde att inte kommentera kan ha andra synpunkter än de som redovisas. Bra att 

veta är att majoriteten av respondenterna, mer än 85 procent, valde att inte alls uttala sig om enkäten. 

Vidare uppfattas kommentarerna som väldigt spridda från mycket positiva till mycket negativa, lite 

som varandras extremer. Det kan därför vara bra för läsaren att veta att det möjligtvis är de 

respondenter som haft starkast åsikter som tagit sig tid att skriva ner sina synpunkter. 
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Fel vid urvalsundersökning  

Dillman och Bowker (2001) menar att urvalsundersökningar kan ha fyra stora fel.  Täckningsfel 

innebär att fel objekt undersöks i populationen och sedan får representera befolkningen. 

Provtagningsfel innebär att endast ett urval av befolkningen mäts i stället hela befolkningen, vilket inte 

blir representativt för hela befolkningen. Mätningsfel innebär att resultatet består av felaktiga svar som 

bottnar i en dålig frågeformulering eller någon aspekt av respondentens beteende. Bortfallsfel 

uppkommer när personer i urvalet som inte svarar, skulle ha svarat annorlunda än de som valde att 

svara. Av dessa fyra fel finns tyvärr två av dem i undersökningen: mätningsfel och bortfallsfel.  

Mätningsfel 

Mätningsfel kan bland annat bero på en bristande frågeformulering. Effekten av mätningsfel kan utgöra 

ett allvarligt hot mot webbenkäter, men kan lätt åtgärdas genom olika designkontroller (Dillman och 

Bowker, 2001). Författarna menar att det finns olika sätt för att försöka undvika att mätningsfel 

uppstår. Dels bör varje fråga presenteras i en enkel form som påminner om den som normalt används 

vid pappersenkäter. Dels bör användningen av färg och mönster begränsas så att enkätens utformning 

inte stör ögat. Vidare menar författarna att enkäten också ska vara enkel att följa och navigera sig i så 

att frågorna inte tappar sin innebörd. Det är även viktigt att undvika skillnader i utseendet på frågor då 

detta kan förvirra och frustrera respondenten. Vidare är det viktigt att enkätens utseende är likadant i 

alla webbläsare. Utformningen av uppsatsens enkät gällande färg och mönster var inget som kunde 

bestämmas eftersom ett färdigutvecklat enkätprogram användes webbenkater.com. Som student fanns 

endast ett alternativ på utseendet, med möjlighet att styra frågornas och svarsalternativens uppställning 

och skalor. Antagandet var att enkäten skulle se likadan ut i allas webbläsare. Dock inkom några e-

postmeddelanden om att enkäten såg konstig ut eller inte gick att öppna. Vad detta beror på är oklart 

eftersom det var så pass få som verkade ha problem med detta. Det har även kommenterats av några att 

frågornas formulering var oklar. Vid utformningen av enkäten var strävan att hålla informationen 

begränsad och kort för att undvika att respondenterna blev uttråkade eller förvirrade. En förklaring av 

varje frågedel stod som inledning och detta kan ha hoppats över av vissa respondenter. Därför kan 

frågeformuleringen ha upplevts som otydlig. Det är svårt att uttala sig angående omfattningen av 

mätningsfelet eftersom det är ganska få respondenter, sett till antalet svarande, som har uttryckt sig om 

detta.  Däremot går det inte att bortse från att ett mätningsfel finns. 
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Olika typer av bortfall 

Det finns många olika faktorer som kan leda till bortfall. Med bortfall brukar avses en avsaknad av 

värden på en eller flera variabler som inhämtats genom en undersökning. Bortfallet kan delas in i två 

grupper, objektbortfall och partiellt bortfall. Objektbortfall innebär att alla värden saknas för ett 

observationsobjekt, exempelvis en individ eller arbetsplats. Partiellt bortfall innebär att enbart vissa 

värden saknas. Postenkäter och e-postenkäter har tyvärr ett högre objekts- och partiellt bortfall än 

intervjuer. (Japec et al., 1997) Detta beror troligvis på att forskaren inte har den direkta kontakten med 

respondenten, som vid en intervju och kan därför inte reda ut oklarheter. Denna undersökning har ett 

bortfallsfel i form av partiellt bortfall, detta diskuteras under nästa rubrik.  

 

Faktorer som kan påverka bortfall kan exempelvis vara att respondenten känner ovilja att delta: 

motivation saknas, tidsbrist eller rädsla för registrering. Bland kommuner eller större företag kan 

vanliga orsaker vara att respondenten är bortrest eller att tidpunkten för enkäten olämplig. (Japec et al., 

1997) Enkäten skickades ut mitt under höstlovet, detta gjorde att många tillfrågade var på semester, 

något som kan ha försämrat svarsfrekvensen. E-postadressen kan också vara fel, vilket leder till att 

enkäten inte når fram (Japec et al., 1997). Tyvärr hade hela 146 stycken respondenter en felaktig e-

postadress.  

 

För att resultatet på forskningen ska kunna tolkas, jämföras och bearbetas måste bortfallet diskuteras 

och analyseras i arbetet (Japec et al., 1997). Bortfall kan leda till tydliga konsekvenser eftersom 

resultatet blir partiskt och icke-representativt för urvalet (Tomaskovic-Devey et al., 1994). “Om valda 

personer eller företag som inte deltar i en undersökning avviker på olika sätt från de som deltar, finns 

risken att skattningarna blir skeva.” (Japec et al., 1997:9). Ett annat problem är att variansen ökar, 

eftersom skattningarna som baseras på urvalet, blir mindre än planerat.  En bra bortfallsredovisning ska 

enligt Japec et al. (1997) omfatta: 

 

  Det partiella bortfallets omfattning.  

 Orsakerna till det partiella bortfallet. 

 De åtgärder som vidtagits för att reducera det partiella bortfallet. 

 En bedömning av det partiella bortfallets effekter på undersökningsresultatet. 

 



  

42 
 

Partiellt bortfall 

Redan tidigt under svarstiden uppmärksammades att enkätens del om kvalitetskontroller skulle utgöra 

ett problem. Somliga respondenter valde att avbryta eller hoppa över kvalitetskontrollfrågorna. Som 

tidigare nämnts (Enkät och missivbrev) av Trost (2007) och Japec et al. (1997) bör känsliga frågor 

förflyttas längre ned i enkäten för att försöka minska det partiella bortfallet. De frågor som antogs vara 

känsliga vid utformningen av enkäten visade sig inte alls vara de övergripande frågorna gällande bland 

annat politik utan kvalitetskontrollsfrågorna. Efter att ungefär 20 svar inkommit gjordes valet att flytta 

på kvalitetskontroller, de placerades därför sist i enkäten. Detta i försök att undvika att även frågorna 

efter blev lidande samt att försöka reducera bortfallet. 

Japec et al. (1997) menar att om en variabel har ett högt partiellt bortfall är det en indikation på att det 

kan vara något fel på frågan, exempelvis kan det vara att respondenterna inte förstår frågan eller inte 

vet svaret på den och hoppar över den. I den gjorda undersökningen finns ett partiellt bortfall eftersom 

frågorna angående kvalitetskontroller hoppades över.  Det partiella bortfallet i uppsatsen uppgår till 224 

respondenter. Detta räknas ut genom att ta antalet svarande (660) minus det lägsta antalet svarande, 

som i detta fall var på delen om kvalitetskontroller (436). Enkätens övriga delar låg i snitt över 650 

svarande. Ett partiellt bortfall kan bero på en blandning av olika faktorer, dels kan den valda 

mätmetoden vara fel, bearbetningsprocessen kan vara en orsak men även respondenten. Om 

respondenten är en faktor kan denne ha glömt att svara eller helt enkelt valt att inte svara på grund utav 

känsliga frågor eller om frågorna är för krävande (Japec et al., 1997). Många av kommentarerna från 

respondenterna handlade om en viss frustration kring delen om kvalitetskontroller. Detta kan tyda på 

att respondenterna är en del av faktorn till partiella bortfallet. Respondenterna har kanske ansett 

frågorna om kvalitetskontroller som krångliga eller känsliga. Av kommentarerna går det att utläsa att 

innebörden av kvalitetskontroller inte framgick tydligt, trots att förklaring till begreppet stod i 

inledningen. Kvalitetskontroller utgjorde en påtaglig svaghet i enkäten, det beror troligtvis på en 

blandning av en otydlig formulering samt att respondenterna hoppade över förklaringsdelen. Det 

partiella bortfallet kan innebära att svaren på kvalitetskontrolldelen blir snedvriden och felaktig. 

Japec et al. (1997) tar upp ytterligare en faktor till partiellt bortfall. En enkät som är alltför lång eller 

har komplicerade instruktioner ökar risken för att respondenten tröttnar och avbryter 

uppgiftslämnandet. Svåra frågor eller frågor som är för omfattande är också en riskfaktor. Några 

respondenter ansåg att frågorna var för komplicerade och svåra att besvara. Det upplevdes som svårt att 
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sätta sig in i frågorna eftersom de var generellt ställda och ytliga. Utgångspunkten var dock att ha 

frågorna generella och ytliga just för att det skulle underlätta för båda grupperna att svara. 

Slutna svarsalternativ har en lägre risk för partiellt bortfall än öppna men löper en större sannolikhet för 

att svaret helt uteblir om respondenten tycker att det saknas ett passande svarsalternativ (Japec et al., 

1997). I enkäten framgick detta tydligt eftersom många svar uteblev just på kvalitetskontroller. Vissa 

av respondenterna önskade även “vet ej” som svarsalternativ, men detta var ett medvetet val att inte ha, 

för att försöka få tydliga ställningstaganden.  
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Empiri  

Deskriptiv statistik  

För att på ett överskådligt sätt visa det insamlade materialet från enkätundersökningens kontrollfrågor 

redogörs dessa i cirkeldiagram.  

Respondenterna i undersökningen bestod till mestadels av män, med hela 64,4 procent. Vid analysen 

kan detta ha en inverkan och bör därför beaktas.  

 

 

 

 

Diagram 1. Respondenternas kön. 

 

Åldern fördelades ojämnt, där de tre största grupperna var 50-59, 60-69 och 70+. Åldersgrupperna 

under 50 år blev underrepresenterade. Dock var denna uppdelning inte så oväntad eftersom många 

förtroendeuppdrag i kommunen kräver en viss erfarenhet innan de fås. Intrycket blev därför att många 

respondenter i undersökningen hade en hög ålder. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Respondenternas ålder. 
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Utbildningsnivån hos respondenterna var hög. Diagrammet visar att hela 62,99 procent hade en högsta 

utbildningsnivå på högskola eller universitet. Samtidigt visade det sig att gymnasienivån hade en 

relativt hög siffra på 23,10 procent. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Respondenternas högsta utbildningsnivå. 

 

De två grupperna i studien utgjordes av kommunfullmäktige och förtroendevalda revisorer. Av olika 

anledningar inkom även svar från andra personer som inte tillhörde populationen. 

 

 

 

 

 

Diagram 4. Respondenternas befattning. 

 

Diagrammet visar att 7,33 procent av de svarande inte passade in i undersökningen. Dessa har, som 

tidigare nämnt (se svarsfrekvensen), tagits bort. Kommunfullmäktige är den grupp som står för 

majoriteten av de inkomna svar och har även den största andelen i populationen, som tidigare beskrivits 

(se population och urval). Dock är fördelningen mycket jämnare än väntat.  
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På kontrollfrågan om erfarenhet i år syns en fin fördelning mellan de olika intervallen. Den grupp som 

är minst representerad är de med erfarenheten på 16-20 år.  

 

 

 

 

 

 

Diagram 5. Respondenternas erfarenhet i år. 

 

Kommunstorleken är ojämnt fördelad, där en liten kommun på 0-50 000 invånare, är överrepresenterad. 

Dock är de flesta kommunerna i Sverige av mindre storlek och få kommuner är större än 250 000 

invånare. Detta var därför väntat, däremot förvånar det att så pass få respondenter kommer från 

mellanstora kommuner. Denna snedvridna fördelning medför att detta måste uppmärksammas vid 

analysen. 

 

  

 

 

 

Diagram 6. Kommunstorlek (invånare). 
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Dataanalys och resultat 

Det insamlade datamaterialet som erhållits från enkäterna har analyserats med hjälp av SPSS och 

medelvärde samt median med Minitab. Under denna rubrik följer en redovisning av dataanalysen och 

resultatet. Följande analyser har gjorts: korrelationsanalys och faktoranalys. 

Korrelationsanalys  

Den bivariata korrelationsanalysen, 2-tailed correlation matrix, hjälper till att hitta samband mellan två 

faktorer och på så sätt kan svaga samband rensas bort. Ett starkt samband ligger så nära 1,0 eller -1,0 

som möjligt (Körner och Wahlgren, 2006). En korrelationsanalys genomfördes för att undersöka om 

eventuella samband mellan frågorna från studien existerade eller ej. Korrelationsanalysen i SPSS 

beräknar parvisa föreningar för en uppsättning variabler och ställer upp resultatet i en matris. Den är 

användbar för att avgöra styrkan och riktningen på sambandet mellan två variabler. (IBM, 2013-12-05) 

Tack vare korrelationsanalysen som genomfördes kunde flera frågor, som saknade samband, sållas bort 

innan nästa steg. Detta gjordes för att dåliga frågor kan störa faktoranalysen. 

Bilden visar ett exempel på hur kön har ett samband med ålder men inte med högsta utbildning, se 

gulmarkering. I matrisen innebär två stjärnor att signifikansnivån mellan de två frågorna är under 0,01, 

vilket är önskvärt då ett värde på 0 är bäst. Siffran -0,141 visar att variablerna har en negativ 

samverkan. Sambandet påvisar svagt att om åldern är låg är det större sannolikhet att det är en man. 

Dock är sambandet inte så starkt eftersom det ligger långt ifrån -1,0.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Utklipp från korrelationsanalysen. 
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Matrisen är tvåsidig och i detta fall avlästes den vänster om diagonalen. Alla värden med två stjärnor 

har gulmarkerats i matrisen. Matrisen i sig är väldigt stor och för att läsaren ska få en inblick i 

mönstret, över frågornas samband, visas den i förminskat format. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Korrelationsanalys: 2- tailed correlation matrix. 

Alla gula fält visar de frågor som har ett samband med två stjärnor och låg signifikansnivå. Det breda 

vita fältet längre ner i triangeln indikerar sämre frågor, i detta fall gäller det frågorna om 

kvalitetskontroller. Tidigare har delen om kvalitetskontroller diskuterats då de stod för ett partiellt 

bortfall, här blir det bevisat att dessa frågor inte fungerar. Dessa togs därför helt bort från analysen. 

Även andra frågor togs bort med svaga samband så som kön.  
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Frågor med ett svagt samband eller inget samband alls (som togs bort): 

 

 Samtliga kontrollfrågor: “Kön”, “Ålder”, “Högsta utbildning”, “Befattning”, “Erfarenhet” och 

“Kommunstorlek”. 

 “Ökar revisorns oberoende med längre erfarenhet?”. 

 “Är revisorns oberoende viktigt för den kommunala revisionen?”. 

 “Påverkar revisorns självständighet oberoendet?”. 

 Alla frågor som behandlar kvalitetskontroller (13 stycken).  

 Övergripande frågor som berör “Rådgivning”, “Kvalitetskontroller” och “Uppdragstid”. 

 

Exempel på frågor med ett starkt samband är de som berör relationsband (jäv) i 

uppdragsverksamheten: 

 

 Farbror/Faster/Morbror/Moster - Svägerska/Svåger med värdet 0,908.  

 Farbror/Faster/Morbror/Moster - Kusin med värdet 0,883. 

 Hustru/Man/Sambo - Svägerska/Svåger med värdet 0,832.  

 Farbror/Faster/Morbror/Moster - Hustru/Man/Sambo med värdet 0,794. 

 

Alla dessa jävsfrågor har starka samband och tolkas att om respondenten har svarat högt (påverkar 

oberoendet väldigt mycket) på den ena frågan har den även svarat högt (påverkar oberoendet väldigt 

mycket) på den andra frågan. Frågorna gällande om revisorns oberoende är viktig för den kommunala 

revisionen samt om revisorns självständighet påverkar oberoendet har båda fått mycket höga 

skattningar från respondenterna. Dock togs frågorna bort eftersom de inte hade tillräckligt starka 

samband med andra frågor. Totalt togs 25 frågor bort inför faktoranalysen. Kvar fanns 22 frågor att 

bearbeta i faktoranalysen.  

 

Normalfördelning 

 

För att få 100 procent säkerhet i svaren krävs en normalfördelning. Detta innebär att medelvärde och 

median har samma värde (Statistics, 2014-01-03). Undersökningens medelvärde och median är 

uppställda nedan, dessa frågor är slumpmässigt utplockade. Tyvärr skiljer sig värdena något åt. Därför 
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tolkas uppsatsens resultat med försiktighet. Dock är det svårt att uppnå en perfekt normalfördelning 

men med ett tillräckligt stort stickprov blir resultatet relativt säkert (Englund, 2014-01-03). I denna 

undersökning är stickprovet större än det uträknade eftersom målet är att kunna generalisera resultatet. 

 

Fråga Medelvärde Median 

Att vara konsult åt uppdragsverksamheten påverkar revisorns oberoende? 3,32477 4 

Att tidigare haft en affärsmässig relation med kommunen påverkar 

revisorns oberoende? 

3,14675 3 

I vilken utsträckning påverkas revisorns oberoende om någon av följande 

arbetar i uppdragsverksamheten? Syskon 

3,01840 3 

I vilken utsträckning påverkas revisorns oberoende om någon av följande 

arbetar i uppdragsverksamheten? Farbror/Faster/Morbror/Moster 

2,69325 3 

I vilken utsträckning påverkas revisorns oberoende om någon av följande 

arbetar i uppdragsverksamheten? Bekant 

2,03988 2 

Kan längden på uppdraget påverka revisorns oberoende? Kort uppdragstid 

(mindre än 4 år) 

2,24960 2 

Kan en relation (vän/partner/kollega/bekant) mellan revisor och 

uppdragsverksamhet påverka revisionskvaliteten på ett negativt sätt? 

3,03810 3 

Tror Du att revisorernas oberoende påverkas av sin politiska åsikt? 2,55414 2 

Tabell 5. Medelvärde och median. 

Faktoranalys 

En faktoranalys består av många delar, i denna uppsats redovisas KMO, Total Variance Explained och 

Factor Rotated Matrix. KMO avgör om en faktoranalys är lämplig att genomföra. Total Variance 

Explained talar om till hur stor del den enskilda faktorn förklarar variationen av oberoendet. Factor 

Rotated Matrix grupperar sammanhörande frågor till en och samma faktor. (IBM, 2013-12-05) 

 

KMO 

 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)- testet visar om det insamlade datamaterialet är lämpligt för att hitta 

strukturer. “Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy” är ett statistiskt mått som indikerar 
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proportionen av variationen i variablerna som kan vara orsakade av underliggande faktorer.  Höga 

värden, så nära 1,0 som möjligt, indikerar att en faktoranalys kan vara en lämplig metod för att 

analysera materialet. Om värdet understiger 0,5 tyder det på att en faktoranalys inte kommer att vara 

användbar. (IBM, 2013-12-05) Tabellvärdet visar 0,923 vilket är ett högt tal då det ligger nära 1,0 och 

därför gjordes en faktoranalys. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling 

Adequacy. 

,923 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. 

Chi-

Square 

10238,300 

df 231 

Sig. 0,000 

 Tabell 6. Kaiser-Meyer-Olkin-test. 

Total Variance Explained 

Variansanalysen visar hur många faktorer som ska användas i Rotated Factor Analysis. Detta för att få 

en så hög förklaring i variationen av variablerna som möjligt. Förklaringen står i procent under 

rubriken Initial Eigenvalue - Cumulative % och beskriver den totala variationen. I tabellen ska även 

Eigenvalue ligga så nära 1,0 som möjligt. Det värdet syns under Initial Eigenvalue - Total. (IBM, 2013-

12-05)
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Tabell 7. Total Variance Explained. 

I matrisen ökar variationen med antal stigande faktorer, dock sjunker Eigenvalue vilket medför att en 

balansgång mellan de två värdena måste hittas. Eftersom Eigenvalue ska ligga så nära 1,0 som möjligt, 

valdes att genomföra en Rotated Factor Matrix innehållande fem faktorer med värden på 0,855 och 

77,704 procent.  

 

Rotated Factor Matrix 

Denna analys hjälper till att gruppera frågor som hör ihop med varandra (IBM, 2013-12-05). I matrisen 

är de sammanhörande frågorna gulmarkerade med sin faktor. Frågorna sorterades in till rätt faktor med 

hjälp av värdet som står bredvid varje fråga. När värdet till höger överstiger det vänstra, börjar en ny 

faktor. 

Rotated Factor Matrixa 

  

Factor 

1 2 3 4 5 

I vilken utsträckning påverkas 
revisorns oberoende om 
någon av följande arbetar i 
uppdragsverksamheten? 
Svägerska/Svåger 

,924 ,136 ,106 ,150 ,106 

I vilken utsträckning påverkas 
revisorns oberoende om 
någon av följande arbetar i 
uppdragsverksamheten? 
Farbror/Faster/Morbror/Moster 

,924 ,116 ,133 ,130 ,103 
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I vilken utsträckning påverkas 
revisorns oberoende om 
någon av följande arbetar i 
uppdragsverksamheten? 
Syskon 

,893 ,132   ,169 ,161 

I vilken utsträckning påverkas 
revisorns oberoende om 
någon av följande arbetar i 
uppdragsverksamheten? 
Kusin 

,885   ,149 ,119   

I vilken utsträckning påverkas 
revisorns oberoende om 
någon av följande arbetar i 
uppdragsverksamheten? 
Hustru/Man/Sambo 

,792 ,159   ,224 ,212 

I vilken utsträckning påverkas 
revisorns oberoende om 
någon av följande arbetar i 
uppdragsverksamheten? Vän 

,779 ,240 ,216 ,203 ,107 

I vilken utsträckning påverkas 
revisorns oberoende om 
någon av följande arbetar i 
uppdragsverksamheten? 
Bekant 

,683 ,161 ,265 ,189   

Påverkas oberoendet av att 
de förtroendevalda 
revisorerna är utvalda utifrån 
partipolitiska grunder? 

,129 ,865 ,199 ,147   

Tror Du att revisorernas 
oberoende påverkas av sin 
politiska åsikt? 

,175 ,793 ,225 ,180 ,127 

Tror Du att revisorerna 
påverkas av sina 
partikamrater? 

,213 ,769 ,268 ,104 ,120 

I vilken grad tycker Du att 
politiken påverkar kommunal 
revisions oberoende? 

,105 ,738 ,261 ,118   
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Kan tidigare politiska uppdrag 
påverka revisorns oberoende i 
nuvarande granskning? 

,213 ,646 ,350 ,224 ,120 

Kan längden på uppdraget 
påverka revisorns 
oberoende? Kort uppdragstid 
(mindre än 4 år) 

  ,135 ,695     

Kan längden på 
uppdragstiden påverka 
revisionskvaliteten på ett 
negativt sätt? Lång 
uppdragstid (mer än 4 år) 

,108 ,301 ,665   ,101 

Kan längden på 
uppdragstiden påverka 
revisionskvaliteten på ett 
negativt sätt? Kort 
uppdragstid (mindre än 4 år) 

,142 ,153 ,656     

Kan längden på uppdraget 
påverka revisorns 
oberoende? Lång uppdragstid 
(mer än 4 år) 

,117 ,269 ,648 ,154   

Kan uppdragstiden påverka 
revisorns rapporteringsgrad? 

,216 ,341 ,607 ,166 ,222 

Att tidigare ha arbetat i 
uppdragsverksamheten 
påverkar revisorns 
oberoende? 

,218 ,226 ,218 ,740   

Att tidigare haft en 
affärsmässig relation med 
kommunen påverkar revisorns 
oberoende? 

,322 ,235 ,227 ,700   

Att vara konsult åt 
uppdragsverksamheten  
påverkar revisorns 
oberoende? 

,217 ,112   ,605 ,189 
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Kan en relation 
(vän/partner/kollega/bekant) 
mellan revisor och 
uppdragsverksamhet påverka 
revisionskvaliteten på ett 
negativt sätt? 

,477 ,298 ,272 ,187 ,726 

Kan en relation 
(vän/partner/kollega/bekant) 
mellan revisor och 
uppdragsverksamhet påverka 
rapporteringsgraden på ett 
negativt sätt? 

,432 ,298 ,293 ,230 ,678 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 

Tabell 8. Rotated Factor Matrix. 

I rutan ”% of Variance” i tabell 9, går det att se hur mycket den enskilda faktorn förklaras i procent. 

Dessa är orangemarkerade i tabellen. Ur tabellen går det att utläsa att faktor ett förklarar hela 46,510 

procent av variationen (variansen) i observationerna. I Rotated Factor Matrix går det att utläsa att faktor 

ett berör jävsfrågor (relationsfrågor) som tillhör rådgivning. Faktor två förklarar 14,463 procent av 

variationen och handlar om politik och partitillhörighet. Faktor tre innehåller frågor som angår längden 

på uppdraget och förklarar 6,919 procent variationen. Faktor fyra förklarar 5,927 procent av variationen 

och handlar om en affärsmässig relation och tidigare uppdrag. Faktor fem innefattar revisionskvaliteten 

och rapporteringsgraden och förklarar 3,885 procent utav variationen.  

 

Tabell 9. % of Variance. 
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Utav detta går det alltså att se att relationsfrågorna, som ingår i rådgivning, är den viktigaste faktorn 

som förklarar respondenternas inställning till de förtroendevalda revisorernas oberoende. Den förklarar 

nästan hälften av variansen i materialet och är tre gånger så stor som faktor två.  
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Diskussion om resultatet 

Innan enkäten utformades formulerades tre undersökningsfrågor, kontrollfrågor samt övergripande 

frågor som hämtats från teorin och tidigare forskning. Dessa utgjorde basen för de frågor som ställdes 

till respondenterna. I detta kapitel undersöks om dessa frågor har det inflytande på den svenska 

kommunala revisionen (förtroendevalda revisorer), som teorin menar finns inom företagsrevisionen 

(yrkesrevisorer) runt om i världen. Utöver detta kommer det även att tas fram andra komponenter som 

kan komma att förändra den ursprungliga undersökningsmodell som utformats. 

Kontrollfrågornas betydelse 

Kontrollfrågorna berör kön, ålder, högsta utbildning, befattning, erfarenhet i år samt kommunstorlek. 

Kön  

Kön var till majoriteten bestående av män och kontrollfrågan hade svaga samband med ålder och 

befattning. Dock var sambanden så pass svaga att kön helt togs bort i analysen. Därför går det inte att 

uttala sig djupare om denna kontrollfrågas betydelse. Slutsatsen som däremot kan dras är att kön inte 

har någon inverkan på respondenternas ställningstagande angående revisorns oberoende. 

Ålder 

Svaga samband fanns mellan ålder och en hel del andra frågor. Dessa var befattning, erfarenhet, “Att 

tidigare ha arbetat i uppdragsverksamheten påverkar revisorns oberoende?”, “Att tidigare haft en 

affärsmässig relation med kommunen påverkar revisorns oberoende?”, jäv och relationsfrågorna, “Kan 

längden på uppdraget påverka oberoendet?”, ”Kan längden på uppdraget påverka revisionskvaliteten?”, 

“Kan en relation (vän/partner/kollega/bekant) mellan revisor och uppdragsverksamhet påverka 

revisionskvaliteten på ett negativt sätt?”, “Kan en relation (vän/partner/kollega/bekant) mellan revisor 

och uppdragsverksamhet påverka rapporteringsgraden på ett negativt sätt?”, “Kan uppdragstiden 

påverka revisorns rapporteringsgrad?”, politiska frågorna, “I vilken grad använder du dig av följande 

kvalitetskontroller? – Dokumentation” och sista “ I vilken grad använder du dig av följande 

kvalitetskontroller? – Extern sakkunnig”. Sambanden är många men svaga vilket medförde att ålder 

togs bort i korrelationsanalysen eftersom en faktoranalys kräver starkare samband. Däremot syns det 

tydligt att ålder är en kontrollfråga som har en viss inverkan på många ställningstaganden, dock går det 

inte att dra några direkta slutsatser. Ålder kan ändå vara en intressant kontrollfråga i en annan 

undersökning. 
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Högsta utbildning 

Denna kontrollfråga visade sig vara helt utan samband till andra frågor och togs därför bort innan 

faktoranalysen. Tidigare forskning menar att revisorn måste ha en tillräckligt hög nivå av tekniskt 

kunnande och kompetens för att upptäcka bedrägerier och fel samt stå oberoende i sin yrkesroll 

(DeAngelo, 1981; Donald och Giroux, 1992; Firth, 1997; Johnson, Khurana och Reynolds, 2002; 

Beattie, Brandt och Fearnley, 1999; Favre-Marchesi, 2000). Denna teori fungerar inte på kommunal 

revision när det gäller utbildningsnivån. En anledning till detta kan bero på att de förtroendevalda 

revisorerna är lekmän och har ett annat arbete vid sidan av sina uppdrag. De är förmodligen utbildade 

mot sitt vanliga arbete och därför har kanske utbildningsfrågan för en kommunal revisor en mindre 

betydelse just i detta fall. En kommunal revisor får sina uppdrag genom förtroende och kan alltså ha en 

annan yrkestitel. Slutsatsen blir därför att högsta utbildning inte har någon inverkan i denna studie. 

Befattning 

Det hittades många svaga samband när det kommer till befattning (kommunfullmäktige eller 

förtroendevald revisor). Dessa var erfarenhet, kommunstorlek, “Att vara konsult åt 

uppdragsverksamheten påverkar revisorns oberoende?”, “Att tidigare ha arbetat i 

uppdragsverksamheten påverkar revisorns oberoende?”, “Att tidigare haft en affärsmässig relation med 

kommunen påverkar revisorns oberoende?”, jäv och relationsfrågorna, “Kan längden på uppdraget 

påverka oberoendet?”, ”Kan längden på uppdraget påverka revisionskvaliteten?”, “Kan en relation 

(vän/partner/kollega/bekant) mellan revisor och uppdragsverksamhet påverka revisionskvaliteten på ett 

negativt sätt?”, “Kan en relation (vän/partner/kollega/bekant) mellan revisor och uppdragsverksamhet 

påverka rapporteringsgraden på ett negativt sätt?”, “Kan uppdragstiden påverka revisorns 

rapporteringsgrad?”, politiska frågorna, “Om ett hot mot oberoendet uppstår finns det klara 

kvalitetskontroller som du kan använda dig av?”, “I vilken grad använder du dig av följande 

kvalitetskontroller? Ta hjälp från en kollega”, “I vilken grad använder du dig av följande 

kvalitetskontroller? – Dokumentation” och sista “I vilken grad använder du dig av följande 

kvalitetskontroller? – Extern sakkunnig”. Dessa samband var inte starka nog för att ha med i 

faktoranalysen och befattning togs därför bort. Liksom ålder var denna kontrollfråga intressant 

eftersom det påvisade många ställningstaganden. Detta till trots går det inte att dra några generella 

slutsatser om befattning.  
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Erfarenhet i år 

Liksom högsta utbildning saknades samband helt för erfarenhet. Det medför att teorin om att revisorns 

oberoende, erfarenhet, insikt och klientspecifika kunskaper fås med längre uppdrag och erfarenhet 

(Ghosh och Moon, 2005; Chen et al., 2008; Carey och Simnett, 2006) inte stöds av denna studie. Inte 

heller stöds teorin om att revisorns självständighet minskas med kortare uppdrag (Knechel och 

Vanstraelen, 2007). Teorin som Krishnan (2005) har, angående den negativa påverkan på 

revisionskvaliteten som kan uppstå vid för långa uppdrag, kan inte heller stödjas i denna undersökning. 

Möjligen kräver dessa teorier en annan frågeställning än den som utformades för enkäten, men i detta 

fall hade erfarenhet i år inget samband med de förtroendevalda revisorernas oberoende. 

Kommunstorlek 

Kommunstorleken hade svaga samband med fyra frågor: “Kan längden på uppdraget påverka revisorns 

oberoende? Kort uppdragstid (mindre än 4 år)”, “Kan längden på uppdraget påverka revisorns 

oberoende? Lång uppdragstid (mer än 4 år)”, “Kan tidigare politiska uppdrag påverka revisorns 

oberoende i nuvarande granskning?” samt “Tror Du att revisorerna påverkas av sina partikamrater?”. 

Teorin menar att storleken på företaget kan ha betydelse för benägenheten att revisorn fuskar (Moore et 

al., 2006; DeAngelo, 1981; Dan, 2010; Manry et al., 2008). I studien jämställdes företagets storlek med 

kommunens storlek men detta visade sig inte ge några användbara resultat. Det är mycket möjligt att 

företag och kommuner inte kan jämföras på detta vis eftersom de skiljer sig åt på många punkter. 

Exempelvis är de olika rörande företagskultur och generering av pengar och vinster samt regelverk. 

Som tidigare nämnts (se korrelationsanalys) togs kommunstorlek bort. 

Undersökningsfrågor 

De tre undersökningsfrågorna är: U1- Har rådgivning en effekt på oberoendet? U2 - Kan 

kvalitetskontroller hjälpa till att säkerställa oberoendet? U3 - Kan längden på uppdraget påverka 

oberoendet? Nedan redogörs hur stor påverkan de olika undersökningsfrågorna hade, för att se om de 

passar in i den nya förklaringsmodellen. 

 

U1- Har rådgivning en effekt på oberoendet? 

Rådgivning stod för många frågor i enkäten och en del av dessa utformades som relationsbandsfrågor. 

Tidigare forskning har pekat ut att en för nära kontakt mellan revisor och klient kan hota oberoendet. 

Speciellt bottnar problemet i när rådgivning ges av icke-redovisningskaraktär (Moore et al., 2006; Firth 
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1997; Svanström, 2008; Dopuch et al., 2003). Dessa kan även ses som jävsfrågor och respondenterna 

har skattat vilka typer av relationer som de tyckte mer eller mindre påverkade den förtroendevalda 

revisorns oberoende. Skyrev b (2013-09-10) menar att yrkesrevisorer har kravet att vara fria från 

förhållande till den som revideras. Oberoendet rubbas av exempelvis vänskaps- eller släktskapsband 

och enligt KL (9:4 st 2-3) ska en jävig revisor självmant ge det till känna och får inte delta i ärendet. 

Med hjälp av analyserna framgick det att rådgivning, när det finns relationsband av olika styrka, var 

den viktigaste undersökningsfrågan. Respondenter som svarade högt på exempelvis 

“Farbror/Faster/Morbror/Moster” svarade också högt på “Svägerska/Svåger”. Korrelationsmatrisen 

visar att alla relationsfrågor har ett positivt starkt samband med varandra. Rådgivning är den 

undersökningsfråga som förklarar nästan 50 procent (46,510) av variationen och är den mest 

förklarande till respondenternas inställning angående oberoendet. Jäv- och relationssituationer är något 

som benämns inte bara i forskning utan även till viss del i kommunallagen. Det är därför troligt att 

populationen är väl insatt i detta problem. Trots att Skyrevs etiska regler, som förbjuder vänskaps-, 

familje- och släktband, främst gäller yrkesrevisorer verkar denna fråga även vara relevant för de 

förtroendevalda revisorerna. Vidare kan diskuteras att frågorna om jävsituationer blev högt skattade av 

respondenterna eftersom det möjligtvis finns en större risk att nära relationer uppstår i mindre 

kommuner. Mindre kommuner är i denna studie i majoritet. Detta kan bero på att kontaktnäten blir 

begränsade på ett helt annat sätt än i en stor kommun och att det därför, med större rimlighet, kan 

uppstå en arbetssituation där relationsband finns. 

De övriga rådgivningsfrågorna gällande tidigare relation, konsult och tidigare arbete i 

uppdragsverksamheten hamnade i faktor fyra. Faktor fyra förklarar 5,927 procent av variationen och 

frågorna som hamnat här förklarar inte lika mycket som de i faktor ett. Dock var dessa frågor viktiga 

eftersom de hade inflytande på oberoendet. Frågorna som hör till denna faktor fokuserar främst på 

professionella relationer, där klient och revisor kan hamna i en beroendesituation. Rådgivning och 

tillhandahållandet av icke-redovisningstjänster har enligt många forskare (Moore et al., 2006; 

Svanström, 2008; Firth, 1997; Dopuch et al., 2003), en negativ effekt på oberoendet. Argumenten 

bottnar i att rådgivning som inte är av redovisningskaraktär kan skapa ett band mellan revisor och 

klient. Detta är ur ett oberoendeperspektiv sett, dåligt. Revisorn ska enligt forskarna hålla sig till att 

revidera åt klienten men inget mer. Relationen mellan de två parterna kan göra att revisorn blir 

beroende av klienten och kan på så sätt “se mellan fingrarna” i vissa situationer. SKYREV´s etiska 

regler säger bland annat att en medlem inte kan vara engagerad i eller ha intressen i 
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uppdragsverksamhet. Även dessa frågor kan upplevas som ett större problem i mindre kommuner, 

vilket av flertalet av respondenterna tillhör. Ett sorts beroendeförhållande kan mycket väl uppstå lättare 

i kommuner där det möjligtvis arbetar färre revisorer och finns färre uppdragsverksamheter. Detta kan 

innebära att oberoendet försvagas och revisorns självständighet försämras. Trots att faktor fyra inte 

förklarar en stor del av respondenternas inställning till vad som påverkar oberoendet, tyder resultaten 

på att teorin kan ha en viss inverkan även hos kommunens förtroendevalda revisorer. 

Utifrån den höga variationen i faktor ett går det att påvisa att rådgivning, när det gäller relationer och 

jävsfrågor, har ett stort inflytande på den kommunala revisionen i Sverige. Att som förtroendevald 

revisor ge rådgivning till en uppdragsverksamhet där exempelvis en farbror eller svägerska arbetar, 

anses av respondenterna påverka oberoendet mycket. Andra relationsband, tillhörande faktor ett, som 

också visade sig ha en stor påverkan på oberoendet var syskon, kusin, hustru/man/sambo, vän och 

bekant. Faktor fyra visar sig också ha en påverkan på oberoendet när det gäller relationen mellan 

revisor och klient. Detta resulterar i att undersökningsfråga ett (U1) är relevant även gällande 

kommunal revision med de förtroendevalda revisorerna. Denna studie finner stöd i tidigare forskning 

av Moore et al. (2006); Firth (1997); Svanström (2008); Dopuch et al. (2003) som menar att oberoendet 

hotas vid relationer och rådgivning och därför ska U1 finnas med i förklaringsmodellen. 

U2- Kan kvalitetskontroller hjälpa till att säkerställa oberoendet? 

När svaren från enkäten började inkomma var det uppenbart att alla frågor rörande kvalitetskontroller 

skulle utgöra ett problem. Kvalitetskontroller kan, enligt forskare, innebära dokumentation, tydliga 

rutiner eller ta hjälp av utomstående vid situationer som hotar oberoendet (Craswell et al., 2002; Beattie 

och Fearnley, 2002; Diamant, 2004). Respondenterna förstod troligtvis inte innebörden av begreppet 

och ansåg att frågan var mer passande för yrkesrevisorer. Skyrev b, (2013-09-10) menar att 

yrkesrevisorn inför varje uppdrag måste pröva och dokumentera sitt oberoende. Trots att detta gäller de 

sakkunniga biträdena, var tanken att även den valda populationen var insatt och använde sig av någon 

form av kvalitetskontroll. Utformningen av frågorna kan troligtvis ha varit för diffusa och svårtolkade. 

Trots försöken att minska ett partiellt bortfall, genom att flytta kvalitetskontrolldelen, var frågorna 

dömda att misslyckas. I korrelationsanalysen stärktes föraningarna att delen om kvalitetskontroller inte 

heller skulle gå att använda till någon analys. Alla frågorna om kvalitetskontroller avlägsnades och det 

medför att undersökningsfråga två (U2) inte passar den valda populationen. Yrkesverksamma revisorer 

hade förmodligen haft mer att tillföra på kvalitetskontroller. Tyvärr kunde inte denna grupp inkluderas i 
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undersökningen, som tidigare nämnts, då stora svårigheter fanns att beräkna dem. Därför tas 

undersökningsfråga två helt bort från den nya förklaringsmodellen och därmed kan heller inte den 

tidigare forskningen av Craswell et al. (2002); Beattie & Fearnley (2002); Diamant (2004) styrkas. 

U3- Kan längden på uppdraget påverka oberoendet? 

I korrelationsanalysen visade det sig att frågan “Ökar revisorns oberoende med längre erfarenhet?” inte 

var relevant eftersom samband saknades. Denna togs bort och analyserades inte i Rotated Factor 

Matrix. Dock ställdes det mer inriktade frågor som gav svar. Resultatet tyder på att det finns ett 

inflytande hos de förtroendevalda revisorerna när det kommer till uppdragstidens längd. Tidigare 

forskning menar att en lång uppdragstid kan medföra en för nära kontakt mellan revisor och klient, 

vilket hotar oberoendet (Ghosh och Moon, 2005; Firth, 1997; Krishnan, 2005). Uppdragstiden sägs 

även kunna påverka revisionskvaliteten och revisorns rapporteringsgrad (Krishnan, 2005; Knechel och 

Vanstraelen, 2007; Johnson et al., 2002). Frågorna som baserades på uppdragets längd ligger utspridda 

i Rotated Factor Matrix under två olika faktorer. 

Majoriteten av frågorna ligger i faktor tre. “Kan längden på uppdraget påverka revisorns oberoende? 

Kort (mindre än 4 år), Lång (mer än 4 år)”, “Kan längden på uppdragstiden påverka revisionskvaliteten 

på ett negativt sätt? Kort (mindre än 4 år), Lång (mer än 4 år)” samt “Kan uppdragstiden påverka 

revisorns rapporteringsgrad?”. Denna faktor förklarar 6,919 procent av variationen och visar därmed att 

respondenterna anser att oberoendet hos de förtroendevalda revisorerna, till viss del, kan påverkas av 

uppdragstidens längd. Tidigare studie, gjord av Johnson et al. (2002), tyder på att en kort uppdragstid 

(två till tre år) ger lägre kvalitet på de finansiella rapporterna i jämförelse med en medellång 

uppdragstid (fyra till åtta år). Denna studie kan inte dra några slutsatser om lång eller kort uppdragstid 

är bäst. Däremot verkar det som att revisionskvaliteten kan påverkas negativt av uppdragstidens längd, 

dock anges inte antal år. Rapporteringsgraden hos den förtroendevalda revisorn anser respondenterna 

också kunna påverkas av uppdragstidens längd. 

Faktor fem består endast av två frågor: kan en relation (mellan revisor och uppdragsverksamhet) 

påverka revisionskvaliteten och kan en relation (mellan revisor och uppdragsverksamhet) 

rapporteringsgraden på ett negativt sätt? Tidigare forskning menar att uppdragstidens längd kan 

påverka oberoendet då en nära relation uppstår mellan revisor och klient (Ghosh och Moon, 2005; 

Firth, 1997; Krishnan, 2005). Denna undersökning finner ett stöd i den tidigare forskningen eftersom 

resultatet visar att faktor fem förklarar 3,885 procent av respondenternas inställning till den 
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förtroendevalda revisorns oberoende. Därför betyder det att undersökningsfråga tre (U3) har en 

betydelse även för de kommunala revisorerna och ska därför finnas med i förklaringsmodellen. 

Ny undersökningsdel U4 - Politiken spelar roll 

I Rotated Factor Matrix syns det att politiska frågor hamnar förvåningsvärt högt upp, redan i faktor två. 

Politiken förklarar därmed revisorernas oberoende med hela 14,463 procent, vilket är både högt och 

spännande. Frågorna ställdes främst för att kolla av läget och om politiken verkligen upplevdes vara ett 

problem, vilket det tydligen var. Den höga förklaringen var oväntad och högst oplanerad, hade 

vetskapen om detta funnits innan enkätutskicket hade politiken fått stå för en egen undersökningsdel. 

I enkäten fanns det frågor som berörde politiken och partitillhörigheten. Dessa frågor utformades 

eftersom debatter i tidningar, medier samt studier lyfte fram detta som ett stort problem (Ahlenius, 

2013-08-31; SOU 2010:6; Lundin, 2007). Problemet bottnar i att jäv uppstår redan i valet av 

förtroendevald revisor. Skyrev b, (2013-09-10) menar att ett sakkunnigt biträde inte får vara personligt 

beroende av de reviderade i exempelvis politiska hänseenden. Detta visade sig även överensstämma för 

respondenterna ställningstagande. Det kan möjligtvis bero på att politikproblemet diskuteras inom 

kommunerna och är därför inget nytt för dem. Moore et al. (2006) skriver att politiker kan anklagas för 

att låta sig styras av privata intressen, såsom personliga band eller donationer till politiska kampanjer. 

Det politiska dilemmat och personliga band (relationer) är de två hot, som i denna studie, har högst 

förklarande variation. Detta medför att Moore et al. (2006) verkar ha en poäng i sitt resonemang. 

Resultatet av undersökningen kan tolkas att kommunfullmäktige och förtroendevalda revisorer anser att 

politiken spelar en stor roll när det kommer till att säkerställa oberoendet i den kommunala revisionen. 

I enkäten kommenterades även de politiska frågorna. Det mest intressanta var att några respondenter 

ansåg politiken vara ett stort problem för oberoendet och att revisionen bör skötas av enbart 

yrkesrevisorer, som i dag ändå är inblandade i processen. Med detta konstaterat, bör politiken vara en 

ny undersökningsdel (U4) i förklaringsmodellen. 

Ny undersökningsdel U5 - Oförklarat 

Med fem faktorer, i Factor Rotated Mix, förklarades 77,704 procent av variationen i oberoendet hos de 

förtroendevalda revisorerna. Det innebär att 22,296 procent inte går att förklara med hjälp av de utvalda 

undersökningsfrågorna. Därför bör ytterligare en undersökningsdel (U5) finnas med i den nya 

förklaringsmodellen som står för det som är oförklarat i denna undersökning. 
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Förklaringsmodell 

Den tidigare modellen är utformad utifrån hoten mot yrkesrevisorns oberoende, därmed visar den 

bolagsrevisionens syn på problemet. Efter att ha utvärderat analyserna och resultaten är det uppenbart 

att den ursprungliga undersökningsmodellen måste ändras. Resultaten tyder på att de hot som berör 

yrkesrevisorerna inte alltid har samma inverkan på de förtroendevalda revisorerna i kommunerna. Den 

kommunala revisionen skiljer sig från bolagsrevisionen.  

 

Kvalitetskontroller tas bort eftersom dessa frågor helt fallerade från start. Dessutom läggs två nya delar 

till i modellen. Politiken har visat sig förklara en stor del av den förtroendevalda revisorns oberoende 

och har därför en betydelse för den kommunala revisionen. Därför adderas politiken till den nya 

förklaringsmodellen. De undersökningsfrågor som visat sig stämma överens med tidigare forskning är 

kvar i modellen. Dessa är rådgivning och längden på uppdraget. Utöver detta finns en oförklarad del 

som modellen inte kan tydliggöra.  

 

Förklaringsmodellen som tagits fram är kommunalt anpassad och bidrar till en förståelse för hoten mot 

den förtroendevalda revisorns oberoende. Modellen kan möjligtvis fungera på andra icke vinstdrivande 

företag och organisationer så som Svenska kyrkan, riksdagen och landstingen. Kanske även på ideella 

föreningar. 

 

 

Modell 2. Förklaringsmodell. 
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Den politiska faktorn utgör, för undersökningsgruppen, ett problem. Detta problem kan bottna i, som 

tidigare nämnts, att den förtroendevalda revisorn väljs ut av sina partikamrater. Därmed ska de 

utvärdera sig själva. Somliga av respondenterna ansåg att endast yrkesrevisorer (sakkunniga biträden) 

ska sköta granskningen, som de ändå är högt involverade i dag. Kan dagens granskning ses som ett 

systemfel? Är det lämpligt att ha lekmannarevisorer (förtroendevalda revisorer) även i framtiden?  

 

Det finns även andra myndigheter, företag och organisationer som har liknande system som 

kommunerna, där de själva väljer ut sin egen revisor. Svenska kyrkans revisorer utses av 

kyrkofullmäktige (Svenska kyrkan, 2014-01-16). Riksdagsrevisorerna utses av riksdagen själv 

(Riksrevisionen, 2014-01-16). Landstingen har sina förtroendevalda revisorer som är politiskt tillsatta 

och underordnade landstingsfullmäktige samt har sakkunniga till sin hjälp (Nll, 2014-01-14). Inom 

bolagsrevisionen går det även att identifiera liknande problematik gällande valet av revisor. I linje med 

detta problem kan en mängd forskning hittas. En studie utförd av Ireland och Lennox (2002) berör det 

selektiva valet av revisionsfirma, det vill säga att klienten kan gynnas av vilken revisor den anställer. 

Bazerman, Loeweinstein och Moore (2002) har studerat det omedvetna egenintresset hos bland annat 

revisorer. Revisorerna kan, omedvetet, snedvrida ett företags finansiella siffror till ett mer fördelaktigt 

utseende. Det leder till att revisorerna kan upplevas åtråvärda av klienterna och därmed anställs.  I 

Guldstrand, Nilsson och Palm (2005)´s uppsats studeras förtroendet mellan enmansföretag och revisor. 

Resultatet tyder på att förtroendet för revisorn inte blir skadat så länge parterna endast har en 

yrkesmässig relation. Trots att en för djup relation kan vara dåligt eller skadligt för revisorns förtroende 

kan ägarstyrda företag eller familjestyrda företag idag anställa en revisor genom exempelvis 

vänskapsband. Kanske skulle problemet inom bolagsrevisionen kunna lösas med hjälp av den 

revisorsrotation som tidigare beskrivits (se Uppdragstiden)? 

Uppfylls syftet? 

En del av uppsatsens syfte var att identifiera hot som teorin menar kunna påverka revisorns oberoende. 

Vidare var syftet att undersöka om några av dessa hot även påverkar oberoendet hos de kommunala 

förtroendevalda revisorerna i Sverige, givet att teorin mestadels gäller yrkesrevisorer runt om i världen. 

Utöver detta var syftet även att försöka hitta en förklaringsmodell. Med hjälp av teori och tidigare 

forskning utformades en modell, innehållandes undersökningsfrågor (U1-U3). Utifrån de tre 

undersökningsfrågorna utformades mer specifika frågor som sedan testades med hjälp av svaren som 

inkom från enkäten samt genom datastatistik. Resultatet av studien tyder på att rådgivning och 
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uppdragstidens längd har en påverkan även på de förtroendevalda revisorerna, dock fallerar 

kvalitetskontroller helt. Två nya undersökningsdelar upptäcktes och lades in i den nya 

förklaringsmodellen. Med detta sagt är syftet uppfyllt: hot har identifierats och valts ut, en modell har 

ställts upp, hoten har testats och visat påverkan i två fall av tre. Utöver detta har nya hot hittats, som 

visat sig vara viktiga gällande oberoendet för de kommunala förtroendevalda revisorerna i Sverige och 

därmed förändrat den ursprungliga modellen. 

Kvaliteten och giltigheten på studiens resultat 

Resultaten i uppsatsen kommer mestadels från mindre kommuner. En jämnare fördelning mellan 

kommunernas storlek hade möjligtvis resulterat i ett något annorlunda resultat. Stickprovets storlek är 

tillräckligt stort, till och med större, vilket medför att resultatet borde gå att generalisera till 

populationen. Konfidensintervallet på 98 procent är högt och signifikansnivån på 2 procent är låg. En 2 

procentig signifikansnivå innebär att studiens resultat kan vara helt fel i två fall av hundra eftersom 

stickprovet kan vara avvikande samt att stickprovet med 98 procents säkerhet finns inom populationen 

(De Veaux et al., 2012; Jacobsen, 2002). Dock var svarsfrekvensen ganska låg vilket gör att validiteten 

möjligtvis skulle kunna vara starkare. Validitet behandlar orsaksambanden (kausalitet) mellan två 

variabler (Bryman och Bell, 2011), men även i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras 

(överföras till andra grupper) (Bryman och Bell, 2011; Yin, 2006). Uppsatsen utgår från tidigare 

forskning vilket medfört att orsakssambanden varit givna, de har testats med hjälp av SPSS och 

Minitab. Uppsatsens resultat går att generalisera till fler grupper än den undersökta, så som landsting, 

kyrkor, riksdag, fåmansföretag samt icke vinstdrivande företag och organisationer. Det stora och säkra 

stickprovet hjälper även till att stödja studiens generaliserbarhet.  Ytterligare ett sätt att bedöma 

studiens kvalitet är genom reliabilitet, vilket innebär att studiens undersökning kan upprepas 

(replikeras) av andra forskare och ge samma resultat (Yin, 2006; Bryman och Bell, 2011). 

Reliabiliteten är svår att uttala sig helt säkert om, dock har alla steg i uppsatsens gång dokumenterats 

noggrant vilket gör det möjligt för andra forskare att ta del av och replikera. Begreppen i studien har 

mätts och utförts på ett pålitligt och tillförlitligt sätt då de är hämtade från teori och tidigare forskning. 

Teoridelarna består av majoriteten artiklar, som alla är peer-reviewed samt relevanta för uppsatsen. 

Doktorsavhandlingar och kommunala hemsidor har också hjälpt till för att få en så pass pålitlig och 

stabil grund för uppsatsen att stå på som möjligt. 
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Som tidigare nämnt (se kvalitetsmått) menar Akkerman et al. (2006) att vetenskaplig forskning kan 

bedömas gällande dess kvalitet med hjälp av tre allmänna kriterier: synlighet, begriplighet och 

acceptans. Gällande studiens acceptans har de beslut som tagits varit utifrån tidigare studier. Tidigare 

forskning ligger till grund för undersökningsfrågorna och enkätens frågor. Det vetenskapliga 

forskningssättet, en kvantitativ metod, har följts enligt de regler som finns. Studien ska ha mätbarhet i 

siffror, den ska ha stor mängd data, ha en logisk uppsättning av påståenden samt att forskningen ska 

vara öppen i sina processer (Yin, 2006; Dixon-Woods et al., 2005; Bryman och Bell, 2011). Vidare har 

studien synlighet och begriplighet eftersom de tagna besluten har tydliggjorts och redovisats. På det 

stora hela håller uppsatsen en god kvalitet och resultatet är trovärdigt. 

Rekommendationer till förbättring av undersökningen 

Om någon annan har önskan att göra en liknande undersökning inom området, med kvantitativ 

utgångspunkt och slutna svarsalternativ, finns det råd att ge. Vid utformandet av enkäten var tanken att 

inte ge respondenterna för mycket information, som då ansågs vara onyttig och kanske bara skulle 

förvirra dem. Detta kan ha varit ett felaktigt val. Många av respondenterna skulle möjligtvis ha kunnat 

lugnas om de fått veta bakgrunden till varför alla frågor var slutna samt varför valet av endast ett öppet 

kommentarsfält fanns. En möjlig orsak till reaktionerna kan vara att populationen är ovan med denna 

typ av forskningsmetod samt att de är vana att få ”prata av sig”.  

Det partiella bortfallet som utgörs av kvalitetskontroller var något som förvånande eftersom den 

bakomliggande tanken var att kommunfullmäktige använder sig av kvalitetskontroller i valprocessen 

samt de förtroendevalda revisorerna använder sig av kvalitetskontroller i sina granskningar. Denna 

miss kunde ha undvikits genom ett besök hos någon kommun, innan enkäten utformades, där en 

behörig kunde ha tydliggjort hur proceduren med valet av förtroendevald revisor går till. Detta är tyvärr 

inget som framgår tydligt i teorin, lagen eller på kommunernas hemsidor. Kvalitetskontroller finns på 

de flesta arbetsplatser och säkert även i den kommunala revisionen däremot kan de stå för olika saker. 

Ett besök hos kommunen hade kunnat ge en inblick i vad de kan ha för olika kvalitetskontroller. Det 

skulle kunna resultera i att frågorna om kvalitetskontroller varit mer specifika för den kommunala 

revisionen och därmed gett mer svar i enkäten.   
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Slutsats 

Oberoende revision är mycket viktigt och behövs för en opartisk och rättvis bild av finansiella 

rapporter. Detta kräver en oberoende revisor. Denna studie har bidragit till att säkerställa, i en modell, 

huvudsakligen tre betydelsefulla hot som påverkar de förtroendevalda revisorernas oberoende. De mest 

väsentliga resultaten i denna studie gäller jäv- och relationsfrågor vid rådgivning, politikens betydelse 

och längden på uppdraget. Resultatet visar även att kvalitetskontroller inte alls lämpade sig för de 

förtroendevalda revisorerna. Metoden till att analysera datamaterialet och säkerställa resultatet har 

gjorts med hjälp av en korrelationsanalys och faktoranalys i programmet SPSS. Dessutom har 

medelvärde och median uträknats med hjälp av Minitab. Resultatet påvisade att jäv- och relationsfrågor 

förklarar respondenternas inställning till oberoende med hela 46,510 procent. Som den näst största 

förklarande gruppen kom politiken som med 14,463 procent. Uppdragstidens längd är den tredje största 

förklarande gruppen. Den utgör faktor tre med 6,919 procent och faktor fem med 3,885 procent. Den 

totala variationen av oberoendet kan förklaras till 77,704 procent med hjälp av fem faktorer. 

 Studiens resultat styrker tidigare forskning gjord av Moore et al. (2006); Firth (1997); Svanström 

(2008); Dopuch et al. (2003) som menar att oberoendet hos revisorn hotas vid relationer och 

rådgivning. Denna studie finner även stöd i Ghosh & Moon (2005); Firth (1997); Krishnan (2005)´s 

forskning som menar att uppdragstidens längd kan påverka oberoendet då en nära relation uppstår 

mellan revisor och klient. Tidigare forskning gällande uppdragstiden, menar Krishnan (2005); Knechel 

och Vanstraelen (2007); Johnson et al. (2002), kunna påverka revisionskvaliteten och revisorns 

rapporteringsgrad. Även detta konstaterande kan denna studie finna stöd i. Tidigare studie, gjord av 

Johnson et al. (2002) som forskat på uppdragstidens längd, kan varken styrkas eller avfärdas. Från 

denna undersökning går det att dra slutsatsen att den förtroendevalda revisorns längd på uppdraget 

påverkar revisionskvaliteten negativt, dock inte i antal år. Studiens resultat styrker tyvärr inte tidigare 

forskning av Craswell et al. (2002); Beattie & Fearnley (2002); Diamant (2004) som menar att 

kvalitetskontroller kan hjälpa revisorn i situationer som hotar dennes oberoende. Detta eftersom 

undersökningsfrågan stod för ett partiellt bortfall och togs bort i analysen. 

Studiens bidrag 

Studiens största bidrag är den framtagna förklaringsmodellen som är kommunalt anpassad. De som kan 

gynnas av uppsatsens resultat är andra studenter och forskare men även de som arbetar med 

oberoendefrågor inom kommunal revision. Också andra icke vinstdrivande företag och organisationer 
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kan använda sig av den nya modellen till vidare forskning så som Svenska kyrkan, riksdagen och 

landstingen. Möjligtvis kan den också vara användbar hos ideella föreningar.  

Rekommendationer till fortsatt forskning 

Politiken visade sig vara en betydande faktor för oberoendet i den kommunala revisionen. Därför blir 

rådet att fortsätta forska inom detta område. Det vore intressant att genomföra en jämförelsestudie med 

det politiska problemet som utgångspunkt och undersöka bolagsrevision mot kommunal revision. 

Jämförelsen mellan utnämnandet av revisor inom de båda områdena kanske har mer gemensamma 

nämnare än väntat? Jäv- och relationsfrågor var den faktor som förklarade mest av respondenternas 

inställning till oberoendet. Därför vore det klokt att även göra en djupare forskning inom detta område. 

Ytterligare undersökningsdelar skulle möjligtvis kunna förklara de 22,296 procent som hamnar under 

“Oförklarat” i förklaringsmodellen. Vad detta utgör vore intressant att veta. Den sista 

rekommendationen till fortsatt forskning är att inkludera yrkesrevisorer (sakkunniga biträden) eftersom 

de kan bidra till en ytterligare dimension till oberoendefrågan.  
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Av Sveriges 290 kommuner är det 45 stycken som inte har tillfrågats att delta i enkätundersökningen på 

grund utav kontaktsvårigheter. Dessa kommuner är: 

 

Ale Högsby Skinnskatteberg 

Aneby Karlsborg Skurup  

Bjurholm Kävlinge Sorsele 

Bjuv Linköping Staffanstorp 

Boxholm Lomma Storuman 

Dals-Ed Ludvika Säffle 

Eskilstuna Lycksele Sävsjö 

Essunga Malå Torsby 

Habo Nybro Töreboda 

Hallstahammar Ockelbo Vansbro 

Helsingborg Oskarshamn Vårgårda 

Herrljunga Partille Vännäs 

Hjo Perstorp Västerås 

Hylte Sjöbo Älvsbyn 

Hässleholm Skara Övertorneå 
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Bilaga 1  

Missivbrevet och enkäten som användes till uppsatsens undersökning. 
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