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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Under 2000-talet har ett antal skandaler skakat om revisionsbranschen, både inom den 

privata och den offentliga sektorn. Detta har väckt ett intresse för att undersöka hur revisionen går 

till inom dessa två sektorer. Tidigare forskning som jämför revision inom den privata sektorn med 

statlig revision är begränsad, vilket motiverar den här undersökningen då en sådan jämförelse kan 

ge större kunskap kring huruvida företag och myndigheter är föremål för samma nivå av 

granskning. Vidare är granskningsprocessens påverkan på revisionskvaliteten ett relativt outforskat 

område, vilket motiverar undersökningen ytterligare. 

  

Syfte: Undersökningen jämför granskningsprocessen för revision inom den privata sektorn med 

granskningsprocessen för statlig revision, i en svensk kontext. Syftet är att undersöka huruvida det 

finns skillnader eller likheter i hur granskningsprocessen är utformad mellan de två sektorerna, och 

vidare vad eventuella skillnader eller likheter kan ha för påverkan på revisionskvaliteten inom 

respektive sektor.   

  

Metod: Undersökningen har en induktiv utgångspunkt, och utförs i form av en innehållsanalys 

bestående av en dokumentgranskning och intervjuer. I dokumentgranskningen ställs relevant 

lagstiftning, gransknings-standarder, och styrdokument för kvalitetskontroll för de två sektorerna 

mot varandra. Ett antal intervjuer görs även med revisorer från KPMG och Riksrevisionen, som 

representerar revision inom den privata respektive den offentliga sektorn.   

  

Slutsats: Resultatet visar att granskningsprocessen till stor del ser likadan ut, men att det finns ett 

antal skillnader som framför allt har att göra med mer långtgående krav på rapportering för 

myndigheter. Detta kan förklaras med att agent-problematiken är större inom den offentliga 

sektorn, vilket i sin tur leder till en mer omfattande granskning för den statliga revisionen. God 

revisionskvalitet kommer av efterföljelse av lagar och regler, samt revisionsstandarder. Den privata 

sektorn har mer detaljerad lagstiftning, och därmed fler aspekter att beakta för att uppnå god 

revisionskvalitet. Vad gäller revisionsstandarder är dessa likartade, varför båda sektorerna har 

samma utgångsläge för att uppnå revisionskvalitet och undvika revisions-misslyckanden.  
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Abstract 

 

Background: During the 21st century, a number of scandals have shaken the audit industry - both 

within the private and the public sector. There is an increasing interest in knowing how the audit 

process is designed within these two sectors. Previous research comparing private sector audits to 

public sector audits is scarce; this motivates an investigation such as this one, because a comparison 

could provide insight into whether corporations and government agencies are subject to the same 

level of scrutiny. Further, the impact of the audit process on audit quality is a relatively unexplored 

area of research, which motivates the study even more. 

  

Purpose: The investigation compares the review process of private sector audits with the review 

process of public sector audits, within a Swedish context. The purpose is to find out whether there 

are differences or similarities in the review process between these two sectors, and if these potential 

differences could affect the audit quality of the sectors respectively.  

  

Method: The investigation has an inductive starting point, with a content analysis of a document 

review and interviews. The document review compares relevant laws, standards for the review 

process, and regulations of quality control, for each of the sectors. A number of interviews are 

carried out with auditors from KPMG and Riksrevisionen (Swedish NAO). The participants are 

representatives for auditors in the private sector and the public sector respectively.  

  

Conclusion: The findings show that the review process overall is very similar, but that there are a 

number of differences that mostly have to do with the more extensive reporting requirements for 

the public sector.  This could be explained by the fact that the principal-agent problem is more 

complex within the public sector, which, in turn, leads to a more extensive review in the public 

sector audit. Audit quality comes from following laws and regulations, as well as audit standards. 

The private sector has more detailed audit laws, and thereby more aspects to consider in order to 

achieve good audit quality. The audit standards are similar in the private and the public sector, 

indicating that they have the same starting ground for achieving audit quality and avoid audit 

failures. 
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Definitioner 

Granskningsprocessen = metoder och instruktioner som är specifika för själva organisationen - 

och inte för individen - och som används av alla revisorer som jobbar inom 

organisationen (författarnas egen avgränsning).  

  

Myndighet = har i uppgift att tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och 

regering har beslutat om (Regeringskansliet, 2019).  

  

Revisionsbevis = det underlag revisorn samlar in genom både substansgranskning och 

kontrollgranskning för att senare kunna dra slutsatser. Revisionsbeviset ses som stöd för revisorns 

uttalande i revisionsberättelsen (Trohammar, 2006).   

  

Offentlig sektor = statens, kommunernas och landstingens verksamhet (NE.se). I den här 

undersökningen exkluderas kommuner och landsting, och den offentliga sektorn representeras 

endast av den statliga verksamheten.  

Förkortningslista 

FAR = Föreningen Auktoriserade Revisorer 

ISA = International Standards on Auditing 

ISSAI = International Standards of Supreme Audit Institutions 

RRI = Riksrevisionens instruktion för revisorns granskning av resultatredovisning och annan 

information i årsredovisningen 

ÅRL = Årsredovisningslagen 

BFL = Bokföringslagen 

FÅB = Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 

FMB = Förordningen om myndigheters bokföring för framställandet av underlag till 

årsredovisningen 

ABL = Aktiebolagslagen 

RevL = Revisionslagen 

INTOSAI = International Organization of Supreme Audit Institutions 

ISQC = International Standard on Quality Control 

NAS = non-audit services  
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Kapitel 1: Introduktion 

_____________________________________________________________________________ 

Kapitel 1 introducerar undersökningen genom en problemformulering (1.1), följt av 

undersökningens syfte (1.2), studiens bidrag (1.3), en presentation av frågeställningen (1.4), samt 

ett avsnitt med undersökningens avgränsningar (1.5). Kapitlet avslutas med sociala och etiska 

aspekter kopplade till undersökningens ämne och dess utformning (1.6). 

_____________________________________________________________________________ 

1.1 Problemformulering 

Varje företag behöver en oberoende granskning för att få trovärdighet (Kueppers & Sullivan, 

2010). Revisionen är en kvalitetsstämpel för företag, och samhället förlitar sig på att de 

finansiella rapporter som företagen producerar är tillförlitliga - därför är kvaliteten på det 

utförda revisionsarbetet av största vikt (Svanström, 2006). Företag som uppfyller kriterierna 

i ABL 9:1 lyder under en revisionsplikt, en likhet som delas även med svenska myndigheter, 

enligt 2–3§ i lagen om revision av statlig verksamhet m.m. (SFS 2018:1906). En annan likhet 

är att både företag och myndigheter är skyldiga att framställa en årsredovisning (BFL 2 kap. 

1§, förordning om myndigheters bokföring 2§). Trots att dessa likheter kan tänkas leda till 

likartade revisionsuppdrag, revideras företag och myndigheter av två olika typer av 

revisionsorgan. Företag revideras av privata revisionsbyråer, medan myndigheter revideras 

av det statliga revisionsorganet Riksrevisionen. 

  

Innan dagens the “Big Four” fanns the “Big Five”, som bestod av de stora revisions-jättarna 

KPMG, PWC, Deloitte, Ernst & Young och Arthur Andersen (Chaney & Philipich, 2002). 

År 2001 blev revisionsbyrån Arthur Andersen indragen i Enronskandalen, och anklagades 

bland annat för att ha godkänt den redovisning som Enron använde, mark-to-market 

accounting, som ledde till en möjlighet att bland annat bokföra och uppskatta framtida 

vinster grundade på prognostiserade marknadsvärden (Degerfeldt, 2011). Till följd av 

skandalen förbjöds Arthur Andersen att revidera SEC-registrerade företag, vilket ledde till 

att verksamheten lades ner (Chaney & Philipich, 2002). 
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Revisionsskandaler som har lett till en ökad förståelse för hur viktigt det är med revision 

återfinns även inom den offentliga sektorn. Riksrevisionen är den enda svenska myndighet 

under Sveriges riksdag som granskar myndigheter. Riksrevisionen är en del av riksdagens 

kontrollmakt, och bildades 1 juli 2003 när Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket lades 

ner. Riksrevisionens uppdrag är att utföra en oberoende revision av myndigheter 

(Riksrevisionen, 2019). År 2016 uppdagades en skandal på Riksrevisionen, som bland annat 

handlade om jäv och så kallad vänskapskorruption (Statskontoret, 2018). Skandalen, som har 

kallats för “den största politiska skandalen i Sverige i modern tid” (Larsson, 2016), skapade 

ringar på vattnet i form av en parlamentarisk utredning. Utredningen ledde till att Riksdagen 

i november 2018 röstade igenom en grundlagsändring, som bland annat innebar att det vid 

behov ska gå att ändra antalet riksrevisorer snabbare (betänkande 2017/18:KU15). Att 

utredningen ledde till en förändring i grundlagen visar på vilken omfattande påverkan 

skandalen hade på Riksrevisionen och dess verksamhet.  

 

Ovan nämnda skandaler är praktiska exempel som tydligt visar vad ett revisions-

misslyckande (på engelska audit failure) kan kosta en revisionsbyrå. Även forskning visar att 

ett revisions-misslyckande kan resultera i ett flertal negativa konsekvenser för en 

revisionsbyrå. Enligt Wilson & Grimlun (1990) kan ett försämrat rykte, som resultat av ett 

revisions-misslyckande, negativt påverka revisionsbyråns möjlighet att behålla och ta in nya 

kunder. Weber, Willenborg & Zhang (2008) visar att revisionsbyråer som blir indragna i 

skandaler kopplade till en kund, löper större risk att bli utbytta av sina övriga kunder. Även 

av anställda riskerar revisionsbyrån att bli utbytt om deras rykte försämras (Chaney & 

Philipich, 2002). Prisnivån på revisionsbyråns tjänster påverkas också, då ett bättre rykte ger 

möjlighet att ta mer betalt (Ratzinger-Sakel & Schönberger (2018). Ett revisions-

misslyckande kan alltså få massiva konsekvenser (Chaney & Philipich, 2002). 

 

“A large, publicly traded corporation receives an unqualified audit report, and shortly thereafter 

collapses with the news that the financial statements are grossly misstated. How can this occur time 

and again unless there is something wrong with the way these companies are audited?”  

(Tackett, 2004, p. 341) 

 

Tackett (2004) anser att om framtagna revisionsstandarder följs, ska revisions-misslyckanden 

inte kunna inträffa. Ovan nämnda skandaler har dock inträffat trots befintliga 

revisionsstandarder och processer, vilket leder tillbaka till Tacketts fråga: hur kan detta inträffa 
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om och om igen, om det inte är något fel på hur dessa företag revideras? Det finns med andra ord 

anledning att vidare undersöka hur revisionsprocessen ser ut, både inom den offentliga och 

den privata sektorn. Vidare kan revisions-misslyckanden även användas som ett mått på 

revisionskvalitet (Francis, 2004). I och med att revisions-misslyckanden påverkas av 

revisionsprocessen (Tackett, 2004), indikerar detta att revisionsprocessen kan ha en påverkan 

även på revisionskvaliteten, vilket ytterligare motiverar en undersökning av 

revisionsprocessen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur den statliga revisionen ser ut och 

hur den eventuellt skiljer sig från revisionen inom den privata sektorn. Fokus ligger på den 

delen av revisionsprocessen som härrör till själva granskningen av ett företag respektive en 

myndighet, härefter kallad granskningsprocessen. Undersökningen sker i form av en 

jämförelse av de två granskningsprocesserna. Undersökningens mål är att generera ökad 

kunskap om - och i så fall hur - statlig revision skiljer sig från revision inom den privata 

sektorn. Utifrån detta kommer det även att diskuteras varför eventuella skillnader finns, och 

hur dessa skulle kunna påverka revisionskvaliteten för respektive revisionsorgan. Studien har 

en kvalitativ karaktär där fokus är att besvara frågan ”varför?” snarare än ”hur mycket?” (Smith, 

2017). 

 

Skillnader mellan revision inom den privata sektorn och statlig revision gällande 

granskningsprocessen skulle kunna vara en indikation på att företag och myndigheter 

revideras olika. Beroende på hur eventuella skillnader ser ut, skulle detta även kunna innebära 

att företag och myndigheter inte erbjuds samma nivå av revisionskvalitet. Även likheter i 

granskningsprocessen är intressant att undersöka. Detta på grund av att företag och 

myndigheter skiljer sig åt på många plan, vilket skulle kunna motivera att granskningen skiljer 

sig åt. Revisionsarbetet inom både den privata och den offentliga sektorn är inte bara av 

intresse för specifika investerare, som exempelvis kunder och leverantörer, utan även för 

samhället som helhet, vilket inkluderar medborgare, myndigheter och företag (FAR, 2005). 

Därav studeras problemet utifrån ett samhällsperspektiv. Ur ett samhällsperspektiv är det 

även av största vikt att ha ärliga och förtroendeingivande företag och myndigheter, och att 

samhället kan lita på att rapporteringen från dessa organisationer stämmer (Belfrage Carlberg, 
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2003). Vidare, då undersökningens kartläggning av eventuella skillnader bidrar till en ökad 

förståelse för skillnader mellan sektorerna, är den också av intresse för revisorer - både inom 

den privata och den offentliga sektorn. 

  

Jämförelsen utförs på en övergripande nivå mellan privat och offentlig sektor, men där 

specifika exempel behövs har KPMG valts ut som representant för revision inom den privata 

sektorn. Motiveringen till detta återfinns i kapitel 3.1.4.2. Riksrevisionen är, som enda statliga 

revisionsorgan i Sverige (Riksrevisionen, 2018e), representant för den statliga revisionen. Det 

bör nämnas att målet med den här undersökningen inte är att jämföra de två organisationerna 

utifrån den revisionskvalitet som följer av specifika individers kunskap, kompetens eller 

erfarenhet. Jämförelsen utgörs av de två organisationernas granskningsprocesser och hur 

dessa utformas. Författarna har valt att i detta fallet begränsa definitionen av 

granskningsprocessen till metoder och instruktioner som är specifika för själva 

organisationen - och inte för individen - och som används av alla revisorer som jobbar inom 

organisationen. 

 

1.3 Studiens bidrag 

Då det tidigare finns snävt med forskning kring hur statlig revision skiljer sig från privat 

revision kommer denna studie på ett teoretiskt plan bidra med att författarna lyfter fram 

ämnet. Vidare finns det väldigt mycket tidigare forskning på hur revisionskvaliteten påverkas 

av olika faktorer (Kilgore, 2014), men en aspekt som det finns begränsad forskning kring är 

revisionsprocessens påverkan på revisionskvaliteten. Till författarnas kunskap finns det 

dessutom ingen tidigare forskning gällande hur eventuella skillnader och likheter i 

granskningsprocessen, mellan statlig revision och privat revision, skulle kunna påverka 

revisionskvaliteten. Detta gör att denna studie är unik som den första studien som 

undersöker problemet. Studien kommer bidra med nya insikter kring det valda ämnet och 

ger möjlighet till en ytterligare fördjupning i ämnet. Studien kommer även bidra med en 

förståelse och nya insikter kring eventuella likheter och skillnader mellan statlig revision och 

privat revision.  
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1.4 Frågeställning 

Skiljer sig revision inom den privata sektorn och statlig revision åt gällande hur 

granskningsprocessen går till? Om ja, varför? Om nej, varför inte? Och vidare: hur påverkar 

eventuella skillnader eller likheter revisionskvaliteten för revision inom den privata sektorn 

respektive statlig revision? 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien består av vissa avgränsningar, som framför allt beror på begränsade resurser i form 

av tid. En av dem är att det enbart är jämförelsen av granskningsprocessen mellan revision i 

den privata sektorn och statlig revision som ska genomföras, en jämförelse mellan 

Riksrevisionen och KPMG som företag eller de branscher som de är verksamma i görs alltså 

inte. Undersökningen utförs i en svensk kontext, varför fokus kommer ligga på KPMG i 

Sverige och inte i en global kontext, vilket annars hade varit möjligt då de existerar i många 

olika länder. Eftersom Riksrevisionen endast existerar i Sverige behövs ingen mer 

avgränsning än att endast Sveriges högre revisionsorgan används för jämförelsen. 

   

Som en del i undersökningen behöver två poster som granskas i revisionsprocessen väljas ut. 

Här avgränsas undersökningen i och med att endast följande två poster väljs ut: intäkter och 

materiella anläggningstillgångar. De valda posterna motiveras genom att det dels är två poster 

som nästan alltid finns med i företag och myndigheters årsredovisningar, dels för att posterna 

är några utav de största posterna hos företag och myndigheter (FAR, 2006). En ytterligare 

anledning till att posten intäkter valts är att den ser väldigt olika ut hos myndigheter jämfört 

med företag. Svenska myndigheter är finansierade av anslag, bidrag, och i vissa fall avgifter, 

medan företag oftare drivs i vinstsyfte och finansieras av sin verksamhet och investerare 

(Ekonomistyrningsverket, 2016). Medan posten intäkter antas skilja sig åt mellan 

myndigheter och företag, är materiella anläggningstillgångar en post som det antas skilja 

betydligt mindre på gällande granskningen, eftersom syftet med tillgången inte påverkas av 

vilken typ av verksamhet som företaget eller myndigheten har. 

  

I och med att undersökningen följer en grundad teori kan fler avgränsningar komma att 

göras. Detta är dock något som sker under arbetets gång, då den grundade teorin utgår ifrån 
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att avgränsningar görs i samband med empiri och analys, och därmed inte bestäms i förväg 

(Smith, 2017). 

 

1.6 Sociala och etiska aspekter 

1.6.1 Val av ämne 

Det finns ett antal sociala aspekter kopplade till revision - oavsett om den utförs inom den 

privata eller den offentliga sektorn. Revision är en säkerhet, inte bara för företag eller 

myndigheter, utan för samhället och dess medborgare. Revisionen är på många sätt den enda 

oberoende insynen som en tredje part kan räkna med att få i ett företags räkenskaper. Om 

revisionen inte fungerar som den ska, eller inte håller en tillräckligt hög kvalitet, riskerar den 

tredje parten att få felaktig information (Öhman, 2007).  Gällande statlig revision är en viktig 

social aspekt att staten och myndigheternas räkenskaper ligger till grund för beslut på 

riksdagsnivå, vilket påverkar samhället (Davlatzoda, 2016). Även inom näringslivet kan ett 

företags räkenskaper ligga till grund för beslut (Kenno, Lau & Sainty, 2018), och även här 

påverkas samhället av företagets handlingar (Wallman, 1999). Sammantaget visar detta på 

revisionens betydelse ur ett samhällsperspektiv, och på nyttan av att undersöka revisionen 

både inom den privata och den offentliga sektorn. 

  

Som nämnts i avsnitt 1.1 har ett flertal skandaler inträffat inom revisionsbranschen, vilka 

visar på vikten av att inkludera en etisk aspekt i revisionen. Revisionsbyrån Arthur Andersen, 

som var involverade i Enron-skandalen, är ett tydligt exempel på en revisionsbyrå som 

frångått ett etiskt förhållningssätt i sin granskning för att istället ge plats åt företaget att 

manipulera sin bokföring (Chaney & Philipich, 2002). De allvarliga konsekvenserna visar på 

vikten av att granskningsprocessen är utformad på ett sätt som inte tillåter avvikelser från 

fastställda principer. 

1.6.2 Utformning av undersökning 

Enligt Diener & Crandall (1978) kan etiska aspekter kopplade till undersökningens 

utformande indelas i fyra delar: skada för deltagare, brist på samtycke, inkräktande på 

privatlivet, och undanhållande av information. De dokument som granskas är offentliga och 

innehåller inte känsliga uppgifter kopplade till privatpersoner, varför inga av de fyra 
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aspekterna är relevanta för dokumentgranskningen. Därmed är alla områdena relevanta att 

ta hänsyn till i samband med de intervjuer som görs. 

 

1.6.2.1 Skada för deltagare och inkräktande på privatlivet 

Exempel på detta är fysisk skada, skadat självförtroende och stress (Bryman & Bell, 2017). 

Intervjufrågorna är av generell karaktär och inte kopplade till den specifika personen som 

intervjuas, vilket minimerar risken för skada för de enskilda deltagarna. Författarna har ändå 

gett alla deltagare möjlighet att vara anonyma om de vill, för att minska risken för skada för 

deltagarna ytterligare. Ur ett bredare perspektiv, gällande organisationerna som deltagarna 

representerar, är risken för skada större. KPMG och Riksrevisionen är representanter för 

den privata respektive den statliga revisionen. Författarna är medvetna om att resultatet av 

jämförelsen skulle kunna uppfattas som känsligt om det finns möjlighet att använda det för 

att porträttera någon av dessa organisationer på ett ofördelaktigt sätt. Det finns därmed risk 

för skadat rykte. Undersökningen fokuserar dock på granskningsprocessen utifrån hur den 

är reglerad i lagstiftning och gransknings-standarder. Då dessa inte tagits fram av 

organisationen själva, och inte är något som de kan påverka, hoppas författarna att läsare ska 

kunna separera organisationerna ifrån ett eventuellt ofördelaktigt resultat. Vidare görs 

jämförelsen mellan två olika sektorer, varför eventuella konkurrensfördelar som kan komma 

av ett skadat rykte för den ena parten inte är relevanta i den här undersökningen. 

 

1.6.2.2 Brist på samtycke och undanhållande av information 

Alla deltagare har fått möjlighet att ge sitt samtycke till medverkan i studien. Möjlighet att 

neka medverkan har också funnits. Vidare bör deltagare i en studie få tillräckligt med 

information för att kunna ta ett välgrundat beslut om sin medverkan i studien (Bryman & 

Bell, 2017). Detta inkluderar att deltagare måste veta hur och varför de har blivit utvalda att 

delta (Smith, 2017). Ingen information gällande den här studiens syfte har undanhållits 

deltagarna, utan har presenterats i samband med att deltagarna blivit tillfrågade om 

medverkan. Författarna har varit tydliga med att medverkan är frivillig. Deltagare har även 

blivit tillfrågade om tillåtelse att spela in intervjuerna för att underlätta sammanställning av 

information. 
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Kapitel 2: teori och bakgrund  

_____________________________________________________________________________ 

Kapitel 2 inleds med ett teori-avsnitt (2.1), vilket inkluderar en motivering till vilka teorier 

som har valts utifrån deras koppling till ämnet i undersökningen, samt en beskrivning av 

vad teorierna grundar sig på. Sedan följer avsnitt om följande områden: bakgrund och 

tidigare forskning kring högre revisionsorgan (2.2), övergripande rutiner för hela 

revisionsprocessen (2.3), samt ett avsnitt om revisionskvalitet (2.4). Den teoretiska 

referensramen sammanfattas i avsnitt (2.5), och illustreras slutligen i en teoretisk modell 

i avsnitt (2.6). 

_____________________________________________________________________ 

2.1 Teori 

Studien är baserad på agentteorin och intressentmodellen, och det här avsnittet beskriver 

dessa teorier mer ingående. 

2.1.1 Motivering till val av teorier 

Teorierna har valts för att de har en tydlig koppling till revision. Agentteorin och 

intressentmodellen visar nyttan av revisionen, både för samhället, företagen och staten (Abad 

et al., 2017). Revisorns slutprodukt är att lämna en revisionsberättelse, vilken grundar sig på 

den information man tillhandahållit under granskningsprocessen. Lämnas en ren 

revisionsberättelse ger det indikationer på att företagets finansiella rapporter är trovärdiga 

och tillförlitliga, därav är informationsasymmetrin låg mellan företaget och dess intressenter. 

Det motsatta gäller om revisorn lämnar en oren revisionsberättelse, som signalerar hög 

informationsasymmetri mellan företaget och dess intressenter (Jensen & Meckling, 1976). 

Det är därför viktigt att revisorn uttalar sig korrekt utan felaktigheter, annars erhåller 

intressenter oriktiga uppgifter och revisionsberättelsen bidrar inte som en kvalitetsstämpel 

för företagen (Clinch et al., 2012). Detta tyder på att revisionskvaliteten är viktig. En mer 

utförlig beskrivning av revisionsprocessen och revisionsberättelsens betydelse återfinns i 

avsnitt 2.3. 
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2.1.2 Agentteori 

Agentteorin grundar sig på att det finns en separation mellan ägare och ledning i ett företag. 

Principaler (ägare) anställer agenter (ledning) som i sin tur utför tjänster åt principalerna, och 

det uppstår därmed en relation mellan dessa två (Jensen & Meckling, 1976). Ett problem som 

kan förekomma vid agent-relationer är informationsasymmetri, där principalen har betydligt 

mindre information om den ekonomiska ställningen i företaget än agenten (Johansson et al., 

2005, s. 103). Principalen har även svårt att förlita sig på att agenten kommer agera i 

principalens intresse och inte istället maximera sin egennytta. Det är betydelsefullt för 

principalen att kunna förlita sig på agenten och den information som denne yttrar sig om, 

för att kunna ta viktiga beslut i framtiden (Jensen & Meckling, 1976). 

  

När principalen inte kan förlita sig på agenten uppstår behovet att anställa en revisor. Trots 

att agenten blir beordrad att handla i principalens intresse finns det en risk att agenten vidtar 

åtgärder utanför principalens intresse, för att i sin tur maximera sin egennytta (Chow, 1982). 

I detta skede anlitar principalen en revisor, vars uppgift är att kontrollera agenten och den 

ekonomiska rapporteringen (Watts & Zimmerman, 1978). Revisionen kan begränsa agentens 

handlingsutrymme, minimera brister i agentens redovisning och därmed minska 

informationsasymmetrin (Power, 1999). 

 

Agentteorin är applicerbar även inom den offentliga sektorn (Jensen & Meckling, 1976; 

Reichelstein, 1992). Medborgarna har delegerat ansvaret för sina tillgångar - inbetalda 

skattemedel - till staten, vilket är anledningen till att agent-problematiken uppstår även här 

(Hay & Cordery, 2018). Forskning på området har undersökt agent-problematiken kopplat 

till den offentliga sektorn, med slutsatsen att relationen mellan agent och principal är mer 

komplex inom den offentliga sektorn än inom den privata sektorn (Streim, 1994). Detta 

förklaras med att den offentliga sektorn består av flera olika agent-principal-förhållanden: 

mellan väljare (principal) och lagstiftare (agent), mellan lagstiftare (principal) och stat (agent), 

samt mellan stat (principal) och offentliga tjänstemän (agent). Att det finns mer än en agent 

och mer än en principal stöds av Simonsen & Hill (1998), som även påvisar att en och samma 

person kan ha flera olika roller i hierarkin av agenter och principaler. Vidare gör den tungt 

reglerade offentliga sektorn att lösningar för att minska och övervaka 

informationsasymmetrin blir mycket kostsamma (Attila, 2012).  
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För att mildra agent-problematiken har många länder installerat högre revisionsorgan (så 

kallade Supreme Audit Institutions eller SAIs) som genom oberoende revision har i uppdrag 

att granska staten och dess verksamhet (Blume & Voigt, 2010). Trots att statlig revision utgör 

en stor del av revisionsprofessionen, är området relativt outforskat (Hay & Cordery, 2018). 

2.1.3 Intressentmodellen 

Intressentmodellen, på engelska kallad stakeholder theory, utvecklades först av Freeman (1951). 

Modellen förklarar relationen mellan företag och dess intressenter. Definitionen av en 

intressent är en individ eller grupp av individer som kan ha en inverkan på hur företaget 

agerar. Ett företag brukar ha många intressenter som är ömsesidigt beroende av varandra 

(Gray, Owen & Adams, 1996). Intressentmodellens syfte är att företaget ska få en 

uppfattning om sina relationer med omgivningen, men också veta vad man har för 

intressenter för att på ett bättre sätt kunna värna om relationen, tillgodose intressenternas 

krav och åstadkomma en balans mellan dessa (Thorell & Norberg, 2005b). 

 

Varför vill intressenter ha information om ett företag? En förklaring till denna fråga är att 

intressenter ska kunna jämföra olika företag på marknaden, vilket är av betydelse för att 

kontinuerligt kunna bilda sig en uppfattning om företagets ställning (Clinch et al., 2012). 

Intressenterna vill ha ett visst förtroende för företaget, och det är här revisionen har en viktig 

roll (Belfrage Carlberg, 2003). Fördelen med revision för intressenterna är att det säkrar 

kvaliteten på redovisningen och därmed ökas tilliten för företaget. Ett företag utan revisorer 

skulle kräva att intressenterna själva skulle behöva ta hjälp av egna ”kontrollanter” för att 

kunna förlita sig på informationen företagen lämnar ut (FAR, 2005). 

  

Den offentliga sektorn har ett antal olika intressenter (McAdam, Hazlett & Casey, 2005). 

Bland dessa återfinns lagstiftare, kunder, leverantörer, anställda, samt samhället och dess 

medborgare (Rowley, 1997; Neely et al., 2002). Dessa intressenter har under senare år har 

fått mer och mer plats inom forskning av den offentliga sektorns förvaltning (Bryson, 2004). 

Huruvida den offentliga sektorn är framgångsrik eller inte påverkas till stor del av om 

intressenternas behov tillgodoses eller inte (Bryson, 2018). “All offentlig makt i Sverige utgår 

från folket”, enligt Regeringsformen 1 kap. 1§ 1 st. (1974:152), och medborgare ses som en 

typ av intressenter (McAdam, Hazlett & Casey, 2005). Precis som att ett företags intressenter 

vill ha information om företagets ställning (Clinch et al., 2012), så gäller även detsamma för 

myndigheters intressenter, som behöver tillförlitlig information för att kunna ha förtroende 
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för staten (Davlatzoda, 2016). Detta är i sin tur av största vikt ur ett demokratiskt perspektiv, 

eftersom medborgarnas förtroende är en grundförutsättning för en väl fungerande demokrati 

(Regeringskansliet, u.å.). 

 

2.2 Högre revisionsorgan 

2.2.1 Högre revisionsorgan: bakgrund och funktion 

Som tidigare nämnts har många länder försökt mildra agent-problematiken genom att inställa 

högre revisionsorgan med uppdrag att granska staten och dess myndigheter (Blume & Voigt, 

2010). “Staten är av folket, för folket” (van Schoten, 2015); folket, det vill säga medborgarna, 

ska därför kunna lita på att staten är noggrann med sina finanser. Medborgarna ska ha fri 

tillgång till opartisk och relevant information gällande statens finansiella position, och även 

om detta är särskilt viktigt för vissa grupper och kontexter, till exempel för utvecklingsländer 

eller i tider av kris, så är det nödvändigt för alla stater. I detta har högre revisionsorgan en 

viktig roll då de fungerar som en försäkring för att information som går ut till medborgarna 

är just opartisk och av hög kvalitet (Davlatzoda, 2016). Det primära syftet med högre 

revisionsorgan är att övervaka hanteringen av statliga medel, samt kvaliteten och 

trovärdigheten i myndigheternas finansiella rapportering (World Bank, 2001). De bör även 

jobba för att förhindra bedrägeri och korruption (Mukhamediyeva, 2012). 

  

 

Även om statlig revision i dess nuvarande form har funnits sedan 1860-talet (Hay & Cordery, 

2018), har den genomgått stora förändringar under senare tid. På nationell nivå finns det ett 

flertal exempel på detta, bland annat i Nya Zeeland, Sverige och Tyskland. Lagstiftningen för 

statlig revision i Nya Zeeland gjordes om år 2001 (Public Audit Act 2001 No. 10), medan 

Sveriges högre revisionsorgan, Riksrevisionen, bildades år 2003 efter nedläggningen av 

Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket (Betänkande 2002/03:KU9). I Tyskland 

omorganiserades hela den statliga revisionsverksamheten så sent som år 2015–2016 

(INTOSAI, 2018). Statlig revision har sagts vara en “levande organism som fortsätter att 

förändras” (Hay & Cordery, 2018, s. 12), vilket dessa tre länder är tydliga exempel på. 

  

Trots att det primära syftet är lika mellan högre revisionsorgan finns det skillnader när det 

kommer till mandat och effektivitet, eftersom detta beror på hur respektive lands styrning är 
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uppbyggd (World Bank, 2001). Till exempel så har Riksrevisionen ett grundlagsskyddat 

oberoende med mandat att granska alla statliga myndigheter och verksamheter 

(Regeringsformen 13 kap. 7§). En mer detaljerad beskrivning av Riksrevisionens 

revisionsprocess återfinns i kapitel 2.3.2. 

  

Det har gjorts studier med målet att med hjälp av agentteorin förklara vilken påverkan högre 

revisionsorgan har, dock har dessa genererat begränsat med resultat (Blume & Voigt, 2011; 

Hay & Cordery, 2018). Som tidigare nämnts finns det skillnader mellan hur olika högre 

revisionsorgan är uppbyggda (World Bank, 2001), men enligt Hay & Cordery (2018) saknas 

det tillräckligt med jämförande forskning mellan olika typer av högre revisionsorgan. Vad 

forskning på området däremot visar är att agentteorin är applicerbar även inom den offentliga 

sektorn (Moe, 1984; Jensen & Meckling, 1976; Streim, 1994). En nytta som uppstår i och 

med kedjan av agent-principal-förhållanden inom den offentliga sektorn anses vara att högre 

revisionsorgan säkerställer att väljarna kan ställa krav på de som i slutändan utför tjänster åt 

dem - det vill säga de offentliga tjänstemännen (Moe, 1984). Som nämnts i 2.1.2 har revision 

en betydande roll inom den privata sektorn i och med informationsasymmetrin som uppstår 

i förhållandet mellan agent och principal (Power, 1999). Eftersom en än mer komplex agent-

problematik återfinns inom den offentliga sektorn (Streim, 1994), är det möjligt att anta att 

statlig revision har en liknande betydelse som privat revision har inom den privata sektorn. 

2.2.2 Sverige: ett unikt fall? 

Som tidigare nämnts har många länder valt att inrätta högre revisionsorgan (Blume & Voigt, 

2010). International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), som är en 

internationell organisation för högre revisionsorgan, har 193 medlemsländer (INTOSAI, 

2006). Detta är ett tydligt bevis på att högre revisionsorgan inte är något som Sverige är 

ensamma om. Men trots detta finns det aspekter som talar för att Sverige är ett unikt fall som 

inte är jämförbart med andra länder: 

  

Sverige är ett av de land som rankas högst i flera internationella index gällande demokrati, 

mänskliga rättigheter, ekonomi och företagande, samt miljö och hållbar utveckling 

(Strömbäck, 2017). Nämnda index är framtagna av Freedom House, en oberoende 

amerikansk organisation som jobbar för ökad frihet och demokrati över hela världen 

(Freedom House, 2018a). I Strömbäcks (2017) rapport sammanställdes Sveriges placeringar 

i 39 av dessa index. Resultatet visar att Sverige placerar sig i topp 15 i alla index förutom fyra. 
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I tre av dessa fyra var en hög placering delvis beroende av en begränsad offentlig sektor och 

ett lågt skattetryck. Det var därför naturligt att Sverige - med sin omfattande offentliga sektor 

och höga skattetryck - fick en lägre placering i just dessa index (Strömbäck, 2017). 

  

Ett index som är särskilt relevant för den här undersökningen är Freedom of the World, där 

Sverige hamnar på en delad förstaplats tillsammans med Norge och Finland. Indikatorer för 

det här indexet handlar bland annat om huruvida de nationella valen är fria och rättvisa, och 

om valmyndigheten är oberoende gentemot politiken, men även - och kanske mest intressant 

för den här undersökningen - huruvida det är möjligt att ställa regeringen till svars, och om 

den politiska maktutövningen är öppen och transparant. Sverige har alltså den mest 

transparenta och öppna politiska maktutövningen av de 195 länder som undersökts. Vidare 

har svenskarna, tillsammans med norrmän och finländare, även bäst möjlighet att ställa 

regeringen till svars för sina handlingar. (Freedom House, 2018b) 

  

Som tidigare nämnts finns ett flertal agent-relationer inom den offentliga sektorn som inte 

återfinns i samma utsträckning inom den privata sektorn (Streim, 1994), och revisorns roll är 

att agera i principalens (väljarnas) intresse för att kontrollera agenten (staten) (Davlatzoda, 

2016). Detta innebär att revisorns roll är att se till att väljarna kan ställa regeringen och de 

offentliga tjänstemännen till svars. Det faktum att Sverige är ett av de länder där det finns 

störst möjlighet att ställa regeringen till svars (Freedom House, 2018b) indikerar därför att 

den statliga revisionen är välfungerande. 

  

En ytterligare aspekt som bör diskuteras utifrån nämnda index är huruvida det är möjligt att 

jämföra Sverige med andra länder när det gäller möjligheten att ställa regeringen till svars för 

sina handlingar. En jämförelse med länder som ligger på mycket lägre indexvärden torde inte 

ge en rättvis jämförelse, varför det i detta fallet är mest relevant att jämföra Sverige med 

Norge och Finland, som också placerat sig högt upp i nämnda index (Freedom House, 

2018b). Finlands högre revisionsorgan är på många sätt likt Riksrevisionen: det finska Statens 

Revisionsverk (VTV) har mandat att granska statliga myndigheter, inrättningar och 

affärsverk, samt bolag där staten har bestämmande inflytande (Lag om statens revisionsverk 

[14.7.2000/676] 1 kap. 1§). Även för den norska Riksrevisjonen innefattar uppdraget att 

granska staten och alla dess myndigheter (Lov om Riksrevisjonen [LOV-2018-06-15-38] 2 

kap. 9§). Den norska Riksrevisjonen är dessutom grundlagstiftad (Grunnloven [LOV-1814-
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05-17], §75 k), vilket är en ytterligare likhet med den svenska Riksrevisionen 

(Regeringsformen, 13 kap. 7-9§). 

 

2.3 Revisionsprocessen 

2.3.1 Revisionsprocessen inom den privata sektorn 

Revisorns uppdrag kan ses om en process, rättare sagt, revisionsprocess, där slutprodukten 

går ut på att lämna en revisionsberättelse. Planering, granskning och rapportering är tre olika 

stadier som revisionsprocessen omfattas utav (Knechel, 2001). 

  

Granskningsprocessen, som är vad författarna i denna studie fokuserar på, omfattas utav 

Aktiebolagslagen 9 kap 3§ (SFS 2005:551). Där återfinns bland annat regler för hur bolagets 

bokföring, årsredovisning och hur styrelsen har förvaltat sin verksamhet ska granskas. 

Bokföringen består utav olika verifikationer som visar vilka affärshändelser som har skett 

under året, dessa ska sedan kunna anföras till resultatet som finns (FAR, 2006). Granskning 

av årsredovisningen ska enligt Årsredovisningslagen 2 kap 1§ (SFS 1995:1554) utföras på 

följande rapporter: resultaträkning, balansräkning, noter och förvaltningsberättelse. Syftet är 

att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av företaget samt att den är uppställd enligt 

bolagsordningen och lagstiftningen (FAR, 2006). Granskning av styrelsen går ut på att 

undersöka ifall någon styrelseledamot eller verkställande direktör har gjort sig skyldig till 

försummelse eller agerat på ett sätt som strider mot Aktiebolagslagen. Styrelsen ska även ha 

verkat efter lämplig lagstiftning för bolaget och fullgjort vissa förpliktelser, exempelvis 

betalning av avgifter och skatter (FAR, 2006). Granskningen ska utföras enligt god 

revisionssed (RevL 5 kap. 1§), vilket inte definieras i lagen utan kan tolkas genom 

normgivande revisionsrekommendationer (FAR, 2019). 

  

Granskningen består utav två metoder, substansgranskning och kontrollgranskning, där 

substansgranskning går ut på att granska olika poster i resultaträkning och balansräkning 

(Carrington, 2015). Substansgranskning omfattas utav olika stickprov som görs för att samla 

in revisionsbevis och uppmärksamma möjliga fel som gjorts i finansiella rapporter. Vidare 

kan substansgranskning delas in i detaljgranskning och analytisk granskning, där den 

förstnämnda innebär bland annat detaljgranskning av transaktioner och detaljgranskning i 
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balanser av konton och information som anges i finansiella rapporter (FAR, 2006). Analytisk 

granskning innebär bland annat granskning utav årets redovisade siffror jämfört med 

föregående års redovisade siffror, budgetsiffror och diverse olika nyckeltal som till exempel 

soliditet och likviditet (Knechel, 2001, S. 7). Kontrollgranskning avser införskaffande av 

revisionsbevis och kunskaper för att stämma av och undersöka hur effektivt och pålitligt 

bolagets redovisningssystem och interna kontroller är (Schilder, Wallage, Hayes & Dassen, 

2005). Ett viktigt begrepp inom granskning som revisorer förhåller sig till är väsentlighetstal. 

Väsentlighetstal styr revisorns granskning och är ett beräknat belopp som används för att 

dels sålla ut vilka väsentliga poster som ska granskas, och dels som en ribba som avgör hur 

stora fel man anser sig kunna acceptera (Carrington, 2015). 

2.3.2 Revisionsprocessen inom statlig revision 

Statlig revision kan, som tidigare nämnts, se olika ut beroende på vilken typ av mandat det 

högre revisionsorganet har blivit tilldelat (World Bank, 2001). Då undersökningen utförs i en 

svensk kontext, beskriver det här avsnittet revisionsprocessen för Riksrevisionen. Arbetet 

hos Riksrevisionen är uppdelat i tre olika delar: effektivitetsrevision, internationellt arbete, 

samt årlig revision (Riksrevisionen, 2018a). Den här undersökningen fokuserar på den årliga 

revisionen. 

  

Inom den årliga revisionen granskar Riksrevisionen cirka 230 årsredovisningar per år från 

svenska myndigheter (Riksrevisionen, 2018a). Det yttersta ansvaret för granskningen ligger 

normalt sett hos de tre riksrevisorerna, i nuläget ligger ansvaret dock endast på två 

riksrevisorer då en plats är vakant (Riksrevisionen, 2018b). För varje granskning inom den 

årliga revisionen utses en revisor som ansvarar för granskningen och som utför den 

tillsammans med ett team. Den ansvariga revisorn fattar även beslut om revisionsberättelsens 

utformning. Granskningsarbetet innehåller fyra steg: planering, granskning, rapportering och 

uppföljning (Riksrevisionen, 2018c).  

 

Vid planeringen av granskningsarbetet ska revisorn, i enlighet med ISSAI 1315, samla på sig 

övergripande kunskap om rutiner och kontroller som tillämpas av myndigheten 

(Riksrevisionen, 2014), för att sedan göra en väsentlighetsbedömning och en riskanalys där 

man identifierar potentiella risker för att det förekommer fel i årsredovisningen. Dessa risker 

styr vilken information som ska granskas i årsredovisningen, och innebär ofta att fokus 

hamnar på stora, komplicerade poster eller betalningsflöden. Riskbedömningen utgår både 
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från informationsinsamling och från tidigare kunskap i form av erfarenhet från tidigare års 

granskning av myndigheten (Riksrevisionen, 2018d). Eftersom årsredovisningarna kan 

komma att användas som beslutsunderlag för riksdag och regering (förordning (2000:605) 

om årsredovisning och budgetunderlag, 1 kap. 3§) tas särskild hänsyn till huruvida eventuella 

fel skulle kunna påverka dessa beslut. Risker är framför allt kopplade till stora belopp, 

efterlevnad av regler och lagar, samt fel som skulle kunna påverka förtroendet för 

myndigheten negativt (Riksrevisionen, 2018d). 

  

I granskningsprocessen samlar revisorerna in information kopplat till de identifierade 

riskerna i riskanalysen. Det kommuniceras även med myndigheten för att förebygga 

eventuella fel, och för att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av myndighetens 

verksamhet för året som gått (Riksrevisionen, 2018c). Vid granskningen tillämpas god 

revisionssed, samt internationella standarder för revision av statlig verksamhet i form av 

International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) (Riksrevisionen, 2018d). I likhet 

med revision inom den privata sektorn (RevL 5 kap. 1§) är god revisionssed inte definierat i 

lagstiftningen för statlig revision.  

 

Informationsinsamlingen består bland annat av att analysera större styrningsförändringar 

inom myndigheten, den interna kontrollen, samt faktorer - både interna och externa - som 

kan påverka årsredovisningen. Likaså granskas myndighetens interna kontrollsystem genom 

olika revisionsåtgärder. Dessa åtgärder kan skilja sig åt beroende på riskens väsentlighet. En 

större risk för fel leder till en mer omfattande granskning (Riksrevisionen, 2018d).  

  

När granskningen är klar lämnas en sammanställning av de fel som hittats till den aktuella 

myndighetens chef, och en bedömning görs av om felen är väsentliga. Myndighetschefen 

behöver även intyga att all väsentlig information har lämnats till Riksrevisionen för 

granskning. När granskningsarbetet är avslutat lämnas - precis som vid revision inom den 

privata sektorn - en revisionsberättelse. Den ansvarige revisorn bedömer om 

revisionsberättelsen ska vara standardutformad eller modifierad. Om inga väsentliga 

felaktigheter hittats lämnas en standardutformad revisionsberättelse. Om väsentliga 

felaktigheter har hittats lämnas istället en modifierad revisionsberättelse där dessa 

felaktigheter beskrivs i form av uttalanden. Uttalanden görs genom avvikande mening om felen 

är genomgripande så att den rättvisande bilden påverkas, genom reservation om felen inte är 

genomgripande, och, om tillräckliga revisionsbevis inte har kunnat inhämtas men bedöms 
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möjliga att påverka den rättvisande bilden, genom att avstå från att uttala sig. (Riksrevisionen, 

2018c) 

  

Revisionsberättelsen lämnas till regeringen och till den myndighet som granskats senast en 

månad efter att årsredovisningen lämnades in. Revisionsberättelsen innehåller fem specifika 

uttalanden (Riksrevisionen, 2018c): 

1.       Huruvida årsredovisningen är upprättad enligt förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag, det vill säga om årsredovisningen är upprättad enligt 

gällande regelverk eller ej. 

2.       Huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av myndighetens verksamhet 

under det gångna året. 

3.       Huruvida redovisningen av resultat är förenlig med årsredovisningen. 

4.       Huruvida myndigheten och dess ledning har använt anslag och inkomster i enlighet 

med ändamål som riksdagen beslutat och som överensstämmer med tillämpliga 

föreskrifter. 

5.       Huruvida ledningens bedömning av styrning och kontroll är betryggande (detta 

uttalande gäller endast myndigheter som följer förordning (2007:603) om intern styrning 

och kontroll) 

  

Uttalandet i punkt 3 ovan kräver en närmare förklaring, då redovisning av resultat är något som 

inte återfinns inom den privata sektorn. En resultatredovisning är inte att förväxla med en 

resultaträkning. Resultatredovisningens syfte är att informera beslutsfattare och andra 

intressenter om myndighetens resultat och prestationer utöver det som framgår av den 

finansiella redovisningen (Riksrevisionen, 2014). Förutom att granska årsredovisningen ska 

Riksrevisionen även granska resultatredovisningen för varje myndighet (Riksrevisionen, 

2018c). Resultatredovisningen får till stor del utformas som myndigheten själv vill, eftersom 

det saknas tydliga normer för denna (Riksrevisionen, 2014). 

 

2.4 Revisionskvalitet 

I det här avsnittet följer en redogörelse för definition av begreppet revisionskvalitet (2.4.1), 

en redogörelse för revisorns oberoende (2.4.2), samt revisionsprocessens koppling till 

revisionskvalitet (2.4.3). 
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2.4.1 Definition av begreppet revisionskvalitet 

Revisionskvalitet är ett begrepp som det har gjorts mycket tidigare forskning på, dock finns 

det ingen gemensam definition på begreppet (Kilgore, 2014). DeAngelo (1981) definierar 

revisionskvalitet som sannolikheten att en revisor både upptäcker en felaktighet men också 

rapporterar överträdelsen. Nackdelen med DeAngelos definition är att den inte tar hänsyn 

till intressenters olika intressen för revisionen (Duff, 2004). Intressenter, såsom leverantörer, 

kunder, kreditgivare och individer, har olika uppfattningar kring definitionen av 

revisionskvalitet och hur den är kopplad till revisionen som utförs. Exempelvis tycker vissa 

intressenter att revisionen bör försäkra att det inte finns några större fel i företagets 

redovisning, och därav tillhandahålls en god revisionskvalitet (Wooten, 2003). Vidare hävdar 

Jensen (1998) att kundens uppfattning om definitionen av kvalitet är den enda definition av 

begreppet revisionskvalitet som är hållbar över tid. 

  

Vanligt är att dela upp revisionskvaliteten i två delar: teknisk kvalitet och revisorns oberoende 

(DeAngelo, 1981). Teknisk kvalitet grundar sig på hur skicklig den valda revisorn är på att 

upptäcka potentiella brister och fel i företagens räkenskaper. Revisorns oberoende grundar 

sig på sannolikheten att dessa fel och brister rapporteras och granskas med oberoende ögon 

(Watts & Zimmerman, 1983). 

2.4.2 Revisorns oberoende 

Tepalagul & Lins (2015) sammanställning av forskning som publicerats i de nio största 

revisions-tidskrifterna, relaterat till revisionskvalitet och revisorns oberoende, visar att hot 

mot revisorns oberoende oftast delas upp i fyra olika kategorier: audit tenure 

(revisorsrotation), client importance (klientens betydelse), client affiliation (nära relation med 

klienten), och non-audit services (tjänster utöver revisionsuppdraget). 

 

2.4.2.1 Audit tenure 

“När ett revisionsföretag eller en lagstadgad revisor under lång tid innehaft ett 

revisionsuppdrag eller ingått i ett revisionsteam avseende samma kund kan detta  

innebära, eller i vart fall utåt framstå som, ett hot mot revisorns oberoende”  

(EtikU 13, 1.1) 
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Revisorsrotation - eller avsaknad av detta - kan vara ett hot mot revisorns oberoende (Jenkins 

& Vermeer, 2013). Det finns forskning som påvisar en negativ korrelation mellan revisorns 

oberoende och långa revisionsuppdrag, vilket förklaras med att långa revisionsuppdrag kan 

leda till att revisorn utvecklar lojala, personliga och icke-professionella relationer med 

klienten, och därmed förlorar sitt oberoende och sin objektivitet (Al-Thuneibat, Al Issa & 

Ata Baker, 2011). Dopuch et al. (2001) undersökte förhållandet mellan långa 

revisionsuppdrag och revisorers villighet att vara partiska i sin rapportering, och fann att 

revisorns oberoende är högre vid obligatorisk revisorsrotation. Ett antal andra studier stödjer 

en negativ korrelation mellan revisorns oberoende och långa revisionsuppdrag (DeFond & 

Francis, 2005; Stefaniak, Robertson & Houston, 2009).  

 

Med bakgrund i att långa revisionsuppdrag anses påverka revisorns oberoende negativt har 

revisorsrotation blivit lagstadgat på många håll. Enligt EU:s revisionsförordning (artikel 17) 

får ett revisionsuppdrag hos ett företag av allmänt intresse pågå i maximalt tio år (EU 

2005/909/EG). I Sverige ska revisorsrotation för noterade företag ske efter maximalt sju år 

(ABL 2005:551). 

 

Det finns även forskning som istället påvisar en positiv korrelation mellan revisionskvalitet 

och långa revisionsuppdrag. Vid en sammanställning av forskning på området visar det sig 

att det finns mer forskning som stödjer en positiv korrelation än vad som stödjer en negativ 

korrelation mellan långa revisionsuppdrag och revisorns oberoende (Casterella & Johnston, 

2013; Tepalagul & Lin, 2015). Enligt Geiger & Raghunandan (2002) är revisions-

misslyckanden vanligare under de första åren av ett revisionsuppdrag. Längre 

revisionsuppdrag resulterar inte i lägre revisionskvalitet (Myers, Myers & Omer, 2003), men 

kortare revisionsuppdrag, i samband med obligatorisk revisorsrotation, kan leda till lägre 

revisionskvalitet (Stefaniak, Robertson & Houston, 2009). 

 

2.4.2.2 Client importance 

Revisorer och revisionsbyråer får betalt från de företag de granskar, vilket gör att ekonomiskt 

viktiga klienter väger tyngre i revisionsbyråns portfölj. Detta kan leda till att revisionsbyrån 

blir mottaglig för påtryckningar från stora klienter, och därmed påverkas revisorns oberoende 

negativt (Tepalagul & Lin, 2015). Det finns dock begränsat med forskning som stödjer att 

revisorns beslut gällande rapportering påverkas av hur viktig klienten är (Tepalagul & Lin, 

2015). Wright and Wright (1997) påvisar att det är mer troligt att revisorer avstår från att 
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uttala sig om felaktigheter gentemot större klienter. Däremot rapporterar (Reynolds & 

Francis, 2000) inga bevis för att ekonomiskt viktiga klienter skulle få en mer fördelaktig 

rapportering än revisionsbyråns övriga klienter. Att upprätthålla ett gott rykte väger tyngre 

än de finansiella aspekterna för en revisionsbyrå, vilket indikerar att det är viktigare att behålla 

revisionskvaliteten än att behålla en klient, vilket kräver att revisorn frångår sitt oberoende 

(DeFond et al., 2014). 

 

2.4.2.3 Client affiliation 

Nära relationer med klienter blir ett hot mot revisorns oberoende när revisorn värderar 

relationen med klienten högre än sitt både sitt eget ansvar mot samhället och att utföra en 

objektiv revision (Telapagul & Lin, 2015). Nära relationer mellan revisor och klient är 

förbjudet i Sverige enligt bestämmelserna om jäv i ABL, 9 kap. 17§. För att öka relevansen i 

den teoretiska referensramen, då studien utförs i en svensk kontext, utesluts därmed client 

affiliation ur den teoretiska referensramen. 

 

2.4.2.4 Non-audit services 

Non-audit services (NAS), på svenska tjänster utöver själva revisionsuppdraget, inkluderar 

all verksamhet som bedrivs av en revisor eller ett revisionsföretag som inte utgör 

revisionsverksamhet eller verksamhet som har naturligt samband med revisionsverksamhet 

(EtikU 5, 4:1). I och med ökade intäkter för NAS förstärks även bandet mellan 

revisionsbyrån och klienten (Ashbaugh, LaFond, Mayhew, 2003). Huruvida detta påverkar 

revisionskvaliteten har forskare delade meningar om, och det finns två argument som står 

emot varandra (Bell, Causholli & Knechel, 2015):  

 

1. NAS har en positiv effekt på revisionskvalitet 

Klient-specifik kunskap genererad från NAS kan bidra positivt till revisionsprocessen, och 

därmed öka revisionskvaliteten. 

 

2. NAS har en negativ effekt på revisionskvalitet 

Ökade intäkter från NAS förstärker det ekonomiska bandet mellan revisor och klient, vilket 

påverkar revisorns oberoende - och därmed revisionskvaliteten - negativt. 

 

En negativ påverkan från NAS är att revisorer, genom att erbjuda omfattande tjänster utöver 

revisionsuppdraget, riskerar att inte längre vara oberoende (DeFond, Raghunandan, & 
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Subramanyam, 2002). Det finns dock begränsat med forskning som påvisar en negativ 

korrelation mellan NAS och revisionskvalitet. Det återfinns något mer belägg för att NAS 

skulle ha en positiv effekt på revisionskvaliteten (Bell, Causholli, Knechel, 2015). Den 

positiva associationen kommer framför allt av så kallade knowledge spillovers, där kunskap från 

NAS bidrar med värdefull information för den övriga revisionen (Simunik, 1984; Svanström, 

2016). Det är dock möjligt att den positiva korrelationen kommer av att revisionsbyråer är 

extra noga med revisionskvaliteten gentemot klienter som inbringar stora intäkter från NAS, 

eftersom de annars riskerar stora finansiella förluster och skadat rykte (Bell, Causholli, 

Knechel, 2015). Trots detta finns en misstänksamhet, framför allt hos lagstiftare och 

användare av de finansiella rapporterna, om att höga kostnader för NAS kan påverka 

revisionskvaliteten negativt (Knechel, Sharma & Sharma, 2012). År 2000 föreslog SEC ett 

förbud mot NAS (SEC, 2000), och i en uppföljningsrapport för Enron-kollapsen uttalade 

sig den amerikanska senaten om att Enrons höga NAS-kostnader till viss del kunde haft en 

påverkan på skandalen (U.S. Senate, 2002). 

 

2.4.3 Revisionsprocessen 

Enligt Wooten (2003) anser revisorer att det grundläggande för att uppnå en god 

revisionskvalitet är att ha en effektiv revisionsprocess där lagar och regler efterföljs och 

revisorns rykte kvarhålls. USA är ett exempel där man valt att omdefiniera revisionskvalitet 

till ett bredare begrepp som inkluderar tre delar: revisorerna som utför revisionen, resultatet av 

revisionen, men också själva revisionsprocessen (PCAOB, 2013a, 2013b, 2015). Tackett (2004) 

påvisar att revisions-misslyckanden inte ska kunna inträffa om revisionsstandarder efterföljs. 

Revisions-misslyckanden är, i sin tur, ett mått på revisionskvalitet (Francis, 2004). Detta 

indikerar att det inte bara är efterföljelse av lagar och regler som bidrar till en högre 

revisionskvalitet (Wooten, 2003), utan även efterföljelse av revisionsstandarder (Tackett, 

2004; Francis, 2004). 

 

Trots att det finns indikationer på att revisionsprocessen kan ha en påverkan på 

revisionskvaliteten (PCAOB, 2015), har författarna hittat begränsat med forskning som 

jämför olika typer av revisionsprocesser. Inom den statliga revisionen finns det begränsat 

med forskning överlag (Hay & Cordery, 2018). Gällande den privata sektorn kan bristen på 

forskning gällande revisionsprocessen, i en svensk kontext, förklaras med den långtgående 

regleringen av granskningsprocessen för alla privata revisionsbyråer, som återfinns i 
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revisionslagen (SFS 1999:1079). Det är möjligt att anta att revisionsprocessen, på grund av 

regleringen, är likartad för alla svenska revisionsbyråer. 

 

2.5 Sammanfattning 

 2.5.1 Agentteori 

En sammanfattning av agentteorin menar att behovet av att anställa en revisor uppstår när 

principalen inte kan förlita sig på att agenten (Jensen & Meckling, 1976). Det finns en risk att 

agenten inte kommer agera i principalens intresse utan istället maximera sin egennytta (Chow, 

1982). Detta är den så kallade informationsasymmetrin som uppstår i relationen mellan 

principaler (ägare) och agenter (ledningen), då principalen har betydligt mindre information 

om den ekonomiska ställningen i företaget än agenten (Johansson et al., 2005, s. 103). 

Revisorns roll i det hela blir att kontrollera agenten och den ekonomiska rapporteringen 

(Watts & Zimmerman, 1978). Sammanfattningsvis begränsar revisionen agentens 

handlingsutrymme, vilket gör att bristerna i agentens redovisning minimeras och därmed 

minskar informationsasymmetrin (Power, 1999).    

 

Agentteorin kan appliceras även på den offentliga sektorn (Jensen & Meckling 1976; 

Reichelsten, 1992; Hay & Cordery, 2018). Agent-problematiken inom den offentliga sektorn 

är mer komplex än inom den privata sektorn, vilket förklaras av ett större antal agent-

principal-relationer (Streim, 1994), att en person kan inneha flera roller, inklusive både agent 

och principal (Simonsen & Hill, 1998), och att den tunga regleringen av den offentliga 

sektorn gör att lösningar för att övervaka och minska informationsasymmetrin blir mycket 

kostsamma (Attila, 2012). För att mildra agent-problematiken finns högre revisionsorgan 

som utför oberoende granskning av staten (Blume & Voigt, 2010). Trots sin storlek är den 

statliga revisionen fortsatt relativt outforskad (Hay & Cordery, 2018). 

 

2.5.2 Intressentmodellen 

En sammanfattning av intressentmodellen svarar på frågan varför ens företags intressenter 

vill ha information om ett företag. Svaret på frågan är att intressenter ska kunna jämföra olika 

företag på marknaden, vilket är av betydelse för att kontinuerligt kunna bilda sig en 

uppfattning om företagets ställning (Clinch et al., 2012). Intressentmodellen förklarar 

relationen mellan ett företag och dess intressenter (Gray, Owen & Adams, 1996), vars syfte 
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är att upplysa företag om dess intressenter för att på ett bättre sätt kunna värna om relationen 

och tillfredsställa intressenterna krav (Thorell & Norberg, 2005b). Revisionen har en viktigt 

roll inom intressentmodellen då intressenter vill ha ett visst förtroende för företagen på 

marknaden, därmed säkrar revisionen kvaliteten på redovisningen vilket leder till ett ökat 

förtroende för företagen (Belfrage Carlberg, 2003).  

 

Vid en jämförelse mellan den privata och offentliga sektorn är likheten att den offentliga 

sektorn också har ett antal olika intressenter (McAdam, Hazlett & Casey, 2005), exempelvis 

lagstiftare, kunder, leverantörer, anställda, samt samhället och dess medborgare (Rowley, 

1997; Neely et al., 2002). Forskning på den offentliga sektorns förvaltning har fokuserat allt 

mer på dessa intressenter (Bryson, 2004), då forskning visar att huruvida den offentliga 

sektorn är framgångsrik eller inte påverkas till stor del av om intressenterna behov tillgodoses 

eller inte (Bryson, 2018). Precis som för ett företags intressenter (Clinch et al., 2012) vill även 

myndigheternas intressenter har tillförlitlig information för att kunna ha förtroende för staten 

(Davlatzoda, 2016). 

  

2.5.3 Revisionskvalitet 

Det finns ingen övergripande definition av revisionskvalitet (Kilgore, 2014). Intressenter har 

olika uppfattningar kring vad revisionskvalitet är (Wooten, 2003). Jensen (1998) hävdar att 

den enda uppfattning som är hållbar över tid är kundens. DeAngelo (1981) definierar 

revisionskvalitet som sannolikheten att en revisor a) upptäcker en felaktighet, vilket är 

beroende av revisorns tekniska kvalitet, och b) rapporterar överträdelsen, vilket påverkas av 

revisorns oberoende. Hot mot revisorns oberoende kan delas upp i kategorierna audit tenure, 

client importance, client affiliation, och NAS. Client affiliation (nära relationer med klienter) 

är inte relevant i en svensk kontext då det är förbjudet enligt ABL 9:17, vilket kvarlämnar 

audit tenure, client importance, och NAS.  

 

Långa revisionsuppdrag kan leda till icke-professionella relationer mellan revisor och klient, 

där revisorn riskerar att förlora sitt oberoende och sin objektivitet (Al-Thuneibat et al., 2011). 

Det finns forskning som påvisar en negativ korrelation mellan långa revisionsuppdrag och 

revisorns oberoende (Dopuch et al., 2001; DeFond & Francis, 2005; Stefaniak et al., 2009), 

men en majoritet av forskningen på området påvisar ett motsatt resultat (Casterella & 

Johnston, 2013). Revisions-misslyckanden är vanligare under de första åren av ett 

revisionsuppdrag (Geiger & Raghunandan, 2002), och kortare revisionsuppdrag kan resultera 
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i lägre revisionskvalitet (Stefaniak et al., 2009). Vidare resulterar långa revisionsuppdrag, 

enligt Myers et al. (2003), inte i lägre revisionskvalitet. 

 

Ett ytterligare hot mot oberoendet är att revisorn riskerar att vara mottaglig för påtryckningar 

från ekonomiskt viktiga klienter (Tepalagul & Lin, 2015). Enligt Wright & Wright (2000) är 

det mer troligt att revisorer avstår från att rapportera felaktigheter gentemot större klienter. 

Reynolds & Francis (2000) hittar dock inga bevis för att ekonomiskt viktiga klienter skulle få 

en mer fördelaktig rapportering än andra klienter. Tepalagul & Lin (2015) drar samma 

slutsats. Att behålla ett gott rykte (genom god revisionskvalitet) väger tyngre än att behålla 

en klient (genom att frångå revisorns oberoende) (DeFond et al., 2014). 

 

Ökade intäkter för NAS förstärker banden mellan revisorn och klienten (Ashbaugh et al., 

2003). Det råder delade meningar gällande om NAS har en negativ eller positiv effekt på 

revisorns oberoende och revisionskvaliteten, men något mer belägg finns för att NAS har en 

positiv effekt (Bell et al., 2015). Den positiva effekten genereras av knowledge spillovers 

(Simunik, 1984; Svanström, 2016), samt av att revisorn är extra noga med revisionskvaliteten 

gentemot klienter som inbringar stora intäkter i NAS av ekonomiska skäl (Bell et al., 2015). 

Hos lagstiftare finns det dock fortsatt en misstanke om att NAS har en negativ effekt på 

revisionskvalitet (Knechel et al., 2012). 

 

Att ha en effektiv revisionsprocess där lagar och regler efterföljs är grundläggande för att 

uppnå en god revisionskvalitet (Wooten, 2003). Att följa revisionsstandarder kan motverka 

revisions-misslyckanden Tackett (2004), som i sin tur är ett mått på revisionskvalitet (Francis, 

2004). Detta indikerar att även efterföljan av revisionsstandarder kan bidra till en högre 

revisionskvalitet (Tackett, 2004; Francis, 2004). Revisions-begreppet har på senare år utökats 

till att inkludera även revisionsprocessen (PCAOB, 2013a; PCAOB, 2013b; PCAOB, 2015), 

men forskning på området är fortsatt begränsad. 
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2.6 Teoretisk modell 

Utifrån den teoretiska referensramen som sammanfattats i 2.5 har en teoretisk modell 

utvecklats för att visualisera den teoretiska referensramen. Den teoretiska modellen består av 

två figurer: figur 1.1 och figur 1.2. Dessa representerar undersökningens två steg, där det 

första steget innefattar att undersöka huruvida revision inom den privata sektorn och statlig 

revision skiljer sig åt gällande hur granskningsprocessen går till, och det andra steget vidare 

undersöker huruvida eventuella skillnader påverkar revisionskvaliteten. Figur 1.1 förklarar 

agentteorin och intressentmodellen utifrån den privata respektive den offentliga sektorn, för 

att skapa en teoretisk referensram att grunda steg ett i undersökningen på. Figur 1.2 ämnar 

förklara begreppet revisionskvalitet och de faktorer som begreppet är uppbyggt av, vilket 

används för att dra slutsatser av resultatet i steg två i undersökningen. I figur 1.2 förklaras 

faktorer som påverkar revisionskvaliteten, och revisionskvalitet kopplat till revisionsprocessen är 

separerat från tidigare forskning på faktorer som påverkar revisionskvaliteten. 

 

Figur 1.1 - steg 1 
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Figur 2.2 - steg 2 
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Kapitel 3: metod  

___________________________________________________________________________________  

I det här kapitlet presenteras undersökningens metod. Avsnitt 3.1 behandlar 

undersökningens utformning, inklusive metod, frågeställning, och deltagare. I avsnitt 3.2 

presenteras undersökningens tillvägagångssätt gällande insamling och analys av data, 

samt ett avsnitt med utvärdering av vald metod genom kriterierna replikerbarhet, 

reliabilitet, och validitet.   

______________________________________________________________________  

3.1 Undersökningens utformning  

3.1.1 Utformning av metod  

Undersökningen har en induktiv utgångspunkt där resultatet kommer att analyseras utifrån 

insamlade data. En induktiv studie utgår ifrån observationer för att skapa teori, i motsats till 

den deduktiva metoden som utgår ifrån en redan utvecklad teori för att förklara 

observationer (Smith, 2017). Undersökningen görs utifrån grundad 

teori (Grounded Theory), som är en typ av induktiv metod utvecklad av Cohen, Glaser & 

Strauss (1969). Grundad teori är en forskningsmetod som syftar till att utveckla teori som är 

grundad i data, samlad systematiskt och analyserad. Det är avgörande i metoden att ett 

kontinuerligt samspel mellan datainsamling och analys sker under hela forskningsprocessen 

(Pulla, 2016). Den grundade teorin används inte fullt ut utan är endast en utgångspunkt. Vad 

detta innebär redogörs för i avsnitt 3.2.2.  

   

Som varje teori, så har även denna teori sina för- och nackdelar. Kritik mot teorin syftar på 

att det är en tidskrävande och svårförståelig process. (Corbin och Holt, 2011). De som är för 

teorin svarar på denna kritik genom att teorin är induktiv och börjar utan förutbestämda 

idéer. Den utnyttjar noggrann utforskning av exakt transkriberade data, kodad fullständigt 

till mättnadspunkten, för att komma fram till sunda och giltigt konceptuella idéer om vilken 

teori som kan grundas. Detta måste ta tid, det måste i sig vara en lång process, men i stället 

för att inskränka denna tidskonsumtion som negativ, så kanske är det själva kärnan i varför 

grundad teori är lämplig för social forskning (Pulla, 2016).  
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Ytterligare kritik mot teorin menar att jämfört med andra metoder för empirisk forskning 

visar det sig att grundad teori lägger för stor vikt vid kunskap baserad på vad som kan anses 

vara socialt konstruktivt (Oliver, 2012). Medan förespråkare för teorin menar att teorin 

uppfyller ett brett spektrum av filosofiska och ideologiska krav från forskare och ett antal 

discipliner. Teorin kan användas av forskare som har ett antal underliggande övertygelser 

och värderingar som kan kopplas med många teoretiska underlag, men eftersom de inte styrs 

av någon teoretisk bas, skapar detta en stor flexibilitet för processen inom grundad teori 

(Evans, 2013). 

3.1.2 Frågeställning  

Frågeställningen som ska besvaras är följande:  

1. Skiljer sig revision inom den privata sektorn och statlig revision åt gällande hur deras 

granskningsprocessen går till?  

a. Om ja, varför?  

b. Om nej, varför inte?  

  

Och vidare:  

2. Hur påverkar eventuella skillnader eller likheter revisionskvaliteten i revision 

inom den privata sektorn respektive statlig revision?  

   

Undersökningen är uppdelad i två steg. Steg 1 handlar om att undersöka huruvida det finns 

skillnader eller likheter i granskningsprocessen, och vad dessa kan bero på. Här besvaras fråga 

1, inklusive följdfrågorna a och b. I steg 2 analyseras eventuella skillnader som upptäckts i 

steg 1, för att se om dessa har en påverkan på revisionskvaliteten i revision inom den privata 

sektorn respektive den statliga revisionen. Därigenom besvaras fråga 2.   

3.1.3 Kvalitativ studie  

Det är frågeställningen som styr vilken metod som används (Smith, 2014). Utifrån nämnda 

frågeställning, där målet är att få en djupare kunskap om en specifik kontext, är en kvalitativ 

undersökning mer passande än en kvantitativ undersökning. Inom kvalitativ forskning finns 

ett flertal metoder till förfogande. Intervjuer är en vanligt förekommande metod som ger 

möjlighet till att undersöka mer komplexa problem än vad som är möjligt med exempelvis 

enkäter (Smith, 2017). Andra kvalitativa metoder är fallstudier, som undersöker ett specifikt 

område, ofta med en mix av ett flertal olika metoder (Smith, 2017), och fältstudier, som kan 
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sägas vara en kombination av ett flertal fallstudier (Lillis & Mundy, 2005). Eftersom den här 

undersökningen utförs i en svensk kontext och utforskar ett specifikt och väldigt unikt 

område (se kapitel 2.2.2) utförs den i form av en fallstudie, i kombination med intervjuer, 

vilket möjliggör en fördjupad analys.  

3.1.4 Deltagare  

3.1.4.1 Riksrevisionen  

Riksrevisionen är den enda myndigheten i Sverige som reviderar myndigheter. Då de 

representerar hela den svenska “marknaden” för statlig revision, är Riksrevisionen ensam 

representant för statlig revision i den här undersökningen. Riksrevisionen är en myndighet 

som lyder under Riksdagen, men med ett grundlagstiftat oberoende och ett starkt mandat att 

granska statliga myndigheter och verksamheter (Riksrevisionen, 2018e).  

3.1.4.2 KPMG  

KPMG är en av the “Big Four” av revisionsbyråer på den globala marknaden. Med mer än 

1 500 anställda i Sverige är de även en av de största privata revisionsbyråerna i landet (KPMG, 

2018). Motiveringen till att KPMG är representant för revision inom den privata sektorn är 

kopplat till det faktum att de innehar en stor andel av den svenska marknaden inom revision 

av den privata sektorn. Vidare har författarna kontakter på KPMG som underlättar 

insamlingen av information från byrån, vilket också är en motivering till valet av KPMG som 

representant för revision inom den privata sektorn.  

3.2 Undersökningens tillvägagångssätt  

3.2.1 Insamling av data  

3.2.1.1 Innehållsanalys och dokumentgranskning  

I och med att granskningsprocessen för både revision inom den privata sektorn och statlig 

revision till stor del är styrd av lagar, regler, och andra styrdokument, görs jämförelsen mellan 

dessa i form av en dokumentgranskning. En dokumentgranskning är en form av 

innehållsanalys, där innehåll i olika texter analyseras för att identifiera specifika ord eller 

teman som sedan kan användas för analys. En innehållsanalys är, när den utförs fullt ut, ett 
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sätt att transformera kvalitativa data till en form av kvantitativa data, som sedan kan användas 

för analys (Smith, 2017). I den här undersökningen görs innehållsanalysen inte fullt ut, då 

insamlad information inte kommer att kvantifieras. Som tidigare nämnts återfinns 

motiveringen till detta i 3.2.2. Det finns både för- och nackdelar med innehållsanalys. En 

nackdel är att partiskhet från forskarens sida inte kan undvikas eftersom analysen till stor del 

beror på bedömningar och tolkningar som forskaren gör när innehåll väljs ut och granskas. 

Ett sätt att minska felaktigheter till följd av forskarens partiskhet är att införa en högre grad 

av transparens gällande forskarens val under arbetets gång, samt en ökad transparens gällande 

kategoriseringen av det innehåll som analyseras (Beattie & Thomson, 2007).   

   

I den här dokumentgranskningen är tre komponenter utvalda för granskning: lagstiftning, 

gransknings-standarder, samt styrdokument för kvalitetskontroll. Motiveringen till valet av 

dessa tre komponenter är att de tillsammans täcker in den delen av granskningsprocessen 

som finns “på papper”. Övriga komponenter av granskningsprocessen är relaterade till 

personliga egenskaper eller företagsspecifika metoder, för vilka en mer extensiv 

undersökning av ett stort antal revisionsbyråer skulle behöva göras. Därav har författarna till 

den här studien valt att endast fokusera på de tre komponenterna lagstiftning, gransknings-

standarder, samt styrdokument för kvalitetskontroll, och granska dessa för att få en bild av 

granskningsprocessen.   

  

Gällande gransknings-standarder så finns, vid revision inom den privata sektorn, ramverket 

ISA (International Standards of Auditing), som är framtaget av IAASB (International 

Auditing and Assurance Board) på uppdrag av IFAC (International 

Federation of Accountants). Vid statlig revision kan ISA-ramverket användas, men 

INTOSAI har även tagit fram ISSAI-ramverket, som bygger på ISA men med anpassning 

till finansiell revision inom den offentliga sektorn. Till varje ISA-standard finns det så 

kallade Practice Notes hos ISSAI. Detta är vägledande standarder som förklarar ISA-

standarderna, huruvida de är tillämpbara för den offentliga sektorn, och vilka anpassningar 

som behöver göras för att kunna tillämpa ISA-standarderna i den offentliga sektorn. Då 

dessa Practice Notes tydligt redogör för skillnaderna mellan ISA och ISSAI för respektive 

standard, har dessa valts ut som primära dokument till dokumentgranskningen av 

gransknings-standarder. Utöver detta granskas även RRI (Riksrevisionens instruktion för 

revisorns granskning av resultatredovisning och annan information i årsredovisningen), som 

är en kompletterande, intern instruktion som används av Riksrevisionen.  
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Det finns 36 ISA-standarder för revisionsprocessen inom den privata sektorn, med 

motsvarande Practice Notes från INTOSAI för statlig revision. På grund av begränsade 

resurser har endast de standarder som specifikt härrör till själva granskningsprocessen valts ut (se 

bilaga B). Standarder som behandlar till exempel planering av revisionsuppdrag har därmed 

exkluderats.   

   

De tre komponenterna lagstiftning, gransknings-standarder, och styrdokument för 

kvalitetskontroll kommer att samlas in för både revision inom den privata och den offentliga 

sektorn. Lagstiftning för båda sektorerna inhämtas från hemsidan för Sveriges riksdag, 

www.riksdagen.se. Gransknings-standarder för båda sektorerna, samt styrdokument för 

kvalitetskontroll av statlig revision, hämtas från ISSAI.org, medan styrdokument för 

kvalitetskontroll för revision inom den privata sektorn hämtas från databasen FAR Online.   

   

Dokument som granskas för revision inom den privata sektorn:  

1.  Lagstiftning för revision:  

Revisionslagen (SFS 1999:1079)  

  

2.  Gransknings-standarder:  

a. ISA-standarder  

  

3. Styrdokument för kvalitetskontroll:  

ISQC 1 - Kvalitetskontroll för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av 

finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster  

  

Dokument som granskas för statlig revision:  

1.  Lagstiftning för revision:  

Lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. (SFS 2018:1906)  

  

2. Gransknings-standarder:   

a. ISSAI-standarder  

b. Riksrevisionens instruktion för revisorns granskning av resultatredovisning och annan 

information i årsredovisningen, RRI (komplement till ISSAI 200)   
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3. Styrdokument för kvalitetskontroll:  

ISSAI 40 – Kvalitetskontroll för högre revisionsorgan (SAIs)  

  

För att kunna jämföra revision inom den privata sektorn med statlig revision behövs även 

kunskap om hur materialet som granskas framställs, samt vilka principer som styr detta. 

Utöver de tre nämnda komponenterna kommer därför även lagstiftningen för framställandet 

av årsredovisningen hos företag och myndigheter granskas. Detta görs för att få en förståelse 

för hur materialet som granskas i revisionen skiljer sig åt, och vilka eventuella skillnader i 

granskningsprocessen som kan genereras utav detta.  

   

Dokument i form av lagtext som granskas för företag:  

1. Bokföringslagen (SFS 1999:1078)  

2. Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554)  

  

Dokument i form av lagtext som granskas för myndigheter:  

1. Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring  

2. Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag  

  

I och med att undersökningen följer en grundad teori granskas dokumenten utan att det i 

förväg har utvalts områden för närmare granskning. Den avgränsning som gjorts är att endast 

granskningsprocessen granskas. Följaktligen utelämnas områden i dokumenten som bedöms 

vara ej relevanta för denna. Bedömning av relevans för granskningsprocessen görs av 

granskaren, vilket också är i enlighet med den grundade teorin.  

3.2.1.2 Intervjuer  

Intervjuer möjliggör analys av mer komplexa problem (Smith, 2017). Därför hålls ett antal 

intervjuer med representanter från KPMG och Riksrevisionen. Representanterna är alla 

auktoriserade revisorer. Intervjuerna innehåller frågor om hur granskningsprocessen går till 

och är utformad, hur vissa utvalda poster granskas, samt om den intervjuade personen 

upplever att det finns skillnader mellan revision inom den privata och den offentliga sektorn. 

Detta görs för att få en mer djupgående analys av granskningsprocessen, samt en större 

förståelse för den inhämtade informationen i dokumentgranskningen. Intervjuerna är 

semistrukturerade, vilket innebär att ett antal frågor ställs men utan en fast ordning, samt att 

följdfrågor kan ställas under intervjuns gång (Smith, 2017). Frågorna är av öppen karaktär, 
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vilket ger intervjuaren möjlighet att förstå ämnen och processer på ett mer djupgående sätt 

(Weller, Vickers, Bernard, Blackburn, Borgatti, Gravlee, & Johnson, 2018). En intervjuguide 

återfinns i bilaga A.  

   

Även om innehållsanalys traditionellt sett oftast har använts inom arkiv-forskning (så 

kallad archival research) har det blivit mer och mer populärt även för intervjutranskript (Smith, 

2017). Följaktligen analyseras även transkripten i den här undersökningen utifrån en 

innehållsanalys, på ett liknande sätt som dokumentgranskningen.  

   

Fyra intervjuer görs: två med KPMG och två med Riksrevisionen. Vid beslutet om att 

begränsa antalet intervjuer tas hänsyn till att den huvudsakliga inhämtningen av information 

görs via dokumentgranskningen. Intervjuerna är ett komplement till dokumentgranskningen. 

Upptäcks det under undersökningens gång att de intervjuer som görs 

genererar motsägelsefull information kan fler intervjuer komma att göras. Om de intervjuer 

som görs istället genererar likartade svar anses informationsbehovet vara mättat. Fler 

intervjuer kommer då inte att göras, eftersom de då inte förväntas generera ett annat resultat. 

Detta är i enlighet med grundad teori, där data insamlas till den så kallade 

mättnadspunkten (Pulla, 2016). Detta, i kombination med begränsat med resurser - framför 

allt i form av tid - är anledningen till att antalet intervjuer begränsas till fyra stycken. Antalet 

bedöms dock vara tillräckligt för en undersökning av den här omfattningen.  

3.2.2 Analys av data  

Innehållsanalysen kommer att göras utifrån en grundad teori. Istället för att i förväg 

bestämma vad som ska granskas så identifieras komponenter under granskningens gång. Det 

görs med andra ord en övergripande jämförelse av de dokument som granskas, där det 

dokument som finns för revision inom den privata sektorn jämförs med motsvarande 

dokument för den statliga revisionen.   

   

Dokumenten ställs mot varandra för att identifiera vart det finns skillnader och likheter, 

istället för att specifika områden väljs ut i förväg. En anledning till att den induktiva metoden 

valts även här är att det finns begränsat med forskning kring granskningsprocessen, både vad 

gäller jämförelser av processen mellan revision inom den privata 

sektorn och den statliga revisionen, men också vad gäller granskningsprocessens påverkan 

på revisionskvaliteten.   
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Innehållsanalysen och intervjuerna har även en utgångspunkt utifrån grundad teori. Viktigt 

att nämna är att grundad teori används så långt det går för denna studie. Därmed används 

inte hela teorin för denna studie då den inte är helt anpassningsbar för en studie av den här 

omfattningen. I en undersökning som följer en grundad teori fullt ut kvantifieras insamlade 

data för att grunda en teori. Då den här undersökningen, på grund av resursbrist, endast har 

en grundad teori som utgångspunkt kommer data inte att kvantifieras utan endast att samlas in 

och presenteras i form av en jämförande text. Författarna har nedan valt ut de punkter som 

används i denna studie. Som tidigare nämnt är grundad teori en process för att utveckla teori 

från forskning och grundas på bland annat följande principer:   

  

o Intervjuer transkriberas ordentligt, vilket möjliggör för enklare förståelse av data och 

tolkning av intervjuarnas egna perspektiv.   

o Datainsamling och analys är sammanlänkade, vilket möjliggör för en effektiv analys, 

men även om-analys och om-tolkning av data som säkerställer en giltig slutprodukt.  

o Induktiv analys används, som då inte bygger på antaganden och istället tillåter data 

att berätta historien.  

o Kontinuerlig jämförelse används för att tolka data och utvärdera koncept som 

uppstår, sedan samla vidare och tolka data, och så vidare i en cirkulär rörelse 

(Hennink, Hutter och Bailey, 2011).  

   

I denna studie jämförs de dokument som ställs emot varandra i dokumentgranskningen, 

därefter skrivs ett resultat och en analys som består utav en jämförelse av dokumenten. 

Intervjuerna kommer i första stadiet att transkriberas, därefter görs en jämförelse mellan 

intervjuerna för att få fram ett resultat. Till slut skrivs en analys utifrån resultatet. Detta följer 

principerna som gäller för grundad teori och är därför det självklara svaret till varför 

författarna har valt att utföra analys av data utifrån grundad teori.   

3.2.3 Utvärdering av metod  

Tre av de mest framstående kriterierna för utvärdering av social forskning är replikerbarhet, 

reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2017). Härnäst följer en utvärdering av 

undersökningens metod utifrån de tre nämnda kriterierna.  
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3.2.3.1 Replikerbarhet   

Replikerbarhet grundar sig i att studien är möjlig att upprepa i framtiden. För att kunna 

uppnå detta kriterium är det av största betydelse att tillvägagångssättet och metoden är 

detaljrik och tydligt presenterad. Anledningen till att studien ska kunna upprepas i framtiden 

är ifall någon inte kan förlita sig på det ursprungliga resultatet eller om studien behöver 

förnyas till ett mer aktuellt tillfälle (Bryman & Bell, 2017). Denna studie är möjlig att 

genomföra i framtiden. Dokumentgranskningen där författarna har samlat all information är 

offentlig och finns att hämta på diverse olika hemsidor, som nämns i avsnitt 3.2.1.1. Det är 

även möjligt att genomföra intervjuer på nytt, men kanske inte med samma personer då vissa 

kanske inte jobbar kvar eller av andra anledningar inte kan ställa upp på ytterligare intervjuer.  

3.2.3.2 Reliabilitet   

Ett annat ord för reliabilitet är tillförlitlighet. Reliabilitet handlar om till vilken grad det 

framtagna resultatet i en studie har åstadkommits på ett tillförlitligt sätt. Detta kriterium är 

uppnått ifall studien kan utföras på nytt men ändå ha ett likartat resultat (Bryman & Bell, 

2017). I denna studie har författarna gjort en omfattande dokumentgranskning som 

innehåller följande områden:   

  

o Lagstiftning, både för bokföring och årsredovisning men även för revision  

o Gransknings-standarder   

o Styrdokument för kvalitetskontroll  

  

Utöver detta har även fyra intervjuer gjorts med auktoriserade revisorer, vilket styrker 

reliabiliteten i denna studie. Värt att nämna är dock att vid val av att göra intervjuer kan det 

inte garanteras att exakt likartade svar kommer att fås om undersökningen skulle göras om i 

framtiden, därav sjunker reliabiliteten i en kvalitativ studie (Bryman & Nilsson, 2011).  

3.2.3.3 Validitet  

Det finns olika typer av validitet, och en utav dem är mätningsvaliditet som gäller främst 

kvantitativ forskning och sökandet efter åtgärder av sociala, vetenskapliga begrepp. I 

huvudsak handlar det om huruvida en åtgärd som är utformad av ett koncept verkligen 

återspeglar det begrepp som det är tänkt att beteckna. Exempelvis: mäter IQ-testet verkligen 
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variationer i intelligens? Den andra typen av validitet är intern validitet, som handlar om 

huruvida en slutsats som innehåller ett orsakssamband mellan två eller flera variabler är riktig 

och tillförlitlig. Den sista och tredje typen av validitet är extern validitet, som handlar om 

huruvida resultaten av en studie kan generaliseras bortom det specifika forskningsområdet 

(Bryman & Bell, 2017).   

  

Denna studie är en kvalitativ studie, vilket gör det svårt att styrka validitet då det främst 

används i kvantitativ forskning. Författarna i denna studie är både mätinstrumentet och 

uttolkare av resultatet. Det som gör det svårt att styrka validiteten i en kvalitativ studie är att 

syftet inte är att mäta något utan att beskriva ett visst fenomen (Bryman & Nilsson, 

2011). Eftersom intervjuer har gjorts i denna studie finns det en risk att författarna har haft 

en viss påverkan på resultatet genom att föranleda frågor under intervjuerna. Detta gör att 

resultatet inte blir fullt generaliserbart, och därmed påverkas den externa validiteten. Intern 

validitet omfattar urvalet av antalet intervjuade personer, samt urvalet i 

dokumentgranskningen. Det kan konstateras att de två valda metoderna, intervjuer och 

dokumentgranskning, kompletterar varandra och därmed får studien en god validitet.  
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Kapitel 4: empiri  

____________________________________________________________________________________  

Kapitel 4 presenterar empirin i form av dokumentgranskningen och intervjuerna. 

Dokumentgranskningen innehåller följande områden: lagstiftning för bokföring och 

årsredovisning samt för revision (4.1), principer för finansiell revision (4.2), och 

regelverk för kvalitetssäkring (4.3). Det sista avsnittet behandlar intervjuerna (4.4).  

______________________________________________________________________  

4.1 Empiri del 1: Dokumentgranskning  

4.1.1 Lagstiftning för bokföring och årsredovisning  

Eftersom revisorn ska uttala sig om huruvida årsredovisningen är upprättad enligt gällande 

lagstiftning i revisionsberättelsen (se kapitel 2.3), har även lagstiftning för bokföring och 

årsredovisning granskats. Utifrån en noggrann genomläsning av lagtexten har ett antal 

huvudområden identifierats för företag respektive myndigheter. Rubrikerna i avsnittet 

motsvarar de identifierade områdena, och styckena behandlar lagtexten för varje område - 

både för företag och för myndigheter.  

4.1.1.1 Bokföringsskyldighet  

Företag följer bokföringslagen (SFS 1999:1078) (BFL) för framställandet av underlag till 

årsredovisningen. Enligt nämnda lag finns ett antal kriterier för att bokföringsskyldighet ska 

föreligga, men grundprincipen - om inte annat anges - är att kretsen av bokföringsskyldiga 

består av följande: juridiska personer (BFL 1 kap. 1§), fysiska personer som bedriver 

näringsverksamhet (BFL 1 kap. 6§ 1 st.), samt utländska juridiska personer som ska bedriva 

sin näringsverksamhet i Sverige genom en filial (BFL 1 kap. 7§ 1 st.).   

   

Räkenskapsåret för företag ska omfatta tolv kalendermånader (BFL 3 kap. 1§ 1 st.). För vissa 

bokföringsskyldiga ska räkenskapsåret sammanfalla med kalenderåret (BFL 3 kap. 1§ 2 st.), 

för alla andra företag får så kallat brutet räkenskapsår tillämpas - det vill säga att räkenskapsåret 

inte sammanfaller med kalenderåret. Företag inom samma koncern ska ha samma 

räkenskapsår (BFL 3 kap. 5§ 1 st.). Med hänsyn till det allmännas ekonomiska intresse, eller 

andra synnerliga skäl, får Skatteverket medge en annan period än tolv kalendermånader (BFL 
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3 kap. 2§). Bokföringen ska upprättas i enlighet med god redovisningssed (BFL 4 kap. 2§). 

Bokföringsskyldigheten innebär, enligt BFL 4 kap. 1§, att företaget ska bokföra alla 

affärshändelser löpande (1 p), se till att det finns verifikationer för alla 

bokföringsposter och att det finns systemdokumentation och behandlingshistorik (2 p), och 

att den löpande bokföringen avslutas enligt bestämmelserna i 6 kap. i bokföringslagen (5 p). 

Vidare innebär bokföringsskyldigheten att ett företag ska upprätta en balansräkning (4 p), 

och att all räkenskapsinformation och utrustning och system som behövs för att presentera 

denna ska bevaras (3 p).   

  

Myndigheter följer förordningen om myndigheters bokföring (FMB) för framställandet av 

underlag till årsredovisningen. Enligt FMB 2§ består kretsen av bokföringsskyldiga av alla 

myndigheter som lyder direkt under regeringen. Räkenskapsåret utgörs av kalenderår (FMB 

4§), och redovisningen ska fullgöras i enlighet med god redovisningssed (FMB 6§). 

Bokföringsskyldigheten innebär, enligt FMB 5§, att myndigheten ska bokföra alla 

ekonomiska händelser löpande, se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter - 

samt systemdokumentation och behandlingshistorik - och att den löpande bokföringen 

avslutas i enlighet med förordningen. Vidare finns krav på bevarande av 

räkenskapsinformation i enlighet med arkivlagen (1990:782 och arkivförordningen 

(1991:446).  

  

Sammanfattningsvis är de grundläggande bestämmelserna i lagstiftningen likartade mellan 

den privata och den offentliga sektorn. Av naturliga skäl skiljer sig dock kretsen med 

bokföringsskyldiga åt mellan lagstiftningen för företag och lagstiftningen för myndigheter.   

4.1.1.2 Löpande bokföring  

Bokföring ska göras i form av både grundbokföring och huvudbokföring för 

myndigheter. Detta innebär att de ekonomiska händelserna ska bokföras så att de kan 

presenteras i registreringsordning (grundbokföring) men också för presentation i systematisk 

ordning (huvudbokföring). Detta görs för att möjliggöra en överblick av verksamhetens 

förlopp, ställning, och förändring i kapital (FMB 8§). Vad gäller tidpunkten för bokföringen 

finns krav på bokföring senast påföljande arbetsdag vad gäller kontanta in- och utbetalningar 

(FMB 9§, 1 st.), medan andra ekonomiska händelser får bokföras så snart detta är möjligt; 

undantag från detta krav för göras om det finns särskilda skäl och om god redovisningssed 
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fortsatt kan upprätthållas (FMB 9§, 2 st.). Om det i samband med bokslut finns poster som 

är nödvändiga för att bestämma intäkter och kostnader för ett räkenskapsår ska detta 

bokföras på balansdagen (FMB 10§).  

   

För varje ekonomisk händelse ska det finnas en verifikation (FMB 13§, 1 st.). Flera likartade 

ekonomiska händelser får bokföras i en gemensam verifikation (FMB 13§, 2 st.). Från 

verifikationen ska det gå att utläsa när den sammanställts, när den ekonomiska händelsen har 

inträffat, vad denna avser, vilket belopp det rör sig om, samt vilken motpart det berör (FMB 

14§, 1 st.). Undantaget från detta är om det finns svårigheter med att låta nämnda uppgifter 

ingå i verifikationen, och om det inte är oförenligt med god redovisningssed att utelämna 

uppgifterna (FMB 15§). Det ska även finnas med ett verifikationsnummer eller annat 

identifieringstecken som gör att det utan svårighet går att fastställa sambandet mellan den 

ekonomiska händelsen och verifikationen (FMB 14§, 2 st.). Nämnda paragrafer (8–15§§) 

gäller även för poster som inte är av ekonomisk karaktär (FMB 17§).   

   

Företag ska tillämpa både grundbokföring och huvudbokföring. Affärshändelserna ska med 

andra ord bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring), men 

också i systematisk ordning (huvudbokföring). Bokföringen ska ske så att det blir möjligt att 

kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna, samt att överblicka verksamhetens 

förlopp, ställning och resultat (BFL 5 kap. 1§, 1 st.). Kontanta in- och utbetalningar ska 

bokföras senast påföljande arbetsdag, medan andra affärshändelser ska bokföras så snart som 

möjligt (BFL 5 kap. 2§, 1 st.). Bokföring senare än detta får göras om det fortsatt är förenligt 

med god redovisningssed och det finns särskilda skäl till fördröjningen (BFL 5 kap. 2§, 2 st.). 

Om det i samband med bokslutet finns poster som är nödvändiga för att bedöma 

räkenskapsårets intäkter, kostnader, och den finansiella ställningen på balansdagen ska detta 

bokföras i samband med att den löpande bokföringen avslutas (BFL 5 kap. 3§).   

   

För varje affärshändelse ska det finnas en verifikation (BFL 5 kap. 6§, 1 st.). Flera likartade 

affärshändelser får dokumenteras i en gemensam verifikation (BFL 5 kap. 6§, 3 st.). En 

verifikation ska innefatta uppgift om när den har sammanställts, när affärshändelsen har 

inträffat, vad denna avser, samt vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör (BFL 

5 kap. 7§, 1 st.). Dessa uppgifter får dock utelämnas om det är svårt att låta uppgiften ingå, 

och om utlämnandet är förenligt med god redovisningssed. Det ska även ingå ett 

verifikationsnummer eller annat identifieringstecken i verifikationen, för att möjliggöra 
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fastställning av samband mellan verifikation och affärshändelse (BFL 5 kap. 7§, 2 st.). 1–9§§ 

gäller även för bokföringsposter som inte avser affärshändelser (BFL 5 kap. 10§).   

  

Sammantaget används likartade metoder för upprättande av den löpande bokföringen inom 

den privata sektorn som inom den offentliga sektorn.   

4.1.1.3 Systemdokumentation och behandlingshistorik  

För att möjliggöra en överblick av bokföringssystemet, ska myndigheten upprätta en 

beskrivning av nämnda systems organisation och uppbyggnad, så 

kallad systemdokumentation (FMB 18§, 1 st.). Det ska också vara möjligt att följa och förstå 

behandlingen av enskilda bokföringsposter, varför en liknande beskrivning av genomförda 

bearbetningar inom systemet också ska upprättas, så kallad behandlingshistorik (FMB 18§, 2 

st.). Samma krav på systemdokumentation och behandlingshistorik gäller, enligt BFL 5 kap. 

11§, även för företag.  

4.1.1.4 Årsredovisning och budgetunderlag  

För framställande av årsredovisning följer myndigheter förordningen (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Myndigheten ska årligen upprätta årsredovisning 

och budgetunderlag och lämna detta till regeringen. Dessa handlingar ska ge underlag för 

uppföljning, prövning eller budgetering av myndighetens verksamhet (FÅB 1 kap. 3§, 1–2 

st.). Årsredovisning och budgetunderlag ska avse all verksamhet som myndigheten ansvarar 

för - detta gäller oavsett hur verksamheten finansieras (FÅB 1 kap. 3§, 2 st.). Företag följer 

istället årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) för upprättande av årsredovisning.   

   

Senast den 22 februari varje år ska myndigheten lämna en årsredovisning för det avslutade 

räkenskapsåret till regeringen, samt kopior till Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket 

(FÅB 2 kap. 1–2§§). Årsredovisningen ska innehålla resultatredovisning, resultat- och 

balansräkning, anslagsredovisning och noter (FÅB 2 kap. 4§, 1 st.). En sammanställning av 

väsentliga uppgifter från resultat- och balansräkning, anslagsredovisning, samt uppgifter om 

låneram, anslagskredit och vissa nyckeltal ska även finnas med (FÅB 2 kap. 4§, 3 st.). Om 

myndigheten haft både balansomslutning och kostnader på minst en miljard kronor under 

vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ska även en finansieringsanalys inkluderas i 

årsredovisningen (FÅB 2 kap. 4§, 2 st.). Om det finns andra förhållanden av väsentlig 
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betydelse för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten ska information om 

detta inkluderas (FÅB 2 kap. 4§, 4 st.). För företag ska en årsredovisning bestå av 

balansräkning, resultaträkning, noter, förvaltningsberättelse, samt - för större företag - en 

kassaflödesanalys (ÅRL 2 kap. 1§).   

   

Myndigheters årsredovisning ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 

redovisningssed (FÅB 2 kap. 5§). Vidare ska årsredovisningen ge en rättvisande bild av 

verksamhetens resultat, kostnader, intäkter, och myndighetens ekonomiska ställning (FÅB 2 

kap. 6§). Utöver detta finns ett antal grundläggande redovisningsprinciper som ska beaktas: 

myndigheten ska förutsättas fortsätta sin verksamhet, principer för värdering, klassificering 

och indelning av poster i årsredovisningen ska tillämpas konsekvent mellan räkenskapsår, 

och rimlig försiktighet ska iakttas vid värdering av poster. Vidare ska intäkter och kostnader 

som är hänförliga till räkenskapsåret tas med (oavsett tidpunkt för betalning), de olika 

beståndsdelarna i balansräkningen ska värderas var för sig, och den ingående balansen för ett 

räkenskapsår måste stämma överens med den utgående balansen för föregående 

räkenskapsår. Till sist, tillgångar och skulder får inte kvittas mot varandra - detta gäller även 

för intäkter och kostnader (FÅB 2 kap. 7§, 1–7 p).   

   

Även årsredovisningen för ett företag ska upprättas i enlighet med god redovisningssed och 

vara överskådlig. Vidare ska balans-, resultaträkning och noter upprättas som en helhet som 

ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat (ÅRL 2 kap. 3§). Vad gäller 

grundläggande redovisningsprinciper följer företag samma principer som nämnts i 

ovanstående stycke (ÅRL 2 kap. 4§).   

   

Myndighetens årsredovisning ska undertecknas av myndighetens ledning. Undertecknandet 

innebär att ledningen intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 

resultat, kostnader, intäkter, och myndighetens ekonomiska ställning (FÅB 2 kap. 8§, 1–2 

st.). Utöver detta ska de myndigheter som omfattas av förordningen (2007:603) om intern 

styrning och kontroll i anslutning till undertecknandet av årsredovisningen redovisa en 

bedömning av huruvida den interna styrningen och kontrollen varit betryggande under 

räkenskapsåret. Om det funnits väsentliga brister i den interna styrningen och kontrollen ska 

dessa kortfattat redovisas (FÅB 2 kap. 8§, 3 st.). Resultaträkningen ska redovisa 

myndighetens samtliga intäkter och kostnader för räkenskapsåret (FÅB 4 kap. 1§), medan 



 

 

 

 

42 

balansräkningen ska redovisa myndighetens samtliga tillgångar och skulder, samt kapital, på 

balansdagen (FÅB 4 kap. 2§).   

   

Ett företags årsredovisning ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter, om företaget 

företräds av en styrelse. Om det finns en VD ska även denne underteckna årsredovisningen 

(ÅRL 2 kap. 7§). Företagets balans- och resultaträkning ska innehålla samma komponenter 

som myndighetens årsredovisning.   

   

Avsnittet om värderingsregler innehåller definitioner av anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar (FÅB 5 kap. 1–2§§). Avsnittet behandlar även anskaffningsvärde, 

avskrivning, nedskrivning och uppskrivning av anläggningstillgångar (FÅB 5 kap. 3-6§§). 

Vidare finns instruktion om att myndigheter ska använda kapitalandelsmetoden vid värdering 

av aktier och andelar i hel- eller delägda företag (FÅB 5 kap. 7§). Värderingsregler för 

omsättningstillgångar och pågående arbeten återfinns i 8–9§§, medan varulagrets 

anskaffningsvärde regleras i 10§. Redovisning till bestämd mängd och fast värde får göras för 

materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter under vissa förutsättningar (FÅB 

5 kap. 11§). Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta ska göras till balansdagens 

kurs (FÅB 5 kap. 12§). Vidare finns särskilda värderingsmetoder för vissa finansiella 

instrument (FÅB 5 kap. 13–14§§). Motsvarande värderingsregler återfinns även i ÅRL (4 

kap) för företag.   

   

Årsredovisningen för en myndighet ska, enligt FÅB 7 kap. 1§, innehålla tilläggsupplysningar. 

Dessa föreskrivs av Ekonomistyrningsverket. Myndigheten ska redovisa skattepliktig 

ersättning, förmåner, avtalade framtida åtaganden, samt uppdrag i andra statliga myndigheter 

eller aktiebolag för följande personer: ledamöter i myndighetens styrelse, ledamöter i 

myndighetens råd som utsetts av regeringen, och ledande befattningshavare vid myndigheten 

som utsetts av regeringen (FÅB 7 kap. 2§). Tilläggsupplysningar ska även lämnas gällande 

total sjukfrånvaro för anställda, samt sjukfrånvaro uppdelat på kön respektive ålder (FÅB 7 

kap. 3§). Tilläggsupplysningar behandlas även i ÅRL: till exempel ska det framgå vilka 

värderingsprinciper som används för tillgångar, avsättningar och skulder (ÅRL 5 kap. 4§), 

och eventuella avvikelser från rapportering enligt ÅRL ska anmärkas på och förklaras (ÅRL 

5 kap. 5§).  

   



 

 

 

 

43 

Anslagsredovisningen ska, i enlighet med regleringsbrev eller annat regeringsbeslut, redogöra 

för utfallet på de anslag som disponeras av myndigheten (FÅB 6 kap. 1§ 1 st.). Det ska även 

framgå hur myndigheten har uppfyllt andra finansiella villkor som regeringen har angett 

(FÅB 6 kap. 1§ 3 st.). Finansieringsanalysen visar hur myndighetens verksamhet har 

finansierats (FÅB 6 kap. 2§ 2 st.). Analysen ska visa myndighetens betalningar fördelade på 

drift, investeringar, uppbörd och transfereringar (FÅB 6 kap. 2§ 1 st.).  

   

Varje år lämnar myndigheten ett budgetunderlag till regeringen, innehållandes förslag till 

finansiering för de tre kommande åren, samt uppgift om investeringar, avgiftsbelagd 

verksamhet, och förslag till bemyndiganden (FÅB 9 kap. 3§ 1 st.). Budgetunderlaget ska utgå 

från regeringens beslut om verksamheten (FÅB 9 kap. 3§ 3 st.). Om myndighetens förslag 

beräknas leda till ökade kostnader - eller minskade intäkter - ska myndigheten även redovisa 

förslag till åtgärder inom verksamheten som ger motsvarande minskning av kostnaderna 

(FÅB 9 kap. 1§). Om behovet av lokaler ändras ska även detta finnas med (FÅB 9 kap. 6§), 

och om myndigheten valts ut av regeringen för fördjupad prövning ska även en särskild 

rapport lämnas in för detta (FÅB 9 kap. 7§). 

 

Sammantaget skiljer sig vissa komponenter i årsredovisningen åt mellan företag och 

myndigheter. Resultaträkning, balansräkning, noter, och förvaltningsberättelse ska finnas 

med för båda. Däremot ska företag i vissa fall även ha kassaflödesanalys, och myndigheter 

ska ha resultatredovisning och anslagsredovisning, samt i vissa fall även finansieringsanalys. 

Vidare ska myndigheter lämna ett budgetunderlag till regeringen, vilket företag inte gör. Värt 

att nämna är att företag kan framställa budgetunderlag som underlag för beslutsfattning inom 

företaget, men detta är inget som lämnas till regeringen utan är endast för användning inom 

den egna organisationen.  

4.1.1.5 Resultatredovisning  

En resultatredovisning innehåller analys och bedömning av verksamhetens resultat och 

utveckling. Syftet med en resultatredovisning är att den ska vara ett underlag för regeringens 

bedömning av myndighetens resultat och genomförande av verksamheten. 

Resultatredovisningen utgår från uppgifter i myndighetens instruktion, mål och krav som 

återfinns i regleringsbrev från regeringen, eller andra beslut. (FÅB 3 kap. 1§, 1.st). 

Myndigheten ska även redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att det finns 
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kompetens att fullgöra dessa uppgifter, och hur effektiva dessa åtgärder har varit (FÅB 3 kap. 

3§). Myndigheten ska fördela verksamhetens totala intäkter och kostnader enligt en indelning 

som bestäms av myndigheten själv, om inte regeringen har beslutat annat. Myndigheten ska 

även följa upp och kommentera väsentliga avvikelser i eventuella investerings- eller 

avgiftsbudgetar (FÅB 3 kap. 1§, 2 st.).  

Krav på framställande av resultatredovisning återfinns inte i lagstiftningen för företags 

bokföring och årsredovisning. Detta är med andra ord unikt för myndigheter och den 

offentliga sektorn.  

4.1.2 Lagstiftning för revision  

Revision inom den privata sektorn och den statliga revisionen har flera likheter när det 

kommer till reglering i lag.  Revision inom den privata sektorn regleras i revisionslagen (SFS 

1999:1079), medan statlig revision regleras i lagen om revision av statlig verksamhet m.m. 

(SFS 2018:1906). Båda lagarna innehåller en övergripande beskrivning av revisionsuppdraget, 

vilken tydligt illustrerar likheten mellan dem:  

   

Revisionslagen (SFS 1999:1079):  

5 § 1 st. Revisorn ska granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. 

Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Om revisorn är en 

auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, ska granskningen utföras med 

professionell skepticism.   

   

Lagen om revision av statlig verksamhet m.m. (SFS 2018:1906):  

5 § 1 st. Den granskning som avses i 3 § skall ske i enlighet med god revisionssed och ha till syfte att bedöma 

om redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt - med 

undantag för granskningen av redovisningen för staten, Regeringskansliet samt Kungliga Slottsstaten och 

Kungliga Djurgårdens Förvaltning - om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda 

beslut (årlig revision).  

  

Tre tydliga likheter går att finna i ovanstående utdrag ur lagtexten: för det första, revisorer 

inom både den privata och den offentliga sektorn har i uppdrag att 

granska årsredovisningen hos företag respektive myndigheter. För det andra, i uppdraget ingår 

även att granska ledningens förvaltning, och för det tredje så ska hänsyn till god revisionssed tas. En 

ytterligare likhet har att göra med revisionsberättelsen, som är en slutprodukt av revision både 
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för revision inom den privata sektorn och den statliga revisionen. Enligt lagen om revision 

av statlig verksamhet ska granskningen efter varje räkenskapsår avslutas med en 

revisionsberättelse (5§ 2 st.), och även inom den privata sektorn ska revisorn efter varje 

räkenskapsår lämna en revisionsberättelse (RevL 6§).  

   

En revisionsberättelse inom den privata sektorn ska innehålla uppgift om företagets namn 

och organisationsnummer eller personnummer, vilken räkenskapsperiod det avser, vilket 

eller vilka normsystem som använts för redovisningen, och revisorns etableringsort eller 

hemort. Revisionsberättelsen ska vidare vara undertecknad av revisorn samt innehålla 

uppgifter om när revisionen avslutades (RevL 27b§). Vad gäller uttalanden ska det 

framkomma av revisionsberättelsen ifall revisorn har en mening som avviker från 

företagsledningens eller en annan revisors (RevL 27c§), samt om huruvida det finns 

väsentliga osäkerheter gällande händelser som kan skapa tvivel kring företagets förmåga att 

fortsätta sin verksamhet (RevL 27d§). Vidare ska revisorn uttala sig om huruvida 

årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning, och om 

förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar (RevL 28§). Revisorn 

ska även anmärka om företaget inte har fullgjort sin skattskyldighet (RevL 30§), eller om 

någon i företagsledningen har gjort något som kan föranleda ersättningsskyldighet 

(RevL 29§). Vad revisorn däremot inte får uttala sig om är företagets framtida lönsamhet 

eller den nuvarande eller framtida effektiviteten och ändamålsenligheten hos 

företagsledningen (RevL 31a§). Revisionsberättelsen ska lämnas till företagsledningen senast 

fem och en halv månad efter räkenskapsårets utgång (RevL 27§).  

   

Instruktionen gällande revisionsberättelsen i lagen om revision av statlig verksamhet m.m. 

(SFS 2018:1906) är inte fullt lika detaljerad. Det framkommer att en revisionsberättelse för 

den årliga revisionen ska lämnas till regeringen senast en månad efter att myndigheten har 

lämnat in sin årsredovisning (10§). Vidare ska de viktigaste iakttagelserna vid den årliga 

revisionen samlas - tillsammans med de viktigaste iakttagelserna från effektivitetsrevisionen 

- i en årlig rapport som lämnas till riksdagen (11§). Revisionsberättelsen ska vara ett resultat 

av granskningen, vilken har till syfte att bedöma om årsredovisningen och redovisningen är 

tillförlitlig, om räkenskaperna är rättvisande, samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga 

föreskrifter och särskilda beslut (5§).   
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4.1.3 Gransknings-standarder: ISA och ISSAI  

Här följer en granskning av de utvalda ISA-standarderna och en redogörelse för dess 

tillämpning på den offentliga sektorn, samt en redogörelse för RRI och dess tillämpning på 

den statliga revisionen.   

4.1.3.1 Grundläggande principer för finansiell revision  

ISA 200 behandlar den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision 

enligt International Standards on Auditing. ISA 200 är tillämpbar även vid revision inom den 

offentliga sektorn (ISSAI 1200, P2). Revisorns mål är, enligt ISA 200, att uppnå rimlig 

säkerhet gällande att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter, samt 

att kunna uttala sig om de finansiella rapporterna har upprättats enligt ett tillämpligt ramverk 

för finansiell rapportering (ISA 200, P11). Om det inte går att uttala sig med rimlig säkerhet, 

ska revisorn inom den privata sektorn antingen avstå från att uttala sig eller avgå (ISA 200, 

P12). Inom den offentliga sektorn ska hänsyn tas till att revisorn inte alltid har möjlighet att 

avsäga sig uppdraget. I en situation där en revisor inom den privata sektorn skulle ha avgått, 

kan en statlig revisor istället behöva göra en mer extensiv rapportering - till exempel till en 

tillsynsmyndighet (ISSAI 200, P15).   

  

När det kommer till grundläggande principer för statlig revision finns, förutom ISSAI 1200, 

även RRI. RRI är en instruktion för de delar av årsredovisningen där ISSAI 1200 inte ger 

tillräcklig vägledning. Syftet med granskningen av resultatredovisningen är detsamma som 

för övriga delar av granskningen, nämligen att ge revisorn tillräcklig grund för att kunna uttala 

sig i revisionsberättelsen (RRI, P4). RRI finns på grund av att svenska myndigheter ska 

framställa en resultatredovisning. Formerna för denna avviker markant från de principer som 

reglerar den finansiella redovisningen för myndigheter på så sätt att upprättandet av 

resultaträkningen är mindre bunden till format och struktur (RRI, P1), därav är vägledningen 

i ISSAI 1200 inte är tillräcklig för att tillämpas på granskningen av resultatredovisningen.  

  

Sammantaget är de mest framstående skillnaderna mellan den privata och den offentliga 

sektorn gällande ISA 200 och ISSAI 1200 dels att en revisor inom den offentliga sektorn inte 

har samma möjlighet att avsäga sig ett uppdrag som en revisor inom den privata sektorn. 

Istället kan tillsynsmyndigheter kopplas in, och en mer extensiv rapportering göras. Vidare 

finns även RRI som ett komplement till ISSAI 1200 inom den offentliga sektorn. 
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Motsvarande finns inte för ISA 200, eftersom resultatredovisningen inte är ett krav för 

företag i den privata sektorn.  

  

ISA 200 är en övergripande standard med grundläggande principer för finansiell revision 

inom den privata sektorn. Utifrån denna har det byggts på med ett flertal, mer specifika 

standarder. ISSAI-standarderna följer samma uppbyggnad som ISA-standarderna: ISSAI 

1200 behandlar grundläggande principer för revisionen, och sedan byggs det på med mer 

specifika standarder. Innehållet i de specifika standarderna följs åt, och är samma för både 

ISA och ISSAI. Härnäst följer en granskning av de mer specifika standarderna.  

4.1.3.2 Kvalitetskontroll för finansiell revision  

ISA 220 behandlar revisorns ansvar gällande processer för kvalitetskontroll av finansiell 

revision. Standarden ska läsas tillsammans med relevanta etiska riktlinjer. ISA 220 är 

tillämpbar på finansiell revision inom den offentliga sektorn (ISSAI 1220, P2). Det finns ett 

antal riktlinjer för den offentliga sektorn skrivna direkt i ISA 220, vilket gör att ISSAI 1220 

blir en relativt kort Practice Notes. Rutiner för accepterande av revisionsuppdrag ska följas. 

Om information upptäcks under granskningen som, om den hade kommit fram innan 

uppdraget accepteras, hade lett till att revisorn hade tackat nej till uppdraget, ska revisorn 

enligt ISA 220 informera uppdragsgivaren och vidta åtgärder (ISA 220, P12-13). En skillnad 

här är att revisorer inom den offentliga sektorn inte har möjlighet att tacka nej till ett uppdrag 

i samma utsträckning som inom den privata sektorn - därav är paragraf 11–13 inte alltid 

relevant för revision inom den offentliga sektorn (ISA 220, A9).   

  

Den revisor som har övergripande ansvar för den statliga revisionen kan i vissa fall liknas vid 

den revisorn inom den privata sektorn som har motsvarande ansvar. Kvalitetskontroller 

gällande oberoende och objektivitet för dessa kan därför, om möjligt, utföras på liknande 

sätt (ISA, A30). Vidare behandlas börsnoterade bolag i ISA 220 (P21, A28), något som inte 

är vanligt inom den offentliga sektorn. Det kan dock förekomma stora statliga organisationer 

som - på grund av storlek, komplexitet, eller allmänintresse - har en motsvarande roll i den 

offentliga sektorn (ISA 220, A31). ISA 220 förutsätter att revisionen följer ISQC 1 eller 

nationella riktlinjer som är minst lika strikta. För den offentliga sektorn gäller istället ISSAI 

40 (Kvalitetskontroll för högre revisionsorgan, SAI). Vidare behandlar ISA 220 etiska 

riktlinjer, där Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA-koden) ska följas. Inom 

revision av den offentliga sektorn kan INTOSAI Code of Ethics följas, vilken är minst lika 
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restriktiv som IESBA-koden. En separat dokumentgranskning för ISQC 1 och ISSAI 40 

återfinns i avsnitt 4.1.4.  

  

Sammantaget vad gäller kvalitetskontroll, så gäller olika regelverk för den privata respektive 

den offentliga sektorn. Huruvida dessa regelverk skiljer sig åt behandlas i 4.1.4. En ytterligare 

skillnad är, som nämnts även i 4.1.3.1, att en revisor inom den statliga revisionen inte har 

samma möjlighet att tacka nej eller avsäga sig ett revisionsuppdrag, utan andra åtgärder får 

vidtas istället.   

4.1.3.3 Dokumentation av revisionen  

ISA 230 behandlar revisorns ansvar för dokumentation av den finansiella revisionen. Den 

här standarden är tillämpbar på finansiell revision inom den offentliga sektorn (ISA 230). 

Dokumentationen av revisionen ska vara tillräcklig för att en erfaren revisor utan tidigare 

koppling till den utförda revisionen ska kunna följa och förstå frågor som kommer upp under 

revisionen, samt vilka beslut som tagits och bedömningar som lett fram till dessa beslut (ISA 

230, 8C). Revisions-organisationer ska ha riktlinjer för bevarande av revisions-dokument. 

Arkiverings-perioden är, i enlighet med (ISQC 1, §A61), vanligtvis inte kortare än fem år. För 

statlig revision kan det finnas anledning att spara dokumentation under en längre period. Till 

exempel kan den historiska signifikansen av vissa dokument bidra till att dessa sparas under 

en längre period - eller tills vidare - i statens arkiv (ISSAI 1230, P5).  

En skillnad mellan den privata och den offentliga sektorn är att det kan finnas specifika 

lagkrav i den offentliga sektorn gällande sekretess å ena sidan, och offentlighet å andra sidan. 

I den offentliga sektorn förekommer en balansgång mellan sekretess och transparens (P7). 

Nämna balansgång kräver professionella avvägningar, varför revisorerna måste vara 

välbekanta med högre revisionsorgans policys gällande sekretess (P8), samt med ytterligare 

sekretesskrav som kan komma med revision av till exempel socialtjänst och 

skattemyndigheter (P9).  

 

Sammanfattningsvis, vad gäller dokumentation av revisionen, skiljer sig den offentliga och 

den privata sektorn åt i form av att dokumentation kan behöva sparas under en längre tid i 

den offentliga sektorn. Vidare finns det omfattande krav på sekretess i kombination med 

offentlighet inom den offentliga sektorn, en balansgång som inte återfinns i samma 

utsträckning i den privata sektorn.  
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4.1.3.4 Utvärdering av felaktigheter som identifierats under revisionen  

ISA 450 handlar om revisorns ansvar gällande att utvärdera felaktigheter som identifierats 

under revisionen, samt felaktigheter i årsredovisningen som inte korrigerats. Standarden är 

tillämpbar på den offentliga sektorn (ISSAI 1450, P2). En skillnad i den offentliga sektorn är 

dock att revisorn kan ha ett större krav på sig att rapportera eventuella felaktigheter till 

regeringen (ISSAI 1450, P6). Revisorn kan även vara skyldig att rapportera alla felaktigheter 

- även sådana som har korrigerats - och kan i vissa fall även vara skyldiga att vittna inför 

domstol om så behövs (ISSAI 1450, P7). Enligt ISA 450, P14, ska revisorn inom den privata 

sektorn skriftligen erhålla information om att ledningen anser att eventuella fel som ej har 

korrigerats är oväsentliga. Om revisorn inom den offentliga sektorn har ytterligare 

information som behöver erhållas skriftligen kan detta göras i ett samlat dokument (ISSAI 

1450, P8).  

4.1.3.5 Revisionsbevis  

ISA 500 förklarar vad ett revisionsbevis inom finansiell revision innebär, samt behandlar 

revisorns roll och ansvar i att införskaffa sig tillräckliga revisionsbevis för att göra en 

bedömning av årsredovisningen; ISA 500 är tillämpbar på revision inom den offentliga 

sektorn (ISSAI 1500, P2). ISA 500 behandlar alla typer av revisionsbevis, medan andra ISA:s 

går in mer specifikt på vissa typer av revisionsbevis, såsom stickprov, vilka behandlas i ISA 

530 (ISSAI 1500). Vissa revisionsbevis samlas in genom att utföra tester på bokföringen. 

Revisionsbevis inkluderar information som styrker ledningens påståenden, men också 

information som motsäger sagda påståenden (ISSAI 1500, P3).   

   

Information som enligt ISA 500 ska samlas in från källor som är oberoende av den 

organisationen som granskas, kan inom den offentliga sektorn samlas in från andra 

myndigheter, trots att dessa rapporterar till samma överordnade organ som myndigheten 

som granskas (ISSAI 1500, P4). Insamling av revisionsbevis sker ofta genom inspektioner, 

observationer, bekräftelser, omräkningar och analyser (ISA 500, A2). I den statliga revisionen 

får, utöver nämnda tillvägagångssätt, revisionsbevis även inhämtas från till exempel 

effektivitetsrevision (ISSAI 1500, P5).  

   

Enligt ISA 500 får revisionsbevis från tidigare granskningar räknas som aktuella 

revisionsbevis under vissa förutsättningar; detta gäller även vid revision inom den offentliga 
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sektorn (ISSAI 1500, P6). Statlig revision kan även vara föremål för särskilda datalagrings-

krav, som ska respekteras när revisionen utförs (ISSAI 1500, P9). Man har även, i vissa fall, 

lagstadgade processer för hur revisionsbevis ska samlas in. I dessa fall ska revisorn ta hänsyn 

till detta och anpassa insamlingen av revisionsbevis därefter (ISSAI 1500, P10).  

  

Sammantaget är insamlingen och behandlingen av revisionsbevis likartad mellan den privata 

och den offentliga sektorn. Den statliga revisionen kan dock vara föremål för särskilda 

datalagringskrav, som återigen är kopplad till att det kan finnas olika krav på sekretess inom 

den offentliga sektorn jämfört med den privata sektorn.   

4.1.3.6 Revisionsbevis - särskilda överväganden för vissa poster  

ISA 501 behandlar insamling av revisionsbevis för särskilt utvalda 

poster: förbrukningsinventarier, tvister och fordringar, samt segmentering av information i 

den finansiella revisionen (ISSAI 1501). ISA 501 är tillämpbar på revision inom den 

offentliga sektorn (ISSAI 1501, P2).   

  

Förbrukningsinventarier inom den offentliga sektorn är ofta annorlunda 

än förbrukningsinventarier inom den privata sektorn. Till exempel är syftet 

med förbrukningsinventarier inom den offentliga sektorn ofta att de ska användas i 

verksamheten, medan de i den privata sektorn ofta ska avyttras (ISSAI 1501, P3).  

   

Gällande tvister och fordringar har revisorer inom den offentliga sektorn ett mer omfattande 

ansvar än inom den privata sektorn. Ansvaret kan till exempel inkludera eventuella framtida 

tvister och dess påverkan på den offentliga sektorn (ISSAI 1501, P5). Vidare kan revisorer 

inom den offentliga sektorn behöva samla in information på fler ställen än endast 

årsredovisningen. Till exempel kan källor såsom media, underrättelsetjänster, och resultatet 

från eventuell effektivitetsrevision vara behjälpliga för att samla in information (ISSAI 1501, 

P9).  

   

En sista särskild post för vilken revisionsbevis ska insamlas är segmentering av information 

i årsredovisningen. Detta är särskilt viktigt för intäkter, då myndigheter kan ha finansiering 

från olika håll - till exempel genom anslag eller fonder - och därmed kan även revisorn behöva 

granska den segmenterade redovisningen av dessa intäkter extra noga (ISSAI 1501, P12).  

  



 

 

 

 

51 

Sammanfattningsvis, vad gäller särskilda överväganden för särskilda poster, så behandlas 

dessa lika vid revision inom den privata sektorn som vid revision inom den offentliga 

sektorn.   

4.1.3.7 Externa bekräftelser  

ISA 505 behandlar användandet av externa bekräftelser för inhämtning av revisionsbevis 

(ISSAI 1505), och är tillämpbar på finansiell revision inom den offentliga sektorn 

(ISSAI 1505, P2). Inom den offentliga sektorn kan externa bekräftelser vara till nytta inte 

bara för den finansiella revisionen, utan även för inhämtning av revisionsbevis för andra 

lagstadgade delar av revisionen - till exempel effektivitetsrevisionen (ISSAI 1505, P3).   

   

Externa bekräftelser kan användas för att inhämta revisionsbevis gällande överenskommelser 

eller arrangemang med en tredje part. Definitionen av en extern bekräftelse är en skriftlig 

respons till revisorn från en tredje part - i elektronisk eller fysisk form. I och med den 

offentliga sektorns storlek och komplexitet, bör revisorn vara noga med att den tredje parten 

som bekräftelsen inhämtas ifrån är oberoende av myndigheten som granskas, eftersom det 

annars riskeras att bekräftelsen inte kan användas som revisionsbevis (ISSAI 1505, P4).   

  

4.1.3.8 Förstagångsrevisioner - ingående balanser  

ISA 510 behandlar revisorns ansvar gällande ingående balanser vid ett nytt revisionsuppdrag. 

Ingående balanser inkluderar - förutom finansiell information - även upplysningar om till 

exempel förpliktelser som existerade vid periodens ingång (ISSAI 1510). ISA 510 är 

tillämpbar vid finansiell revision inom den offentliga sektorn (ISSAI 1510, P2).   

   

Inledning av ett nytt revisionsuppdrag inom den offentliga sektorn kan ske av flera olika 

anledningar: en organisation kan bli förstatligad och därmed föremål för statlig revision, 

landets högre revisionsorgan kan få ett nytt mandat som resulterar i att en myndighet som 

tidigare varit exkluderad ska ingå i granskningen, eller att en ny myndighet bildas (ISSAI 

1510, P4).   

   

Om ett revisionsuppdrag ska upphöra att vara statligt och istället revideras av privata 

revisionsbyråer kommande år, kan det finnas juridiska begränsningar gällande vilken typ av 
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information som den statliga revisorn får dela med sig av från föregående års 

revision. Begränsningarna kan hänföras till sekretessregler eller liknande regelverk, och i 

dessa fall kan revisionsbevis från tidigare år inte användas (ISSAI 510, A1).   

  

Förstagångsrevisioner förekommer av naturliga skäl mer ofta i den privata sektorn än i den 

offentliga. När det väl förekommer används dock samma förfarande som vid 

förstagångsrevisioner inom den privata sektorn, och det finns inga direkta skillnader mellan 

sektorerna vad gäller detta.  

4.1.3.9 Analytisk granskning  

ISA 520 är tillämpbar på den offentliga sektorn (ISSAI 1520, P2). Som tidigare nämnts 

handlar statlig revision ofta om mer än att endast uttala sig om årsredovisningen, vilket gör 

att syftet med analyserna kan skilja sig från revision inom den privata sektorn och handla om 

ytterligare aspekter, eller helt enkelt om att det finns ett annat allmänintresse än vad som 

finns inom den privata sektorn (ISSAI 1520, P4).   

   

Vidare är den troligt att analyser gällande utgifter inom den offentliga sektorn innehåller 

jämförelser med icke-finansiella data, eftersom det oftast finns mindre finansiell information 

att tillgå. Därav är trovärdigheten i den icke-finansiella informationen särskilt viktig att 

kontrollera inom den offentliga sektorn (ISSAI 1520, P5). Man behöver även ta i beaktning 

att analysmetoder som är vanliga inom den privata sektorn kanske inte är relevanta för att 

kontrollera vissa ytterligare aspekter som finns inom den offentliga sektorn, såsom 

efterföljning av förordningar och direktiv eller effektivitetsrevision (ISSAI 1520, P6). Vid 

utformning av analysmetoder för ytterligare aspekter - till exempel effektivitetsrevision - ska 

det även tas i beaktning huruvida dessa analyser går att använda för den finansiella revisionen, 

eller om fler analyser behöver göras för att täcka det behovet (ISSAI 1520, P7). Några 

aspekter som kan behöva tas hänsyn till i den statliga revisionen är följande: jämföra faktiska 

utgifter med budgeten, jämföra bidrag och pensionsutbetalningar med demografisk 

information, eller jämföra skatteintäkter med demografiska eller ekonomiska förhållanden 

och indikatorer.  
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4.1.3.10 Revisionsmässiga urval  

ISA 530 är tillämpbar när revisorn beslutat att använda revisionsmässiga urval såsom 

stickprov i revisionen. Standarden behandlar design, utförande och test av 

informationsinsamlingen, och är tillämpbar på finansiell revision inom den offentliga sektorn 

(ISSAI 1530, P2). ISA 530 är ett komplement till ISA 5002, som handlar om att revisorn 

måste utforma och utföra revisionsåtgärder som genererar tillräckliga revisionsbevis som det 

går att dra slutsatser utifrån. ISA 530 ger riktlinjer för de tillvägagångssätt som finns 

tillgängliga när revisorn ska välja ut poster att granska - stickprov, som behandlas i ISA 530, 

är ett av dessa tillvägagångssätt (ISSAI 1530).  

   

Finansiell revision inom den offentliga sektorn handlar ofta om mer än att bara uttala sig om 

huruvida årsredovisningen är upprättad i enlighet med gällande regelverk. Lagar, 

förordningar, och direktiv från myndigheter och staten kan resultera i att ett högre 

revisionsorgan får ytterligare aspekter att uttala sig om utöver årsredovisningen (ISSAI 1530, 

P3). Av detta följer att stickprov kanske inte endast tas i syfte att kunna uttala sig om 

årsredovisningen, utan även för att kunna uttala sig om, till exempel, att myndigheten som 

granskas har följt regler och lagar i sitt arbete, samt att den interna kontrollen fungerar 

tillfredsställande (ISSAI 1530, P3). Att använda sig av stickprov är dock ett liknande 

förfarande inom den offentliga sektorn som inom den privata sektorn. Det handlar om att 

utföra relevanta granskningsåtgärder för varje stickprov, utforska eventuella brister i 

efterlevnad, och utvärdera resultatet (ISSAI 1530, P4).  

  

Sammanfattningsvis skiljer sig alltså syftet med insamling av revisionsbevis åt. Förfarandet är 

dock detsamma inom den privata som inom den offentliga sektorn.   

4.1.3.11 Granskning av uppskattningar i redovisningen  

ISA 540 behandlar granskning av uppskattningar i redovisningen, däribland av verkligt värde, 

samt upplysningar om uppskattningar, samt hur felaktigheter i dessa värderingar ska hanteras 

(ISSAI 1540). Standarden är tillämpbar på finansiell revision inom den offentliga sektorn 

(ISSAI 1540, P2). Myndigheter kan ha tillgångar som inte genererar kassaflöden och för vilka 

det inte finns en aktiv marknad, vilket gör att värdering till verkligt värde blir komplext och 

i vissa fall även omöjligt (ISA 540, A11). I vissa fall är värdering till verkligt värde inte heller 
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obligatoriskt inom den offentliga sektorn, utan andra värderingsmetoder kan användas 

istället (ISSAI 1540, P6).   

   

När och hur myndigheter använder uppskattningar för sina finansiella instrument beror på 

de finansiella instrumentens natur och på vilket regelverk som följs. Uppskattningar kan till 

exempel vara relaterade till skatteintäkter och -fordringar, socialförsäkringar, sjukvård, och 

bidrag (ISSAI 1540, P4). Vidare kan till exempel en summa på en skuld relaterad till en 

socialförsäkring vara okänd för en överskådlig framtid på grund av det långa tidsperspektivet, 

vilket också gör värderingen osäker (ISSAI 1540, P8). Socialförsäkringar är ett av flera 

områden där revisorn inom den offentliga sektorn kan överväga att ta in expertis för att 

kunna utföra värderingar. Ytterligare områden inkluderar, till exempel, pensionsplaner 

(ISSAI 1540, P10).  

  

Uppskattningar i redovisningen kan alltså granskas på ett liknande sätt inom den offentliga 

sektorn som inom den privata sektorn. Däremot kan uppskattningsmetoder skilja sig åt 

mellan sektorerna. Detta eftersom myndigheter behöver uppskatta värden på tillgångar för 

vilka det inte finns en aktiv marknad.  

4.1.4 Dokumentgranskning: styrdokument för kvalitetskontroll  

För revision inom den privata sektorn används styrdokumentet ISQC 1 (Kvalitetskontroll 

för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter 

samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster). För den statliga revisionen finns 

ISSAI 40 (Kvalitetskontroll för högre revisionsorgan, SAI), som bygger på ISQC 1 men med 

anpassningar till den offentliga sektorn och dess högre revisionsorgan. Enligt ISQC 1 finns 

det 6 element i ett kvalitetskontrollsystem: ledningsansvar för kvalitet inom 

revisionsföretaget, relevanta yrkesetiska krav, acceptera och behålla kundrelationer och 

särskilda uppdrag, personal, hur uppdrag utförs, samt övervakning.  

4.1.4.1 Ledningsansvar för kvalitet inom revisionsföretaget  

Enligt ISQC 1, P18, ska revisionsföretaget fastställa riktlinjer och rutiner som främjar en 

intern kultur där kvalitet är grundläggande vid utförande av uppdrag. Det yttersta ansvaret 

för kvalitetskontroll-systemet ska ligga på VD - eller i vissa fall styrelsen. Enligt ISSAI 40, 

P6a, ska högre revisionsorgan fastställa liknande riktlinjer för att främja en intern kultur där 
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kvalitet är grundläggande vid utförande av revisionsuppdrag. Det yttersta ansvaret för detta 

ska, för den statliga revisionen, ligga på den högst uppsatta revisorn - i Riksrevisionens fall 

på riksrevisorn - som ska sätta rätt “ton” från toppen och nedåt i organisationen.  

Sammantaget finns likartade bestämmelser i ISQC 1 som i ISSAI 40 vad gäller ledningens 

ansvar för revisionskvaliteten.  

4.1.4.2 Relevanta yrkesetiska krav  

Riktlinjer och rutiner ska fastställas även för att säkerställa att revisionsföretaget och dess 

personal följer relevanta yrkesetiska krav (ISQC 1, P20); en del i detta är kopplat till förmågan 

hos ett revisionsföretag gällande att upprätthålla ett oberoende där så krävs. Riktlinjer och 

rutiner måste finnas för att man ska kunna kommunicera sina krav på oberoende till personal 

och andra, men också för att kunna identifiera, utvärdera, och åtgärda omständigheter och 

relationer som utgör ett hot mot oberoendet (ISQC 1, P21 a-b). Riktlinjerna ska kräva att 

revisionsföretaget får information om kunduppdrag från ansvariga revisorer, samt blir 

informerade av personal om omständigheter som gör att oberoendet hotas, och att 

information samlas in på ett sätt som gör att man enkelt kan avgöra om kraven på oberoende 

uppfylls, dokumentera sitt oberoende, och åtgärda eventuella hot mot oberoendet (ISQC 1, 

P22 a-c).  

   

Varje år ska revisionsföretaget inhämta en skriftlig bekräftelse från all personal på att riktlinjer 

och rutiner för oberoende följs (ISQC 1, P24). När man använder samma överordnade 

personal på ett bestyrkandeuppdrag under en längre tid kan vänskapshot uppstå; 

revisionsföretaget ska ha rutiner med kriterier för att avgöra behovet av motåtgärder för att 

minska vänskapshot till en nivå som är godtagbar (ISQC 1, P25).  

   

Vad gäller högre revisionsorgan är reglerna för relevanta yrkesetiska krav likartade. Högre 

revisionsorgan ska fastställa riktlinjer och rutiner avsedda att ge rimlig säkerhet att ett högre 

revisionsorgan och dess personal följer relevanta yrkesetiska krav (ISSAI 40, P6b). Även 

inom den offentliga sektorn ska riktlinjer för informationsinsamling och oberoende finnas, 

så att ledningen snabbt kan få reda på om det till exempel finns hot mot oberoendet.   
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4.1.4.3 Acceptera och behålla kundrelationer och särskilda uppdrag  

Revisionsföretaget ska, enligt ISQC 1, P26, endast åta sig - eller behålla - kundrelationer och 

uppdrag där revisionsföretaget har kompetens, samt tid och resurser, för att uträtta 

uppdraget, att yrkesetiska krav kan uppfyllas - och till sist att kunden inte är ohederlig; för att 

uppnå detta ska revisionsföretaget fastställa riktlinjer och rutiner för att acceptera och behålla 

kundrelationer och särskilda uppdrag (ISQC 1, P26). Detta innebär att revisionsföretaget - 

innan ett uppdrag accepteras - ska inhämta nödvändig information som krävs för att besluta 

om huruvida ett uppdrag ska accepteras alternativt behållas, samt att revisionsföretaget vid 

eventuella intressekonflikter kan använda riktlinjerna för att avgöra om ett uppdrag ska 

accepteras alternativt behållas, eller inte (ISQC 1, P27). Särskilda riktlinjer och regler ska även 

finnas för situationer där information kommer fram som, om revisionsföretaget hade haft 

kunskap om informationen tidigare, hade lett till att uppdraget inte accepterades; riktlinjerna 

ska innefatta överväganden om det yrkesmässiga och juridiska ansvar som gäller i situationen, 

huruvida det finns krav på att revisionsföretaget ska rapportera denna information vidare, 

samt möjligheten för revisionsföretaget att avgå från uppdraget och eventuellt även 

kundrelationen (ISQC 1, P28).  

  

Vid revision inom den offentliga sektorn gäller samma krav som för den privata sektorn, det 

vill säga att ett högre revisionsorgan endast ska åta sig, eller behålla, uppdrag där det högre 

revisionsorganet har kompetens, tid och resurser för att uträtta uppdraget. Förutom detta 

ska yrkesetiska krav kunna uppfyllas, och kunden - eller den statliga myndigheten - ska inte 

vara ohederlig (ISSAI 40, P6c). Riktlinjerna för detta ska spegla det breda spektrumet av 

arbete som utförs av högre revisionsorgan, där tre olika kategorier återfinns:  

  

o Uppdrag som ett högre revisionsorgan måste utföra enligt sitt mandat, där inget annat 

val finns än att utföra uppdraget,  

o Uppdrag som måste utföras enligt mandatet, men där man har viss valfrihet gällande 

när, vad, och hur uppdraget ska utföras, och  

o Uppdrag där valfrihet finns gällande huruvida uppdraget ska utföras eller inte.  

  

Högre revisionsorgan ska ha fastställt riktlinjer och regler som syftar till att bedöma om det 

finns risker eller hot mot kvaliteten i utförandet av ett uppdrag. Beroende på vilken av de tre 

uppdrags-kategorierna det handlar om kan dessa riktlinjer och regler se olika ut.   
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4.1.4.4 Personal  

Enligt ISQC 1 ska revisionsföretaget ha riktlinjer och rutiner som ger rimlig säkerhet att det 

finns tillräckligt med personal med den kompetens och förmåga som krävs för att utföra 

revisionsuppdrag enligt yrkesstandarder, lagar och författningar, samt för att kunna 

producera korrekta rapporter (ISQC 1, P29 a-b). För varje uppdrag ska en ansvarig revisor 

utses (ISQC 1, P30); vidare ska riktlinjer för hur lämplig personal - med nödvändig förmåga 

och kompetens - ska utses finnas (ISQC 1, P31).  

   

Enligt ISSAI 40 ska ett högre revisionsorgan ha riktlinjer och rutiner som ger rimlig säkerhet 

att det finns tillräckligt med resurser - i form av personal eller andra kontrakterade 

uppdragstagare - med den kompetens och förmåga som krävs för att utföra revisionsuppdrag 

enligt yrkesstandarder, lagar och författningar, samt att dessa resurser kan producera korrekta 

rapporter för uppdraget (ISSAI 40, P6d). Ett högre revisionsorgan har flera olika resurser att 

nyttja, och om uppdrag kontrakteras ut till, till exempel, konsultfirmor kan det behöva tas 

hänsyn till att dessa kanske har skyldigheter att rapportera enligt andra regelverk än vad ett 

högre revisionsorgan vanligtvis gör.  

  

Sammantaget är regelverket för kvalitetskontroll likartat mellan den privata och den 

offentliga sektorn. En skillnad är att den offentliga sektorn i vissa fall kan involvera privata 

firmor, och därmed behöver tänka på att dessa har andra regelverk att förhålla sig till än vad 

det statliga revisionsverket har.  

4.1.4.5 Hur uppdrag utförs  

Revisionsföretaget ska fastställa riktlinjer och rutiner som säkerställer att uppdrag utförs 

enligt yrkesstandarder, tillämpliga lagar, och andra författningar, samt att korrekta rapporter 

för uppdraget lämnas (ISQC 1, P32). Riktlinjerna ska se till att:  

  

1. uppdrag utförs med jämn och hög kvalitet,  

2. reglera övervakning, och  

3. reglera ansvar för genomgång av utfört arbete.  

   

För att säkerställa att uppdrag utförs med jämn och hög kvalitet produceras ofta handböcker, 

datorprogram, eller annan typ av standardiserad dokumentation; det kan även förekomma 
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vägledningar för en specifik bransch eller ett särskilt sakförhållande (ISQC 1, A32). 

Informationen kan gälla på vilket sätt uppdragsteam blir informerade om uppdraget och dess 

mål, vilka processer som finns för att följa tillämpliga standarder, handledning av personal, 

metoder för hur utfört arbete gås igenom, samt ändamålsenlig dokumentation av uppdraget.   

   

Vad gäller övervakning av uppdraget, så innefattar detta att följa upp framskridandet av 

uppdraget, bedöma kompetens och förmåga hos enskilda medlemmar i uppdragsteamet, 

hantera och anpassa uppdraget efter betydelsefulla frågor som uppstår under arbetet, och 

identifiera vilka frågor som kräver konsultation av mer erfarna medlemmar i 

uppdragsteamet.   

   

Gällande ansvar för genomgång av arbetet gäller att mer erfarna teammedlemmar ska gå 

igenom det arbete som mindre erfarna teammedlemmar utför (ISQC 1, P33). Vid genomgång 

av arbetet ska följande övervägas:  

o huruvida arbetet har utförts enligt yrkesstandarder och tillämpliga krav i lagar och 

författningar  

o huruvida betydelsefulla frågor har tagits upp till fortsatt övervägande,  

o huruvida lämpliga konsultationer har gjorts och dokumenterats,  

o huruvida arbetet behöver ändras, gällande dess karaktär, tidpunkt eller omfattning  

o huruvida utfört arbete stöder de slutsatser som dragits  

o huruvida inhämtade revisionsbevis är tillräckliga och ändamålsenliga  

o huruvida målen med uppdraget har uppnåtts  

  

Högre revisionsorgan inom den offentliga sektorn ska, på liknande vis, fastställa riktlinjer 

och rutiner för att säkerställa att uppdrag utförs enligt yrkesstandarder, tillämpliga lagar och 

andra författningar. Riktlinjerna ska se till att uppdrag utförs med jämn och hög kvalitet, samt 

reglera övervakning och ansvar för genomgång av utfört arbete (ISSAI 40, P6e). Vidare måste 

ett högre revisionsorgan ta hänsyn till, å ena sidan, sekretessen som finns i vissa handlingar, 

med, å andra sidan, kravet på transparens som finns inom den offentliga sektorn; detta är en 

balansgång som inte finns i samma utsträckning vid revision inom den privata sektorn.  
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4.1.4.6 Övervakning  

Ett revisionsföretag ska, enligt ISQC 1, P48, inrätta en övervakningsprocess för de riktlinjer 

som tagits upp i tidigare stycken i det här avsnittet; övervakningsprocessens syfte ska vara att 

ge rimlig säkerhet att riktlinjerna och rutinerna fungerar, samt att de är ändamålsenliga och 

relevanta. I övervakningsprocessen ska ingå fortgående överväganden samt utvärdering av 

revisionsföretagets kvalitetskontrollsystem. Ansvaret för övervakningsprocessen ska ligga på 

en eller flera delägare som har ändamålsenlig erfarenhet och behörighet. De som utför ett 

uppdrag får inte vara med och granska kvaliteten i samma uppdrag. Dessa regler gällande 

övervakning är även tillämpbara vid revision inom den offentliga sektorn (ISSAI 40, P6f). 

Ett högre revisionsorgan kan dessutom ta hjälp av en annan liknande organisation för att 

utföra kvalitetsgranskningen, för att säkra oberoendet.  

4.2 Empiri del 2: Intervjuer   

4.2.1 Intervjuer med KPMG   

Intervjuguiden för intervjuer med KPMG återfinns i bilaga A. För KPMG gjordes två 

intervjuer: en intervju med Anna Christiansson som är avdelningschef och auktoriserad 

revisor, samt en intervju med Göran Johansson som är auktoriserad revisor. Båda deltagarna 

har lång erfarenhet av revision inom den privata sektorn. Deltagarna blev ombedda att 

beskriva granskningsprocessen, och svaren stämmer till stor del överens med vad författarna 

har hittat i dokument-granskningen.  

  

Granskningsprocessen börjar med att man tidigare har gjort en planering där man väljer ut 

väsentliga och riskfyllda poster. Riskbedömningen görs utifrån förutsättningar som är 

relevanta i det enskilda uppdraget, där omsättning, resultat och eget kapital är de huvudsakliga 

komponenterna när man gör den materiella riskbedömningen. Utöver detta kan det finnas 

andra saker som kan ha betydelse, till exempel hur ledningsorganisationen ser ut, hur den 

interna kontrollen är, och vilka system företaget har för övergripande styrning och 

uppföljning. Även den miljön företaget verkar i och den miljön som finns inom företaget har 

en betydelse. Utifrån detta görs ett granskningsprogram anpassat till kunden, där man utför 

granskningen. Avslutningsvis kan man skriva en rapport där revisorn får fram sina 

noteringar, till exempel om det har varit några väsentliga fel, fel som har åtgärdats och vad 

som kvarstår att åtgärda. Beroende på företagets storlek kan man även framföra en muntlig 
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rapportering till kunden. Varje granskning avslutas med att revisorn lämnar sitt uttalande i 

form av en revisionsberättelse.   

  

Granskningsprogrammen anpassas till kunden, företagets storlek och även omsättning har 

betydelse. Även den branschen företaget är verksamt i har betydelse då vissa branscher är 

mer svår reviderade än andra och det kan finnas mer riskfyllda poster i vissa branscher än i 

andra. Det finns inget granskningsprogram som ser exakt likadant ut för varje kund. Inom 

KPMG försöker man alltid eftersträva att anpassa granskningsprogrammen till kunden och 

i programmen som används finns det hjälp där det går att skräddarsy granskningsinsatserna.  

  

“Det kan alltid bli bättre, och man skulle kunna önska sig en typ av  

förslagsbank anpassad för olika branscher” 

 

svarar Göran Johansson på frågan om man tycker att det finns ett behov av att anpassa 

granskningsprogrammen ännu mer till kunden. 

  

Viktig att nämna är att revision inte är statiskt, utan här förändras både regelverk och 

metodik, utifrån detta justeras även granskningsprogrammen. En annan sak som är viktig är 

att man gör en kontinuerlig omprövning av den valda granskningsinriktningen. Till exempel 

kan det komma fram andra omständigheter och förhållanden under granskningen som inte 

alls var kända när man gjorde den ursprungliga planeringen. Det är av betydelse att beakta 

dessa omständigheter som kan dyka upp då det ingår i den slutliga bedömningen att man har 

fångat upp allt innan man lämnar en revisionsberättelse. Urvalsprocessen där man väljer ut 

vilka poster som ska granska grundar sig till största del på det väsentlighetstal man 

har kommit fram till, utifrån detta får man fram vilka konton som är mest signifikanta att 

granska. Sedan kan man alltid välja att lägga till konton att granska som faller under 

väsentlighetstalet, och det finns även konton som alltid granskas oavsett väsentlighetstal, till 

exempel posten intäkter.   

   

Vad gäller granskningen av den specifika posten intäkter följer KPMG sin metodik. Oftast 

vill man täcka in hela året för att få fram ett stickprov för hela året. Önskvärt är att det ska 

vara statiskt säkerställt och då finns en process där man gör ett urval. Vid det här urvalet får 

man fram utvalda poster över hela året. Detta hänger ihop med väsentlighetstalet och ibland 

blir det här urvalet för stort att hanteras av kunden och såväl av revisorn, vilket leder till att 



 

 

 

 

61 

man måste hitta en annan väg att granska intäkterna på. Alternativet är att det finns något 

som heter “specific items”, som innebär att man gör ett annat typ av urval och då kanske 

man tittar enbart på de största posterna. Antingen tar man ett antal största poster över året 

eller ett antal största poster per månad. Det är väldigt olika hur man hanterar detta men helst 

ska man ha ett statistiskt urval som täcker intäkterna.   

  

Efter att ha tagit fram det här stickprovet tittar man på fakturan, och då har man täckt hela 

flödet, att existens, riktighet och värdering finns med. Hur stora avvikelser man tolererar 

inom denna post beror till största del på vilket väsentlighetstal man har att förhålla sig till. 

Utöver detta väsentlighetstal finns även lägre noteringstal som avgör upp till vilket belopp 

revisorn kan acceptera fel utan att det behöver åtgärdas.   

   

Vid granskning av materiella anläggningstillgångar tittar man på anläggningsregistret, sedan 

följer man även upp årets anskaffningar, försäljningar och utrangeringar. Här utgår man 

också ifrån väsentlighetstalet, där man till exempel enbart granskar dem största 

anskaffningarna för att se om dem är aktiverbara. När det gäller försäljningar och 

utrangeringar granskar man att det har hanterats korrekt och bokförts rätt. En viktig del i 

granskningen är att se om företaget följer komponentindelning, om det är aktuellt, och att 

man omprövar avskrivningstiderna kontinuerligt. Vidare granskas även denna post utifrån 

bransch, verksamhetsförutsättningar och inte minst omfattningen och komplexiteten, då 

olika branscher har olika typer av materiella anläggningstillgångar. Hur stora avvikelser man 

tolererar inom den här posten beror också på väsentlighetstalet som ligger till grund och är 

utgångspunkten för vad man som revisor kan acceptera och bedöma som inte får vara ett 

väsentligt fel.  

   

Varken Anna eller Göran har jobbat med statlig revision, men det man kan tänka sig spontant 

vara en skillnad mellan statlig och privat revision är att det är en helt annan typ av intern 

kontroll och en annan typ av rapporteringsstruktur jämfört med aktiebolag. Det man skulle 

kunna tro skilja sig jämfört med ett aktiebolag är att om det är en myndighet så är det mer 

formaliserat, eller att finns högre krav på formalisering.  Vidare har även Göran jobbat med 

kommunal revision, det man skulle kunna tänka sig är att det finns likheter gällande 

verksamhetsrevisionen mellan kommunal revision och statlig revision.   
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Sista frågan handlar om ifall konkurrensen mellan de privata revisionsbyråerna skulle kunna 

påverka KPMG:s revisionsarbete. Det sammanfattade svaret är att man inte tror att det 

påverkar granskningen för där finns ett regelverk att förhålla sig till. Sedan har varje 

revisionsbyrå sin egen metodik som man förhåller sig till. Däremot kan konkurrensen mellan 

de olika revisionsbyråerna på marknaden påverka KPMG, till exempel när det gäller 

upphandling av offerter. Det blir mycket fokus på priset på revisionen för kundens sida och 

då blir det prispressat. Det kan i sin tur leda till att revisionen tajtas ner och blir en slimmad 

revision, vilket inte behöver betyda att det är några problem, huvudsaken är att revisionen är 

effektiv och rätt planerad. Därför gäller det att ha effektiva metoder för att inte lägga mer tid 

än nödvändigt för att få fram underlag för de uttalanden man ska göra. Desto effektivare 

man kan göra det, ju mindre kostnad blir det för kunden.   

4.2.2 Intervjuer med Riksrevisionen   

Intervjuguiden för intervjuer med Riksrevisionen återfinns i bilaga A. För Riksrevisionen 

gjordes två intervjuer: en intervju med Jonas Hällström som är processansvarig och 

auktoriserad revisor, samt en intervju med Stefan Gollbo, enhetschef och auktoriserad 

revisor. Båda deltagarna har lång erfarenhet av statlig revision, men har även jobbat med 

revision inom den privata sektorn tidigare. Deltagarna blev ombedda att beskriva 

granskningsprocessen, och svaren stämmer till stor del överens med vad författarna har hittat 

i dokument-granskningen.  

  

Granskningsprocessen börjar med att se över var det finns risk för att det ska uppstå 

väsentliga fel i årsredovisningen för just den här myndigheten. Första steget är att helt enkelt 

börja med att bilda sig en uppfattning av verksamheten, vad arbetar myndigheten med och 

vad är det för någonting som styr verksamheten. Myndigheter är reglerade i form av lagar, 

föreskrifter och förordningar. Generellt för alla myndigheter är att de får en form av 

instruktion som beslutas av regeringen. Instruktionen definierar varför myndigheter finns 

och den gör det också tydligt om myndigheten har ett regelverk att förhålla sig till. Sedan 

finns även årliga regleringsbrev vars huvudsyfte är medelstilldelning eftersom den största 

delen av verksamheten är statliga anslag. Statliga anslag är allmänna medel som myndigheten 

får som en budget för att bedriva verksamheten. Vid en jämförelse med den privata sidan är 

instruktionen det som motsvarar bolagsordningen.   
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Vidare görs för varje enskild myndighet riskanalyser och utifrån dessa planeras 

granskningsinsatser. Revisorerna arbetar i revisionsteam där projektledaren kallas för 

ansvarig revisor, och är den som i slutändan skriver på en revisionsberättelse. Eftersom 

Riksrevisionen är en statlig myndighet delegerar Riksrevisionen rätten ut till den ansvariga 

revisorn att lämna en revisionsberättelse. Utifrån granskningsprogrammet som används vid 

granskning samlar revisorn på sig underlag och dokumenterar allt. Till slut görs en 

bedömning och förhoppningsvis kommer man fram till i revisionsberättelsen att i den här 

årsredovisningen är allt väsentligt rättvisande. Revisionsberättelse innehåller fem uttalanden 

och är därmed mer omfattande jämfört med en revisionsberättelse av privat revision.   

   

Om alla myndigheter granskas på samma sätt eller inte svarade deltagarna både ja och nej på. 

Grundansatsen som består utav vad en ska göra och hur man ska välja sin granskning, den 

är metodiskt lika för alla, oavsett storlek och verksamhetens art. Dock måste man svara nej 

på frågan för att just genom att tillämpa den metoden blir den genomförda granskningen 

inte identisk. Det blir alltså inte samma granskning på en myndighet som har jättemycket 

bidragsutbetalningar, exempelvis Försäkringskassan, jämfört med Polisen som inte har några 

bidragsutbetalningar alls utan är en operativ verksamhet. Sammanfattningsvis kan man säga 

att metoden är densamma men det man ska förhålla sig till blir olika, alltså blir arbetet olika.   

  

Vidare tyckte båda deltagarna att granskningsprocessen behöver anpassas mer efter kunden, 

speciellt mindre myndigheter som borde ha någon typ av standardgranskning. Viktigt att 

nämna är att en av dem svåraste sakerna när man utför revidering är att få rätt grepp på vad 

som kan vara risk för väsentligt fel i granskningsprocessen, då granskningen förlitar sig på de 

väsentlighetstal man tagit fram. Trots att man har gemensamma metoder för att hitta risker 

med väsentliga fel har den individuella revisorns erfarenhet, analytiska förmåga och 

bedömning också en betydelse. Det man eftersträvar att göra är att hela tiden arbeta 

med metodpaketet för att det ska bli bättre, både för att göra så lite granskning som möjligt 

men också så att man lägger resurserna där det finns risk för väsentliga fel.   

   

Gällande urvalsprocessen använder sig Riksrevisionen utav kvantitativa metoder för att 

bestämma vilka balansposter och resultatposter som ska granskas. I detta så väger 

väsentlighet ganska tungt och utgår till största del utifrån det. För att lättare förstå begreppet 

väsentlighet förklarade deltagarna att det kan till exempel vara något fel som står i 

årsredovisningen som en beslutfattare skulle kunna fatta fel beslut på grund av. 
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Sammanfattningsvis används ett belopp relativt mot verksamheten, inget fast kronbelopp, 

utan mer procentuellt vid fastställande av väsentlighet. Viktigt att nämna är att 

balansräkningen uppfyller en helt annan funktion i den statliga sektorn. Balansräkningen är 

en differens mellan två budgetår och därmed får det en annan effekt vid fastställande av 

väsentlighet. Inom den statliga sektorn sätter man väsentlighet i relation till kostnadssidan 

hos myndigheter, det är den som är väsentlig för Riksrevisionen. Däremot finns det 

myndigheter som är helt avgiftsfinansierade och det är en typ verksamhet som påminner om 

en privat verksamhet, vilket leder till att man sätter väsentlighet på samma sätt som man gör 

på den privata sidan. Det gäller framför allt alla affärsverken, till exempel Luftfartsverket och 

Sjöfartsverket.   

   

Vad gäller den specifika posten intäkter så skiljer den sig från intäkter på den privata sidan. 

De flesta myndigheter finansieras via anslag och det är bestämt i ett regleringsbrev som 

regeringen utfärdar. Detta gör det enkelt för revisorn att granska genom att jämföra 

regleringsbrevet med vad som är redovisat. Dessa anslagsmedel får man använda för att 

finansiera kostnader. Till exempel, en faktura på 530 kr ankommer. Dessa 530 kr 

kostnadskonteras samtidigt som man bokför en intäkt av anslag på 530 kr. Genom detta visar 

man att man använt anslagsmedel och det redovisas som en intäkt av anslag. Detta gör det 

väldigt enkelt att lista ut att det inte kommer bli något årets resultat i slutändan, och så ser 

det ut hos dem flesta myndigheter. Som tidigare nämnt används anslag till att finansiera 

kostnader, och det är dessa verksamhetskostnader som en revisor är intresserad av och som 

granskas i väldigt stor utsträckning. Utnyttjar man inte sitt anslag kommer det bildas ett 

anslagssparande och beroende på myndighet så får man antingen spara det till nästa år eller 

lämna tillbaka det.   

   

Viktigt att nämna är att beroende på typ av myndighet och hur de finansierar så granskas 

posten intäkter olika. Det finns till exempel myndigheter som har intäkter i form av en 

uppbörd, exempelvis Skatteverket. Där grundar sig granskningen mycket på att se att 

Skatteverket har bra rutiner för att tillse att skatter som ska komma in kommer in. Man 

granskar även så att det beräknade skattefelet som redovisas i resultatredovisningsdelen är 

rimligt. Vidare finns också myndigheter som har en blandfinansiering, där man har lite 

intäkter i form av anslag och lite intäkter i form av avgifter. Hur stora avvikelser man tolererar 

för posten var deltagarnas uppfattning att man arbetar på samma sätt som på den privata 

sidan. Vid en substans analytisk granskning tittar man på vilka avvikelser man kan tolerera, 
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och detta gör att man får olika typer av sätt att mäta och fastställa den tolerabla avvikelsen, 

och detta genomförs efter den metodiken man har.   

  

I intervjuerna framkom det att posten materiella anläggningstillgångar till stor del granskas 

på samma sätt som vid revision inom den privata sektorn. Båda deltagarna upplever att det 

inte finns några särskilda krav på granskning av den här posten hos myndigheter, utan man 

tittar på dem klassiska sakerna, som existens, värdering, är det rätta avskrivningar, är det 

något som behöver skrivas ner med mera. Svar på frågan hur stora avvikelser man tolererar 

inom posten var att man har tolerans för dem procentsatser man kommit fram till där man 

utgår ifrån vad årsredovisningen kan tåla för storlek på fel. Utifrån detta inriktas granskningen 

på att upptäcka om det finns fel eller inte. Finns det fel förhåller man sig till hur stort det är, 

och då hamnar man i en reservation i revisionsberättelsen.   

   

Båda deltagarna i intervjuerna uppfattade att det till stor del är en skillnad mellan att göra 

revision av myndigheter jämfört med att göra revision av företag, även om det är mycket 

som är till synes lika. Till exempel, en årsredovisning för en myndighet fyller inte samma 

funktion som den gör för ett privat aktiebolag. Årsredovisning för ett privat aktiebolag är ett 

värdebevis som en extern intressent ska kunna lita på. Därmed blir det egna kapitalet och det 

egna kapitalets utveckling tunga nyckelpåståenden i ett förmögenhetsuttalande, då frågan är 

hur mycket utav detta är bolagets värde. Den frågan finns inte för en myndighet, förvisso har 

myndigheter något som heter myndighetskapital och det finns en resultaträkning men som 

inte avslutas med årets resultat utan med årets kapitalförändring. Anledningen till att man 

inte använder samma begrepp är för det inte finns något avkastningsbegrepp hos dem flesta 

myndigheter.   

   

Årsredovisningen hos en myndighet, eftersom den innehåller en resultatredovisning, är en 

redogörelse för vad man har gjort, hur det har gått, och hur man har använt dem pengar man 

fått av regeringen. Vidare beror dessa skillnader på att man bland annat tar hänsyn till andra 

regelverk eller kompletterande regelverk som styr användningen av intäkter och avgifter. 

Sedan finns även skillnader vad gäller relationer till myndigheter. Riksrevisionen har samma 

myndigheter år från år och kan exempelvis utnyttja informationsinsamlingen från år 1 till år 

2 och enbart uppdatera vad som har hänt. Får man en ny kund då bildas en ny myndighet 

och man börjar från början, man tar inte över något från någon annan.   
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Sista frågan från intervjuerna handlade om ifall man tror att avsaknaden av konkurrensen 

påverkar revisionsarbetet. Båda deltagarna svarade ja på den frågan, därför att konkurrens 

innebär att man får in en miljövariabel som inte Riksrevisionen har. Hur den påverkar är 

svårt att besvara, dock nämnde båda deltagarna att den stora skillnaden är att man har 

monopol på den statliga verksamheten och att man inte utsätts för prispress vid upphandling 

av revision. Därmed kan man tillåta sig att genomföra en högkvalitativ revision som kan 

kosta lite mer och där man inte behöver gå in och ta förlustuppdrag.   
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Kapitel 5: analys och diskussion  

______________________________________________________________________ 

I kapitel 5 följer en analys (5.1) av empirin från kapitel 4, med hänvisning till kapitel 2 

och tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en diskussion (5.2) av något mer spekulativ 

karaktär kring det resultat som undersökningen genererat. 

______________________________________________________________________ 

5.1 Analys   

5.1.1 Analys av dokumentgranskning  

5.1.1.1 Analys av lagstiftning för bokföring och årsredovisning 

Som synts i dokumentgranskningen av lagstiftning för bokföring och årsredovisning 

återfinns ett flertal likartade områden inom lagstiftningen för företag och lagstiftningen för 

myndigheter. Det finns även områden med vissa skillnader, samt ett område med markanta 

skillnader. De områden som är likartade mellan lagstiftningen för företag och lagstiftningen 

för myndigheter är bokföringsskyldighet, löpande bokföring, systemdokumentation, samt 

behandlingshistorik. Vidare finns ett område med vissa skillnader - årsredovisning och budgetunderlag 

där årsredovisningen är relevant för både företag och myndigheter, medan budgetunderlag 

har en annan relevans för myndigheter än för företag, i och med att de ligger till grund för 

riksdagsbeslut. Det område med markanta skillnader är resultatredovisning, där det 

framkommer att myndigheters årsredovisning innehåller en resultatredovisning - något som 

inte återfinns inom den privata sektorn. Å andra sidan är lagstiftningen för upprättande av 

bokföring mycket mer omfattande inom den privata sektorn än inom den offentliga sektorn: 

även om strukturen på lagtexten är näst intill identisk kan ett ämne som i lagstiftningen för 

den privata sektorn behandlas i ett helt kapitel, behandlas i en paragraf i motsvarande 

lagstiftning för den offentliga sektorn.  

  

Den största skillnaden som framkommit i den här delen av dokumentgranskningen är att 

myndigheter, till skillnad från företag, ska framställa en resultatredovisning. Detta innebär 

således att det finns olika krav på myndigheter och företag vad gäller rapportering. Att 

myndigheter har mer långtgående krav på rapportering än vad företag har ligger i linje med 
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Streims (1994) och Simonsen & Hill (1998), som påvisar att den offentliga sektorn har en 

mer komplex agentproblematik än den privata sektorn. Detta eftersom det då kan krävas en 

mer extensiv rapportering från myndigheternas (agentens) sida, för att minska 

informationsasymmetrin (Attila, 2012).  

  

Som också nämnts i kapitel 2.1.2 återfinns agent-problematiken i den offentliga sektorn 

(Jensen & Meckling, 1976; Reichelstein, 1992) på grund av att medborgarna har delegerat 

ansvaret för sina tillgångar, det vill säga inbetalda skattemedel, till staten (Hay & Cordery, 

2018). Resultatredovisningen kan därför tydligt kopplas till agentteorin, eftersom 

resultatredovisningen används för att informera beslutsfattare och andra intressenter om 

myndighetens resultat utöver det som framgår av den finansiella redovisningen. 

Resultatredovisningen blir på så sätt ett intygande från myndigheten (agenten), på att 

pengarna från skattebetalaren (principalen) har använts på ett korrekt sätt (Jensen & 

Meckling, 1976), samt ett sätt att tillgodose intressenternas behov, vilket är vad  som avgör 

hur framgångsrik en offentlig sektor är (Bryson, 2018). 

5.1.1.2 Analys av lagstiftning för revision 

Resultatet från granskningen av lagstiftningen för revisionen visar att revisorer inom både 

den privata och den offentliga sektorn har i uppdrag att granska årsredovisningen hos företag 

respektive myndigheter. Även ledningens förvaltning ska granskas, och all granskning ska 

ske enligt god revisionssed. Förutom de övergripande likheterna finns även reglering av 

revisionsberättelsen - som granskningen efter varje räkenskapsår ska avslutas med - med i 

lagstiftningen för både revision inom den privata sektorn och statlig revision. Gällande 

innehållet i revisionsberättelsen skiljer sig lagstiftningen åt något, då lagstiftningen gällande 

detta för statlig revision inte är fullt lika detaljerad som den för revision inom den privata 

sektorn. De grundläggande delarna är dock likartade: inom båda sektorerna ska 

revisionsberättelsen innehålla uttalanden om huruvida årsredovisningen ger en rättvisande 

bild av företaget respektive myndighetens ställning, samt ett uttalande om ledningens 

förvaltning. Skillnaderna ligger i att revisionslagen specificerar vad som ska finnas med i 

revisionsberättelsen i form av bland annat namn på företag och datum för granskningens 

avslut. En ytterligare skillnad är att det inom den statliga revisionen är större tidspress, då 

revisionsberättelsen ska vara regeringen tillhanda senast en månad efter att myndigheten har 

lämnat in sin årsredovisning, medan revisionsberättelsen vid revision inom den privata 
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sektorn ska lämnas till företagsledningen senast fem och en halv månad efter räkenskapsårets 

utgång.   

  

Revisionskvalitet är ett resultat av efterföljelse av lagar och regler (Wooten, 2003). Resultatet 

visar att revision inom den privata sektorn har en mer detaljerad lagstiftning att efterfölja, 

och utifrån Wootens definition har revision inom den privata sektorn därmed fler aspekter 

att ta hänsyn till för att uppnå en god revisionskvalitet. Detta innebär att kraven för att uppnå 

revisionskvalitet är högre för den privata sektorn, vilket indikerar att det är svårare att uppnå 

god revisionskvalitet i den privata sektorn. Då de andra delarna i dokumentgranskningen - 

framför allt gransknings-standarderna - har genererat ett resultat som istället visar på att den 

statliga revisionen har fler aspekter att förhålla sig till än vad revision inom den privata 

sektorn har, och forskning påvisar att den statliga sektorn har en mer komplex agent-

problematik än den privata sektorn (Streim, 1994; Simonsen & Hill, 1998), står det inte klart 

varför den privata sidan är mer detaljerat reglerad än den statliga. 

5.1.1.3 Analys av gransknings-standarder 

Efterföljelse av revisionsstandarder kan motverka förekomsten av revisions-misslyckanden 

(Tackett, 2004), som i sin tur påverkar revisionskvaliteten (Francis, 2004). Resultatet från 

dokumentgranskningen indikerar att de generella principerna för finansiell revision inom den 

privata sektorn är tillämpliga även inom den statliga revisionen. Revisorns mål är att uppnå 

rimlig säkerhet gällande att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter, 

samt att kunna uttala sig om huruvida de finansiella rapporterna har upprättats enligt ett 

tillämpligt ramverk för finansiell rapportering. Detta gäller för både revision inom den privata 

sektorn och statlig revision, och är i linje med forskning som påvisar att revisorn har en viktig 

roll i att kvalitetssäkra den finansiella informationen (Belfrage Carlberg (2003); Power (1999); 

Watts & Zimmerman, 1978). Vidare, utifrån Tackett (2004) och Francis (2004), påvisar 

likheten mellan processerna att revision inom näringslivet och statlig revision har ett likartat 

skydd mot revisions-misslyckanden, i form av sina revisionsstandarder. Vissa ISA-standarder 

är dock specifika för revision av mindre organisationer, varför de inte alltid är applicerbara 

på den offentliga sektorn. Myndigheter behöver däremot följa lagar, regler och policys som 

bestäms på hög myndighetsnivå, samt behöver kunna stå till svars för sin användning av 

skattebetalarnas pengar. Detta är i linje med intressentmodellen och Davlatzoda (2016), som 
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menar att myndigheternas intressenter - där skattebetalarna ingår (McAdam et al., 2005) - 

behöver tillförlitlig information för att ha förtroende för staten.  

    

En revisor inom den offentliga sektorn har inte möjligheten att avsäga sig ett uppdrag som 

en motsvarande revisor inom den privata sektorn har. Inom den offentliga sektorn kan 

istället tillsynsmyndigheter kopplas in, eller en mer extensiv rapportering göras. I övrigt finns 

det inom båda sektorerna en ansvarig revisor, och kvalitetskontroller gällande oberoende kan 

utföras på liknande sätt. Att båda sektorerna har tagit hänsyn till revisorns oberoende som 

en del i att säkra revisionskvaliteten är i linje med DeAngelo (1981) som menar att 

revisionskvalitet är uppbyggt av teknisk kvalitet och revisorns oberoende. Revisorns 

oberoende är vad som gör det sannolikt att revisorn rapporterar en upptäckt överträdelse 

(Watts & Zimmerman, 1983). Riktlinjer för kvalitetskontroll för den privata sektorn är ISQC 

1 och IESBA-koden, och för den offentliga sektorn gäller ISSAI 40 och INTOSAI Code of 

Ethics. Att dessa riktlinjer är likartade resulterar i att revision inom den privata sektorn och 

statlig revision kvalitetssäkras på likvärdiga sätt, vilket är en indikation på att samma 

kvalitetsnivå krävs för de två sektorerna. 

   

En ytterligare skillnad är att revision inom den offentliga sektorn kan vara reglerad i specifika 

lagkrav när det kommer till sekretess å ena sidan, och offentlighet och transparens å andra 

sidan. Detta gör bland annat att riktlinjerna för bevarande av revisionsdokument kan skilja 

sig mellan den privata och den offentliga sektorn. I vissa fall har revisorer inom den statliga 

revisionen anledning att spara revisionsdokumentation under en längre period, eller helt 

enkelt tills vidare. Även verksamheten hos vissa myndigheter kan göra att revisionen för 

dessa medför ytterligare sekretesskrav, till exempel för social- och skattemyndigheter där 

uppgifter kan vara av känslig natur. Det utökade lagkravet kan förklaras med den mer 

komplexa agent-problematiken som återfinns inom den offentliga sektorn (Streim 1994; 

Simonsen & Hill, 1998). 

   

Revisorer inom den offentliga sektorn kan även ha tuffare krav på sig när det kommer till 

anmälningsskyldighet. Revisorn kan vara skyldig att anmäla alla eventuella felaktigheter - även 

sådana som korrigerats - till regeringen. Även detta kan förklaras med den mer komplexa 

agent-problematiken (Streim 1994; Simonsen & Hill, 1998). Inhämtning av skriftlig 

bekräftelse på att ledningen anser att funna fel är oväsentliga ska dock finnas inom både den 

privata och den offentliga sektorn. 
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Oavsett vilken sektor det rör sig om så har en revisor ett ansvar för att inhämta tillräckliga 

revisionsbevis för att kunna bedöma årsredovisningen. Detta kan kopplas till forskning då 

intressenter både inom den privata och den offentliga sektorn är i behov av tillförlitlig 

information för att ha förtroende för ett företag respektive en myndighet (Clinch et al., 2012; 

Davlatzoda, 2016). Även gällande detta kan det finnas särskilda datalagrings-krav inom den 

offentliga sektorn som inte återfinns i samma utsträckning i den privata sektorn. Det kan 

även finnas lagstadgade processer för hur revisionsbevis ska insamlas, som den statliga 

revisorn måste anpassa sig till. Skillnaderna gällande revisionsbevis syns tydligt i ISA 501 och 

ISSAI 1501: för posten förbrukningsinventarier kan granskningen se olika ut, eftersom 

förbrukningsinventarier inom den offentliga sektorn ofta finns i syfte att användas, medan 

förbrukningsinventarier inom den privata sektorn ofta ska säljas. Även gällande segmentering 

av information, och särskilt posten intäkter, finns en skillnad som ligger i att myndigheter 

oftare har finansiering från flera olika håll, och det är viktigt att informationen gällande 

intäkter segmenteras utifrån till exempel anslag och fonder, om dessa två är de sätt som 

myndigheten finansieras på. Samma förfarande återfinns inte inom den privata sektorn och 

därmed inte heller i ISA-standarderna.  Detta är ytterligare ett exempel på det mer 

långtgående rapporterings-kravet inom den offentliga sektorn, som kan förklaras av den mer 

komplexa agent-problematiken inom den offentliga sektorn (Streim 1994; Simonsen & Hill, 

1998). 

   

Gällande externa bekräftelser återfinns inga större skillnader. Inte heller finns det några större 

skillnader i förfarandet för att utföra stickprov. Dock kan syftet med inhämtning av externa 

bekräftelser och stickprov skilja sig åt mellan revision inom den privata sektorn och den 

statliga revisionen. Högre revisionsorgan ska ofta uttala sig om ytterligare aspekter än bara 

årsredovisningens upprättande, vilket annars är det primära syftet med ISA 505 och ISA 530. 

Trots skillnaden vad gäller syfte ser revisionsprocessen i det här avseendet likartad ut för 

revision inom näringslivet och statlig revision, vilket indikerar ett likartat skydd mot 

revisions-misslyckanden (Tackett, 2004), och därmed en likartad nivå av revisionskvalitet 

mellan sektorerna (Francis, 2004). 

   

Av naturliga skäl förekommer förstagångs-revisioner mer ofta inom den privata sektorn än 

inom den offentliga. Dock används samma förfarande inom båda sektorerna, och det finns 

inte några nämnvärda skillnader mellan dessa. Förstagångs-revisioner inom den privata 
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sektorn kommer av att revisionsbyråer tar in nya kunder. Anledningar som kan leda till nya 

uppdrag inom den offentliga sektorn är att en myndighet blir förstatligad, att den statliga 

revisionen får ett större mandat som täcker in fler organisationer eller myndigheter i 

revisionsuppdraget, eller att en ny myndighet bildas.  

 

Även den analytiska granskningen kan skilja sig åt när det kommer till syfte inom den privata 

sektorn och den offentliga sektorn. Detta eftersom den statliga revisionen ofta ska uttala sig 

om aspekter utöver själva årsredovisningen. Vidare är det inte säkert att analysmetoder som 

används vid revision inom den privata sektorn alltid är relevanta för den offentliga sektorn. 

I och med att den statliga revisionen till stor del granskar även icke-finansiella data, till 

exempel genom effektivitetsrevision, kan andra analysmetoder behöva användas för att 

kontrollera information såsom efterföljande av förordningar och direktiv. 

Effektivitetsrevisionen är dock avgränsad från den här undersökningen, varför skillnaden 

som härrör till denna inte diskuteras vidare i den här texten. 

   

Vad gäller uppskattningar i redovisningen finns en skillnad i och med att myndigheter kan 

ha tillgångar som inte genererar kassaflöden och för vilka det inte finns en aktiv marknad. 

Detta gör att värdering till verkligt värde är en komplex - och ibland omöjlig - process. 

Uppskattningar i redovisningen kan därmed utföras på olika sätt, men de granskas 

fortfarande utifrån samma standard i båda sektorerna, vilket gör att inga skillnader i 

revisionsprocessen uppstår. 

   

När det kommer till gransknings-standarder visar det sig att den största skillnaden i 

granskningsprocessen beror på att myndigheter har en resultatredovisning som inte återfinns 

hos företag. I det här fallet resulterar det i att det finns en ytterligare standard specifikt 

framtagen för granskning av resultatredovisningen, RRI, som alltså inte används vid revision 

inom den privata sektorn. Detta går att koppla till agentteorin från 2.1.2, då det är ett exempel 

på hårdare krav inom den offentliga sektorn som kan kopplas till den mer komplexa agent-

problematiken som återfinns där (Streim, 1994; Simonsen & Hill, 1998). Enligt Attila (2012) 

krävs det även större åtgärder för att minska informationsasymmetrin inom den offentliga 

sektorn, vilket resultatredovisningen är ett exempel på. 

  

En annan skillnad som förekommer vid ett flertal tillfällen är att, även om granskningen i 

mångt om mycket utförs på liknande sätt, så kan det övergripande syftet med vissa delar av 
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granskningsprocessen skilja sig åt mellan revision inom den privata sektorn och statlig 

revision. Att syftet skiljer sig åt förklaras i standarderna med att den statliga revisionen ofta 

ska uttala sig om mer än själva årsredovisningen, varför till exempel insamling av 

revisionsbevis kan utföras av andra anledningar än för att ligga till grund för uttalande om 

årsredovisningen. I en svensk kontext bör det också tas i beaktning att syftet som återfinns i 

lagstiftningen för revisionen ser väldigt likartat ut för revision inom den privata sektorn och 

den statliga revisionen. Utifrån gransknings-standarderna går det dock att urskilja en skillnad 

som rör syftet, då till exempel insamling av revisionsbevis kan göras av andra anledningar än 

för att endast ligga till grund för ett uttalande om de finansiella rapporterna. Som tidigare 

nämnts påverkar skillnaden i syfte inte utformningen av revisionsprocessen, som på de 

punkter där syftet skiljer sig fortsatt ser likartad ut för de båda sektorerna. Vilket utifrån 

Tackett (2004) och Francis (2004) indikerar att de båda sektorernas revisions-processer 

resulterar i likartade risker för revisions-misslyckanden, och därmed har likartad nivå av 

revisionskvalitet. 

5.1.1.4 Analys av styrdokument för kvalitetskontroll 

I och med att styrdokumentet för kvalitetskontroll för högre revisionsorgan, ISSAI 40, har 

sin grund i styrdokumentet för kvalitetskontroll vid revision inom den privata sektorn, ISQC 

1, så finns det inga större grundläggande skillnader mellan dessa dokument. Vad som 

däremot återfinns är ett antal anpassningar för den offentliga sektorn, där ISQC 1 byggts på 

med praktiska tillämpningar på den offentliga sektorn och högre revisionsorgan. 

   

De grundläggande riktlinjerna gällande ledningsansvar för kvalitet inom revisionsföretaget är 

likartade för revision inom privat och offentlig sektor. Inom båda sektorerna ska en intern 

kultur med fokus på kvalitet främjas, och det yttersta ansvaret för kvalitetskontrollen ligger, 

som tidigare nämnts, på VD och styrelse hos ett revisionsföretag, och hos den högst uppsatta 

revisorn hos ett högre revisionsorgan. Vad gäller riktlinjer för relevanta yrkesetiska krav 

fokuserar ISQC 1 mycket på oberoendet hos revisionsföretaget och dess anställda, vilket är 

i linje med DeAngelos (1981) definition där revisorns oberoende är en av två komponenter 

som utgör god revisionskvalitet. Det ska enligt ISQC 1 ställas krav på oberoende, samt finnas 

en kontinuerlig informationsinsamling och åtgärder för att förhindra hot mot oberoendet. I 

ISSAI 40 läggs också stor vikt vid oberoendet, och vid att ledningen snabbt ska kunna få 
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reda på om hot mot oberoendet föreligger. Det är därför ingen större skillnad inom dessa 

riktlinjer.  

   

När det gäller att acceptera och behålla kundrelationer och uppdrag finns det en något större 

skillnad mellan ISQC 1 och ISSAI 40. De grundläggande riktlinjerna är fortfarande lika, vilket 

innebär att båda organisationerna endast ska åta sig, eller behålla, uppdrag som man har 

kompetens, tid och resurser för, samt att man inom uppdraget kommer att kunna uppfylla 

yrkesetiska krav och att kunden i fråga - myndighet eller företag - bedöms vara hederlig. 

Skillnaden ligger i att man inom den offentliga sektorn och ISSAI 40 även behöver ta hänsyn 

till att högre revisionsorgan inte kan tacka nej till uppdrag i samma utsträckning som inom 

den privata sektorn. Enligt ISSAI 40 ska hänsyn tas till huruvida uppdraget måste utföras 

enligt mandatet och det inte finns någon valfrihet, om uppdraget måste utföras men det finns 

viss valfrihet kring tidpunkt och omfattning, eller om ett högre revisionsorgan har full frihet 

att avsäga sig uppdraget om behov för detta finns. Mandat med medföljande krav på att 

granska vissa organisationer återfinns inte inom den privata sektorn, och är därför en skillnad 

som bör beaktas.  Detta framkommer även i dokumentgranskningen. Istället för att avsäga 

sig ett uppdrag kan statliga revisorer koppla in tillsynsmyndigheter, samt göra en mer extensiv 

rapportering.  

   

Kompetens, förmåga att utföra revisionsuppdrag enligt gällande yrkesstandarder, samt att 

kunna producera rapporter som är korrekta - detta är krav som ska finnas på personalen 

enligt både ISQC 1 och ISSAI 40. I vissa fall outsourcar högre revisionsorgan uppdrag till, 

till exempel, konsultfirmor eller andra revisionsbyråer. Det kan då vara aktuellt för ett högre 

revisionsorgan att beakta att konsultfirman eller revisionsbyrån kanske följer andra regelverk 

än vad ett högre revisionsorgan gör, vilket det måste tas hänsyn till. I övrigt finns inga stora 

skillnader för den här komponenten i kvalitetskontroll-systemet.  

   

Riktlinjer och rutiner gällande utförande av revisionsuppdraget är även dessa väldigt lika 

mellan ISQC 1 och ISSAI 40. I båda fallen ska riktlinjerna se till att uppdrag utförs med jämn 

och hög kvalitet, samt finns regler för övervakning och genomgång av utfört arbete. När det 

kommer till den offentliga sektorn finns en aspekt som inte återfinns i samma utsträckning i 

den privata sektorn: högre revisionsorgan måste ta hänsyn till, och balansera, sekretess å ena 

sidan, och krav på transparens å andra sidan.  Att utförandet av revisionsprocessen ser lika 
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ut indikerar att båda sektorerna har likartad revisionskvalitet, utifrån Tackett (2004) och 

Francis (2004), som tidigare nämnts. 

  

När det kommer till riktlinjer och rutiner för övervakningsprocessen, vars syfte är att 

övervaka så att kvalitetskontroll-systemet fungerar, finns få skillnader mellan ISQC 1 och 

ISSAI 40. Viktigt är att en revisor som granskar kvaliteten i ett uppdrag inte själv får vara 

med och arbeta i uppdraget. Vidare kan högre revisionsorgan, till skillnad från 

revisionsföretag, ta hjälp av en annan myndighet för att få en oberoende granskning av sitt 

arbete.  Detta har att göra med revisorns oberoende, som är en del i att säkerställa god 

revisionskvalitet (DeAngelo, 1981; Watts & Zimmerman 1983). 

  

Sammantaget, vad gäller kvalitetskontrollen, så ser regelverken inom den privata och den 

offentliga sektorn likartade ut när det kommer till ledningens ansvar för revisionskvaliteten, 

relevanta yrkesetiska krav, personal, och gällande att acceptera och behålla uppdrag. 

Eftersom revision är en kvalitetsstämpel (Svanström, 2006; Clinch et al., 2012), påvisar 

likheterna i kvalitetskontrollen att kvalitetsstämpeln som företag respektive myndigheter får 

inte skiljer sig nämnvärt åt, i och med att samma nivå av kvalitet krävs för den privata och 

den offentliga sektorns revision. Skillnaden som finns är att den offentliga sektorn har krav 

på transparens å ena sidan, och krav på sekretess å andra sidan. Balansgången mellan 

transparens och sekretess återfinns inte i den privata sektorn i samma utsträckning, något 

som även jämförelsen av gransknings-standarderna påvisade.  Detta påverkar inte 

utformningen av kvalitetskontrollen, men är ett exempel på den mer komplexa agent-

problematiken inom den offentliga sektorn (Streim, 1994; Simonsen & Hill, 2012), där ett 

antal olika intressenters behov (Rowley 1997; Neely et al., 2002) ska tillgodoses för att den 

offentliga sektorn ska kunna vara framgångsrik (Bryson, 2018).  

 

5.1.2 Analys av intervjuer  

En jämförelse utav intervjuerna ger indikationer på att granskningsprocessen som nämns i 

2.3.1 och 2.3.2 är generellt likartat. Både KPMG och Riksrevisionen har sin egen metodik 

dem arbetar utifrån men själva helheten tyder på att den generella granskningsprocessen är 

väldig likartat. Man kan ställa sig frågan, hur kommer det sig att de har en likartad 

granskningsprocess när den ena granskar myndigheter och den andra företag? För att svara 

på frågan behöver man fundera på vad revisionen har för huvudsyfte. Utifrån intervjuerna 
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uppfattade författarna i denna studie att revisionens huvudsyfte är att skapa trovärdighet och 

trygghet både internt hos företag och myndigheter, men också extern mot kunder, 

leverantörer och andra intressenter, vilket gäller både för myndigheter och företag (Clinch et 

al., 2012; Davlatzoda, 2016).  Detta kan vara svaret till varför revisionen för den privata 

sektorn och den offentliga sektorn är så pass likartat. Utifrån detta kan man se en koppling 

till intressentmodellen som nämns i 2.1.3, då modellen går ut på att företaget ska få en 

uppfattning om deras relationer med omgivningen, men också veta vad man har för 

intressenter för att på ett bättre sätt kunna värna om relationen, tillgodose intressenternas 

krav och åstadkomma en balans mellan dessa (Thorell & Norberg, 2005b).   

  

Trots detta skiljer sig granskningsprocessen av posten intäkter åt, vilket nu i efterhand verkar 

väldigt rimligt. Företag och myndigheter finansieras på olika sätt vilket leder till att 

granskningen skiljer sig åt (Ekonomistyrningsverket, 2016). Resultat från intervjuerna visar 

att myndigheter främst finansieras genom statliga anslag och företag får in sina intäkter 

genom till exempel försäljning. Granskning av intäkter för den privata sidan uppfattas som 

mer omfattande jämfört med den statliga sidan, trots att den statliga sidan har mer krav på 

segmentering av intäkter som nämns i 5.1.1.3. En förklaring till detta kan vara att på den 

statliga sidan är en revisor mer intresserade av verksamhetskostnader, det är dem som talar 

om hur myndigheten använder anslaget, därav granskas dessa i en större utsträckning. Jämför 

man på den privata sidan så är det flera faktorer man ska granska gällande posten intäkter. 

En likhet som både KPMG och Riksrevisionen har är att man använder väsentlighet väldigt 

mycket i sina beslut och uttalanden. Båda organisationerna använder sig utav väsentlighetstal 

som grund för hur stora avvikelser man tolererar vid granskning av posten (Carrington, 2015, 

S.87 & 89). Även här kan man se en tydlig koppling till intressentmodellen som nämns i 2.1.3, 

då väsentlighetstal används för att minska risken för att fel uppstår i årsredovisningen, som 

kan bland annat påverka beslutsfattandet för företagets intressenter men också ge en 

missvisande bild av företaget på marknaden (Belfrage Carlberg, 2003).   

 

Vad gäller granskningsposten materiella anläggningstillgångar granskas den i stort sätt på 

samma sätt hos de båda organisationerna. En förklaring till detta är att anläggningstillgångar 

både för företag och myndigheter är i princip detsamma, och man granskar dem vanliga 

punkterna, bland annat avskrivningar, försäljning och utrangeringar. Däremot en liten 

skillnad mellan den privata och statliga sidan är att myndigheter inte hur som helst kan 

anskaffa sig anläggningstillgångar, utan behöver redovisa en investeringsbudget till 
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regeringen som då beslutar i ett regleringsbrev med tillstånd och pengar för investeringen. 

En likhet mellan den offentlig sektorn och den privata sektorn är att anläggningstillgångar 

lånefinansieras, där man inom den offentliga sektorn lånar pengar hos riksgälden. 

Även här vad gäller hur stor avvikelse man tolererar inom posten anläggningstillgångar är det 

likartat med den privata sidan och grundar sig till mestadels på väsentlighet (Carrington, 2015, 

S.87 & 89). 

  

Varje enskilt företag och enskild myndighet granskas bland annat utifrån väsentlighet, vad 

det finns för risker inom verksamheten och inom vilken bransch man är verksam 

(Carrington, 2015, S.87 & 89). Det finns alltså ingen standardgranskning utan den anpassas 

för varje myndighet och företag. Vidare används väsentlighet inom organisationerna vid 

fastställandet av vilka balans-och resultatposter man ska granska (Carrington, 2015, S.87 & 

89). En skillnad mellan Riksrevisionen och KPMG är att vid en granskning av ett företag 

tittar man på de finansiella dokumenten, alltså bland annat resultat- och balansräkning, där 

balansräkning är ett mått på bolagets kraft och förmåga att överleva och faktiskt möta krav 

som finns för framtiden. Det är även utifrån dessa man sätter väsentlighetstal (Carrington, 

2015, S.87 & 89). I den offentliga sektorn är balansräkningen egentligen en differens mellan 

två budgetår. Därav uppfyller inte balansräkningen samma funktion som den gör hos den 

privata sidan, och därmed påverkar det hur man sätter väsentlighet inom den offentliga 

sektorn (Ekonomistyrningsverket, 2016). För den offentliga sektorn är det orimligt att sätta 

väsentlighet i relation till balansräkningen, utan det är kostnadssidan i resultaträkningen som 

är relevant.   

    

Deltagarna i intervjuerna blev ombedda att svara på frågan vad de trodde att det fanns för 

skillnader eller likheter mellan revision inom den privata sektorn och offentliga sektorn.. En 

jämförelse av svaren visar att skillnader beror till största del på att olika regelverk, lagar och 

standarder efterföljs, denna olikhet kan i sin tur påverka revisionskvaliteten (Tackett, 2004; 

Francis, 2004). Även relationerna till myndigheter respektive företag verkar vara en orsak till 

att det finns skillnader. Inom offentliga sektorn kan man utnyttja informationssamlingen på 

ett annorlunda sätt jämfört med den privata sektorn, då man har samma myndigheter från år 

1 till år 2. Det är inte riktigt detsamma för företag, då dem är mer flexibla och kan byta 

revisionsbyrå lättare vid behov, vilket i sin tur kan påverka revisionskvaliteten genom att 

företag byter revisor för att undvika ofördelaktiga revisionsberättelser  (Lennox, 

2000).  Granskningsprocessen har vi konstaterat är generellt lika för både Riksrevisionen och 
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KPMG, dock skiljer granskning av vissa poster åt, i detta fall intäkter. Vidare fyller inte en 

årsredovisning samma funktion för en myndighet och ett företag. Som tidigare nämnt i 

resultatdelen av intervjuerna är årsredovisningen ett värdebevis för ett privat aktiebolag, och 

för en myndighet, som även innehåller en resultatredovisnings-del, en redogörelse för vad 

man har gjort, hur det har gått och hur man har förvaltat anslag (Riksrevisionen, 2018c).  

 

Det är även mycket som är lika, själva grunden, och helheten tyder på att revision av både 

myndigheter och företag, har ett likadant syfte. En vidare analys av hur granskningsprocessen 

utförs, visar att de båda organisationerna liknar varandra i grund och botten trots vissa 

skillnader. En till faktor som spelar roll är konkurrens. Riksrevisionen är den enda 

organisationen som granskar myndigheter, och har monopol på statlig verksamhet. KPMG 

är en utav revisionsbyråerna ute på marknaden som påverkas av konkurrensen och utsätts 

för prispress vid upphandling av revision. Detta kan i sin tur påverka revisionskvaliteten 

enligt (Newton et al., 2016).  Den största skillnaden mellan Riksrevisionen och KPMG är att 

Riksrevisionen inkluderar en resultatredovisningsdel. Som tidigare nämnts i studien är 

resultatredovisningsdelen en förklaring till hur myndigheten har använt sina intäkter 

(Riksrevisionen, 2018c). Resultatredovisningen är även, som nämnts tidigare, starkt kopplad 

till agentteorin och den mer komplexa agent-problematiken som finns inom den offentliga 

sektorn (Hay & Cordery, 2018).  

5.1.3 Skillnadernas påverkan på revisionskvaliteten - sammanfattning 

Del 2 i frågeställningen för den här undersökningen handlar om hur eventuella skillnader 

som hittas i innehållsanalysen skulle kunna påverka revisionskvaliteten. Fråga är formulerad 

på följande sätt: Hur påverkar eventuella skillnader eller likheter revisionskvaliteten i revision inom den 

privata sektorn respektive den statliga revisionen? Här följer en sammanställning av de delarna av 

analysen för dokumentgranskningen (5.1.3.1) och intervjuerna (5.1.3.2) som härrör specifikt 

till revisionskvalitet. 

5.1.3.1 Dokumentgranskning 

Revisionskvalitet är ett resultat av efterföljelse av lagar och regler (Wooten, 2003). Analysen 

av lagstiftning för revision visar att revision inom den privata sektorn har fler lagar och regler 

att efterfölja, och utifrån Wootens definition har revision inom den privata sektorn därmed 

fler aspekter att ta hänsyn till för att uppnå en god revisionskvalitet. Detta innebär att kraven 
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för att uppnå revisionskvalitet är högre för den privata sektorn, vilket skulle kunna indikera 

att det är svårare att uppnå god revisionskvalitet här jämfört med den offentliga sektorn. 

Detta resultat stöds dock inte av övriga delar i dokumentgranskningen. 

 

Efterföljelse av revisionsstandarder minskar risken för revisions-misslyckanden (Tackett, 

2004), som är ett mått på revisionskvalitet (Francis, 2004). Enligt gransknings-standarderna 

inom både den privata och den offentliga sektorn är revisorns mål att uppnå rimlig säkerhet 

gällande att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter, samt att kunna 

uttala sig om huruvida de finansiella rapporterna har upprättats enligt ett tillämpligt ramverk 

för finansiell rapportering. Detta är i linje med forskning som påvisar att revisorn har en 

viktig roll i att kvalitetssäkra den finansiella informationen (Belfrage Carlberg (2003); Power 

(1999); Watts & Zimmerman, 1978). Likheterna mellan processerna påvisar att revision inom 

näringslivet och statlig revision har ett likartat skydd mot revisions-misslyckanden i form av 

sina revisionsstandarder (Tackett, 2004; Francis, 2004). Både i gransknings-standarderna och 

i styrdokumenten för revisionskvalitet har båda sektorerna har tagit hänsyn till revisorns 

oberoende som en del i att säkra revisionskvaliteten. Detta är i linje med DeAngelo (1981)s 

definition där säkerställande av revisorns oberoende leder till god revisionskvalitet, eftersom 

revisorns oberoende är vad som gör det sannolikt att revisorn rapporterar en upptäckt 

överträdelse (Watts & Zimmerman, 1983).   

 

Vad gäller kvalitetskontrollen så ser regelverken inom den privata och den offentliga sektorn 

likartade ut. Detta indikerar att båda sektorerna har likartad revisionskvalitet, utifrån Tackett 

(2004) och Francis (2004), som tidigare nämnts. Eftersom revision är en kvalitetsstämpel 

(Svanström, 2006; Clinch et al., 2012), påvisar likheterna i kvalitetskontrollen även att 

kvalitetsstämpeln som företag respektive myndigheter får är likartad, i och med att samma 

nivå av kvalitet krävs för den privata och den offentliga sektorns revision. 

5.1.3.2 Intervjuer 

Utifrån intervjuerna fick författarna förklarat att anledningen till att det finns skillnader 

mellan revision inom den privata sektorn och offentliga sektorn beror till största del på att 

olika regelverk, lagar och standarder efterföljs. Denna olikhet mellan de två olika sektorerna 

öppnar upp möjligheten till att revisionskvaliteten kan påverkas (Tackett, 2004; Francis, 

2004). Vidare utifrån intervjuerna kom det fram att inom den offentliga sektorn kan man 

utnyttja informationsinsamlingen på ett annorlunda sätt jämfört med den privata sektorn, då 
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man har samma myndigheter från år 1 till år 2. Det är inte riktigt detsamma för företag, då 

dem är mer flexibla och kan byta revisionsbyrå lättare vid behov, vilket i sin tur kan påverka 

revisionskvaliteten genom att företag byter revisor för att undvika ofördelaktiga 

revisionsberättelser  (Lennox, 2000).   

 

I intervjuerna framkom det att Riksrevisionen har monopol på myndigheter, jämfört med 

KPMG som är en utav flera aktörer inom den privata sektorn och har inte monopol på 

företag. I och med att KPMG har en variabel, konkurrens, som inte Riksrevisionen har, är 

KPMG mer priskänsliga vid upphandlingar av offerter och har en annan typ av tidspress på 

sig än vad Riksrevisionen har. De är därmed även mer utsatta för opinion shopping, där 

kunder väljer revisorer utifrån vem som har mest överseende med eventuella fel och brister, 

vilket är något som traditionellt sett har ansetts påverka revisionskvaliteten negativt (Newton 

et al., 2016). Utifrån intervjuerna fick författarna dock svaret att konkurrens inte ska påverka 

granskningsprocessen då det finns ett regelverk att förhålla sig till, sedan har även KPMG 

sin egen metodik att efterfölja. Även om det i praktiken inte ska påverka 

granskningsprocessen, kan det ur ett teoretiskt perspektiv ändå ställas frågan om huruvida 

denna tids- och prispress skulle kunna ha någon påverkan på granskningsprocessen som i sin 

tur påverkar revisionskvaliteten. Vidare, i och med att det är tids- och prispressat och revisorn 

har en budget att förhålla sig till kan det leda att revisionen utförd inte blir lika bra som den 

annars hade blivit. Detta kan i sin tur påverka revisionskvaliteten på ett negativt sätt.  

 

5.2 Diskussion 

Av analysen framgår att det utökade rapporterings-kravet för myndigheter, i form av 

resultatredovisningen, har med den mer komplexa agent-problematiken inom den offentliga 

sektorn att göra (Streim 1994; Simonsen & Hill, 1998). Det kan dock diskuteras huruvida 

kravet på resultatredovisning har med andra faktorer att göra än agent-problematiken. Till 

exempel skulle resultatredovisningen enbart kunna vara en konsekvens av att myndigheter 

använder sig av en annan typ av finansiering, eller på grund av att det “offentliga rummet” i 

samhället som myndigheter verkar i är uppbyggt på ett annorlunda sätt än marknaden som 

företag verkar på, avsaknaden av konkurrens inom den statliga revisionen är ett exempel på 

detta. Eventuella skillnader mellan mekanismer i det offentliga rummet och den konkurrens-
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reglerade marknaden skulle kunna vara en förklaring till varför det krävs att myndigheter 

framställer en resultatredovisning.  

  

Likheter i granskningsprocessen beror till stor del på att de statliga reglerna utgår ifrån den 

privata sektorns regler. En kan ställa sig frågan om det också kan bero på något annat? Hade 

de varit lika även om de inte utgått ifrån samma regelverk? En diskussion kring frågan skulle 

kunna tyda på att det kan också beror på något annat. I avsnitt 5.1.1 och 5.1.2 nämner 

författarna i studien att revisionen av myndigheter och företag har ett likartat syfte, trots att 

den utförs av två helt olika aktörer. Det gemensamma syftet är att skapa trovärdighet och 

trygghet både internt hos företag och myndigheter, men också externt mot kunder, 

leverantörer och andra intressenter (Clinch et al., 2012; Davlatzoda, 2016). Detta kan vara 

svaret till varför revisionen för den privata sektorn och den offentliga sektorn är så pass 

likartat, och även om de inte hade utgått från samma regelverk så hade det kanske ändå varit 

lika på grund av det likartade syftet. 
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Kapitel 6: slutsats  

______________________________________________________________________ 

Kapitel 6 innehåller undersökningens slutsats (6.1) baserat på empirin i kapitel 4 och 

analysen i kapitel 5. I kapitlet återfinns även ett avsnitt med begränsningar i 

undersökningen (6.2), samt förslag på vidare forskning (6.3).  

______________________________________________________________________  

6.1 Slutsats 

Undersökningens syfte är att jämföra granskningsprocessen för revision inom den privata 

sektorn med granskningsprocessen för statlig revision. Detta görs genom en jämförelse av 

lagstiftning, gransknings-standarder, styrdokument för kvalitetskontroll, samt intervjuer med 

representanter för de båda sektorerna. Resultatet visar att det finns ett antal skillnader mellan 

granskningsprocesserna, men även att det finns ett antal grundläggande likheter. Med hjälp 

av den teoretiska referensramen kan slutsatser dras utifrån resultatet.  

  

Likheter inkluderar upprättande av löpande bokföring, lagstiftning för hur revisionen ska 

utföras, användning av väsentlighetstal, stickprov, granskning av den utvalda posten 

materiella anläggningstillgångar, samt regelverken för kvalitetskontroll. Till stor del beror 

dessa likheter på att lagstiftning och standarder som följs av högre revisionsorgan, såsom 

Riksrevisionen, till stor del utgår ifrån motsvarande lagstiftning, standarder och förordningar 

för den privata sektorn. Detta påvisas tydligt i dokumentgranskningen av ISA- och ISSAI-

standarderna, där ISSAI baseras helt på ISA men med ett antal praktiska anpassningar till 

den statliga revisionen.  

  

Företag och myndigheter skiljer sig åt gällande vilka komponenter som ingår i 

årsredovisningen. Båda har med resultaträkning, balansräkning, noter och 

förvaltningsberättelse. Däremot fyller inte balansräkningen samma funktion inom den 

privata som inom den offentliga sektorn. Vidare, medan företag kan ha kassaflödesanalys 

kan myndigheter ha finansieringsanalys. Myndigheter ska även ha anslagsredovisning och 

resultatredovisning. Resultatredovisningen är unik för den offentliga sektorn, och visar på att 

myndigheter har mer långtgående krav på rapportering än företag. Detta kan förklaras med 
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att den offentliga sektorn har en mer komplex agentproblematik än den privata sektorn, 

vilken skulle kunna mildras av en mer extensiv rapportering från myndigheternas sida. 

 

Nämnda skillnader leder till att granskningsprocessen för revision inom den privata sektorn 

och den statliga revisionen kan komma att skilja sig åt, då skillnaden mellan företag och 

myndigheter gör att andra standarder kan behöva följas för att kunna utföra den statliga 

revisionen. Exempelvis finns det inom den offentliga sektorn standarder utöver ISA, såsom 

RRI, som behandlar områden som inte regleras för revision inom den privata sektorn. En 

ytterligare skillnad mellan revision inom den offentliga sektorn och den statliga revisionen är 

att det finns en balansgång mellan transparens och sekretess inom den offentliga sektorn 

som inte återfinns inom den privata sektorn. En skillnad som också är av betydelse är 

konkurrensen, som är framträdande inom den privata sektorn men som saknas helt inom 

den statliga revisionen i Sverige. Tidigare forskning visar att “opinion shopping”, som leder 

till lägre revisionskvalitet, är vanligare på marknader med högre konkurrens. Opinion 

shopping är kopplat till lägre revisionskvalitet, varför det kan antas att revision inom den 

privata sektorn löper större risk att utsättas för detta. 

 

Forskning på hur granskningsprocessen är kopplad till revisionskvalitet är ett relativt 

outforskat område, men efterföljelse av lagar och regler, samt revisionsstandarder skulle 

kunna resultera i god revisionskvalitet. Den privata sektorn har en mer detaljerad lagstiftning 

att efterfölja än den offentliga sektorn, och därmed fler aspekter att ta i beaktning för att 

uppnå god revisionskvalitet. Revisions-standarderna är mer likartade, och båda sektorerna 

har utifrån dessa ett likartat utgångsläge för att uppnå god revisionskvalitet och undvika 

revisions-misslyckanden. 

 

6.2 Undersökningens begränsningar   

6.2.1 Begränsningar gällande utformning  

I den här undersökningen har en privat revisionsbyrå - KPMG - valts ut som representant 

för all revision inom den privata sektorn. Eventuellt kan det förekomma skillnader mellan 

olika revisionsbyråer vad gäller granskningsprocessen, vilket är en begränsning som bör 

nämnas. För ett mer heltäckande resultat kan därför fler revisionsbyråer 

inkluderas. Författarna ställer sig dock tveksamma till om inkludering av fler revisionsbyråer 
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skulle generera ett annat resultat, då de dokument som analyserats i dokumentgranskningen 

inte endast gäller för KPMG utan för alla privata, svenska, revisionsbyråer. Det finns därmed 

inte anledning att tro att inkludering av fler revisionsbyråer skulle visa på ett annat resultat. 

Vidare har tre olika typer av dokument valts ut för granskning: lagstiftning, gransknings-

standarder, och regelverk för kvalitetskontroll. Detta urval har gjorts i samråd med kunniga 

personer på området, men med medvetenhet om att det kan finnas ytterligare dokument som 

skulle kunna granskas för att få en än mer heltäckande bild av granskningsprocessen.   

  

Trots att Riksrevisionen står för majoriteten av den statliga revisionen, och privata 

revisionsbyråer står för majoriteten av revisionen inom den privata sektorn, bör det nämnas 

att det finns undantag från detta. Ett sådant exempel är att privata revisionsbyråer såsom 

KPMG reviderar kommuner, vilka är en del av den offentliga sektorn. I den här studien 

begränsas dock begreppet “offentlig sektor” till att endast inkludera det statliga.  

  

6.2.2 Begränsningar gällande tillvägagångssätt  

En begränsning kopplad till innehållsanalysen har att göra med författarens partiskhet, som 

nämnts i kapitel 3.2.1.1. Att författarna är partiska i sitt urval och kategorisering av 

information är oundvikligt, men bör oavsett nämnas som en begränsning då det anses vara 

en brist i forskningssammanhang (Smith, 2017). En ytterligare begränsning är antalet 

intervjuer. Ett större antal personer skulle kunna intervjuas för att möjliggöra generella 

slutsatser, då två personer inte kan antas representera en hel organisation (KPMG respektive 

Riksrevisionen). Det bör dock nämnas att författarna gjort bedömningen att fler intervjuer 

inte skulle leda till ett annat resultat än det vi kommit fram till, då intervjufrågorna till största 

del har en generell karaktär som inte är kopplad till den enskilda individens åsikter och 

erfarenheter. 

6.3 Förslag på vidare forskning  

Den här undersökningen studerar granskningsprocessen ur ett teoretiskt perspektiv, med 

slutsatsen att det finns skillnader, men även ett antal grundläggande likheter. Instruktionerna 

för granskningen är lika oavsett om revisorn jobbar inom den privata eller den offentliga 

sektorn. Det är dock inte självklart att detta innebär att revisionen inte skiljer sig åt i praktiken. 

Ett förslag på vidare forskning är därför att studera granskningsprocessen ur ett praktiskt 
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perspektiv där “verkligheten” observeras - det vill säga hur Riksrevisionen och privata 

revisionsbyråer såsom KPMG utför sin granskning. En sådan undersökning är relevant då 

det skulle kunna fånga upp avvikelser från teorin och ge ytterligare kunskap om hur 

granskningsprocessen går till i praktiken. Ett till exempel på vidare forskning har med posten 

intäkter att göra, och innebär att inkludera verksamhetskostnader för den statliga revisionen, 

då dessa talar om hur man har använt sina intäkter under året. Därmed kan man få en djupare 

förståelse för posten intäkter. Mer forskning som undersöker huruvida 

granskningsprocessen och dess utformande kan påverka revisionskvaliteten är också 

önskvärt, då det finns begränsat med forskning på området.  
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Bilagor 

Bilaga A: intervjuguide 

 

Frågor av mer övergripande karaktär 

1. Hur länge har du jobbat med revision? Har du jobbat med revision inom näringslivet, 

statlig revision, eller både och? Hur jobbar du med revision nu?  

  

2. Generellt sett, hur går granskningsprocessen till? 

 

3. Granskas alla myndigheter på samma sätt, eller finns det skillnader beroende på vilken 

myndighet det rör sig om? 

a) Om det finns skillnader mellan hur myndigheter granskas, vad beror detta på? Tycker du 

att det finns ett behov av att anpassa granskningsprocessen ännu mer efter kunden? 

b) Om det inte finns skillnader mellan hur myndigheter granskas, tycker du att det finns ett 

behov av att anpassa granskningsprocessen mer efter kunden? 

 

4. Hur ser urvalsprocessen ut när det gäller vilka poster som ska granskas, och finns det 

specifika faktorer som påverkar detta beslut? 

  

Frågor specifikt kopplade till gransknings-posten: intäkter 

5. Hur går granskningen av posten intäkter till? 

6. Hur stora avvikelser tolererar ni inom den här posten? 

  

Frågor specifikt kopplade till gransknings-posten: materiella anläggningstillgångar 

7. Hur går granskningen av posten materiella anläggningstillgångar till? 

8. Hur stora avvikelser tolererar ni inom den här posten? 

  

Frågor rörande jämförelse av Riksrevisionen och KPMG 

9. Vad upplever du att det finns för skillnader mellan att göra revision av myndigheter jämfört 

med att göra revision av företag? Vad tror du att detta beror på?  

 

10. Tror du att avsaknaden av konkurrens påverkar ert revisionsarbete? Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, varför inte? 
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Bilaga B: Sammanställning av ISA- och ISSAI-standarder 

 

 

 


