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Sammanfattning 
 
Titel:  Revisionsprocessen mellan Ungdomsstyrelsen och revisorer 
 
Slutseminarium: 2010-06-02 
 
Ämne:  Magister program i företagsekonomi, Magister uppsats
  30 hp   
 
Författare:  Nebahat Özdemir och Shadi Nourbehesht 
 
Handledare:  Cheick Wagué och Karl Gratzer 
 
Examinator: Erik Borg 
 
Nyckelord:  Ungdomsstyrelsen, Ungdomsorganisation, revision, 

revisionsprocess, statsbidrag, förväntningsgap 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa bättre förståelse för 

revisionsprocessen mellan Ungdomsstyrelsen och revisorer, 
beträffande rapportering som avser ansökan om statsbidrag till 
ungdomsorganisationer. Ett delsyfte med uppsatsen är att 
undersöka förväntningsgapet inom denna revisionsprocess. 

 
Metod: Undersökningen genomförs med hjälp av metodtriangulering då 

kvalitativa och kvantitativa metoder kombineras för att samla in 
data och få djupare förståelse inom ämnet. 

 
Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen är baserade på teori, lagar och 

bestämmelser kring ämnet revision.  
 
Empiri: I empirin beskrivs först Ungdomsstyrelsens organisation och hur 

processen med statsbidrag till ungdomsorganisationer fungerar. 
Vidare presenteras de intervjuer som genomförts med revisorer 
och en av Ungdomsstyrelsens handläggare. 

  
Slutsats: Undersökningen visar att revisorer under revisionsprocessen utför 

granskningen av ungdomsorganisationers underlag för ansökan om 
statsbidrag, i enlighet med ramverken för bestrykandeuppdrag. 
Ungdomsstyrelsens kriterier avseende granskning av antal 
medlemmar och lokalavdelningar orsakar svårigheter för revisorer 
vid granskningen. Revisorers och Ungdomsstyrelsens olika 
uppfattningar om föreskrifter och allmänna råd skapar 
förväntningsgap. 
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Abstract 

Title:   The Process of Youth board of directors and auditors  

Seminar date:  2010-06-02  

Course:   Master's Degree programs in Business, Master's thesis 30 ECTS  

Authors:  Nebahat Özdemir and Shadi Nourbehesht  

Advisor:   Cheick Wagué and Karl Gratz  

Examiner:   Erik Borg  

Keywords:   Ungdomsstyrelsen, Ungdomsorganisation, the audit, the audit 
process, government subsidies, in expectations  

Purpose:   The purpose of this paper is to create better understanding of the 
audit process between the Youth Board and auditors, on the 
reporting of the application for government grants to youth 
organizations.  A sub of this paper is to examine the expectation 
gap in this audit process.  

Methodology: The study was carried out using metodtriangulering when 
qualitative and quantitative methods are combined to collect data 
and gain a deeper understanding of the subject.  

Theoretical perspective: The theoretical framework is based on the theories, laws and 
regulation on the subject audit. 

Empirical: The empirical data is describes first Youth Board´s organization 
and how the process of government grants to youth organizations 
operate. It also presents the interviews conducted with Youth 
Board officers and auditors.  

 Conclusion:  The survey shows that the auditors during the audit process,  
performing the examination of youth organizations in support of 
the application for state grants, according to frameworks for 
steaming mission statement. Youth Board's criteria for review of 
the number of members and local branches causing difficulty for 
auditors in the review. Youth Board of Statutory Auditors and 
different perceptions of the provisions and guidelines created in 
expectations. 
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Definitioner 

Ungdomsstyrelsen: En statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och 

ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.    

Ungdomsorganisation: En organisation som har mål att främja barn och ungdomars 

demokratiska fostran och även främja jämställdhet mellan könen samt olika ungdomsgrupper. 

 

Förkortningar 

ABL- Aktiebolagslagen 

Dnr – Diarienummer, disciplinärendens beteckning 

FAR – Förening Auktoriserade Revisorer, Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 

RN – Revisorsnämnden 

RS – Revisionsstandard 

RS 800- Revisionsstandard för ”Revisors rapport avseende revisionsuppdrag med särskilt 

syfte” 

SNT4400- Revisionsstandard för närliggande tjänster 

PUL- Personuppgiftslagen  
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1. INLEDNING 

___________________________________________________________________________ 
Första kapitlet börjar med att beskriva problembakgrund till uppsatsämnet. Sedan 

presenteras problemdiskussionen som följs av frågeställningar och syfte. Kapitlet avslutas 

med en presentation av studiens avgränsningar. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 

Under de senaste åren har företagsskandaler i Sverige och USA lett till att revisionsbranschen 

uppmärksammade ett behov av stabila förutsättningar och en allmänt accepterad yrkesetik.  

Förändringar inom branschen har ägt rum inom olika områden, däribland yrkesetiska reglerna 

och har stärkt revisorsprofessionen.1 Olika yrkeskår tar fram olika yrkessed och dessa 

kommer till utryck i yrkesetiska reglerverk och praxis.  God yrkessed kompletterar lagar och 

förordningar samtidigt som de skapar normer och stöd för olika aktörer i olika yrkesområden. 

Yrkesseden inom revisionsbranschen är god revisionssed, god revisorssed, god 

redovisningssed.2

Yrkesetiska regler för revisionsbranschen behandlas i Samlingsvolymen som 

Branschorganisationen för revisorer och rådgivare (FAR) årligen ger ut. För att hjälpa 

revisorer i etiska dilemman och säkerställa deras professionalism, har FAR tagit fram nio 

yrkesetiska regler. Dessa består av god yrkessed, organisation och verksamhet, professionellt 

uppträdande, arvodesdebitering, tystnadsplikt, vidareutbildning, yrkesutövning, förhållande 

med kollegor samt publicitet och marknadsföring.

  

3

Utöver yrkesetiska regler har FAR sedan 1970 publicerad Revisionsstandarder (RS). Dessa 

revisionsstandarder i Sverige har börjat gälla sedan 2004 och ersätter rekommendationen 

”Revisionsprocessen” som började tillämpas år 1991. RS i Sverige bygger på International 

Federation of Accountant´s (IFAC) internationella standarder (ISA) i revisionsfrågor. Även 

om RS är framtagen av ISA har de på flera områden anpassats till svenska förhållanden, 

exempelvis inom förvaltningsrevision

 

4

                                                 
1 Holmquist, B & Johansson, Å Etikkommittén; mycket arbete med nya regelverken Balans 1/2003 s.23 

. RS med rekommendationer och riktlinjer om hur 

revisorn ska granska och bedöma ett företags verksamhet finns i FAR: s Samlingsvolym 

2009. 

2 Johansson, S, Häckner, E, Wallersted, E,  Uppdrag revision – revisorsprofessionen i takt med förväntningarna, 
2005,  s.54 
3 FAR- Samlingsvolym 2008 del 2, Far förlag AB, 2008 s. 155 
4 Moberg, K Bolagsrevision ,2006,  s. 36 
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Krav på revision av aktiebolag infördes för första gången genom en ny aktiebolagslag (ABL) 

år 1885. Revisionens syfte finns beskrivet i bland annat 9kap. 3 § i ABL. Enligt denna lag ska 

revisorn i den omfattning god revisionssed tillåter, kontrollera bolagets årsredovisning, 

bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens (VD) förvaltning. Enligt FAR betyder 

”revision kritisk granska, bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning”. FAR menar 

även att granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.5 

Moberg ser denna revision som en process som börjar med att revisionsarbetet startar och 

slutar med att en revisionsberättelse avlämnas. Han delar revisionsprocessen i fyra olika 

moment: planering, genomförande, rapportering och dokumentation. 6

I ett aktiebolag där aktieägarna inte svarar för bolagets skulder är det av central betydelse att 

bolagets finansiella rapporter och ekonomiska ställningen redovisas för dess intressenter och 

omvärlden på rätt sätt. Bolagets intressenter som kan bestå av långivare, bidragsgivare, 

anställda, leverantörer samt skattemyndigheter och andra myndigheter måste kunna lita på 

den bild som ges av bolagets ekonomiska information. Dessa grupper har inte alltid möjlighet 

att kontrollera denna information själv. Därför väljs en eller flera revisorer som granskar att 

den information om organisationens ekonomi och förvaltning som organisationen anger är 

korrekt. På det sättet ökas trovärdigheten åt den ekonomiska information som bolaget lämnar 

ut.

  

7

Redan i 1910 uppställde ABL även krav på att revisorn skulle vara oberoende gentemot 

bolaget vilket innebär att revisorn ska vara opartisk, självständig och objektiv i granskningen. 

Bedömning och beslut som fattas utifrån dessa, skapar förtroende hos den verksamhet som 

revisor granskar och dess intressenter.

  

8 Sten Eriksson ledamot i FAR revisions kommitté 

förklarar att förtroenden är grunden för branschens verksamhet och möjligheterna att påverka. 

Detta kan uppnås enligt Eriksson genom att revisorn står för vissa kärnvärden bland annat 

engagemang, etik och moral samt professionalism i sin yrkesroll.9 Oberoendet bidrar även till 

att de enskilda intressenters beslutsfattande påverkas10

Enligt Eriksson har revisorer genom tiden fått dubbla roller i sin verksamhet med företag. De 

dubbla rollerna består av revision och rådgivning. För att revisorns roll ska vara meningsfull 

.  

                                                 
5 FAR- Samlingsvolymen 2009 revision, Stockholm, FAR förlag 2009 s.20 
6 Moberg, K Bolagsrevision, 2006, s.111 
7 Ibid s.34 
8 Diamant, A Revisors oberoende, om den Svenska oberoende regleringens utveckling, dess funktion och 
konstruktion, 2004, s.30 
9 Eriksson, S Är revisorsrollen i balans? Balans 1/ 2007 s.34 
10 Diamant, A Revisors oberoende, om den Svenska oberoende regleringens utveckling, dess funktion och 
konstruktion, 2004, s.162 
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krävs det att balans råder mellan de två yrkesrollerna. Där ska nivån på dessa utgå ifrån 

företagens och samhällets behov och nytta.  

Bilden nedan förklarar hur revisorer balanserar mellan sin dubbla roll. Revisorroll är grunden 

för förtroende, där etik och moral står i centrum som kärnvärden. Med rådgivningsintresse i 

stort kan ägare och företag ses som intressegrupp för revisorsrollen. 

 

 
Figur 1: Revisorsrollen. Sten Eriksson Balans, 1/ 2007 s.34 

 

Om revisorerna bryter mot kärnvärden inom etik och moral, skapas ett motsvarande effekt där 

förtroendet för revisorsarbete minskar. Detta leder sedan till att företagen och staten minskar 

förtroende och viljan att lämna uppgifter om verksamheten till revisor. 

Skillnaden mellan vad intressenter förväntar sig av en revisor och vad en revisor ska göra 

enligt revisionsbranschen kallas för förväntningsgap. Förväntningsgap med tiden har övergått 

till att vara allt större problem för revisorsproffesionen och samhället i stort.11

 

  

 

1.2 Problemdiskussion 

Revision berör ett trepartsförhållande. Dessa parter består av en organisation, en revisor och 

en läsare. Organisationen, sammanställer en handling som innehåller ett eller flera påståenden 

om det som redovisas. Revisorn, granskar och bestyrker sedan redovisningspåståendena i en 

rapport. Denna rapport är avsedd för läsaren, som är tredje parten och som tar del av 

redovisningshandlingen och revisorns bestyrkande. Förutsättningarna för trepartsförhållande 

ligger till grund för revisionens existens.12

                                                 
11 Johansson, S, Häckner, E, Wallersted, E,  Uppdrag revision – revisorsprofessionen i takt med 
förväntningarna, 2005,  s, 11 

 

12 Ibid, s.190 
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Revisorernas uppgift är enligt ABL att granska och bestyrka en uppgift eller ett visst 

förhållande. För att genomföra granskningen, krävs då att det finns ett eller flera påståenden 

att bestyrka.13

Myndigheter begär ofta att en revisor ska uttala sig om huruvida ett bidrags eller 

tillståndsansökare uppfyller de villkor som krävs för att ansökningen ska beviljas. Revisorns 

ska säkerställa att bidrags- eller tillståndstagaren uppfyller de kriterier som ställs för att 

bidraget eller tillståndet ska utbetalas eller utfördas. Den myndighet som vi har 

uppmärksammat i uppsatsen är Ungdomsstyrelsen som delar ut statligt bidrag till 

ungdomsorganisationer. Under en sådan revisionsprocess med Ungdomsstyrelsen 

framkommer ibland tvister mellan inblandade aktörer. Detta påstående har tagits upp under en 

statlig utredning (SOU 2 009:29). Där bemärker utredaren de kriterier som Ungdomsstyrelsen 

ställer på bland annat revisorns granskning. Under revisionsprocessen försvårar dessa kriterier 

utförandet av granskning för revisorer. Enligt Bengt Skough som är auktoriserad revisor och 

verksam inom FAR är Ungdomsstyrelsen inte alltid klar och tydlig om vad som ska 

säkerställas och till vilken grad. Dock har det med tiden skett förbättringar inom de krav som 

Ungdomsstyrelsen ställer på revisorer.  

 Förutom revisionsberättelsen kan revisorn även lämna andra rapporter eller 

uttalanden till företagsledningen. Exempelvis kan det vara när en organisation söker bidrag 

hos myndigheter för framtida planer. Bidragsgivare ställer krav på vad som ska uppfyllas av 

organisation för att en ansökan ska godkännas.  

Trots förbättringar som har skett inom revisionsbranschen finns det fortfarande bristande 

kunskap om revision bland organisationer och intressenter som tar del av revisorsrapport. 

Därmed blir förväntningarna oklara. Detta leder till att organisationer och i synnerhet 

Ungdomsstyrelsen i många fall på grundval av sina kriterier fastställer vad revisorn ska 

granska och hur revisorn ska uttala sig. Problemet med detta förfarande är att det 

fördefinierade kraven inte alltid är förenligt med de regler och normer som revisorn har till sitt 

förfogande.14

                                                 
13 FAR- Samlingsvolymen 2009 revision, Stockholm, FAR förlag 2009 s.20 

 Med denna information som grund för undersökningen vill vi fördjupa oss inom 

nedanstående frågor. 

14 Skough, B, Auktoriserad revisor FAR 2010-01-25  
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1.3 Frågeställningar 

• Hur granskar revisorn ungdomsorganisationers underlag för ansökan om statsbidrag 

hos Ungdomsstyrelsen? 

• Vilka kriterier ställer Ungdomsstyrelsen på revisorns uttalande i revisorsrapporten? 

• Hur påverkar revisorsrapport Ungdomsstyrelsens beslut om statsbidrag till 

ungdomsorganisationer?  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa bättre förståelse för revisionsprocessen mellan 

Ungdomsstyrelsen och revisorer, beträffande rapportering som avser ansökan om statsbidrag 

till ungdomsorganisationer. Ett delsyfte med uppsatsen är att undersöka förväntningsgapet 

inom denna revisionsprocess. 

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till en fördjupning inom revisionsprocess mellan revisorer och 

Ungdomsstyrelsen. Andra myndigheter som erbjuder bidrag kommer inte behandlas i denna 

uppsats för att på så sätt undvika att ge en generell bild av alla myndigheter. Eftersom 

revisorer anses ha djupare kunskaper inom revisionsprocess har vi valt att undersöka 

revisionsprocessen ur deras perspektiv. Uppsatsen har begränsats till att intervjua auktoriserad 

eller godkända revisorer i Sverige som har haft uppdrag att lämna rapport till 

Ungdomsstyrelsen. Inom Ungdomsstyrelsen har vi valt att endast undersöka statligtbidrag till 

ungdomsorganisationer. Detta för att denna typ av bidrag kräver revisorsrapport från de 

ungdomsorganisationer som söker bidrag. En annan orsak till val av statligtbidrag till 

ungdomsorganisationer är att varje typ av bidrag har olika kriterier som ställs på 

revisorsrapportering, vilket skulle göra undersökningen allt för bredd.  
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1.6 Fortsatt disposition 

Kapitel 2 

Detta kapitel börjar med en presentation av en förförståelse för 

valet av ämnet i uppsatsen. Till följd av det beskrivs de metoder 

som har använts vid datainsamling och tillvägagångssättet för det. 

Slutligen ges en metod och källkritik. 

 

Kapitel 3 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensramen som består av 

olika delar av revisorsyrkesroll. Dessa följs sedan av en 

sammanfattning av teoretiska referensramen. Dessutom 

presenteras en genomgång av några utvalda tidigare forskningar 

kring uppsatsämnet.  

 

Kapitel 4 

I detta kapitel presenteras en beskrivning av Ungdomsstyrelsens 

organisation, bidragssystemet avseende statsbidrag till 

ungdomsorganisationer samt en redovisning av de tidigare 

bidragsansökningar som avser ansökningsåret 2010.  Därefter 

redogörs revisorers och en av Ungdomsstyrelsens handläggares 

empiriska bidrag till undersökningen. 

 

Kapitel 5 

I detta kapitel sammanförs den teoretiska referensramen och 

empiriska materialet för att besvara frågeställningar och uppnå 

syftet. 

 

 

Kapitel 6 

Här diskuteras de resultat som undersökningen har kommit fram 

till. Därefter förklaras de brister som har uppkommit under 

Kapitel 2 
METOD 

Kapitel 3 
TEORETISK 
REFERENSRAM 

Kapitel 4 
EMPIRI 

Kapitel 5 
ANALYS 

Kapitel 6 
SLUT- 
DISKUSSION 
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uppsatsgången under rubriken självkritik.  Vidare ges förslag till 

fortsatt forskning. 

2. METOD 

__________________________________________________________________________ 

I detta kapitel redogörs vetenskapliga metoder och tekniker som används i uppsatsen. Dessa 

består av; förförståelse, val av metod, datainsamling, urval, metod och källkritik 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Förförståelse 

Förförståelse består av två förutsättningar som huvuddelar. Den ena är när forskaren har 

tidigare utbildning kring undersökningsämnet och skapar förförståelse för den. Utbildningen 

underlättar för forskaren att genom olika idéer skapa bättre förståelse om vad problemet 

egentligen omfattar. Den andra är forskarens social grundade fördomar eller förutfattade 

meningar om problemet. Dessa egenskaper innehåller olika värderingar som skapas efter 

personliga erfarenheter.15

Vårt akademiska fördjupningsämne under hödskoletiden har varit redovisning och revision då 

vi även har skrivit vår kandidat examen inom dessa ämnen. Intresset inom revision och 

redovisning har bidragit till att söka en djupare kunskap inom revisionsprocessen som vi 

behandlar i uppsatsen. Under uppsatsens gång genom att samla in teoretiska och empiriska 

material, har vi fått större förståelse för denna process. Detta gjorde även att vi fick en 

förståelse för intressenters perspektiv och hur de uppfattar revisionen. Därför har uppsatsen 

fått ett mer objektivt tillvägagångssätt jämfört med vad vi hade för uppfattning från början. 

För formulering av ett grundligt syfte i uppsatsen har vi även diskuterat med Bengt Skough 

som är auktoriserad revisor från FAR, om uppsatsämnet. Han har ämneskunskaper och lång 

erfarenhet inom revisionsbranschen. Dock har vi försökt att undvika förutfattade meningar för 

att kunna analysera och fördjupa oss inom ämnet ur större perspektiv.  

  

 
2.2 Val av metod 

Metod innebär hur ett ämne på ett vetenskapligt sätt behandlas. Metoder och tekniker används 

för att kunna beskriva, jämföra, sätta upp hypoteser eller förutsäga något.16

                                                 
15Holme, I, Solvang, B Forskningsmetodik, 1997, s. 151 

 De metoder och 

tekniker som används i denna uppsats beskrivs och sedan motiveras i förhållande till ämnet. 

Vi använder oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att kunna få utförligare 

16 Ejvegård, R, Vetenskaplig metod , 2009,  s.33 
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information om ämnet. Kvalitativa metoder används för att samla in information som ger djup 

förståelse av det problem som undersöks17

Kvantitativa metoder tillämpas för att definiera vilka förhållanden som är av särskilt intresse 

utifrån den frågeställning som valts. Denna metod spelar en central roll i analysen.

. På grund av vårt syfte i uppsatsen som har avsikt 

att fördjupa sig inom revisionsprocessen anses kvalitativ metod vara passande. Kvalitativ 

metod som används i denna uppsats består av intervjuer. 

18

 

 

Kvantitativ metod som används i denna uppsats består av bidragsansökningar som avser 

ansökningsåret 2010 hos Ungdomsstyrelsen och är 29 stycken. Den kvalitativa metoden 

kompletteras med kvantitativa metoden i uppsatsen för att vi ska kunna se om det finns något 

samband mellan rätten till statsbidrag och revisors bestrykande, därefter skapa större säkerhet 

i slutsatsen. Det vill säga att vi använder oss av en metodtriangulering i uppsatsen.  

2.3 Datainsamling 

För att förstå oss på problemområdet har vi valt att samla in data på olika sätt. De insamlade 

data kommer från primärkällor och sekundärkällor. Den information som har samlats genom 

intervjuer är primärkällor. Dessa källor används dels för att få ökad uppfattning om problemet 

och dels för att få nyanserade beskrivningar av olika aspekter. De primärkällor som används i 

denna uppsats består av fyra intervjuer, varav tre stycken med revisorer och en med 

handläggaren från Ungdomsstyrelsen.  

Den andra metoden för insamling av data i uppsatsen är sekundärkällor. De sekundärkällor 

som används i undersökningen är tidigare forsknings artiklar, kurslitteratur som är utgiven av 

personer som är insatta i ämnet och som berör ämnet. Vidare har vi använt elektroniska källor 

så som Ungdomsstyrelsens och FAR: s hemsida samt Regeringskansliets webbplats för 

publikationer. De artiklar som använts har sökts inom Södertörns högskolas databaser med 

sökord såsom förväntningsgap, revisor, revision, revisionsprocess samt intressenter. Utöver 

dessa ovannämnda källor har vi tagit del av de tidigare bidragshandlingarna hos 

Ungdomsstyrelsen. Dessa data har samlats vid ett tidigare tillfälle för ett annat syfte än för 

den aktuella undersökningen. Detta medför att allt inte är relevant för uppsatsen men att vissa 

delar av handlingar ändå blir en tillgång. 

 

                                                 
17 Holme, I, Solvang, B Forskningsmetodik, 1997, s.14 
18 Ibid 
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2.4 Urval 

Utifrån uppsatsens syfte valde vi att endast kontakta revisorer som har lämnat rapport till 

Ungdomsstyrelsen avseende statligt bidrag till ungdomsorganisationer. Revisorernas 

kontaktuppgifter fick vi fram genom de tidigare bidragsansökningar som vi hade fått från 

Ungdomsstyrelsen. De tillfrågade revisorer bestod av tio stycken och befann sig på olika 

städer i Sverige. En förfrågning skickades via e-mail, då vi lätt revisorerna att välja själva 

kommunikationskanal och tid. Av de tio revisorer fick vi endast tre svar tillbaka. De revisorer 

som tackade nej kunde inte ställa upp för någon intervju på grund av mycket jobb under april 

och maj månaden. En av dem revisorer som tackade ja till en intervju valde att träffa oss 

personligt. Hon heter Monica Hedberg och är auktoriserad revisor på Öhrlings 

Pricewaterhousecoopers i Stockholm. Genom en överenskommelse ägde intervjun rum den 7: 

e april på hennes arbetsplats i Torsgatan. De två övriga revisorerna valde att besvara våra 

intervjufrågor via e-mail dels för att de befann sig utanför Stockholm och dels för att de inte 

hade tid för en telefonintervju. De både har valt att vara anonyma i uppsatsen. 

För att vi skulle få bättre förståelse om Ungdomsstyrelsens kriterier gällande statligt bidrag till 

ungdomsorganisationer kontaktade vi Lena Hallberg för en intervju. Hon är handläggare för 

statsbidrag till ungdomsorganisationer och har jobbar med bidragsfrågor i flera år. En 

personlig intervju genomfördes med henne den 12: e mars på Ungdomsstyrelsens kontor i 

Magnus Ladulåsgatan. Bortfallet i uppsatsen har varit fyra stycken. 

2.3.1 intervjuer 
Formulering av intervjufrågor har varit strukturerad, för att kunna få den önskade 

informationen utan att komma bort från ämnet. Intervjufrågorna var lika till samtliga revisorer 

då det skulle vara lättare att kunna se likheter och olikheter. Vid sammanställande av 

intervjufrågor både till handläggaren från Ungdomsstyrelsen och revisorer utgick vi från den 

problemdiskussion och frågeställning som vi fastställt i uppsatsen. Vi använde oss av en 

bandspelare under de personliga intervjuer för att vi ska kunna koncentrera oss på ämnet och 

även kunna ge en rättvis bild om vad som har sagts under intervjun. Respondenterna har även 

efter intervjun fått ta del av intervjumaterialet för att undvika missuppfattningar. Vi har bett 

de revisorer som valde att besvarade våra intervjufrågor via e-mail att förklara svaren grundlig 

och detaljerad för att undvika feltolkningar.  
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2.4 Metod och källkritik 

Enligt författaren Ejvegård finns det inte någon osviklig metod att fastställa vad som är riktigt. 

Under uppsatsens gång har vi försökt hela tiden att bedöma våra källor och söka oss till de mest 

tillförlitliga. Detta gjordes genom att stor vikt lades på att kontrollera tillförlitligheten samt 

utgivningsår för att få så aktuell information som möjligt. Dock är vi medvetna om att vissa 

hemsidor vi har använt oss av kan förmedla en annan bild av verkligheten. De litteraturer som vi 

har haft användning i uppsatsen, är trovärdiga. Eftersom de flesta av litteraturerna har vi haft som 

kurslitteratur i olika kurser under studietiden på högskolan. Men författarna till dessa litteraturer 

kan ha olika åsikter och värderingar som kan ha påverkat vårt objektivitet. 

Vi är även medvetna om att respondenterna kan till en viss del vara subjektiva eftersom de skulle 

vilja framställa en bra bild av företag de jobbar i. Dessutom var nackdelen med e-mailintervjuer 

att det inte förekom något direkt tillfälle för följdfrågor eller direkt personligt samtal. Som tidigare 

nämndes i uppsatsen har respondenterna fått ta del av sammanställning av intervjusvaren för att 

kringgå eventuella missförstånd. Vi erbjöd anonymitet till våra respondenter för att kunna få 

fullständiga svar. Information har därför bearbetats och analyserats utifrån alla dessa 

omständigheter.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

___________________________________________________________________________ 

I teori kapitlet redogörs en kort introduktion om vad som allmänt gäller för revision och 

revisorn. Detta följs sedan med en beskrivning av en revisionsprocess. Sedan presenteras en 

kommunikationsteori och en förväntningsgapsteori utifrån två olika forskares synsätt. Till 

följd av alla dessa teorier sammanfattas allt i en egen bearbetat figur. Teoriavsnittet avslutas 

med en beskrivning av tidigare forskning inom uppsatsämnet.  

___________________________________________________________________________ 

3.1 Allmänt om revision och revisorn 

3.1.1 Vad är revision? 
”Revision är att med professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala 

sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.”19 Det finns särskilda krav på hur ett 

företagsresultat och ställning ska redovisas utåt. De olika intressenter som ska ta del av denna 

information som rör företagets ekonomiska situation och förvaltning måste kunna lita på att 

det är upprättad enligt reglerna och ger rättvisande bild av företaget. Ansvaret för det ligger 

hos företagets styrelse och VD. Därefter är det revisorn som ska kvalitetssäkra denna 

information genom revision men i enlighet med lagar och bestämmelser. Revisorn ger även en 

ökad trygghet åt företagets finansiella information.20

Förutom en vanlig revision som avser att granska årsredovisning, bokföring och förvaltning 

kan företagsledningen begära att revisorn gör ett annat granskningsuppdrag som avser 

revisionsuppdrag med särskilt syfte.

 

21 Den sort granskningsuppdrag är inte lagstadgad men 

överstämmer mycket med den lagstadgade exempelvis granskning av en ideell 

föreningsverksamhet. Vid sådan granskning är det viktigt att det utförs av revisor. Efter 

granskningen lämnas rapport som är avsedd för flera än revisionsklienten.22

3.1.2 Revisionens mål 

  De 

grundläggande principer och tillvägagångssätt med vägledande förklaringar och kommentar 

finns med i en av revisionsstandarderna som kallas för RS 800 och SNT 4400.  

Revisionens mål är att revisorn genom en revisionsberättelse uttalar sig om ett företags 

årsredovisning och bokföring samt om styrelsens och VD:s förvaltning. Denna 

                                                 
19 FAR, Revision - En praktisk beskrivning, 2006, s. 19 
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Moberg, K Bolagsrevision, 2006,  s.51 
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revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen utgör ett beslutsunderlag för företagets 

intressenter.23

 

  Det är många olika intressenter till ett företag som kan ha nytta av revisionen 

och dessa finns illustrerade i bilden nedan. 

 

Stat och kommun  Ägare       Kreditgivare 

    

  

Kunder 

 

Leverantörer    

       Styrelse, VD                     Anställda   
Figur 2: FAR (2006), ”Revision - En praktisk beskrivning” s, 27 

 

Ägarna 

I större företag sitter ägarna ofta inte i företagets ledning, därför är det viktigt att VD och 

företagsledning lämnar rätt information till ägaren. Ägarna anlitar då en revisor för att 

säkerställa sig om de redovisade uppgifters riktighet. Revisorns bedömning spelar en viktig 

roll för att fatta beslut. 

Kreditgivare 

Genom att granska företagets finansiella information granskas av en opartisk och självständig 

revisor, höjs tryggheten hos banker och kreditgivaren att låna ut pengar till företag. Vidare 

känner bankerna sig säkrare på att företag kan betala tillbaka sina lån.  

Leverantörer 

Revisorer uttalar sig i revisionsberättelsen om företagets ekonomiska information för att öka 

förtroendet för leverantörer. leverantörer kommer då på så sätt att våga leverera och ge kredit. 

Kunder 

En trovärdig ekonomisk information gör att företagets kunder kan lita på att företaget sköter 

sina leveranser. 

Anställda 

Denna grupp är på ett personligt sätt beroende av företaget än andra som har intresse av 

korrekt information. 

 
                                                 
23 FAR, Revision - En praktisk beskrivning, 2006,  s.26 

REVISION 
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Styrelse och VD 

Styrelse och VD har ett stort behov av revisorns bedömning och rågivning om ekonomiska 

frågor samt företeelser i företaget som annars kanske inte skulle komma fram. 

Stat och kommun 

Företagets redovisning ligger till grund för skatter och avgifter. Revisorn rapporterar i 

revisionsberättelse om företagets situation och även brister för att öka sannolikheten att 

företaget sköter uppbörden av skatter och avgifter.  

Företaget kan få olika typer av stöd av stat och kommun. För att få rätt till bidrag behövs det 

därför korrekt information om företaget och verksamheten. Detta gör revisorn genom att 

skriva intyg om sådana bidrag.24

3.1.3 God revisionssed 

 

FAR har publicerat rekommendationer och uttalande om god revisionssed. Revisorn ska då 

lättare kunna anpassa sin granskning efter de olika situationer som förekommer inom olika 

organisationer, samt kunna följa med i utvecklingen inom revisionens teorier och praxis.25 

Vid genomförande av revision använder sig revisorer av god revisionssed därmed får större 

förtroende från allmänheten. Eftersom revision bygger på kompetens, förtroende och 

tystnadsplikt.26

3.1.4 God revisorssed  

  

Enligt 19 § revisorslagen ska en revisor iaktta god revisorssed. God revisorssed innebär att en 

revisor ska bland annat ha tystnadsplikt och även utföra ett oberoende och objektivt arbete. 

Därför har FAR utarbetat yrkesetiska regler, där det står en mer detaljerad genomgång av vad 

som avses med god revisorssed. Dessa yrkesetiska regler består av :  

• God yrkessed 

• Professionellt uppträdande 

• Organisation av verksamheten 

• Arvodesdebitering  

• Tystnadsplikt 

• Vidareutbildning 

• Yrkesutövning 

                                                 
24 FAR, Revision - En praktisk beskrivning, 2006,  s,21  
25 Moberg, K Bolagsrevision, 2006, s. 36 
26 http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340408&_dad=portal&_schema=PORTAL 2010-04-18 
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• Förhållandet till kollegor 

• Publicitet och marknadsföring27

3.1. 5 God redovisningssed 

 

Revisorn ska granska årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens förvaltning för 

att göra det möjligt för honom eller henne att uttala sig i revisionsberättelsen. Om dels 

huruvida årsredovisningen, i alla väsentliga avseende, har upprättats enligt lag om 

årsredovisning och därmed ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt 

god redovisningssed i Sverige. 

God redovisningssed handlar om lagar och praxis som efterföljs i bokföringen. Enligt 

Bokföringslagen 8 kap 1 § är det Bokföringsnämnden som ansvarar för utvecklandet av god 

redovisningssed. Även FAR utarbetar rekommendationer för god redovisningssed. 28

3.1.6 Uppdragsbrevet 

 

För att definiera villkoren i en revisors uppdrag upprätts ett avtal mellan revisorn och kunder. 

Detta avtal kallas för uppdragsbrev och kan vara både skriftligt och muntligt. Uppdragsbrevet 

utformas av revisorn i enlighet med regelverket RS 210 villkor för revisionsuppdrag som 

FAR har utarbetad. Uppdragsbrevet ska lämpligen upprättas innan uppdraget börjar för att 

undvika missförstånd om uppdraget.  I uppdragsbrevet dokumenteras och bekräftas att 

revisorn åtar sig uppdraget.  I detta brev beskrivs även revisionens syfte, omfattning, revisorns 

ansvar gentemot kunden och formen för den rapportering som kan förekomma.29

3.1.7 Revisionsstandarder 

 

 

FAR Samlingsvolym innehåller bland annat revisionsstandarder (RS). RS står för 

revisionsstandard i Sverige och används vid revision av en organisations årsredovisning, 

bokföring och företagsledningens förvaltning. RS som idag används är baserade på ISA 

(International Standards on Auditing) som ges ut av revisionsorganet IFAC. RS innehåller en 

mängd olika standarder inom revision. Bland dessa revisionsstandarder i Sverige finns det 

bland annat; revisionsstandard för översiktlig granskning (SÖG 2400 och 2410), 

revisionsstandard för närliggande tjänster (SNT4400) och revisionsstandard för revisors 

rapport som avser revisionsuppdrag med särskilt syfte (RS 800). 30

                                                 
27 

  

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340407&_dad=portal&_schema=PORTAL 2010-05-08 
28 FAR- Samlingsvolym 2008 del 2, Far förlag AB, 2008, s.50 
29 Ibid  s.212 
30 FAR- Samlingsvolymen 2009 revision, Stockholm, FAR förlag 2009,  s.171 

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340407&_dad=portal&_schema=PORTAL�
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SNT 4400 

SNT 4400 är för uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande 

finansiell information. Den typen av tjänst innebär att revisorn granskar vissa specifika poster 

eller resultat av en viss del av organisationen. Syftet för denna standard kan även vara 

rapportering av finansiella informationer. Rapporten avser granskning enligt särskild 

överenskommelse där revisorn, organisationen och eventuellt tredje man tillsammans 

bestämmer vilka granskningsåtgärder av revisionskaraktär ska tas med i den. Revisorn 

rapporterar de faktiska iakttagelserna vid de särskild överenskomna granskningsåtgärder och 

därefter bedömer de användarna av rapporten de granskningsåtgärder och iakttagelser som 

revisorn rapporterat och drar sina egna slutsatser av revisorns rapport.31

RS 800 

 

RS 800 Revisors rapport avseende revisionsuppdrag med särskilt syfte innehåller en 

standardiserad utformning av en rapport där revisorn uttalar sig om 

- finansiella rapporter som upprättats enligt andra för sammanhanget heltäckande 

redovisningsprinciper 

- vissa delar av finansiella rapporter 

- efterlevnad av avtalsenliga överenskommelser 

- finansiella rapporter i sammandrag 

Innan revisor åtar sig ett revisionsuppdrag med särskilt syfte, ska han eller hon försäkra sig 

om att det råder enighet med kunden om uppdragets exakta innebörd samt formen för och 

innehållet i den rapport som ska lämnas av revisorn.32

 

  

3.1.8 Revisors uppdrag 
 
En revisors uppgift kan vara olika. Men den vanligaste uppgiften som en revisor har är 

uppdrag där revisorn uttalar en åsikt om historisk finansiell information. Det vill säga revisorn 

efter en granskning som utförts lämnar en rapport där han uttalar en slutsats i form av en åsikt. 

Detta uppdrag kallas för bestrykandeuppdrag. Ramverk för bestyrkandeuppdrag finns 

beskrivet i FAR: s samlingsvolym 2009.  Detta ramverk definierar ett bestrykandeuppdrags 

beståndsdelar och målet med uppdraget. 33

Revisorns arbete i ett bestrykandeuppdrag resulterar i en rapport som t ex kan vara en 

revisionsberättelse eller ett revisorsyttrande. Ramverket för bestyrkandeuppdrag i sig ger inga 

 

                                                 
31 Ibid, s.487 
32 Ibid, s. 417 
33 FAR, Revision - En praktisk beskrivning, 2006, s. 21 
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detaljer om hur rapporten ska utformas. Men bestrykandeuppdraget har till syfte att tillåta 

revisorn göra två typer av uttalande; uttalande med hög men inte med absolut säkerhet eller 

med begränsad säkerhet.34

 

  

3.2 Revisionsprocessen 

Från revisionens start till dess att en revisionsberättelse lämnas kallas revisionsprocessen och 

kan delas in i följande moment: 

1. Planering 

2. Granskning 

3. Rapportering 

4. Dokumentation35

 

 

3.2.1 Planering 
Revision börjar med att revisorn gör en noga planering för vilka områden som ska granskas 

samt hur, när och av vem. Planeringen av revision ska vara ändamålsenligt och grunden för 

det är god kunskap om det företag som ska granskas. Därför ska revisorn börja planera sin 

revision genom att samla in information för att skaffa sig tillräckligt med förståelse om 

företagets redovisningssystem och system för intern kontroll. På så sätt utformar revisorn en 

effektiv insats för granskningen. Därefter bestämmer revisorn om vilka poster som bör 

granskas och vilka granskningsmetoder kan användas för att göra en mest effektiv revision. 

Med hjälp av denna planering kan revisor komma fram till ett uttalande i 

revisionsberättelsen.36

3.2.2 Granskning 

 

Granskningen syftar till att ge underlag för revisorns ställningstagande i revisionsberättelsen. 

Revisorn ska granska företagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s 

förvaltning. En av Revisorns huvudsakliga uppgift och det som kräver mest arbete och 

tidsåtgång är granskningen. Syftet med granskningen är att revisorn ska kunna ge uttalande 

om bedömning av: 

• resultaträkningen intagna uppgifter tillsammans med tilläggsupplysningar ger en 

rättvisande bild av bolagets resultat, 

                                                 
34 FAR, Revision - En praktisk beskrivning, 2006, s.21 
35 Moberg, K, Bolagsrevisorn, 2006,  s. 111 
36 FAR, Revision - En praktisk beskrivning, 2006, s.33-37  
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• balansräkningen redovisade tillgångarna och skulderna existerar och är bolagets 

egendom respektive förpliktelser på balansdagen samt att de är riktigt värderade, 

• samtliga tillgångar samt skulder och övriga förpliktelser upptagits i balansräkningen, 

• det uppgifter som finns med i resultatet och balansräkningen stämmer överens med 

bolagets räkenskaper, 

• Övriga information i årsredovisningen är förenlig med den bild av bolagets resultat 

och ställning som ges i resultat och balansräkningar och överensstämmer med 

revisorns kännedom om företaget.37

Revisorn kan välja att utföra sin granskning med olika metoder; granskning av kontroller, 

substansgranskning eller kombination av dessa. Granskning av kontroller betyder att revisorn 

granskar interna kontrollen för att se om det fungerar som den ska. Substansgranskning 

betyder att revisorn granskar innehållet i olika resultat och balansräkningar med mera. Vilken 

metod revisorn väljer för granskning beror i mycket hög grad på kvalitén på den interna 

kontrollen som ett företag har. Men eftersom ingen internt kontrollsystem är hundraprocentlig 

säkert väljer revisorn oftast utföra en substansgranskning. Vidare väljer revisorn alltid den 

metod som kan ta sig fram till granskningsmålet på effektivast sätt. 

 

38

Den information som en revisor skaffar sig genom granskning samlas in i ett så kallad 

revisionsbevis. Revisionsbeviset innehåller källdokument och bokföringsmaterial som 

årsredovisningen bygger på samt stödjande information från andra källor. Revisionsbeviset 

innehåller därmed den information som behövs för att revisorn ska komma fram till slutsatser 

som han eller hon baserar sitt uttalande på.

 

39

 

 

3.2.3  Rapportering 
  

När revisorn har granskat ett företags interna kontroll rapporterar han eller hon de iakttagelser 

och kritiska synpunkter som har kommit till stånd till olika beslutsfattare, i form av både 

muntliga och skriftliga rapporter. Rapporter kan exempelvis innehålla finansiella 

transaktioner som inte genomförts på ett tillräckligt säkert sätt eller brister i den interna 

kommunikations och informationssystem.40

                                                 
37 FAR, Revision - En praktisk beskrivning, 2006,  s. 58 

 

38 Ibid, s. 61 
39 ibid, s. 64 
40 FAR, Revision - En praktisk beskrivning, 2006, s,103 
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Revision av ett företag resulterar i att revisorn lämnar en revisionsberättelse som innehåller 

uttalanden och utgör en del av revisorsrapport som lämnas till beslutsfattare i företaget. 

Revisionsberättelsen är den enda offentliga årliga rapporten som lämnas av revisorn.  

Revisorn rapporterar då till årsstämman om årsredovisningen upprättats enligt 

årsredovisningslagen (ÅRL). Revisionsberättelsen kan ibland innehålla anledningar till 

avstrykande, anmärkningar eller särskilda upplysningar. Dessa anmärkningar och avvikelser 

måste framgå tydligt i revisionsberättelsen.41

Förutom den årliga rapporten som lämnas till företagsledningen lämnar revisorn också 

rapporter löpande under året. Dessa rapporter kan innehålla kritik och förslag till förbättringar 

och lämnas direkt till de berörda ansvariga i företaget. Därmed anses revisorer arbeta i 

förebyggande syfte.

 

42

3.2.4  Dokumentation 

 

Dokumentation avser det material som revisorn upprättad eller som revisorn hämtad in och 

bevarad i samband med genomförandet av revision. All granskning som har genomförts ska 

dokumenteras av revisorn. Dokumentationen fungerar som underlag för revisorns uttalanden 

och ska därmed visa de väsentlighets- och riskbedömningar som gjorts, vad som har 

granskats, hur granskningen utformats och i vilken omfattning. Revisionsdokumentationen 

ska innehålla sådan information som är väsentlig för att revisorns revisionsåtgärder. Av 

granskningsåtgärderna ska framstå vad revisorn har grundat sina slutsatser på. 

Dokumentationen ska bevaras väl för att göra det möjligt för andra medrevisorer, 

tillsynsverksamheter eller domstolar att se hur granskningen har utförts och vad den har 

omfattat samt vilka iakttagelser har gjorts. I RS 340 finns det riktlinjer för hur en 

dokumentation ska upprättas.43

 

 

3.3 Kommunikationsteori 

Shannon och Weaver har under andra världskriget försökt att utarbeta ett sätt att lösa de 

tekniska problemen i kommunikation mellan två olika kanaler. De har arbetat med det under 

andra världskriget på Bell Telephone Laboratories i USA. Främst var de intresserade av att 

hitta ett sätt att använda kommunikationskanalerna på effektivast möjligt sätt. Efter sin 

forskning har de lyckats presentera en teori som gjorde det möjligt att angripa problemen med 

att skicka en maximal mängd information genom en bestämd kanal och att mäta varje kanals 
                                                 
41 Ibid, 
42 Ibid,  
43 Ibid, s. 74 
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kapacitet i fråga om överföring av information. Shannon och Weaver hävdar att denna teori 

som från början grundades för att lösa de tekniska problemen i kommunikation är även 

tillämpligt att använda på hela frågan om mänsklig kommunikation.44

Shannon och Weavers kommunikationsmodell förklarar kommunikationen som en enkel och 

linjär process. Därför är modellen lätthanterligt för alla redan vid första inblicken. Forskarna 

presenterar sin kommunikationsteori i den nedanstående bilden. 

  

 

 
 
Figur 3: Shannons och Weavers kommunikationsmodell (1949)45

 
 

Enligt Shannon och Weaver är Källan till information är beslutsfattaren som besluter vilket 

meddelande som ska sändas. Det bestämda meddelande omvandlas sedan av sändaren till en 

signal och sänds genom kanalen till mottagaren. Mellan sändningen och mottagningen av 

signalen läggs sedan brus. Brus är allt som inte avsetts av sändaren eller källan vilket gör det 

svårare att avkoda den avsedda signalen på korrekt sätt. Forskarna menar att brus förvanskar 

alltid sändares avsikter oavsett om det orsakas av kanalen, publiken avsändaren eller själva 

meddelandet. Vidare menar de att brus begränsar den önskade informations flöden till 

mottagaren. Forskarna förklarar även att det alltid finns en informationskälla bakom sändaren 

och en destination efter mottagaren vilket man kan läsa lätt av modellen.46

Shannon och Weaver delar kommunikationen till tre problemnivåer i sin studie och dessa är: 

  

Nivå A ( tekniska problem): Hur exakt kan kommunikationssymbolerna kan överföras? Alla 

de tekniska problem som uppstår i denna nivå är enklast att förstå. 

Nivå B (semantiska problem):

                                                 
44 Fiske, J, Kommunikations teorier – en introduktion, 1997, s. 17 ff 

 Hur noggrant utrycker de överförda symbolerna den önskade 

betydelsen? Forskarna menar att i denna nivå är de semantiska problemen lätta att identifiera 

men svårare att lösa. 

45 Ibid, s. 18 
46 Ibid, s. 17 ff 
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Nivå C (effektivitetsproblem):

Forskarna hävdar att de tre problemnivåer som presenteras i modellen är besläktade och 

ömsesidigt beroende av varandra. Shannon och Weaver ville studera kommunikationen på 

alla dessa tre nivåer för att förbättra processens noggrannhet och effektivitet

 Hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen beteendet på 

önskat sätt? Här ser forskarna kommunikationen som  manipulering eller propaganda. 

47

 

 

3.4 Förväntningsgapsteorier 

Liggio var en av de första med att definiera begreppet förväntningsgap år 1974. Enligt honom 

är förväntningsgap en skillnad mellan vad revisorerna och användarna av 

redovisningsinformationen förväntar sig att en oberoende revisor ska uträtta. Efter Liggio har 

många forskare försökt att omdefiniera denna beskrivning. Även om de olika beskrivningarna 

inte helt överensstämde med varandra har de en gemensam nämnare; de 

redovisningsberättigade intressenterna och revisorernas uppfattningar om revision är olika.48

Förväntningsgap enligt Porter 

 

Här nedan presenteras två olika teorier om begreppet förväntningsgap. 

Porter professor i redovisning i Massey University i Nya Zeeland beskriver förväntningsgapet 

som en skillnad på vad samhället förväntar sig av revisorer och revisorers uppfattningar på 

vad samhället förväntar av honom eller henne. Hon beskriver förväntningsgapet i två delar; 

utförandegap och orimlighetsgap.49

Utförandegap: beskrivs som skillnaden mellan vad intressenterna rimligen kan förvänta sig av 

revisorn med hänsyn till lagar regler och rekommendationer kräver och vad intressenterna 

förstår att revisorerna utför. 

 

Orimlighetsgap: beskrivs som de orimliga förväntningarna på revisorn. Det betyder sådant 

som inte stämmer överens med gällande regelverk.50

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
47 Fiske, J, Kommunikations teorier – en introduktion, 1997, s.19 
48 Öhman, P, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, 2006, s.130 

 
49 Porter, B, An empirical study of the audit expectation- performance gap, 1993  Vol 24, s. 49-52 
50 Ibid 
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Förväntningsgap enligt FAR  

Ett förväntningsgap uppstår lätt när de olika intressenternas förväntningar på revisorn inte 

svarar mot vad revisorn faktisk kan och får göra.51

Det finns två olika sätt att minska förväntningsgapet. Ett sätt kan vara att informera 

intressenterna om vad revisorsrollen innebär och vad lagstadgad revision innebär. Ett annat 

sätt kan vara att tydligare skilja på vad som är VD:s och styrelsens ansvar samt vad som är 

revisorns.

 Enligt FAR kan förväntningsgapet uppstå 

vid redovisningens riktighet, obestånd och konkurs, förskingringar och andra oegentligheter. 

52 Branschorganisationen FAR har tagit fram följande teori om förväntningsgapet 

som uppstår inom revision. 

 
Figur 4, FAR (2006), ”Revision - En praktisk beskrivning” s,131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
51 FAR, Revision - En praktisk beskrivning, 2006, s.131 
52 Ibid 
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3.5 Sammanfattning av Teoretisk referensram 

Vi har sammanställt revisorsyrkesroll i nedanstående egen arbetat bild. Där har vi tagit med 

de väsentliga delar som berör revisorsyrkesroll. Dessa ger oss en bättre förståelse av en 

revisionsprocess samt underlättar att analysera revisionsprocessen mellan Ungdomsstyrelsen 

och revisorer som vi behandlar i uppsatsen. 

 

 
Figur 5:Revisors Yrkesroll, (egen bearbetad figur) 
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3.6 Tidigare forskning 

Flera tidigare forskningar presenteras för att ge information om forskningsläget inom 

problemområdet och därefter upptäcka eventuella luckor. De tidigare forskningsarbeten som 

tagits med i uppsatsen består av en forskningsprojekt, en avhandling, en statlig utredning och 

en tidigare magister uppsats. Dessa undersökningar berör förväntningsgap som uppstår i ett 

trepartsförhållande. 

 

3.6.1  Revisionens betydelse vid investeringsbeslut 
Revisionens betydelse är ett förekommande ämne som kommer i olika debatt och 

undersökningar.  I tidskriften balans presenteras ett forskningsprojekt som genomfördes av 

Karin Jonnergård professor och Ola Nilsson doktorand vid Växjö universitet år 2008. 

Undersökningen visar hur aktiebolag på Stockholm ser på revision och hur 

revisionsberättelsen används. Med detta ville forskarna undersöka om vad revisionen har för 

betydelse för kapitalmarknadens funktionssätt. En viktig fråga i undersökningen som 

forskarna har försökt ge svar på var om det fanns förtroende för revision och om det spelade 

någon roll för investerarna.  

Forskarna valde ut två företag från var och en av börslistorna för små, medelstora och stora 

företag och därefter genomförde enkätundersökningar. Undersökningen visade att revisionen 

har stor betydelse för vid såväl investeringar och som försäljning av aktier. Revisorn ses 

däremot en av flera inblandade parter som hjälper investerarna att bedöma informationen från 

företaget. Tilltron för revision bland investerarna är som högt när revisionen är gjord och när 

den är upprättad i enlighet med regelverk. Enligt resultatet av undersökningen är det alltså inte 

revisionsberättelsens innehåll eller revisorn som person som skapar tilltro till revision. 

Forskarna har även konstaterad i undersökningen att förväntningarna på revision är högt 

uppställda mellan investerarna i de undersökta företagen.53

 

 

3.6.2 Okunskap och otydlighet 

Vi har funnit en statlig utredning ”Fritid på egna villkor” (SOU 2 009:29) som berör 

förväntningsgapsproblemet mellan revisorer och statliga myndigheter. Utredningen granskar 

                                                 
53 http://www.farsrskomplett.se/folng-customer/document.do#top 2010-04-10 
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Ungdomsstyrelsen och statsbidrag som delas ut till ungdomsorganisationer Regeringen har 

bemyndigat statsrådet Nyamko Sabuni att tillkalla en särskild utredare för att undersöka vissa 

frågor om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Statsrådet har valt Ingela Håkansson att 

utreda dessa frågor. Som en del av utredningen granskades om Ungdomsstyrelsens kontroll 

och uppföljning av statsbidraget till ungdomsorganisationer skötts på ett sätt som gör det 

möjligt att se om de sökande ungdomsorganisationers information om sin verksamhet 

kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Det vill säga om ungdomsorganisationers granskning 

görs på ett godtagbart sätt.  Handläggaren analyserar även om Ungdomsstyrelsens 

reformarbete har varit tillräckligt i förhållande till den kritik de fått om handläggningsrutiner 

som gavs av Riksrevisionen (RN) år 2005. 54

En av kritiken som RN har framfört handlade om de krav som ställs på revisorsgranskning av 

ungdomsorganisationer. Där har RN tagit upp frågan om bland annat huruvida 

ungdomsorganisationers medlemsantal och antal lokalavdelningar ska intygas av revisorn. För 

att både förbättra kritiken från RN och ge revisorerna möjlighet att lämna synpunkter på 

normsystemets tydlighet har Ungdomsstyrelsen ordnat årliga möten. Detta skulle i sin tur ge 

Ungdomsstyrelsen möjlighet att förtydliga normerna. Men utredaren menar mötesformen har 

inte varit till mycket hjälp för att många revisorer som har bara enstaka uppdrag blir det alltför 

kostsamt att ägna en hel arbetsdag åt möten. Ingela Håkansson konstaterar i utredningen att 

Ungdomsstyrelsen har genom åren, utifrån RN: s kritik, förbättrad de brister som påpekats 

bland annat på revisorsrapportering avseende ungdomsorganisationers verksamhet och att ett 

utvecklingsarbete inom detta område pågår fortfarande.

 

55

Enligt direktiven från Regeringen skulle utredaren Ingela Håkansson efter avslutad utredning 

även lämna förslag på hur bidragsreglerna kan utformas för att formalisera 

ansökningsförfarandet och ungdomsorganisationers granskning av bidragsansökan. Vidare 

skulle utredaren lämna förslag på hur Ungdomsstyrelsen på så sätt ska ställa rimliga krav på 

likvärdighet och förutsägbarhet i bidragsgivningen. 

 

Ett av flera förslag som utredaren lämnar in är, om revisors granskning av 

ungdomsorganisationers uppgifter som lämnas i samband med ansökan om statsbidrag. Enligt 

de bestämmelserna som Ungdomsstyrelsen har, ska revisorn intyga tillförlitligheten i de 

uppgifter som lämnas av organisationens interna kontroll. Exempelvis ska revisorn intyga om 

tillförlitligheten av antalet bidragsgrundande medlemmar och antalet lokalavdelningars 

redovisning i ansökan om statsbidrag. Hur revisorn bör bestryka dessa uppgifter finns reglerad 

                                                 
54 http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/39/45/7d8bd6c1.pdf  2010-04-02 
55 Ibid 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/39/45/7d8bd6c1.pdf�
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i Ungdomsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Men utredaren menar att i föreskrifterna 

framgår inte att även det totala antalet medlemmar ska bestyrkas av revisorn. Ingela 

Håkansson lämnar förslag om att Ungdomsstyrelsen bör tydliggöra kravet på revisorskontroll 

genom att formalisera detta i förordningen. 

Det är avgörande för revisorernas uppdrag att det finns ett tydligt normsystem gällande de 

uppgifter som revisorn ska bestyrka. Enligt utredaren har de förändringar som genomförts 

inom föreskrifterna och allmänna råden fungerat bättre och tydligare idag men, anser att 

Ungdomsstyrelsen ska fortsätta att förtydliga normsystemet.56

3.6.3 Revisorers och intressenters uppfattning om revision 

 

Förväntningsgapet är ett fenomen som har intresserad många forskare genom tiderna. De 

tidigare forskningarna har riktat sig mer på orsaker till förväntningsgapet.  Liggio var en av de 

forskare som tidigt uppmärksammade förväntningsgapet mellan revisorer och deras klienter år 

197057

Avhandlingen består av tre delar då i första delen ingår intervjuer med 82 revisorer. Resultatet 

av första delen visar att trots olika förväntningar som intressenter har på revisorsrapport, visar 

det sig att revisorerna inte primärt utgår från deras behov. Revisorerna menar att de har lagar 

och riktlinjer som de måste följa. Detta visar att revisionens utförarintressen prioriteras 

framför dess användarintressen. 

. Peter Öhman som är ekonomi doktor och verksam som lärare och forskare vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall har skrivit en avhandling, ”Perspektiv på revision: tankemönster, 

förväntningsgap och dilemman”. Han jämför i avhandlingen revisorers och intressenters 

uppfattningar om revision i företag med spritt ägande. För att samla in data genomförde 

Öhman intervjuer med 82 revisorer, 73 intressenter samt uppföljande gruppintervjuer.  

I del två har Öhman intervjuad 73 redovisningsberättigade intressenter. Intressenter anser att 

den nyttan som man skulle kunna få av en granskning som revisor utför, är inte så stor som 

den skulle kunna vara. En stor del av de intervjuade intressenterna anser att 

revisorsrapportering borde vara utförligare och även tydligare med information om 

revisionens inriktning och utförande. 

I sista och tredje delen har Öhman kommit fram med förslag om hur förväntningarna kan 

minskas. Öhman föreslår att införa en lagstadgad basrevision och en marknadsstyrd tilläggs 

revision. Med basrevision menar han den revision som idag utförs enligt lagar och riktlinjer 

dock lite reducerad. Tillägsrevisionen ska däremot enligt förslaget vara ett komplement till 

                                                 
56 http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/39/45/7d8bd6c1.pdf  2010-04-02 
57 Öhman, P, Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, 2006, s.130 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/39/45/7d8bd6c1.pdf�
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basrevision och utföras om det finns en efterfråga bland intressenter. Han menar vidare att till 

följd av dessa förslag ska man ta hänsyn till revisorns position som kan utsättas och införa ett 

tak för skadestånd som kan krävas.   

 

3.6.4 Förväntningsgap; Faktorer, åtgärder, lösningar 
Ämnet förväntningsgap har även framkommit bland massor av studentuppsatser där 

problemet diskuteras ur olika bransch perspektiv. Författarna har valt en av dessa uppsatser 

som berör förväntningsgapet inom revisionsbranschen Uppsatsen ”förväntningsgapet inom 

revision Faktorer, åtgärder, lösningar” av Nyström och Sundqvist år 2008 beskriver de bakom 

liggande faktorer till förväntningsgapet inom revision. Undersökningen omfattar även de 

tidigare lösningar som har tagits fram för att minska förväntningsgapen och vidare lämnar 

förslag till åtgärder. I denna uppsats har studenterna med hjälp av litteraturstudier och en 

kvantitativ enkätundersökning samlat in data för att besvara frågeställningen.  

I uppsatsen har Nyström och Sundqvist kommit fram till att förväntningsgapet beror på olika 

faktorer och främst på revisionens syfte, där parterna har olika syn på detta syfte. Revision har 

som syfte att uppfylla de krav som ställs utifrån professionens fastställda syfte och mål som 

berör revision. Däremot förväntar sig intressenterna att revisionens syfte ska vara att uppfylla 

deras syfte och mål. Som åtgärd till förväntningsgapet har de två studenterna föreslagit att 

problemet kan elimineras i tre steg. Dessa är fastställande av revisionens syfte, inriktning och 

kommunikation. 58

3.6.5 Sammanfattning av forskningsläge 

 

Forskningsläget kan sammanfattas i att förväntningsgapet är ett förekommande problem inom 

trepartsförhållande. De tidigare forskningar som vi har tagit med i uppsatsen täcker väsentliga 

och relevanta delar i vår undersökning. Den avhandlingen som Öhman har genomfört har 

bevisat att det finns olika förväntningar hos revisorer och intressenter beroende på vilka 

uppfattningar de har om revision. I magister uppsatsen som Nyström och Sundqvist skrivit har 

studenterna klarlagt faktorer, åtgärder och lösningar till förväntningsgapet, där syftet med 

revision upplevs olika bland parterna. För att belysa problemet med förväntningsgap inom 

revision har staten tillkallat en utredare. Den statliga utredningen visar att förväntningsgapet 

uppstår på grund av otydligheter och okunskap hos både Ungdomsstyrelsen och 

ungdomsorganisationer avseende bland annat krav på revisorsrapport. Resultaten av Öhmans 

                                                 
58 Nyström, A & Sundqvist, D, förväntningsgapet inom revision- faktorer, åtgärder, lösningar , 2008, 
Magisteruppsats, Mittuniversitet 
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avhandling visar att olika uppfattningar om revision skapar en rad så kallade förväntningsgap 

mellan revisorer och intressenter. Slutlighen visar forskningsprojektet som Jonnegård och 

Nilsson genomförde att revisionen har stor betydelse vid investering och försäljning av aktier 

och att förväntningar på revision är stor mellan investerarna. Alla dessa tidigare forskningar 

har undersökt hur revision kommer till nytta och hur det uppfattas av olika aktörer i samhället 

samt ur olika perspektiv. Vi har funnit dessa artiklar intressanta för en jämförelse med vår 

undersökning då vi kommer fördjupa oss inom revisionsprocessen. Vidare vill vi ta reda på 

hur revisorer arbetar utifrån kriterier som Ungdomsstyrelsen ställer på revisorsrapportering. 

Dock har vi upptäckt att en del av tidigare forskning saknar tillämplighet för det specifika 

syftet som vi undersöker då de inte specificerar sig på just en revisionsprocess mellan 

revisorer och Ungdomsstyrelsen. Detta anser vi är en lucka som behöver undersökas. 
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4.EMPIRI 

___________________________________________________________________________ 
Detta kapitel börjar med att kort beskriva Ungdomsstyrelsens organisation. Detta följer 

sedan med att förklara hur processen med statsbidrag till ungdomsorganisationen fungerar. 

Därefter presenteras de intervjuer som genomförts med en av Ungdomsstyrelsens 

handläggare och revisorer. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Ungdomsstyrelsen 

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till 

inflytande och välfärd. Vi har också i uppdrag att fördela statsbidrag till integrations-, 

jämställdhets-, folkrörelseorganisationer och –projekt.59

Ungdomsstyrelsen jobbar med att ta fram kunskap om ungas levnadsvillkor och sedan 

förmedla det. Riksdagen och regeringen sätter upp mål för den nationella ungdomspolitiken 

som ungdomsstyrelsen sedan följer upp och stödjer kommunerna i deras ungdomspolitiska 

arbete. Ungdomsstyrelsen fördelar det statliga bidraget till ideella föreningar och har även 

internationellt ungdomssamarbete. Organisationen arbetar också med att fördela statsbidrag 

till frivilligorganisationer som arbetar för integration, motverkar diskriminering och jobbar för 

jämställdhet. Ungdomsstyrelsen stödjer samtidigt kvinnors organisering i egna 

sammanslutningar.

 

60

Regeringen styr Ungdomsstyrelsen genom årligt regelringsbrev och förordningar. I 

regelringsbrevet anger regeringen de mål som myndigheten ska uppnå med sin verksamhet,  

hur mycket pengar varje enskild myndighet ska få till sitt förfogande och hur dessa medel ska 

fördelas mellan myndighetens olika utgiftspost.

  

61

                                                 
59 

 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/statsbidraget_sa_funkar_det.pdf 2010-04-23 
60 Ibid 
61 Ibid 
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4.1.2 Ungdomsstyrelsens målgrupper 
Ungdomsstyrelsens målgrupper består av organisationer som arbetar med ungdomsfrågor på 

riks, regional och kommunal nivå. Ungdomsorganisationer, föreningsledare och ungdomar 

som deltar i lokala inflytandeorgan är också några av dessa målgrupper. Några andra viktiga 

målgrupper är organisationer som samlar kvinnor, HBT- grupper (homosexuella, bisexuella, 

transpersoner), nationella minoriteter och organisationer som arbetar med integration.62

4.1.3 Ungdomsstyrelsens organisation 

 

Organisationen består av ett insynsråd och fyra enheter. Utöver dessa finns det fyra 

referensgrupper som ska bidra med särskild kompetens till Ungdomsstyrelsen.  

De fyra enheterna är: 

Enheten för organisationsstöd: delar ut statbidrag till ideella organisationer som företräder 

etniska minoriteter, hbt - grupper, kvinnogrupper, nationella minoriteter, ungdomar och 

antidiskriminerings verksamhet. Enheten delar ut även bidrag i form av projektstöd till 

organisationer vilka jobbar med att förebygga och motverka rasism, främjar ungas fritid och 

organisation samt jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Enheten för nationell och kommunal ungdomspolitik: gör utredningar om ungdomars 

levnadsvillkor som handlar bland annat om ungas hälsa och utsatthet och ungas utanförskap 

på arbetsplatsen. Denna enhet stödjer även tjejjourers arbete mot hedersrelaterat våld. Här 

arbetar enheten med andra länder, EU, myndigheter och kommuner samt sprider kunskap och 

handlägger kommunalt bidrag. 

Enheten för internationell samarbete: denna enhet har hand om EU: s utbytesprogram Ung 

och Aktiv i Europa. Enheten har samarbetsprojekt med Turkiet, arbetar med EU information 

och ordnar metodutbildning för bland annat ungdomsledare. 

Stabsenheten: ger strategi, stöd och information till generaldirektören, ekonomi och 

personalfrågor, IT samt registrator.63

De fyra referensgrupperna är: 

 

• Ungdomsorganisationer, ungdomars inflytande och delaktighet 

• Nationella minoriteter, Etniska organisationer, HBT - organisationer 

• Kvinnors organisering, jämställdhet 

• Antidiskrimineringsverksamhet, rasism och intolerans 

 

                                                 
62 Ibid 
63 http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,743,00.html 2010-04-23 
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Ungdomsstyrelsen insynsråd utsetts också av regeringen och ska enligt målet ska uppfylla 

kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Dock har insynsrådet inte 

befogenhet att fatta beslut om det.64

 

 

4.2 Statsbidraget till ungdomsorganisationer 

Här presenteras hur ansökan om statsbidraget till ungdomsorganisationer går till. Vidare 

presenteras hur de sökande ungdomsorganisationer, utifrån regeringens och 

Ungdomsstyrelsens krav och kriterier bör formulera sin ansökan. En viktig del i denna 

presentation avser revisorer för att dessa spelar en central roll både i en bidragsprocess och i 

denna uppsats. 

Ungdomsstyrelsen vägleder genom en broschyr ”Statsbidraget - så funkar det” de 

ungdomsorganisationer som söker statsbidrag och revisorer som bestyrker uppgifterna i 

ansökan. I denna broschyr förklarar Ungdomsstyrelsen om hur bidragssystemet fungerar från 

medlemsräkning till utbetalning av bidrag och ger konkreta tips och stöd.65

Grunderna för hur målen för statsbidraget ska vara bestäms av riksdagen och regleras sedan 

av regeringen genom bidragsförordningar. Ungdomsstyrelsen har sedan sina 

bidragsföreskrifter och allmänna råd för att detaljera om hur bidragsförordningarna ska 

användas. Varje år delar Ungdomsstyrelsen ut statsbidrag till ungdomsorganisationer och år 

2010 fördelades 227 miljoner kronor till 93 ungdomsorganisationer för att ge stöd till ungas 

ideella engagemang. Av de 227 miljonerna utgjorde 71,9 miljoner statsbidrag och 155,1 

miljoner överskott av Svenska spel. Överskott från Svenska spel är ett bidrag förutom 

statligbidrag som organisationer söker och för att få det måste organisationer ansöka om det i 

samma blankett för ansökan om statsbidrag. Förutsatt att dessa bidrag används till att uppnå 

målen för statsbidraget, får ungdomsorganisationer bestämma själv hur de ska fördela 

pengarna i verksamheten.

 

66

När ungdomsorganisationer söker bidrag första gången kontrolleras deras verksamhet för att 

se om de lever upp till målen för statsbidrag och en fördjupad prövning görs sedan vart tredje 

år. Dessa mål går inte att få dispens från och består av: 

 

1. Främja barns och ungdomars demokratiska fostran 

2. Främja jämställdhet mellan könen 

3. Främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper 

                                                 
64 Ibid  
65http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,743,00.html 2010-04-16 
66 Ibid 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,743,00.html�
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4. Ge barn och ungdomar en meningsfull fritid 

 

5. Engagera fler ungdomar i föreningslivet.67

Förutom dessa mål finns det även grundläggande krav på ungdomsorganisationer. Kravet är 

att organisationer ska vara en öppen sammanslutning där medlemskapet ska vara frivilligt och 

självständigt. Organisationen ska även vara demokratisk uppbyggd och inte strida mot 

demokratins idéer.  När det gäller antalet medlemmar bygger kravet på att de ska bestå av 

personer i åldrarna 7- 25 och andelen av dessa ska utgöra 60 procent av organisationens totala 

medlemsantal.

 

68

Efter att ha uppfyllt dessa mål och krav kan organisationer söka bidrag i olika nivåer vilka är 

etableringsbidrag, utvecklingsbidrag och strukturbidrag. Ungdomsorganisationer får inte 

bidrag i mer är en nivå. Vilket bidrag organisationer har rätt till beror på medlemsantalet och 

antalet lokalavdelningar de har i ett visst antal län. Krav som ställs på ungdomsorganisationer 

för olika typer av bidrag är följande: 

 

 

Etableringsbidrag: minst 1000 medlemmar i 7-25 år 

          lokalavdelningar i minst 3 län, 

Utvecklingsbidrag: minst 2000 medlemmar i 7-25 år 

                               Lokalavdelningar i minst 10 län 

Strukturbidrag      : minst 3000 medlemmar i 7-25 år 

                               Lokalavdelningar i minst 10 län  

 

Både etablerings och utvecklingsbidrag lämnas i form av fast bidrag men strukturbidraget 

lämnas i form av både fast och rörlig bidrag. En annan skillnad som strukturbidragen har är att 

detta bidrag kan även lämnas till ungdomsorganisationer för funktionshindrade där 

organisationer  bara har 400 medlemmar i 7-25 år och lokalavdelningar i minst i 4 län.  

En annan typ av bidrag som ungdomsorganisationer kan söka kallas för särskilt bidrag. Detta 

bidrag kan ges till organisationer som avser sig ha speciella skäl att kräva särskilt bidrag. 

Exempelvis organisationer för funktionshindrade som kräver extra resurs.69

                                                 
67 

 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/statsbidraget_sa_funkar_det.pdf 2010-04-16 
68 http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,743,00.html 2010-04-16 
69 Ibid  
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4.2.1 Bidragsgrundande medlemskap 
För att ett medlemskap ska räknas som bidragsgrundande för statsbidrag måste den enligt 

bidragsförordningarna och bidragsföreskrifterna uppfylla vissa krav. Kravet är att 

medlemmen ska vara mellan 7-25 år, vara ansluten till en aktiv lokalavdelning, ska enligt 

stadgarna ha möjlighet att påverka beslut som rör om organisationens verksamhet och under 

underlagsåret ta aktiv ställning för medlemskap. Ställningstagandet betyder att medlemskapet 

måste förnyas varje år genom att medlemsavgift betalas ett år åt gången. Alla 

bidragsgrundande medlemmar måste finnas dokumenterad i organisationens 

medlemsförteckning där det finns information om namn, adress, födelseår, kön, datum för 

medlemsavgifts inbetalning och vilken lokalavdelning medlemmen är avsluten till.  Detta görs 

för att möjliggöra stickprov för att kontrollera dokumentationen av det enskilda 

medlemskapet. 70

4.2.2 Bidragsgrundande lokalavdelning 

 

För att en lokalavdelning ska räknas som bidragsgrundande måste den också enligt 

bidragsförordningarna och bidragsföreskrifterna uppfylla vissa krav. Dessa består av att 

lokalavdelningen ska ha godtagit egna stadgar, vara registrerad i ungdomsorganisationen 

lokalregister, bedriva verksamhet och redovisa det i verksamhetsredovisningen, ha en 

demokratisk struktur som beslutar om verksamheten och ekonomin, vara bidragsgrundande 

för bara en riksorganisation, ha minst fem bidragsgrundande medlemmar och inte får 

aktivitetsbidrag från Riksidrottsförbundet för underlagsåret. Ungdomsorganisationen ska ha 

en förteckning över lokalavdelningarna.71

4.2.3 Ansökan och kontrollen av underlaget till ansökan 

 

Riksorganisationer som söker statsbidrag ansvarar för att fylla i ansökningsblanketten och ta 

fram bilagor som behövs för detta ändamål. Dessa bilagor består av aktuella stadgar, 

verksamhets berättelse, årsredovisning eller årsbokslut, årsmötesprotokoll, protokoll över 

organisationens ordförande och firmatecknare och övriga bilagor som kan vara aktuella för 

organisationen. Lokalavdelningarna skickar underlag som verksamhetsredovisningar och 

medlemslistor till riksorganisationer. Riksorganisationen utför det största granskningen av 

underlaget för ansökan.72

När organisationen samlat ihop alla dessa och själv granskat alla dokument ska en 

auktoriserad eller godkänd revisor även granska underlaget för ansökan innan den lämnas till 

 

                                                 
70 http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/statsbidraget_sa_funkar_det.pdf 2010-04-18 
71 Ibid 
72 Ibid 
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ungdomsstyrelsen och skriva revisors rapport enligt de allmänna råden och checklistan för 

revisorsrapport. Revisors rapport avser en bedömning av organisationens interna kontroll. 

Inför en sådan granskning måste en revisor få möjlighet att utnyttja alla handlingar som ligger 

grund för en revision.73

Ansökan görs via ungdomsstyrelsens webbplats och måste skickas in senast den 1 september. 

Ansvaret för de skickade uppgifterna som ligger för grund för organisationens ansökan om 

statsbidrag, ligger på den sökande organisationens styrelse. Om ungdomsstyrelsen märker att 

bidrag har beviljats på felaktiga grunder kan den bestämma att inte betala ut bidraget eller att 

begära tillbaka det bidrag som redan har betalats ut.

 

74

4.2.4 Tidscykel för statsbidrag 

 

Den kalender år som organisationen lämnar sin ansökan till Ungdomsstyrelsen kallas för 

ansökningsår och det år som organisationen hämtar uppgifter om ansökan kallas för 

underlagsåret. Det år som bidraget söks för och betalas ut kallas bidragsår. 

 

2009 ________________________ 2010________________________ 2011 

underlagsår                                   Ansökningsår                                bidragsår 

4.2.5 Revisor och dess granskning 
Det uppdrag som revisor tar på sig är ett bestrykande uppdrag och berör tre olika parter; en 

revisor, en ansvarig part som i detta fall är ungdomsorganisationer och en avsedd användare 

som Ungdomsstyrelsen. Ungdomsorganisationen får välja själv vilken auktoriserad eller 

godkänd revisor ska utföra granskningen dvs. avtal upprättas mellan organisationen och 

revisorn. Genom uppdragsbrevet klarläggs uppdragets omfattning, syfte och respektive parters 

ansvar.75

Ungdomsstyrelsen genom allmänna råd om statsbidrag till ungdomsorganisationer (SKOLFS 

2006:13) förtydligar kraven på revisors rapportering. De allmänna råden utmärks även vad 

som bör ingå i granskningen och detta krav borde enligt Ungdomsstyrelsen uppfattas som ska 

för att undvika kompletteringar i efterhand. Eftersom de allmänna råden relaterar till kriterier i 

bidragsföreskrifter och bidragsförordningar måste de läsas tillsammans.

 

76

Revisor ska som tidigare sagt redogöra för sin granskning i en revisors rapport. Sedan 

används denna rapport som en offentlig handling. Granskningen måste vara upprättad som 

 

                                                 
73 Ibid 
74 http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/statsbidraget_sa_funkar_det.pdf 2010-04-16 
75 Ibid 
76 Ibid 
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god revisionssed kräver. Revisorn har allmän tystnadsplikt och ska genomföra en oberoende 

granskning av organisationen. Ungdomsstyrelsen kräver att revisorn ska granska 

organisationens interna kontroll system och se om organisationen har upprättat rutiner som 

försäkrar att ansökan är korrekt. Revisorn ska även se om dessa har gjorts i enlighet med 

bidragsförordning och bidragsföreskrifter. 77

 

 

Revisorn ska bland annat granska att antal medlemmar och lokalavdelningar som uppgavs i 

ansökan är korrekt och stämmer överens med medlemsförteckning och förteckning över 

lokalavdelningar. Eftersom det är praktisk och kostnadsmässigt svårt att granska allt i en 

organisation utför revisorn stickprov. Stickprovets storlek beror på revisors uppfattning av 

organisationen och bedömning av kvalitén på organisationens kontrollsystem och 

medlemsrutiner. Revisorn ska i sin revisorsrapport ange hur den genom stickprov granskad att 

medlemmar tagit aktivt ställningstagande för medlemskap under underlagsåret. Ett annat sätt 

för revisorn att granska medlemsantalet kan vara att medlemmarna genom telefon eller e-post 

själv bekräftar att de varit medlemmar under underlagsåret. Revisors rapport ska sedan 

bifogas med ansökan om statsbidrag till ungdomsorganisationer.78

4.2.6 Ungdomsstyrelsens egna kontroller 

  

När Ungdomsstyrelsen får in en ansökan om statsbidrag kontrolleras om alla handlingar som 

behövs finns med. Därefter skickar Ungdomsstyrelsen bekräftelse till organisationer om att 

ansökan har kommit in. Av de ansökningar som kommer in tar Ungdomsstyrelsen minst fem 

stycken för att göra en fördjupad kontroll av för att se om organisationen har korrekt underlag 

för ansökan och om den tar sin rättmätiga del av de pengar som finns att fördela. Om oriktiga 

uppgifter påträffas under den fördjupade kontrollen ändras uppgifterna i organisationens 

ansökan. Om dessa fel anses vara uppsåtliga görs en ytterligare utredning och en anmälan om 

bedrägeri till polisen görs av Ungdomsstyrelsen. Om de felaktiga uppgifterna har lämnats av 

revisorn anmäls den till Revisorsnämnden.79

4.2.7 Handläggningen av ansökan 

 

 Ungdomsstyrelsens kansli förbereder bidragsärenden och handläggarna bereder sedan 

ansökningarna och formulerar förslag till beslut. Handläggarna inom Ungdomsstyrelsen för 

diskussioner under handläggningsprocessen och kontaktar både organisationer och revisorer 

om bidragshandläggningen. Sedan möts handläggarna för statsbidraget inom 
                                                 
77 Ibid 
78http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/statsbidraget_sa_funkar_det.pdf  2010-04-21 
79 Ibid 
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Ungdomsstyrelsen, chefen för enheten för organisationsstöd och general direktören håller ett 

förberedande möte för att diskutera principfrågor. Därefter presenteras förslag till 

beslutsunderlag för generaldirektören. Avslutningsvis tas beslut om statsbidrag av chefen för  

enheten för organisationsstöd och beslut om statsbidrag i form av struktur, utvecklings, 

etablerings och särskild bidrag tas av Ungdomsstyrelsen.80

I en så kallad regeringsbrevet som skickas av regeringen till Ungdomsstyrelsen i mitten av 

december förklaras besked om hur mycket statsbidrag finns att dela ut under bidragsåret. Efter 

det är det Ungdomsstyrelsen som ger besked om hur medlen ska fördelas mellan 

organisationer och skickar sedan besked om avslag eller beviljande av medel i mitten av 

januari till dem. Om ungdomsstyrelsen i sitt besked påpekar att följa en viss utvecklingsfråga 

ska organisationen redovisa hur organisationen har arbetat med denna fråga innan nästa 

ansökningstillfälle. Utbetalningar av bidrag sker varje år den1 januari, 1 april, 1 juli och 1 

oktober.

 

81

4.2.8 Tidigare ansökan om statsbidrag hos Ungdomsstyrelsen 

 

 
Till ungdomsstyrelsen ansöker cirka 100 st ungdomsorganisationer om statsbidrag årligen. 

Under ansökningsåret  2010 har 101 st ansökningar kommit in. Av dessa har 93 st beviljats 

och 8 st fick avslag på sin ansökan. Orsakerna till avslagen kan vara olika men enligt 

handläggaren Lena Halberg på Ungdomsstyrelsen är det sällan pga. en revisors granskning. 

Dock kan det vara för att revisorn inte kunnat bestyrka de uppgifter som en organisation 

lämnar in som underlag för ansökan om statsbidrag. 

De har gått igenom 29 st  ansökningar som ungdomsorganisationer har ansökt  för bidrgasåret 

2010 och av dessa har 9 st fick avslag. Av dessa ansökningar som fick avslag har skälen för 

vissa varit att ungdomsorganisationerna inte uppfyllt de formella kraven i enlighet med 

förordningarna om statsbidrag till ungdomsorganisationer. För några andra har  orsaken för 

avslag varit att organisationerna inte uppfyllt de formella kraven för den nivån av bidrag de 

sökt eller att ungdomsorganisationer efter upprepade varningar från Ungdomsstyrelsen inte 

lämnat in de begärda kompletteringar som behövdes för handledningen av ansökan. 

Här nedan presenteras några av de 29 bidragsansökningar som vi fick ta del av att gå igenom. 

Vi beskriver lite kort om vilken typ av bidrag ungdomsorganisationerna sökt, besluten, skälen 

för besluten och hur mycket de fick i bidrag av Ungdomsstyrelsen. 

Ungdomsorganisation 1 

                                                 
80 Ibid 
81 http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/statsbidraget_sa_funkar_det.pdf 2010-04-21 
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Typ av bidrag som sökts: Etableringsbidrag 

Beslut: avslag 

Skälen för beslutet: organisationen uppfyller inte de formella kraven i enlighet med 9 § 3p i 

förordningen (2001: 1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Inga särskilda skäl 

föreligger för att ge särskilt bidrag i enlighet med 11 § i samma förordning. Organisationen 

uppfyller inte kravet på minst 100 medlemmar i åldern 7-25 år i bidragsgrundande 

lokalavdelning. Dispensansökan avslås. 

Ungdomsorganisation 2 

Typ av bidrag som sökts: etableringsbidrag 

Beslut: avslag 

Skälen för beslutet: organisationen har inte kunnat lämna in och styrka de handlingar som 

behövts för att bedöma ansökan. Ungdomsstyrelsen avslår ansökan pga. att den är 

ofullständigt. 

Ungdomsorganisation 3 

Typ av bidrag som sökts: strukturbidrag 

Beslut: avslag 

Skälen för beslutet: organisationen trots påminnelser inte har lämnat in de handlingar som 

behövts för att bedöma ansökan. Ungdomsstyrelsen avslår ansökan pga. att den är 

ofullständigt.  

Ungdomsorganisation 4 och 5 

Typ av bidrag som sökts: etableringsbidrag 

Beslut: avslag 

Skälen för beslutet: organisationen trots påminnelser inte har lämnat in de handlingar som 

behövts för att bedöma ansökan. Ungdomsstyrelsen avslår ansökan pga. att den är 

ofullständigt. 

Ungdomsorganisation 6 

Typ av bidrag som sökts: etableringsbidrag 

Beslut: avslag 

Skälen för beslutet: organisationen uppfyller ännu inte kraven som ställs för 

etableringsbidrag.  

Ungdomsorganisation 7 

Typ av bidrag som sökts: etableringsbidrag 

Beslut: ansökan bifölls 

Beviljad summa: 1 214 060  
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Ungdomsorganisation 8 

Typ av bidrag som sökts: utvecklingsbidrag 

Beslut: ansökan bifölls 

Beviljad summa: 1 505 174 

Ungdomsorganisation 9 

Typ av bidrag som sökts: strukturbidrag 

Beslut: ansökan bifölls 

Beviljad summa: 1 992 406 

Skälen för beslutet: strukturbidrag beviljas med dispens från kravet att ha verksamma 

lokalavdelningar i minst 10 län. 

Ungdomsorganisation 10 

Typ av bidrag som sökts: strukturbidrag 

Beslut: ansökan bifölls 

Beviljad summa: 2 715 984.82

 

 

4.3 Intervjuer  

4.3.1 Intervju med Ungdomsstyrelsen 
 
Kort presentation om respondenten från Ungdomsstyrelsen 

Lena Hallberg, 

Handläggare inom Ungdomsstyrelsen, 

Handlägger statsbidrag till ungdomsorganisationer och hon håller på med att skriva de 

förordningar och de riktlinjer som Ungdomsstyrelsen har. 

 

Ansökan om statsbidrag till ungdomsorganisationer 

Lena berättar att när ungdomsorganisationer ansöker om statsbidrag kräver Ungdomsstyrelsen 

att de ska skriva vilken typ av bidrag de söker och komma med underlag för det. Underlaget 

kan bestå av verksamhets berättelser, årsredovisningar, bokslut, stadgar, revisorsrapport osv. 

När ansökningarna har kommit in går handläggarna i Ungdomsstyrelsen igenom de och 

eventuellt kräver kompletteringar. Hon menar att varje stödform har egna förordningar och 

föreskrifter där Ungdomsstyrelsen ställer olika krav och kriterier till bland annat på revisorer. 

Krav som ställs på revisorer är att de ska vara antingen lekmanna, godkända eller 

                                                 
82  ungdomsstyrelsen diarienr: 20- 38/10 
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auktoriserade beroende på bidragstyp som söks.  Ansökningstiden för stöden för 

ungdomsorganisationer är det är under hösten och framförallt den 1 september. Sedan fattas 

besluten i början av året. Lena berättar vidare att bidraget ges för att organisationer ska kunna 

bedriva sin verksamhet. Det kan vara till personalkostnader, lokalkostnader, eller till datorer 

osv. Till skillnad från dessa kostnader, går bidraget istället till projektkostnader när man söker 

ett projektbidrag. 

Lena berättar att Regeringen har bestämt att delar av det Svenska Spel överskottet ska gå till 

ungdomsverksamheter. Riksförbundet får en väldigt stort pott och Ungdomsstyrelsen får en 

del av de pengarna. Av den delen (247 milj.) är bestämt att delas ut till ungdomsverksamheter. 

Minst 15 % av det ska gå till projektstöd. De övriga 80-85 % går till 

ungdomsorganisationerna. Det behövs ingen särskild ansökan för bidrag från Svenska Spel 

överskottet utan det krävs ett kryss iden befintliga ansökan om statligt bidrag till 

ungdomsorganisationer. Sen räknas beloppet procentuellt beroende på hur många 

organisationer det är som söker och hur stort organisationen som söker. När det gäller kriterier 

för det är det samma kriterier som för ansökan om statsbidrag. En skillnad är att de Svenska 

Spel pengarna ska redovisas särskild så att man redovisar vad man använt de till. De pengarna 

brukar i huvudsak gå till lokal verksamhet. Lena poängterar att ungdomsorganisationer ibland 

inte väljer att söka för det bidraget pga. moraliska eller värderingsmässiga aspekter. 

Exempelvis, ur perspektivet att många ungdomar fastnar i spelberoendet och vinsten från det 

ska gå tillbaka till ungdomar. 

Krav och förväntningar inom revisionsprocessen 

Regleringar för hur statsbidrag ska fördelas till ungdomsorganisationer görs av Regeringen. 

Ungdomsstyrelsen sätter upp riktlinjer för hur det ska gå tillväga. Förordningarna ställer i sig 

inte krav på att en revisor ska granska de sökande organisationers underlag för ansökan om 

bidrag men ställer krav på att medlemsuppgifterna ska kontrolleras. Med det menar Lena att 

förordningarna skapar krav i sig på en revisors granskning eftersom medlemsuppgifterna ska 

kontrolleras men inte av Ungdomsstyrelsen pga. Personuppgiftslagen (PUL).Men det 

befintliga kravet på revisorsbestrykande ställs för närvarande av Ungdomsstyrelsen genom 

Bidragsföreskrifter och Allmänna råd, säger hon. På grund av bidragsfusk 2005 bland de 

politiska ungdomsförbunden där man har rapporterad in felaktiga medlemsunderlag har det 

ställts ett krav från Riksrevisionen att Ungdomsstyrelsen måste stärka kontrollen. Efter det 

kom kravet på en auktoriserad eller godkänd revisor granska ungdomsorganisationerna och 

ange uttalande i en revisorsrapport. För Ungdomsstyrelsen fungerar revisorn som en garanti 

på att uppgifter som lämnas in av de bidragssökande organisationerna stämmer. 
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Lena Hallberg tror att det finns en okunskap och att revisorerna upplever att det är svårt att 

räkna och granska medlemsantalet. Det gäller både de etniska och kvinnoorganisationerna där 

man överhuvudtaget räknar medlemmar. Sen kan det också vara svårt för revisorer att granska 

uppgift om antalet lokala föreningar för att vissa ideella föreningar kanske inte har ett så bra 

intern rutin. Hon förklarar att medlemsantal och deras ställningstagande ändå måste granskas 

eftersom rätten till bidrag till ungdomsorganisationer bygger bland annat på antal 

bidragsgrundande medlemmar. Därför är det väldigt skiftande kvalité på de revisors rapporter 

som kommer in. Men nu har Ungdomsstyrelsen jobbat med det i några år så at det har blivit 

mycket bättre. En åtgärd som Ungdomsstyrelsen har tagit för att anpassa sig till revisorer är 

årliga möten med revisorer där de diskuterar bidragsföreskrifterna och allmänna råden. Lena 

menar att det är en klar kunskaps behov och tillägger att det inte var så många år sedan som 

det kunde vara svårt att hitta revisorer som kunde göra en sådan granskning. Om man tittar på 

de framtida behoven av specificeringen av revision så kanske kan revisorerna specificera sig 

på ideella organisationer och till och med på medlemsrapportering. Det finns många statliga 

bidragsgivare som Sida, Arvsfonden, Skolverket, Socialstyrelsen osv. Alla har inte krav på 

revisor, men det kan komma, påpekar Lena. Hon poängterar även att varje bidragsgivare som 

grundar sitt bidrag på organisationens omfattning, som till exempel medlemsantal eller antalet 

lokalavdelningar har någonstans alltid ett behov av en revisor.  

 

Lena berättar att Ungdomsstyrelsen är medveten revisorernas upplevda svårigheter om 

huruvida en auktoriserad eller godkänd revisor ska granska medlemsuppgifterna. Där inser 

hon att Ungdomsstyrelsen inte talar samma språk med revisorerna och ställer alltför stora 

krav.  Det vill säga Ungdomsstyrelsen har en bild av revisorernas granskning där revisorerna 

inte kan alltid leva upp till. 

Förekommande otydligheter inom revisionsprocessen  

Lena fäster uppmärksamheten på att revisorerna upplever otydligheter och därför känner att 

Ungdomsstyrelsen måste bli tydligare med vad de vill ha ut av revisorernas granskning. Hon 

förklarar att handläggarna i Ungdomsstyrelsen förstår att de inte talar samma språk med 

revisorerna. Med de otydliga föreskrifter som ställs på revisorers granskning kan det bli svårt 

att begära in någonting som revisorerna inte kan svara på. På samma sätt så kanske 

revisorerna gör någonting som de inte behöver i sin granskning som Ungdomsstyrelsen inte 

heller behöver. Otydligheterna mellan Ungdomsstyrelsen och revisorer kan enligt Lena även 
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bero på att revisorerna inte tillräcklig med uppgifter från organisationer eller kanske får ett 

dåligt underlag att basera sin granskning på. 

En annan otydlighet har varit när revisorn skulle granska organisationens internkontroll. Då 

var det så att Ungdomsstyrelsen ställde krav på att ungdomsorganisationer ska lämna ett intyg 

som visar hur den interna kontrollen ser ut. Bedömning av kontroll systemets kvalité kunde 

vara svårt för revisorer. Därför har Ungdomsstyrelsen kommit fram till att begära in det själv 

från de sökande organisationer och sedan bedöma om kvalitén utifrån den lägsta nivån. 

Därmed anger Lena att detta uppdrag har tagits bort från revisorn. Det är det som är mest 

krävande granskningen och kostar därför mycket för organisationen. 

Hantering av otydligheter inom revisionsprocessen 

Om Lena och de andra handläggarna i Ungdomsstyrelsen hittar frågetecken som till exempel 

otydligheter i avvikelser kontaktas antingen revisorerna direkt eller organisationen som 

egentligen har ett avtal med revisorn. Om det är bara en enkel fråga kontaktas revisorn i 

stället. Även revisorn kan komma med kompletteringar på sin granskning. Allt detta ingår i 

den första kompletterings runda vid en ansökningsprocess.   

Lena sammanfattar förväntningarna med att påpeka att Ungdomsstyrelsen är medveten om 

revisorers upplevda svårigheter med tillämpningen av vissa bidragsföreskrifter och allmänna 

råd.  För att minska förväntningarna har Ungdomsstyrelsen kontinuerligt försökt att möta 

revisorer för att anpassa sig till deras regelverk. Ungdomsstyrelsen har genom åren försökt att 

förtydliga sina krav och formuleringar. Men Lena inser att det fortfarande kvarstår vissa 

oklarheter mellan Ungdomsstyrelsen, ungdomsorganisationer och revisorer.  Därför inser hon 

att Ungdomsstyrelsen måste tydligare formulera sina föreskrifter där Ungdomsstyrelsen är 

tydligare med vad de vill ha ut av revisorerna. Hon tillägger sedan att det checklista som ställs 

på revisors rapportering och uttalande idag är inte helt optimal och behövs förtydligas och 

anser att det är bättre att förtydliganden görs tillsammans med revisorerna.  

Beslut om rätten till bidrag 

Rätten till bidrag enligt Lena grundar sig om de sökande ungdomsorganisationer uppfyller de 

målrelaterade och formella kraven för statsbidrag till ungdomsorganisationer. Avslagen i ett 

beslut kan bero på antal olika faktorer, exempelvis att de sökande organisationerna inte har 

haft ett underlags år eller bildade sina lokalföreningar för sent. En annan orsak kan vara 

ofullständiga ansökningar som kan handla om brister eller otydligheter. Men det är sällan 

revisorn intyg som ligger till grund för avslag. Däremot kan det enligt Lena vara uppgifter i en 

ansökan som revisorn inte kunnat bestryka såsom medlemsantal eller lokala föreningar. 

Ibland kan organisationer inte fylla kraven på antal föreningar som i sin tur kan ge avslag. Till 
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följd av det sänks kanske bidragsnivån ner som exempelvis mellan utvecklings eller struktur 

bidrag osv. Anonyma tips om oenigheter som också kan medföra ytterligare kontroll och 

eventuellt avslag. Handläggaren Lena förklarar att revisorerna inte gör någon bedömning om 

organisationer uppfyller kraven eller inte, utan gör en granskning av uppgifterna i ansökan. 

Sen är det Ungdomsstyrelsen som bedömer det. En avvikelse i revisorns rapport om antalet 

medlemmar gör att man inte gör ett direkt avslag på ansökan utan kanske sänker nivån på 

bidraget. Men avvikelsen ska enligt föreskrifterna inte ligga under lägsta nivån för bidrag. 

 

4.3.2 Intervju med revisorer 
 
Presentation av revisorer 
Revisor 1  

Monica Hedberg, 

Auktoriserad revisor från Öhrlings Pricewaterhousecoopers (PWC), 

Jobbar med ideellsektor. 

Revisor 2  

Anonym (kvinna), 

Auktoriserad revisor, 

Arbetar med revision av offentligt verksamhet, aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar. 

Revisor 3 

Anonym (man) 

Auktoriserade revisor, 

Arbetar både med ägarledda aktiebolag och ideella föreningar. 

 

 

Revisionsprocessen 

De intervjuade revisorerna upprättar ett uppdragsbrev innan de åtar sig ett uppdrag, med sina 

uppdragsgivare som i det här fallet är ungdomsorganisationer, för att tydlig beskriva 

uppdragets innehåll och informera vilket ansvar revisorn och dess uppdragsgivare ska ha i 

uppdraget. Revisorerna upprättar uppdragsbrevet även för att ange till vem de ska göra 

uppdraget och när de ska göra det. När revisorer avtalar om ett uppdrag för att granska 

ungdomsorganisationers ansökan för statsbidrag hos Ungdomsstyrelsen upprättar de först ett 

uppdragsbrev och lägger upp granskningen sedan i enlighet med revisionsstandarden RS 800 

(revisors rapport avseende revisionsuppdrag med särskilt syfte). Denna standard ger tydliga 
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rekommendationer om hur rapportering efter granskningen ska utformas. En annan standard 

revisorerna anger att de använder sig av är SNT 4400 (uppdrag att utföra granskningen enligt 

särskild överenskommelse rörande finansiell information). Genom SNT 4400 kommer 

revisorn överens med sin uppdragsgivare och eventuellt tredje om att vidta 

granskningsåtgärder av revisionskarakter som behövs samt rapportera de faktiska 

iakttagelserna. 

Revisorerna anger att förutom att granska i enlighet med lagar och standarder följer de även 

Regeringens bidragsförordningar och Ungdomsstyrelsens bidragsföreskrifter och allmänna 

råd vid granskningen. Dessa följer de i den mån förordningarna och föreskrifterna är förenliga 

med lagar och standarder som revisorerna har till hands. 

I revisionsberättelsen som i detta fall avser revisorsrapport till ungdomsorganisationer anger 

revisorerna att de har följt bland annat Årsredovisningslagen, God revisionssed, Föreningens 

stadgar och God redovisningssed vid granskningen. 

 

Uppdragsgivarens och Ungdomsstyrelsens kunskaper inom revision 

Två av de intervjuade revisorerna anser att Ungdomsstyrelsen har kunskap om den revision 

som utförs vid granskningen av ungdomsorganisationers underlag för ansökan. Revisorerna 

anger att Ungdomsstyrelsen skiljer från mängden klienter för att de har kontinuerligt kontakt 

med revisorer för att anpassa sig till dem. I annat fall anser dessa två revisorerna att 

uppdragsgivarnas eller intressenternas kunskaper inom revision antingen är lite eller inte på 

den nivå som efterfrågas. En annan revisor som vi intervjuade anser dock tvärtom, nämligen 

att uppdragsgivarna inte har det kunskap som behövs för att förstå sig på revision. 

 

Ungdomsstyrelsen krav och förväntningar inom revisionsprocessen 

Alla de intervjuade revisorerna upplever att kriterier som Ungdomsstyrelsen ställer på 

revisorsrapport är förenlig till en viss del med de standarder som revisorer har till hands. Dock 

tycker alla revisorer att Ungdomsstyrelsen ställer alltför detaljerade krav på revisorers 

rapportering. Som ett exempel hänvisar Monica till Ungdomsstyrelsen krav på bestrykande av 

antalet bidragsgrundande medlemmar. I det fallet anser hon att det är omöjligt för en revisor 

att gå igenom alla medlemmars uppgifter för att det skulle vara både tidskrävande och 

kostsam för organisation i fråga. Hon förklarar att granskningen av medlemmar blir enklare 

om Ungdomsorganisationen har en central medlemsförteckning. På så sätt kan man utföra 

stickprov ur en medlemsförteckning utförs. En annan revisor som vi intervjuade håller med 

henne och menar att Ungdomsstyrelsen ställer alldeles stora krav på medlemsgranskning och 
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även omfattande krav på en väl dokumenterad rapport, ofta för rädsla av konsekvenserna om 

något skulle gå fel. Han menar även att Ungdomsstyrelsen i detta fall inte gör någon risk och 

väsentlighetsanalys.  

Den sista av de tre intervjuade revisorerna instämmer också att kravet på bestrykande av 

medlemmar är för detaljerad samt är i stor omfattning. Hon tycker att detta krav ställs kanske 

på grund av byråkratiska skäl. Men hon förklarar att vissa uppgifter som Ungdomsstyrelsen 

begär ska bestyrkas av en revisor, upplevs ändå inte som meningsfull varken av henne eller av 

uppgiftslämnaren. Exempelvis kan det röra sig om ungdomsorganisationers medlemmars 

postadresser idag och deras kön. Denna revisor menar vidare att Ungdomsstyrelsens ställer 

krav på att revisorerna ska uttala sig med ”absolut säkerhet”, vilket revisorerna enligt lagar 

inte får göra. Det revisorerna kan enligt sina regelverk får göra är att uttala sig med ”hög men 

inte absolut säkerhet” uppger denna revisor. Alla dessa krav som Ungdomsstyrelsen ställer på 

revisorsbestrykande enligt henne är för att på detta sätt minska riskerna för att betala bidrag på 

fel grunder. 

Alla revisorer som vi intervjuade uppger sig känna svårighet med att uttala sig om 

medlemmarnas aktiva ställningstagande. För att påvisa aktivställningstagandet måste 

revisorerna enligt Ungdomsstyrelsen direktiv gå igenom alla medlemmar och se om de har 

bland annat betalat för medlemsavgift för varje räkenskapsår medlemskap. Detta anser 

revisorerna är i sin tur är alltför tidskrävande och kostsamt för både revisorn och 

uppdragsgivaren. 

Alla de intervjuade tillägger slutligen att oavsett förväntningarna som Ungdomsstyrelsen har 

på revisors rapport och granskning, baserar myndigheten inte sitt beslut om rätten till bidrag 

utifrån bara revisors rapport och granskning. Dock tycker de att Ungdomsstyrelsen får ett stöd 

av revisors uttalande i revisorsrapport.  

Risker till följd av oklara förväntningar på revision 

Alla intervjuade revisorer upplever att det skulle medföra risk om de skulle granska 

ungdomsorganisationers underlag för ansökan om statsbidrag hos Ungdomsstyrelsen utifrån 

bara bidragsföreskrifter och de allmänna råd som Ungdomsstyrelsen har. Revisorerna 

förklarar att risken kan vara att revisorerna kan anmälas hos Revisionsnämnden som ger en 

varning. 

En av revisorerna anser att när förväntningarna som uppdragsgivare och Ungdomsstyrelsen är 

olika på revisorsrapport kan det medföra tvister mellan alla de inblandade i 

revisionsprocessen. Det vill säga att Ungdomsstyrelsen kanske avslår ansökan, 

ungdomsorganisationer blir missnöjda med det revisionsarvode revisorn kräver på grund av 
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Ungdomsstyrelsens höga och detaljerade krav på ansökningarna. Risken blir då enligt 

revisorn att han kommer i kläm bland dessa olika och oklara förväntningar. Men alla revisorer 

i intervjun uppger att när de känner oro för risk i uppdraget tackar de antingen nej till det eller 

att försöker kontakta uppdragsgivaren eller Ungdomsstyrelsen för att reda ut oklarheterna. 

När det gäller att kontakta Ungdomsstyrelsen vid oklarheter medger revisorerna att de aldrig 

varit något problem. 

Åtgärder för reducering av förväntningsgap 

Alla de intervjuade revisorerna tycker att Ungdomsstyrelsen bör tydliggöra eller förenkla sina 

bidragsföreskrifter som ibland kan vara allt för höga och detaljerade. Som ett annat förslag 

tycker en av revisorerna att Ungdomsstyrelsen bör öka sina kunskaper inom 

revisionsstandarder som revisorerna använder sig av vid bestrykandeuppdrag. Revisorerna 

anser främst att Ungdomsstyrelsen bör tydliggöra krav på huruvida om revisorerna bestryka 

antal medlemmar och deras ställningstagande.  
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5.ANALYS 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel görs en analys med hjälp av teorier och samlade empiri material som 

presenteras i uppsatsen, för att kunna besvara frågeställningar. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Revisionsprocessen 

Moberg (2006) beskriver revisionen som en process där det börjar med att revisionsarbetet 

startas och slutar med att revisionsberättelse avlämnas. Denna process kan delas i fyra 

kategorier: planering, granskning, rapportering och dokumentation. Det empiriska materialet 

från intervjuade revisorer visar att deras uppfattning om revisionsprocess stämmer överens 

med den teoretiska definitionen som Moberg har.  

5.1.2 Planering 
Vid planering momentet ska revisorn tänka på vad som ska granskas, hur noggrant detta ska 

ske, till vem, när och hur. Det vill säga revisorn lägger upp ett strategi förutsatt att följa god 

revisionssed och god revisorssed.  De intervjuade revisorernas planering av revision stämmer 

överens med vad som bör göras vid planeringsmoment enligt referensramen vi har i 

uppsatsen. Dessa revisorer vid planeringsmomenten börjar med att upprätta ett uppdragsbrev, 

där de beskriver vad som ska ingå i uppdraget, varför och till vem. På så sätt försöker 

revisorerna minska förväntningarna som ställs på revisionen. När det gäller revision hos 

ungdomsorganisationer, som söker statsbidrag hos Ungdomsstyrelsen börjar respondenterna 

med att upprätta uppdragsbrev där de förklarar uppdragets innehåll och informerar vilka 

ansvar revisorn och uppdragsgivaren har under revisionsprocessen. Uppdragsbrev kan även 

innehålla information om vad det är för slags uppdrag som ska utföras. Uppdraget som 

respondenterna utför hos ungdomsorganisationer är av karaktären bestyrkandeuppdrag som 

leder till ett revisorsuttalande med hög men inte absolut säkerhet eller med begränsad 

säkerhet. En av respondenterna anser att Ungdomsstyrelsen begär ett uttalande med hög 

säkerhet i revisorsrapporten. Detta strider mot instruktionerna som finns i ramverken för 

bestrykande uppdrag. Han menar att Ungdomsstyrelsen inte gör någon risk och 

väsentlighetsanalys i detta fall. 

När revisorerna ska utföra ett bestrykandeuppdrag, formulerar de avtalet i enlighet med 

SNT4400. Denna standard enligt FAR är för uppdrag med särskild överenskommelse där 

revisorn, organisationen och eventuellt tredje man tillsammans bestämmer vilka 
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granskningsåtergärder av revisionskaraktär ska tas med i avtalet. De intervjuade revisorer 

talar om att SNT 4400 används vid bestrykandeuppdrag hos ungdomsorganisationer. Avtal 

som upprättas i enlighet med denna standard bidrar till att revisorn utvecklar en 

revisionsstrategi för vilka områden som ska granskas.  

 

5.1.3 Granskning 
Nästa steg i revisionsprocessen är granskning som ger underlag för revisors uttalande i 

revisionsberättelse eller rapport.  För att kunna ge ett uttalande måste revisorn då granska 

organisationens finansiella informationer samt förvaltning. Vid uppdrag hos 

ungdomsorganisationer granskar revisorn underlaget för ansökan om statsbidrag och 

organisationens eget kontrollsystem, för att på så sätt ge Ungdomsstyrelsen möjlighet att se 

om organisationen har upprättat rutiner som försäkrar att ansökan är korrekt. 

Ungdomsstyrelsen anger i bidragsföreskrifterna att en medlemsförteckning bör finnas hos 

ungdomsorganisationer för att revisorer ska kunna granska att medlemsuppgifterna i ansökan 

stämmer överens med medlemsförteckningen. Detta är även ett sätt för revisorer att göra 

stickprov för att kontrollera hur det enskilda medlemskapet har dokumenterats hos 

ungdomsorganisationer. 

Samtliga intervjuade revisorer anser att Ungdomsstyrelsens krav på revisors granskning kan 

vara allt för höga och detaljerade. Det kan röra sig om huruvida medlemsantalet stämmer 

överens med medlemsförteckningen som ungdomsorganisationen har och deras aktiva 

ställningstagande samt antal lokalavdelningar som ska granskas. När det gäller granskning av 

antal medlemmar anser alla revisorer som vi intervjuade att det inte tydligt framgår av 

Ungdomsstyrelsens föreskrifter om hur stor del av medlemmar ska granskas. Revisorerna 

menar att det ibland uppfattas som att exakta antalet medlemmar ska granskas. Avseende 

granskning av ställningstagande för medlemskapet hos ungdomsorganisationer bör revisorn 

enligt bidragsföreskrifterna granska information om namn, adress, födelseår, kön, datum för 

inbetalning av medlemsavgift och vilken lokalavdelning är medlemmen ansluten till. En av 

respondenterna anser att dessa krav för aktivställningstagande inte upplevs som meningsfull 

varken av henne eller uppgiftslämnare. Dock påpekar hon att alla dessa krav kan vara av 

byråkratiska skäl.  

Lena som är handläggare hos Ungdomsstyrelsen håller med till en viss del att vid 

granskningen svårigheter kan uppstå där revisorn ska uttala sig om huruvida medlemsantalet 

och antalet lokalavdelningar stämmer överens med ungdomsorganisationens underlag. Men 
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hon tillägger att eftersom rätten till bidrag baseras på antalet bidragsgrundade medlemmar 

som en ungdomsorganisation har är det av betydelse att dessa granskas.  

Vid utförande av granskning hos ungdomsorganisationer följer respondenterna bland annat 

FAR:s rekommendationer om god revisionssed för att få större förtroende från allmänheten. 

Detta påvisar att de intervjuade revisorer följer yrkesetiska regler och praxis vid 

genomförande av granskning.  

 

5.1.4 Rapportering 
Efter granskningen kommer rapportering då revisorn lämnar en revisionsberättelse i 

organisationens årsredovisning som sedan kommer att offentliggöras. Revisionsberättelsen 

fastställer att företagets finansiella informationer och förvaltning är upprättade i enlighet med 

lagar och praxis. Enligt FAR kan revisorn förutom revisionsberättelsen även lämna andra typ 

av rapporter till beslutsfattare i företaget. Dessa rapporter kan innehålla uttalande och förslag i 

förebyggande syfte. I en rapport som lämnas efter bestrykandeuppdrag tillåts revisorn att göra 

två typer av uttalande. Dessa uttalanden kan vara antingen med hög men inte med absolut 

säkerhet eller med begränsad säkerhet. Ungdomsstyrelsen ställer krav på att revisorn ska 

lämna en rapport efter sin granskning av ungdomsorganisationers underlag där han lämnar 

synpunkter eller avvikelser om ungdomsorganisationens underlag för ansökan.  

FAR rekommenderar att en revisorsrapport avseende revision med särskild syfte ska upprättas 

i enlighet med RS 800. Lena berättar i intervjun att i det här läget är det viktigt att en revisor 

kvalitetssäkrar organisationens information i rapporten eftersom de inte själva kan granska 

föreningsuppgifter och personuppgifter hos organisationer som söker bidrag på grund av 

PUL. 

 De intervjuade revisorer konstaterar att de upprätthåller sin rapport i enlighet med RS 800 

trots att Ungdomsstyrelsens kriterier inte alltid är förenliga med denna standard. Exempelvis 

påpekar revisorer Ungdomsstyrelsens krav på revisorsrapport som ska innehålla ett uttalande 

med absolut säkerhet som revisorerna inte får göra enligt ramverken för bestrykandeuppdrag 

och RS800. De intervjuade revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning i enlighet med 

RS 800. 

Tillämpandet av RS 800 tillsammans med SNT 4400 används som ett verktyg för att skapa en 

ordning i revision, då myndigheterna i synnerhet Ungdomsstyrelsen efterfrågar om rapport 

baserad på granskningsåtgärder.  
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Enligt FAR en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisning utgör ett besluts underlag 

för organisationens intressenter. Ungdomsorganisationers underlag för ansökan om 

statsbidrag tillsammans med revisorsrapport ligger till grund för Ungdomsstyrelsens beslut för 

att bevilja eller avslå ansökan om bidrag. Det empiriska materialet från intervjuade revisorer 

tyder på att Ungdomsstyrelsen inte fattar sina beslut utifrån bara den rapport som de lämnar in 

men att Ungdomsstyrelsen får ett stöd av revisorsrapporten. Detta kunde man tydlig se på de 

beslut som fattades, inom 29 stycken ansökningar som avser ansökningsåret 2010, som vi har 

gått igenom i vår undersökning. Det framgår även i intervjun med Lena att några få av 

ansökningarna har fått avslag på grund av att revisorn inte kunnat bestyrka som exempelvis 

medlemsantal eller lokalavdelningar. En avvikelse i revisorsapport om antalet medlemmar gör 

att Ungdomsstyrelsen inte gör ett avslag på ansökan utan de kanske sänker nivån på bidraget.  

 

5.1.5 Dokumentation  
Alla moment från planering till rapportering samlas i en dokumentation där det visas vilka 

väsentlighets och riskbedömningar som har påträffats under processen. I detta moment 

redogörs hur granskningen har gjorts och hur omfattande det har varit för att beslutsfattare ska 

kunna göra en bedömning. En bristfällig dokumentation försvårar bedömningen av 

revisorsarbete. Därför anses det som ett allvarligt fel att inte föra ordentligt och tydlig 

dokumentation. En av de intervjuade revisorerna berättar att Ungdomsstyrelsen ställer ganska 

omfattande krav på väl dokumenterade rapporter ofta för rädsla av att något skulle gå fel. 

Därför är revisorn uppmärksam vid dokumentering av väsentlighet och riskbedömning som 

dyker upp under revisionsprocessen. Eftersom risken kan vara att Ungdomsstyrelsen tar beslut 

på fel grunder och revisorn kan bli anmäld hos Revisionsnämnden som kan ge en varning.  

 

5.2 Förväntningsgap under revisionsprocessen  

Begreppet Förväntningsgap kategoriseras i två delar enligt Porter. Den första kallar Porter för 

utförandegap och andra orimlighetsgap. Utförandegap uppstår när Ungdomsstyrelsen ställer 

krav på att revisorn ska granska och sedan bestryka det underlag som ungdomsorganisationer 

har för ansökan om statsbidrag. Grundläggande principer och vägledande förklaringar om hur 

en revisor ska bestryka information i underlaget finns beskrivet i revisionsstandarder. Enligt 

revisorerna kräver Ungdomsstyrelsen att den revisorsrapport som ska lämnas in, ska innehålla 

fler uppgifter än vad revisorerna kan utföra i samband med ett bestrykandeuppdrag.   I det 

fallet menar revisorerna bland annat bestrykandet av antal medlemmar som en 
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ungdomsorganisation har.  Därigenom stämmer Ungdomsstyrelsens uppfattning om hur 

bestrykandet ska vara inte överens med bestämmelser i standarder som revisorer använder vid 

bestrykandeuppdrag. Samtidigt är Lena själv medveten om att Ungdomsstyrelsens krav som 

ställs på revisorer är stora. Hon menar att Ungdomsstyrelsen har en bild av revisorernas 

granskning som revisorerna inte alltid kan leva upp till. Dock visar samma intervju med 

Ungdomsstyrelsen att dessa kompletterande information behövs för att bland annat försäkra 

sig om kvalitén i organisationens interna kontrollsystem.  

Enligt Porter uppkommer orimlighetsgap när intressenterna har orimliga förväntningar på 

revisorn. I bidragsföreskrifter och allmänna råden som Ungdomsstyrelsen har framgår det att 

revisorn ska granska och sedan uttala sig om medlemmarnas ställningstagande för 

medlemskap för det år som är underlagsår till ansökan om bidrag. Detta krav anses vara 

orimligt enligt samtliga revisorer då det är svårt att bestryka och ta reda på om medlemmarna 

har tagit aktiv ställning. De menar att det är omöjligt att gå genom varenda medlem för att 

kontrollera om årsavgiften för medlemskap är betald. Detta skulle vara väldigt tidskrävande 

och kostsamt för både revisorer och uppdragsgivare. Lena håller med revisorerna och säger att 

de måste tydligare formulera sina föreskrifter där de ska vara ännu förtydligare med vad de 

vill ha ut av revisorerna. 

Ungdomsstyrelsen har en mall idag som inte är helt optimal och som behövs förtydligas och 

det är bättre att de görs det tillsammans med revisorerna för att undvika orimliga 

förväntningar.  Dessa yttranden kan sammanfattas som att under revisionsprocessen 

framkommer orimliga krav på revisorsgranskning som i sin tur skapar förväntningsgap. 

 Enligt FAR: s teori uppstår förväntningsgap när olika intressenters förväntningar på revision 

inte svarar mot vad revisorn kan faktiskt göra. FAR: s förväntningsgaps teori visar två sätt att 

minska förväntningsgapet. Ett sätt att minska förväntningarna kan enligt FAR vara att 

revisorn informerar intressenterna vad revisorsroll och lagstadgad revision innebär. Lena 

påstår att Ungdomsstyrelsen har under de senaste åren ordnat årligmöte med revisorer dels för 

att förbättra och förtydliga sina föreskrifter och dels för att få ökad förståelse om 

revisionsarbete. I den statliga utredningen (SOU 2009:29) som vi har presenterad framgår att 

de årliga möten, inte har haft den förväntande effekten. Eftersom de revisorer som har endast 

enstaka uppdrag, har inte velat ägna en helarbetsdag åt dessa möten. Dock framgår även i vår 

intervju med två revisorer att de deltar i årliga möten och därför finns det möjlighet att reda ut 

otydligheterna inom föreskrifter och allmänna råden.  Vidare anser de att uppdragsgivarnas 

och intressenternas kunskap inom revision inte är på den nivå som efterfrågas än idag, vilket 

enligt revisorerna behöver förbättras.  
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5.3 Kommunikation under revisionsprocessen  

Shannon och Weaver förklarar med hjälp av en kommunikationsmodell hur en 

kommunikationsprocess, från att sändaren skickar kodade meddelande till att mottagaren tar 

emot, fungerar. Mottagaren tar emot meddelandet, avkodar det och ger feedback. Under 

processen kan meddelandet störas av någon form av brus. I detta fall kan Ungdomsstyrelsen 

ses som en sändare som genom föreskrifter och allmänna råd sänder ett meddelande till 

mottagaren, som är revisorer. Otydligheter som revisorer upplever inom Ungdomsstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd ses som bruset i kommunikationen. 

 

Vårt empiriska material visar att Ungdomsstyrelsen har som mål att genom sina föreskrifter 

och allmänna råd förmedla vad de vill ha bland annat av revisorsgranskning. Dock hävdar 

Lena att under kommunikationsprocessen med revisorer, skapas feltolkningar på grund av 

Ungdomsstyrelsens och revisorers olika uppfattningar om vad som ska granskas. 

Feltolkningarna gäller främst inom granskning av medlemsuppgifter och lokal avdelningar. 

Revisorerna som vi intervjuade instämmer Lenas argument om detta problem. 
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6. SLUTDISKUSSION  

___________________________________________________________________________ 

Slutligen i detta kapitel förs en slutdiskussion kring ämnet som undersöks med hjälp av de 

analyser som gjorts. Vidare ges förslag till fortsatt forskning kring det undersökta ämnet i 

uppsatsen. 

___________________________________________________________________________ 

Vi har genom vår undersökning insett att revisorer som har haft uppdrag att granska 

ungdomsorganisationers underlag för statsbidrag hos Ungdomsstyrelsen, följer under 

revisionsprocessen ramverken för bestrykandeuppdrag som utges av FAR. Inför uppdraget 

förbereder revisorerna sig genom att avtala med sin uppdragsgivare (ungdomsorganisation) i 

enlighet med SNT 4400 där de anger att utföra granskningen utifrån ramverken 

bestrykandeuppdrag. Därefter planerar de att utforma revisorsrapporten i enlighet med RS 

800.  Studien visar att under revisionsprocessen uppkommer svårigheter särskild under 

granskningsmomenten. Vi har med hjälp av vårt empiriska och teoretiska underlag konstaterat 

att Ungdomsstyrelsen ställer alltför detaljerade och höga krav på revisorsgranskning av 

ungdomsorganisationer. Revisorerna anser att Ungdomsstyrelsen får ett stöd av revisors 

rapport dock den rapport som Ungdomsstyrelsen kräver in enligt nuvarande kriterier 

innehåller mer än vad revisorer kan bestryka. Exempelvis rör det sig om bestrykande av antal 

medlemmar, deras ställningstagande och antal lokalavdelningar. Vi anser att de krav som 

ställs på revisorer är omfattande och detaljerade med tanke på vad revisorer kan utföra enligt 

standarder som revisorer har till sitt förfogande. Samtidigt är vi medvetna om att 

Ungdomsstyrelsen behöver dessa omfattande och detaljerade uppgifter eftersom de grundar 

storleken på statsbidraget till ungdomsorganisationer på bland annat medlemsantal och 

lokalavdelningar. Studien visar att det inte är endast revisorsrapport som ligger till grund, men 

har en avgörande betydelse för Ungdomsstyrelsens beslutsfattande vid statsbidrag till 

ungdomsorganisationer.  

Undersökningen har visat att det råder olika uppfattningar mellan Ungdomsstyrelsen och 

revisorer om hur granskningen ska utföras och vilka bestämmelser ska tillämpas. Detta är en 

tydlig indikation på att det finns ett förväntningsgap mellan dem. Förväntningsgapet uppstår 

mestadels när Ungdomsstyrelsens normsystem definieras och uppfattas olika av dessa parter. 

Trots att Ungdomsstyrelsen utifrån Riksrevisionens och revisorers kritik har genomgått 

förbättringar inom normsystemet för revisorsgranskning sedan 2005, håller vi med revisorer 

att Ungdomsstyrelsen bör fortsätta förtydliga det normsystem de har idag. De årliga möten 
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som Ungdomsstyrelsen ordnar har bidragit till att kommunikationen mellan 

Ungdomsstyrelsen och revisorer har förbättrats. Därför anser vi att en fortsättning av årliga 

möten skulle ge partnerna möjlighet att informera och anpassa sig till varandra.  

6.1 Självkritik 

I förhållande till undersökningens omfattning har tiden varit begränsad. Detta ledde till att alla 

resurser såsom teoretisk material och empirisk material inte kunnat användas fullt ut. Flera 

intervjuer hade givit större underlag för att stärka slutsatsen ännu mer och skapa större 

tillförlitlighet i uppsatsen. Dock har det under uppsatsgången uppstått svårigheter med att 

boka tid med revisorer som kunde intervjuas. Detta på grund av att april och maj månaderna 

är en högsäsong för revisorer. 

Ett annat problem som inträffade under undersökningsstadiet var ändrig av frågeställningar i 

uppsatsen. Detta medförde att de redan insamlande intervjumaterialen inte stämde helt 

överens med de senaste frågeställningarna.   

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Vi anser att det skulle vara intressant att utföra en undersökning om vilka krav som ställs på 

revisorsgranskning hos andra myndigheter som delar bidrag till ungdomsorganisationer. Det 

skulle även vara intressant att undersöka hur myndigheter som inte ställer krav på 

revisorsgranskning säkerställer sig om information som lämnas in för bidrag. 
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8. BILAGOR 

___________________________________________________________________________ 

8.1 Bilaga 1 

Intervjufrågor till revisorer 

1.Hur förbereder ni er inför ett uppdrag med särskild överenskommelse? Följer ni en viss 

mall?  

2.Vilka lagar och bestämmelser använder ni er av när ni utför bestrykande uppdrag? (Ex vid 

ansökan om statligt bidrag till ungdomsorganisationer) 

3.Upplever ni att klienter har kunskap om dessa regler och bestämmelser som ni använder er 

av?  

4.Upplever ni att kriterier som ställs på revision är förenliga med standarder( regler och 

bestämmelser) ni har till hand? Hur agerar ni när de inte är förenliga?  

5.Hur agerar ni när det uppstår oklara förväntningar inom uppdraget ni får? Vilka är de 

vanligaste missuppfattningar ni har gentemot varandra?  

6.Vad tycker ni om kriterier som ungdomsstyrelse ställer för ansökan om bidrag? Vad är det 

att ni anser att vara problematiskt vid bidragsansökan? 

7.Vilka förväntningar har ungdomsstyrelse på er rapportering?  

8.Medför det några risker när förväntningarna är olika? Isf vilka risker? 

9.Vem känner ni största ansvar för? 
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8.2 Bilaga 2 

Intervjufrågor till Ungdomsstyrelsen  

Kort presentation om respondenten från Ungdomsstyrelsen 

Vad är det för organisationer som brukar söka bidrag hos er? 

Berätta lite kort om en bidragsprocess  

 Överskott från Svenska spel AB - hur fungerar det? 

Hur kommer revisorerna i bilden? Och varför? 

Finns det några regleringar inom förordningar som ställer krav på revisorers granskning av 

organisationers underlag för bidragsansökan? 

Vilka kriterier upplever du att revisorer har svårighet att tolka tror du? 

Vad beror de flesta avslag som ungdomsorganisationer får på sin ansökan om  

statsbidrag? 

 Anser ni att det finns något missförstånd mellan er och revisorer? 

Anser du att det finns otydligheter mellan er och revisorer? 

Hur hanterar ni när det uppstår oklarhet mellan er och revisorer? 
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8.3 Bilaga 3 

CHECKLISTA: Revisorsrapport 

Revisorsrapporten från den godkända eller auktoriserade revisorn ska innehålla uppgifter 

enligt punkter 1–13.  

Antal bidragsgrundande medlemmar 

1. Rapportering av hur revisorn har granskat att organisationens medlemsförteckning eller 

andra handlingar, som lokala eller regionala medlemsförteckningar, uppfyller de krav som 

ställs om underlag hos organisationen (enligt3 § i bidragsföreskrifterna).  

Särskild rapportering om någon av uppgifterna i organisationens medlemsförteckning eller 

andra handlingar saknas. 

 2. Bestyrkande av organisationens antal bidragsgrundande medlemmar respektive totalt antal 

medlemmar som uppfyller de krav som ställs för medlemmar och som uppges vid 

ansökningstillfället (enligt 4 § i bidragsförordningen, 2 § 4 p. och 6 § i bidragsföreskrifterna).  

Anges antal bidragsgrundande medlemmar respektive totalt antal medlemmar? 

3. Rapportering av hur revisorn har granskat att uppgifterna i ansökan om antal medlemmar 

stämmer mot organisationens medlemsförteckning eller andra handlingar, som lokala eller 

regionala medlemsförteckningar.  

Särskild rapportering av i vilken omfattning avvikelser och identifierade brister har 

framkommit i samband med granskningen. 

4. Rapportering av hur revisorn genom stickprov har granskat att enskilda medlemmar enligt 

organisationens medlemsförteckning uppfyller de krav som ställs för bidragsgrundande 

medlem (enligt 2 § 4 p. i bidragsföreskrifterna).  

Särskild rapportering av antal stickprov som har gjorts, hur urvalet har gjorts och om, och i så 

fall i vilken omfattning, avvikelser och identifierade brister har framkommit vid stickproven. 

Antal bidragsgrundande lokalavdelningar 

5. Bestyrkande av organisationens antal bidragsgrundande lokalavdelningar som uppfyller de 

krav som ställs för lokalavdelningar och som uppges vid ansökningstillfället (enligt 5 

bidragsförordningen och 2 § 5 p. i bidragsföreskrifterna).  

Anges antal bidragsgrundande lokalavdelningar? 

6. Rapportering av hur revisorn genom stickprov har granskat att enskilda lokalavdelningar 

uppfyller de krav som ställs för bidragsgrundande lokalavdelning (enligt 2 § 5 p. i 

bidragsföreskrifterna).  
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Särskild rapportering av antal stickprov som har gjorts, hur urvalet har gjorts och om, och i så 

fall i vilken omfattning, avvikelser och identifierade brister har framkommit vid stickproven. 

7. Rapportering av hur revisorn genom stickprov har granskat att lokalavdelningarnas 

verksamhetsredovisningar uppfyller de krav som ställs (enligt 4 § i bidragsföreskrifterna).                   

Särskild rapportering av antal stickprov som har gjorts, hur urvalet har gjorts och om, och i så 

fall i vilken omfattning, avvikelser och identifierade brister har framkommit vid stickproven. 

Granskning av organisationens eget kontrollsystem 

8. Rapportering av på vilket sätt kontrollsystemet har granskats. 

9. Bedömning av kontrollsystemets kvalitet utifrån villkoren för bidraget. 

10. Bedömning av i vilken utsträckning kontrollsystemet efterlevs. 

Övriga upplysningar som ska ingå i revisorns rapport 

11. Uppgifter om vilka handlingar som har varit tillgängliga vid granskningen. 

12. Rapportering av om det har framkommit andra uppgifter vid den genomförda 

granskningen som kan vara relevanta för Ungdomsstyrelsens bedömning av ansökan. 

13. Kontaktuppgifter till den revisor som har utfört granskningen (företagsnamn, revisorns 

namn, adress, telefon, e-post).  
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8.4 Bilaga 4 

 
§ Bidragsförordning 
DEPARTEMENT: JUSTITIEDEPARTEMENTET 
SFS nr: 2001:1060 
Rubrik: Förordning (2001:1060) 
om statsbidrag till ungdomsorganisationer 
 
 
MÅLEN FÖR STATSBIDRAGET 
1 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till ungdomsorganisationer 
för att 
1. främja barns och ungdomars demokratiska fostran, 
2. främja jämställdhet mellan könen, 
3. främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper, 
4. ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, och 
5. engagera fler ungdomar i föreningslivet. 
FORMER AV BIDRAG 
2 § Statsbidrag till ungdomsorganisationer lämnas i form av strukturbidrag, 
utvecklingsbidrag, etableringsbidrag och särskilt bidrag. Strukturbidraget 
består av dels ett fast belopp, dels ett rörligt belopp. Det rörliga beloppet 
skall grundas på antalet medlemmar i åldrarna 7–25 år och antalet 
lokalavdelningar. Utvecklingsbidraget och etableringsbidraget består av ett 
fast belopp. 
3 § Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel. 
Ett bidragsår avser det statliga budgetåret. 
DEFINITIONER 
4 § Med en medlem i en ungdomsorganisation avses i denna förordning den 
som 
1. är ansluten till en lokalavdelning inom organisationen, 
2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens 
verksamhet och inriktning, och 
3. för året närmast före bidragsåret aktivt tagit ställning för ett medlemskap 
genom att ha betalat medlemsavgift eller ansökt om medlemskap. 
5 § Med en lokalavdelning inom en ungdomsorganisation avses i denna 
förordning en sådan avdelning 
1. som har antagit stadgar och är införd i ungdomsorganisationens register 
över lokalavdelningar, 
2. i vilken medlemmar och organ utsedda av medlemmarna beslutar om 
avdelningens verksamhet och ekonomi, och 
3. som bedriver verksamhet. 
STRUKTURBIDRAG, UTVECKLINGSBIDRAG OCH ETABLERINGSBIDRAG 
6 § Strukturbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation som 
1. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt, 
2. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte 
strider mot demokratins idéer, 
3. har minst 3 000 medlemmar i åldrarna 7–25 år som utgör minst 60 procent 
av organisationens totala medlemsantal, och 
4. har lokalavdelningar i minst tio län. 

 

7 § Strukturbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation för funktionshindrade 
om organisationen 
1. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt, 
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2. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte 
strider mot demokratins idéer, 
3. har minst 400 medlemmar i åldrarna 7–25 år som utgör minst 60 procent 
av organisationens totala medlemsantal, och 
4. har lokalavdelningar i minst fyra län. 
8 § Utvecklingsbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation som 
1. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt, 
2. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte 
strider mot demokratins idéer, 
3. har minst 2 000 medlemmar i åldrarna 7–25 år som utgör minst 60 procent 
av organisationens totala medlemsantal, och 
4. har lokalavdelningar i minst tio län. 
9 § Etableringsbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation som 
1. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt, 
2. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte 
strider mot demokratins idéer, 
3. har minst 1 000 medlemmar i åldrarna 7–25 år som utgör minst 60 procent 
av organisationens totala medlemsantal, och 
4. har lokalavdelningar i minst tre län. 
10 § Om det finns särskilda skäl får strukturbidrag, utvecklingsbidrag eller 
etableringsbidrag beviljas en organisation även om den inte uppfyller kraven i 
6–9 §§. 
SÄRSKILT BIDRAG 
11 § Särskilt bidrag får lämnas till en organisation om 
1. organisationens ungdomsverksamhet eller en viss tillfällig verksamhet 
bland ungdomar är av en sådan karaktär att den särskilt bör främjas, eller 
2. det finns något annat särskilt skäl för sådant bidrag. Särskilt bidrag får 
lämnas också till organisationer som beviljas strukturbidrag, utvecklingsbidrag 
eller etableringsbidrag. 
BESLUTANDE MYNDIGHET 
12 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Ungdomsstyrelsen. 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
13 § En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är 
skyldig att lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och 
andra uppgifter som Ungdomsstyrelsen bestämmer. 
14 § Ungdomsstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag inte skall betalas ut, 
om bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter. Ungdomsstyrelsen 
får också besluta att bidrag som har lämnats på grund av felaktiga uppgifter 
skall betalas tillbaka. 
15 § Ungdomsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 
16 § Ungdomsstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna 
förordning. 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 
2001:1060 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första 
gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2004. 
2. Förordningen (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer skall 
upphöra att gälla vid utgången av år 2003. 
3. För statsbidrag som har beviljats enligt den gamla förordningen gäller 
den förordningen. 

§ Bidragsföreskrifter 
STATENS SKOLVERKS FÖRFATTNINGSSAMLING 
ISSN 1102-1950 
SKOLFS 2006:11 
UNGDOMSSTYRELSENS FÖRESKRIFTER OM STATSBIDRAG 
TILL UNGDOMSORGANISATIONER 2005-12-16 
Ungdomsstyrelsen föreskriver med stöd av 16 § förordningen (2001:1060) 
om statsbidrag till ungdomsorganisationer följande. 
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INLEDANDE BESTÄMMELSER 
1 § De grundläggande bestämmelserna om ungdomsorganisationernas 
rätt till statsbidrag för sin verksamhet finns i förordningen (2001:1060) om 
statsbidrag till ungdomsorganisationer. 
2 § I dessa föreskrifter avses med 
1. bidragsår, det budgetår, dvs. perioden 1 januari – 31 december, för vilket 
bidrags söks 
2. underlagsår, det verksamhetsår från vilket uppgifter hämtas för att ligga till 
grund för ansökan om bidrag 
3. organisationen, ungdomsorganisation som ansöker om statsbidrag 
4. bidragsgrundande medlem, den som fyllt sju men inte 26 år och som enligt 
vad som framgår av organisationens medlemsförteckning eller motsvarande 
dokument har betalat fastställd medlemsavgift för året eller – utan att ha 
betalat sådan avgift – efter dokumenterad ansökan har beviljats medlemskap i 
organisationen under underlagsåret 
5. bidragsgrundande lokalavdelning, lokalavdelning som har minst fem 
bidragsgrundande medlemmar. 
STRUKTUR-, UTVECKLINGS- OCH ETABLERINGSBIDRAG 
Förutsättningar för bidrag 
3 § Hos organisationen skall finnas en förteckning eller andra handlingar 
med uppgifter om varje medlems namn, adress, födelseår, kön, datum för 
inbetalning av medlemsavgift eller, om sådan uppgift saknas, datum för 
skriftlig eller elektronisk dokumenterad ansökan om medlemskap. Det skall 
också anges till vilken lokalavdelning medlemmen är ansluten. 
4 § Varje bidragsgrundande lokalavdelning skall årligen upprätta en skriftlig 
verksamhetsredovisning. Av denna skall framgå vilken organisation som 
avdelningen utgör bidragsgrund för samt vilken verksamhet som avdelningen 

bedrivit under underlagsåret. I redovisningen skall vidare anges vilka 
personer som utgör avdelningens styrelse eller motsvarande organ samt 
antalet bidragsgrundande medlemmar i avdelningen. 
5 § En lokalavdelning kan utgöra bidragsgrund för endast en (1) 
organisation. En lokalavdelning är inte bidragsgrundande, om den för 
underlagsåret får aktivitetsbidrag från Riksidrottsförbundet. 
Ansökan 
6 § Ansökan om bidrag skall göras på en särskild blankett som Ungdomsstyrelsen 
tillhandahåller och ha kommit in till myndigheten senast den 1 
september året närmast före bidragsåret. Ansökan skall innehålla de 
uppgifter och handlingar som anges i 7 § samt vad som i övrigt framgår av 
ansökningsblanketten. 
Det medlemsantal som uppges vid ansökningstillfället är det antal 
medlemmar som den 31 december eller den sista dagen i lokalavdelningarnas 
verksamhetsår kan räknas som bidragsgrundande medlemmar. 
7 § Ansökan skall innehålla en redogörelse för de rutiner och system för 
kontroll som organisationen tillämpar för att säkerställa att uppgifterna i 
ansökan är korrekta. 
Till ansökan skall fogas en rapport från en av organisationen utsedd 
auktoriserad eller godkänd revisor med bestyrkande av dels uppgifterna i 
ansökan vad avser antalet bidragsgrundande medlemmar och lokalavdelningar, 
dels den ekonomiska redovisningen för det senast avslutade 
räkenskapsåret. Rapporten skall också innehålla revisorns granskning av hur 
organisationen har följt rutiner och system för kontroll som avses ovan. 
Revisorn skall för sin granskning ha tillgång till de handlingar som avses i 3 
och 4 §§. 
Dispens 
8 § En organisation som önskar dispens enligt 10 § förordningen 
(2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer skall med angivande 
av skälen ange detta i sin ansökan om bidrag. 
SÄRSKILT BIDRAG 
Ansökan 
9 § Ansökan om bidrag skall göras på en särskild blankett som Ungdomsstyrelsen 
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tillhandahåller och ha kommit in till myndigheten senast den 1 
september året närmast före bidragsåret. Ansökan skall innehålla de 
uppgifter och handlingar som framgår av ansökningsblanketten. 
Bestämmelsen i 8 § tillämpas också på en ansökan om särskilt bidrag. 
10 § Organisationen skall till sin ansökan foga en ekonomisk redovisning 
avseende det senast avslutade räkenskapsåret. Den skall vara bestyrkt av en 
auktoriserad eller godkänd revisor. 
Resurskrävande verksamhet 
11 § Särskilt bidrag kan ges till ungdomsorganisationer för funktionshindrade 
på grund av särskilt resurskrävande verksamhet. Bidraget utgår i 
sådant fall i form av schablonbidrag. En organisation som anser att sådana 
skäl finns, ansöker om särskilt bidrag samtidigt med ansökan om statsbidrag. 

 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 
12 § Ungdomsstyrelsen prövar vid varje ansökningstillfälle organisationens 
ansökan om bidrag utifrån de krav för statsbidrag som beskrivs i 4–11 §§ 
förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer och de 
förutsättningar för bidrag som beskrivs i dessa föreskrifter. En prövning görs 
också utifrån de mål för statsbidrag som beskrivs i 1 § i samma förordning. 
Prövningen utifrån målen äger som längst giltighet i tre år. Därefter ska 
organisationen prövas på nytt. 
13 § I de fall en organisation fått avslag på en ansökan om ett visst slags 
bidrag, får Ungdomsstyrelsen utan särskild ansökan om detta pröva om 
organisationen i stället skall beviljas ett annat slags bidrag. 
14 § En ansökan om statsbidrag som kommer in för sent kan avvisas, om inte 
anstånd med ansökan medgetts. 
15 § Organisationens styrelse ansvarar för att de uppgifter och handlingar 
som ligger till grund för organisationens ansökan om bidrag är korrekta och 
fullständiga. 
UTBETALNING OCH PERIODISERING 
Strukturbidrag 
16 § Bidraget betalas ut med en fjärdedel vardera efter den 
1 januari, den 1 april, den 1 juli och den 1 oktober under bidragsåret. 
Utvecklings- och etableringsbidrag 
17 § Bidraget betalas ut vid två tillfällen under bidragsåret. 
Särskilt bidrag 
18 § Bidrag om högst 100 000 kr betalas ut vid ett tillfälle under bidragsåret. 
Större bidrag betalas ut vid två tillfällen. 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
19 § Ungdomsstyrelsen kan även i andra fall än de som avses i 13 § på eget 
initiativ ta upp fråga om bidrag till en organisation. 
20 § Ungdomsstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter. 
Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då de utkom från 
trycket i SKOLFS och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för 
bidragsåret 2007. Bestämmelserna i 3 § om krav på uppgift om datum för 
inbetalning av medlemsavgift respektive skriftlig eller elektronisk 
dokumenterad ansökan om medlemskap tillämpas för första gången i fråga 
om statsbidrag för bidragsåret 2008. Genom dessa föreskrifter upphävs 
Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2001:32 ) om statsbidrag till 
ungdomsorganisationernas verksamheter. 

§ Allmänna råd 
STATENS SKOLVERKS FÖRFATTNINGSSAMLING 
ISSN 1102-1950 
SKOLFS 2006:13 
UNGDOMSSTYRELSENS ALLMÄNNA RÅD OM STATSBIDRAG 
TILL UNGDOMSORGANISATIONER 2006-04-10 
I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för tillämpningen av 
bestämmelserna i 7 § i Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2006:11) 
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om statsbidrag till ungdomsorganisationer. 
INLEDNING 
De allmänna råden förtydligar kraven på innehåll i ansökan om statsbidrag 
beträffande dels redogörelsen för de rutiner och system för kontroll som 
organisationen tillämpar för att säkerställa att uppgifterna i ansökan är 
korrekta och dels den rapport som skall fogas till ansökan från en av 
organisationen utsedd auktoriserad eller godkänd revisor. 
ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR 
Med bidragsförordning avses förordningen (2001:1060) om statsbidrag till 
ungdomsorganisationer. 
Bidragsföreskrifter 
Med bidragsföreskrifter avses Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 
2006:11) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. 
Revisor 
Med revisor avses den auktoriserade eller godkända revisor som enligt 7 § 
bidragsföreskrifterna skall bestyrka uppgifter i en rapport som fogas till den 
bidragssökande organisationens ansökan. 
Villkoren för bidraget 
Med villkoren för bidraget avses villkoren för 
• medlem och lokalavdelning i 4 och 5 §§ bidragsförordningen, 
• bidragsgrundande medlem och bidragsgrundande lokalavdelning i 2 § 4–5 
pp. och 5 § bidragsföreskrifterna, 
• underlag hos organisationen och bidragsgrundande lokalavdelning i 3–4 
§§ bidragsföreskrifterna och 
• antal medlemskap vid ansökningstillfället beräknat enligt 6 § st. 2 
bidragsföreskrifterna. 
Organisationens eget kontrollsystem 
Med organisationens eget kontrollsystem avses de rutiner och system för 
kontroll som organisationen tillämpar för att säkerhetsställa att uppgifterna i 
ansökan är korrekta enligt 7 § bidragsföreskrifterna. 

ORGANISATIONENS REDOGÖRELSE 
I ANSÖKAN FÖR DET EGNA KONTROLLSYSTEMET 
Redogörelsen i ansökan för organisationens eget kontrollsystem bör 
innehålla uppgifter om på vilket sätt organisationen inför ansökningstillfället 
har 
• lämnat information till lokalavdelningarna om villkoren för bidraget och på 
vilket sätt organisationen har efterfrågat de uppgifter som redovisas vid 
ansökningstillfället, 
• genomfört kontroll av att villkoren för bidraget är uppfyllda, och om och i så 
fall i vilken omfattning avvikelser och identifierade brister framkom i samband 
med kontrollen och 
• vidtagit åtgärder för att i förekommande fall revidera felaktiga uppgifter som 
framkommit vid kontroll av att villkoren för bidraget är uppfyllda. 
BESTYRKANDE AV UPPGIFTER I REVISORNS RAPPORT 
Stickprov 
När stickprov används för att bestyrka uppgifter om antal bidragsgrundande 
medlemmar och lokalavdelningar i rapporten bör 
• deras antal bestämmas med hänsyn till organisationens storlek och 
kvaliteten på organisationens eget kontrollsystem, 
• antal stickprov och hur urvalet gjorts redovisas och 
• redovisas om, och i så fall i vilken omfattning, avvikelser och identifierade 
brister har framkommit vid stickproven. 
Antal bidragsgrundande medlemmar 
Revisorns rapport vad avser bestyrkande av antalet bidragsgrundande 
medlemmar bör innehålla uppgifter om 
• hur revisorn har granskat att organisationens medlemsförteckning eller 
andra handlingar, som lokala eller regionala medlemsförteckningar, uppfyller 
de krav som ställs om underlag hos organisationen enligt 3 § i bidragsföreskrifterna, 
• organisationens antal bidragsgrundande medlemmar respektive totalt antal 
medlemmar som uppfyller de krav som ställs för medlemsantal och som 
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uppges vid ansökningstillfället enligt 6 § 2 st. i bidragsföreskrifterna, 
• hur revisorn har granskat att uppgifterna i ansökan om antal medlemmar 
stämmer mot organisationens medlemsförteckning eller andra handlingar, 
som lokala eller regionala medlemsförteckningar, och om och i så fall i vilken 
omfattning avvikelser och identifierade brister har framkommit i samband med 
granskningen och 
• hur revisorn genom stickprov har granskat att enskilda medlemmar enligt 
organisationens medlemsförteckning uppfyller de krav som ställs för 
bidragsgrundande medlem enligt 2 § 4 p. i bidragsföreskrifterna. 
Antal bidragsgrundande lokalavdelningar 
Revisorns rapport vad avser bestyrkande av antalet bidragsgrundande 
lokalavdelningar bör innehålla uppgifter om 
• hur revisorn genom stickprov har granskat att enskilda lokalavdelningar 
uppfyller de krav som ställs för bidragsgrundande lokalavdelning enligt 2 § 5 
p. bidragsföreskrifterna och 
• hur revisorn genom stickprov har granskat att lokalavdelningarnas 
verksamhetsredovisningar uppfyller de krav som ställs enligt 4 § 
bidragsföreskrifterna. 
GRANSKNING AV ORGANISATIONENS EGET 
KONTROLLSYSTEM I REVISORNS RAPPORT 
Granskningen av organisationens eget kontrollsystem i revisorns rapport bör 
innehålla uppgifter om 
• på vilket sätt kontrollsystemet granskats, 
• revisorns bedömning av kontrollsystemets kvalitet utifrån villkoren för 
bidraget och 
• revisorns bedömning av i vilken utsträckning kontrollsystemet efterlevs. 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR I REVISORNS RAPPORT 
Revisorns rapport bör innehålla uppgifter om 
• vilka handlingar som har varit tillgängliga vid granskningen, 
• om det framkommit andra uppgifter vid den genomförda granskningen som 
kan vara relevanta för Ungdomsstyrelsens bedömning av ansökan och 
• adressuppgifter till den revisor som utfärdat rapporten. 
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