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Sammanfattning 
Lekmannarevisionen av de kommunala aktiebolagen utförs idag av förtroendevalda 

individer, dessa individer är för det mesta valda direkt i kommunfullmäktige från 

politiska partier. Lekmannarevisionen de utför riktar sig mot verksamhetsgranskning, 

det vill säga en granskning av att de kommunala aktiebolagens verksamhet sköts 

ändamålsenligt. Vid denna granskning anlitar vanligen lekmannarevisorerna sakkunniga 

biträden från någon av de fyra stora revisionsbyråerna i Sverige som ett hjälpmedel med 

expertkompetens. Lekmannarevisionen av de kommunala aktiebolagen har på senare år 

blivit starkt ifrågasatt för dess tillvägagångssätt och kvalitet, kritiken har främst handlat 

om att lekmannarevisionen som sådan inte utförs som en oberoende granskning.  

  

För att bringa klarhet i denna kritik valde vi att göra en studie på lekmannarevisionen av 

de kommunala aktiebolagen, det gjorde vi genom att besvara följande frågeställningar:  

 Vilka problem förekommer på grund av beroendesituationer vid 

lekmannarevision av kommunala aktiebolag?  

                                                                                 

av kommunala aktiebolag? 

 

Syftet med denna studie var att studera vilka beroendeproblem som förekommer mellan 

parterna lekmannarevisorerna med de sakkunniga biträdena, de kommunala 

aktiebolagen med sina auktoriserade revisorer och kommunen. Vi syftade även till att 

utifrån lekmannarevisorernas, ordföranden av den kommunala revisionen och Sveriges 

Kommuner och Landstings synpunkter finna lämpliga åtgärder för att förbättra 

lekmannarevisionen av de kommunala aktiebolagen. Tillika identifiera skillnader 

mellan majoritets- och minoritetspartier samt jämföra el- och bostadsbolag mot övriga 

kommunala aktiebolag.  

 

Studien genomfördes genom kvalitativ metod med ett deduktivt angreppssätt där vi 

utgick från tre huvudteorier, Intressentmodellen, Agentteorin, Moral Hazard och ett 

antal underbyggande modeller ämnade för förbättrande åtgärder. Utifrån dessa teorier 

utformade vi intervjuteman för våra semistrukturerade intervjuer, totalt utförde tio 

intervjuer, vi intervjuade nio lekmannarevisorer från fem olika kommuner i Sverige och 

en representant från Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

Resultatet och analysen av studien påvisade en del beroendeproblem vid 

lekmannarevision av kommunala aktiebolag. Lekmannarevisorerna riktade viss kritik 

mot kommunfullmäktiges engagemang i lekmannarevisionen, vid val av 

lekmannarevisorer yttrades ett missnöje i att kommunfullmäktige inte hade några krav 

på lekmannarevisorernas kompetens. Studien visade även att ingen form av 

beroendeutvärdering utfördes på nyvalda lekmannarevisorer. Resultat och analys visade 

även att lekmannarevisorer från minoritetspartier riktade större kritik till 

lekmannarevisionen som sådan jämför med lekmannarevisorer från majoritetspartier, 

detta är intressant i och med att de i ett oberoendeperspektiv ska arbeta helt opolitiskt. 

 
 
Nyckelord: Lekmannarevision, beroendeproblem, kommunala aktiebolag  



 ii 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Karl Johan Bonnedahl som har varit ett stort 

stöd under uppsatsens gång. Vi vill även rikta ett tack till alla respondenter från olika 

kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting som ställt upp på intervjuer för att 

göra denna studie möjlig.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till familj och vänner som har stöttat oss under studiens gång. 

 

 

 

____________________  ____________________ 

Julia Mörk   Isak Nordkvist 

Umeå, 2014-05-16  Umeå, 2014-05-16   
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1. Inledning    
Syftet med denna introduktion är att ge läsaren en grundläggande förståelse f   

problematiken inom området beroende revision generellt samt inom den kommunala 

sektorn. Beroendeproblem och kvalité har under en lång tid varit föremål för forskning 

och studier av revision. Dessa studier har dock främst behandlat den privata sektorn 

och dess publika bolag (Svanström, 2012. s. 337). 

 

 
 

1.1 Problembakgrund  

                                                                        

                                                                              

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                             

akt                                                                               

                                                                              

                                                          aktiebolag vilket inte är 

kravbelagt för kommunens delägda aktiebolag (SFS 1991:900, 3 kap 17 § 2 st.). På 

grund av dessa EU-direktiv skriver Cassel (2000. s. 50) att uttrycket lekmannarevisor 

stiftats. Kommunallagen (SFS 1991:900, 3 kap 17 § 4 st.)                                 

       roendevalda revisorerna i kommunen ska revidera kommunala aktiebolag 

tillsammans med de auktoriserade eller godkända revisorerna.                      

                                                                                     

auktoriserade revisorns arbete (SFS 2005:551, 10 kap 6 §). Lekmannarevisorernas 

arbete är istället att granska bolagets verksamhet så att den sköts ändamålsenligt och 

tillfredsställande ur ett ekonomiskt perspektiv samt att beakta den interna kontrollen i 

verksamheten (SFS 2005:551, 10 kap 3 §). 
 

Vidare är lekmannarevisorerna en del av kommunens förtroendevalda revisorer, utsedd 

av fullmäktige (SFS 1991:900, 3 kap 17 § 4 st., 9 kap 1 §). Det finns inget krav att de 

förtroendevalda är medlemmar i ett politiskt parti. Dock är det vanligt att de 

förtroendevalda, i detta fall lekmannarevisorerna, är politiskt aktiva eftersom det är de 

politiska partierna som nominerar kandidaterna (SFS: 1991:900, 9 kap 1 §).    
 

Syftet med lekmannarevisorernas arbete är                                              

                                                                         

kommunala aktiebolags verksamheter (SFS 2005:551, 10 kap 3 §). Utifrån detta syfte är 

lekmannarevisorns roll enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551, 10 kap 5 §)              

                                                t ska inkludera iakttagelser av 

lekmannarevisorn                                                                     

                                                                                  

utfört i så hög grad som god sed kräver (SFS 2005:551, 10 kap 3 §). Vidare menar 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551, 10 kap 5 §)            den auktoriserade revisorns 
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                                                                              t (SFS 

2005:551, 9 kap 3 §).                                                                       

                                           om ansvarsfriheten i det kommunala 

aktiebolaget                                                                         

                      (Lundin, 2010. s. 26). 
 

Eftersom Aktiebolagens (SFS 2005:551, 9 kap 11 §) bestämmelser medlar att 

auktoriserade eller godkända revisorer ska revidera aktiebolag måste kommunala 

aktiebolag anlita externa                                                           

                                                                               

                                                                                 

                                                                                

(Cassel, 2000. s. 57-58). Vid sådana revisionsarbeten kan problem med kommunikation 

samt sociala sammanlänkningar uppkomma.    

1.2 Problemdiskussion      

                                                                                      

                                                                            

                                                                           

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                    

                                                                                       

publika sektorn                        0). 
       

Ett exempel när                                                                         

                                                                                        

sociala faktorerna,                                                                   

                                                                            

anledning till kollapsen att revisionsarbetet har                                      

                                                                                     

                                                       (Isacsson, 2010). 
       

Det                            beroendeprobleme                                  

                                                                                  

                                             oberoendet inom revisionsarbete     

                                                                                     

                        h efter skandalen med Enron då                       

Andersen var inblandad. Lindberg och Beck anser                                      

identifieras bland respondenterna var att uppfattningen                           

                                   detta                                              

                                                                               

                                                                                  

                           nde bland annat intern revision (Lindberg & Beck, 2004. s. 

36-38).                                                                              

                                                    r beroendeproblem till att det     

kunna ap                                              
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Beträffande jävsfrågan för lekmannarevisorer finns bestämmelser om detta i 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551, 10 kap 10 §). Denna lag tillhandahåller restriktioner 

för vilka poster personen får ha utöver lekmannarevisorsrollen samt att 

lekmannarevisorerna inte får vara nära släkting med ledamöter eller den verkställande 

direktören i företaget. Vidare finns det restriktioner om lekmannarevisorn äger aktier i 

bolaget eller i ett dotterbolag samt om lekmannarevisorn anses ha en beroendeställning 

till företaget. Arbetet som lekmannarevisorn utför måste ske i enlighet med god sed 

(SFS 2005:551, 10 kap 10-11 §§). Översynen som utfördes i Regeringens proposition 

(2009/10:46 s. 7) bidrog till ett förändrat regelverk gällande kommunala revisorers 

engagemang i kommunal verksamhet, av den anledningen får kommunala revisorer idag 

inte vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige eller nämnder (SFS 1991:900, 4 kap 6 a 

§). 
       

                                                    ande                 

                                                                                   

                                                                                      

                                                             om                    

                                                        Lomma Fastighets Aktiebolag  

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                       

          beträffande                                                                     

                                                                                 

28). 
       

                                      aktie                                            

                                                    aktie                    

                                                                    aktie          

                                                                                    

                                                                                  

(Cassel, 2000. s. 58). 
       

I Sverige har SKL (2013 a. s. 26) utfört en p                                                

                                                         lekmannarevisor i 

kommunala aktiebolag. Vissa av de lekmannarevisorer SKL intervjuat i praxisstudien 

                                                                                      

                                                                                   

kunskap och engagemang hos kommun                                       

lekmannar                                                                           

                                                                                        

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                  

                                                                                    

                                                           bidrar till bolagets 

utveckling (SKL, 2013 a. s. 26-27).  
    

Lekmannarevisorernas arbete är att granska bolagets verksamhet så att den sköts 

ändamålsenligt och tillfredsställande ur ett ekonomiskt perspektiv samt kontrollera den 

interna kontrollen av verksamheten (SFS 2005:551, 10 kap 3 §). Detta arbete utför 

lekmannarevisorerna för att intressenterna, kommunen samt det kommunala 
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aktiebolaget ska ha lika god information om verksamheten som bolaget bedriver, 

lekmannarevisorns roll är därför att minska informationsasymmetrier mellan dessa 

parter. Upplevda problem med detta tillvägagångssätt påvisar bland annat SKL:s  (2013 

a. s. 26) praxisstudie som tar upp problem med fullmäktiges och lekmannarevisorernas 

kunskap och engagemang vid lekmannarevisionen. Även rättsfallet (RÅ 1992. ref 28) 

visade att jävighetsproblem uppkommit inom kommunen och dess kommunala 

aktiebolag vilket leder oss till funderingar om eventuella förändringar av 

lekmanna                                                                        

                                                                                        

inom for                                                                     

                                                                                  

                                                                                

                                                                                    

                                                                               

                                                                              

revisionen men genom att g                                                      

                                                                                       

revisorerna reviderar varandra, detta eftersom politiker oftast väljer politiker som 

lekmannarevisorer, och det kan inte betraktas                                    

(2013 a. s. 8) menar att samordnad revision mellan auktoriserade revisorer     

                                                                   revisionen av de 

kommunala aktiebolagen inte fungera                                             

                       ra en studie                      beroendeproblem som 

förekommer vid revisionen av                                                     

eventuella                               dessa problem.    

1.3 Problemformulering       

 

 Vilka problem förekommer på grund av beroendesituationer vid 

lekmannarevision av kommunala aktiebolag?  

                                                              lekmannarevisionen 

av kommunala aktiebolag? 

1.4 Syfte   

                                                                  förekommer mellan 

parterna lekmannarevisorn, det kommunala aktiebolaget samt kommunen. Tillika 

                                om skulle kunna gagna lekmannarevisionen mellan ovan 

nämnda parter vid lekmanna                                        

 

Vidare syftar vi till att identifiera om individer från politiska majoritets- och 

minoritetspartier har olika åsikter om lekmannarevisionen av de kommunala 

aktiebolagen. Samt om skillnader förekommer vid lekmannarevison av el- och 

bostadsbolag i förhållande till övriga kommunala aktiebolag.   

1.5 Begreppsförklaringar 
För att underlätta vidare läsning presenterar vi nedan väsentliga begrepp som kommer 

att vara till grund för fortsatt läsning av denna studie.  

 

 Lekmannarevisor – Lekmannarevisorerna är förtroendevalda personer utsedda 

att vara kommunala revisorer, även lekmannarevisorer för kommunens 

kommunala aktiebolag. Syftet med lekmannarevisorer är att de ska granska att 
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den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och effektiv sätt 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  

 Sakkunnigt biträde – Vid en lekmannarevision ska sakkunniga biträden 

anställas som hjälpmedel när lekmannarevisorerna behöver hjälp med djupare 

granskningar och sakkompetens. Dessa kan exempelvis vara anställda från 

revisionsbyråer.  

 Auktoriserad revisor – De auktoriserade revisorerna är anställda av det 

kommunala aktiebolaget och ska kontrollera det kommunala aktiebolagets 

årsredovisning och räkenskaper för att sedan författa en revisionsberättelse. 

 Minoritetsparti – Ett minoritetsparti är ett politiskt parti som inte representerar 

det styrande partiet i en kommun. 

 Majoritetsparti – Ett majoritetsparti är ett politiskt parti som är styrande i en 

kommun.  

1.5.1 Förkortningar  
Nedan presenteras de förkortningar vi kommer att använda oss av genom studien.  

 

 SKL – Sveriges Kommuner och Landsting  

 OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

 EU – Europeiska Unionen  

 NE – Nationalencyklopedin  

 SAI – Supreme audit institutions 

 SOU – Statens offentliga utredning 

 GAO – General Accounting Office 

 SFS 1991:900 – Kommunallagen  

 SFS 2005:551 – Aktiebolagslagen  

1.6 Disposition  
Kapitel 1: Inledning – Syftet med det inledande kapitlet har varit att ge läsaren kunskap 

om det aktuella problemet, sett till beroende i stort samt inom den kommunala sektorn. 

Detta för att läsaren ska ha en grundläggande förståelse för problematiken med det 

förtroendeval som sker vid lekmannarevision av kommunala aktiebolag. Vidare har 

denna problembakgrund och problemdiskussion mynnat ut i studiens 

problemformulering samt syfte, vilket kommer vara till grund för vidare kapitel i denna 

studie.    
 

Kapitel 2: Vetenskaplig Metod – I den vetenskapliga metoden vill vi ge läsarna en bild 

av varför vi valde ämnet lekmannarevision i kommunala aktiebolag. Vidare kommer vi 

förklara för läsarna våra tidigare kunskaper inom ämnesområdet beroendeproblem vid 

revision samt lekmannarevision i kommunala aktiebolag. Detta följs av hur studien 

kommer utföras samt förklaringar av vilka teorier och källor som kommer att användas. 

Denna information presenteras för att läsarna lättare ska kunna kritiskt granska studiens 

producerade material.    
 

Kapitel 3: Revision i kommunala aktiebolag – Syftet med detta förklarande kapitel om 

revision i kommunala aktiebolag är att ge läsarna en djupare kunskap inom det valda 

ämnesområdet. Detta anser vi är nödvändigt för att läsarna senare ska förstå de valda 

teorierna och resonemangen i senare delen av uppsatsen.   
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Kapitel 4: Ämnesspecifika teorier – Kapitlet beträffande ämnesspecifika teorier kommer 

utgå från tre huvudteorier som studien är uppbyggd på. Dessa huvudteorier är 

Intressentmodellen, Agentteorin samt Moral Hazard. Varje teori följs av underliggande 

modeller samt förbättringsåtgärder, vilka i studien ska förklara vad som kan öka 

kvalitén på lekmannarevisionen i de kommunala aktiebolagen sett från ett 

oberoendeperspektiv. Till sist avslutas teorikapitlet med en sammanfattning av teorierna 

och hur de fortsättningsvis ska användas i studien.  
 

Kapitel 5: Praktisk metod – Detta kapitel ämnar förklara hur respondentgrupperna och 

respondenterna har valts ut, hur studien kommer att genomföras samt hur datan kommer 

att sammanställas för att slutligen presenteras i empirin. Vi kommer i detta kapitel även 

presentera temana vi utgår från under intervjuerna samt analysera studiens bortfall.  

 

Kapitel 6: Empiri och Analys – Syftet med detta kapitel är att presentera resultatet av 

studien samt analysera resultatet med våra ämnesspecifika teorier som presenterades i 

kapitel fyra. Utgångspunkten i detta kapitel är att resultatet och analysen sker i symbios 

för att läsaren ska se helheten av studien som delats upp efter de intervjuteman vi 

använt.     
 

Kapitel 7: Slutsats – I detta kapitel kommer vi att presentera de mest signifikanta från 

resultat och analys som vår studie bidragit med. Vidare kommer vi att presentera vad 

denna studie har bidragit med både teoretiskt och praktiskt. Till sist avslutas kapitlet 

med rekommendationer för vidare forskning inom ämnesområdet beroendeproblem vid 

lekmannarevision av kommunala aktiebolag.  

  

Kapitel 8: Sanningskriterier – Sista kapitlet i denna studie kommer att behandla hur vi 

som författare upplever att denna uppsats lever upp till kriterierna tillförlitlighet och 

äktbarhet. Detta för att vägleda läsarna vad denna studie kan användas till samt hur 

pålitlig studien är nu och i framtiden.   
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2. Vetenskaplig Metod 

I det     kapitlet                       n                                  

lekmannarevision av kommunala aktiebolag                                      

                                                                                       

                                                     vi som författare att dela med oss 

av vår                                                         under hela studien.  

 

 

              

                                                                                    

                                                                                    där 

det utses                                                                              

                                                   lenius, 2013; Nyman, Nilsson, 

Rapp, 2007. s. 30; SKL, 2013 a. s. 8                                                     

                                                                                 

                                           lekmanna                                 

                                                              att identifiera vilka typer av 

beroendeproblem som förekommer vid lekmannarevision av komm           

                                                                        gagna 

lekmannarevisionen av kommunala aktiebolag                                         

                                                        vighet och lojalitetskonflikter, 

samtidigt som de förtroendevalda lekmannarevisorernas uppgift är att minska 

informationsasymmetrierna mellan kommunen och det kommunala aktiebolaget. En 

annan motivator till att utföra denna studie är att en offentlig verksamhet som en 

kommun finansieras av kommuninvånarnas skattemedel. Vi tycker därför det är viktigt 

att studera denna verksamhet då intressenterna är många och de har generellt sett dålig 

insyn och kunskap om den kommunala verksamheten.  

                     

                                                                                         

om lekmanna                                                                        

                                                                                

                                                                                     

                                                                                  

                      har om beroendeproblem vid lekmannarevision av de kommunala 

aktiebolagen                                                                        

praktisk för                      för                                          våra 

                                                          

                               

Enligt Johansson Lindfors (2003. s. 25, 76                                             

                                                                                     

Dessa faktorer har givit oss                                                           

kommunala aktiebolagens lekmannarevision, tillika åtgärder för att förbättra 

lekmannarevisionen av kommunala aktiebolag. I och med Johansson Lindfors (2003. s. 
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25, 76) uttalanden om att dessa fakt                                                       

                   kunskap om våra bakgrunder. 
    

Eftersom                                                                

Civilekonomprogrammet vid                                                  

                                                                                      

                                                                                          

är            beroendeproblem vid lekmannarevision ett natur                         

              kurser i revision, vilket bidragit med kunskap om beroendeproblem, vilket 

                                                 lärt oss att innan ett revisionsuppdrag 

ska påbörjas så ska uppdragstagaren försäkra sig om att samtliga revisorer inblandande i 

uppdraget är helt oberoende, det vill säga att ingen har personlig koppling till företaget 

eller någon i företaget. Eftersom denna kunskap kommer från den privata sektorn har vi 

med oss en förförståelse som medför att allting med beroende vid revision är negativt. 

Detta kan leda till att det finns risk för att denna studie enbart ser nackdelar med 

beroendeförhållanden, även om det finns positiva aspekter                            

                                                                                    

                                                       ting vi finner intressant         

lyckas med studien. 
    

Vidare menar Johansson Lindfors (2003. s    -                                           

                                                                                   

av oss                                                          aktiebolags 

lekmannarevision, dock har vi bildat oss                                        

kommunala aktiebolags lekmannarevision genom teoretisk kunskap. En av oss  

                                                                                          

kan till                                                                         

               eftersom principerna är likvärdiga. I jaktklubben, samt i kommunala 

aktiebolag är det vanligt förekommande att det är utifrån medlemmarna i partiet eller 

föreningen revisorerna utses. Detta gör att de i båda situationerna kan förekomma 

påtryckningar från andra medlemmar samt att den förtroendevalda har personliga 

intressen i resultatet av verksamheten. I jaktklubben finns det olika intressenter, jägare 

samt markägare. Detta gör att påtryckningar från dessa intressenter kan leda till en 

oprofessionell revision. Med Nordkvists erfarenheter från dessa situationer finns en 

förförståelse hos oss angående vilka påtryckningar som kan uppkomma samt vilka 

intressekonflikter som kan uppstå.  

                                 

                                                                                        

                                                                                   

forskningsrapporter o                 (Johansson Lindfors, 2003. s. 76).            

                                                                                        

                                           har vi fått teoretiska kunskaper om revision 

samt dess beroendeproblem vid revisionen. Vi har förförståelse för hur en 

revisionsprocess fungerar, i vilka situationer beroendeproblem kan förekomma samt de 

vanligaste orsakerna till varför beroendesituationer uppkommer. Denna förförståelse 

kan likväl som den praktiska förförståelsen påverka studien i och med att vi har en 

tendens att enbart se negativa saker med beroendesituationer, även om det kan finnas 

någonting positivt med att ha en förtroendevald delaktig i lekmannarevisionen av 

kommunala aktiebolag.   
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                                 ros                  olika kunskaper om 

beroendeproblem                           n vara positivt att vi           

                                                                                       

faktum att vi har likvärdiga föreställningsramar gör att vi kan arbeta mot ett tydligt 

forskningsproblem som bygger en naturlig väg vid bestämmande av metodval och 

angreppsätt för uppsatsen (jmf. Johansson Lindfors, 2003. s. 76). Att vi har så liknande 

syn på ämnet lekmannarevision av kommunala aktiebolag ger även förutsättningar för 

att forma en bra forskningsstrategi (jmf. Johansson Lindfors, 2003. s. 76).  

2.2.3 Kunskapssyn     

Enligt en vetenskaplig ordalydelse handlar kunskapssyn om den verklighets- och 

vetbarhetsuppfattning en forskare har (Johansson Lindfors, 2003. s. 10). Enklare 

uttryckt handlar det om att förklara hur vi ser på lekmannarevisionen vi ska studera 

samt hur vi ska gå tillväga vid studien beträffande lekmannarevisionen av kommunala 

aktiebolag (jmf. Johansson Lindfors, 2003. s. 10). Vår                              

tillsammans me                                                                     

problemformuleringen och forskningsstrategin (jmf.                                   

                                         vilka typer av beroendeproblem som 

förekommer vid lekmanna                                                       

                        gagna lekmannarevisionen                               

                                                                                  

                                               skapa kunskap om beroendeproblem och 

förbättringar på dessa vid lekmannarevision av kommunala aktiebolag genom att tolka 

respondenternas utsagor (jmf. Johansson Lindfors, 2003. s. 57). Detta leder studien mot 

fenomenologin eftersom vi kommer utgå från respondenternas perspektiv av 

beroendeproblem och förbättringsåtgärder          tudera beroendeproblemet i 

kommunala aktiebolags lekmannarevision (jmf. Bryman & Bell, 2013. s. 40). 

Respondenterna i vår studie är på ett eller annat sätt involverade i lekmannarevisionen 

av kommunala aktiebolag, av den anledningen anser vi att deras perspektiv på bero      

                                                                                        

                                                                                     

beroendeproblem som idag finns vid lekmannarevision av kommunala aktiebolag. Vi 

vill tillika se vilka                                                     

lekmannarevision anser skulle kunna gagna lekmannarevisionen.  

2.3 Metodval      

                                                                                           

                                                                 tudiens syfte ska uppnås 

fordras                                                                              

                                                                            

                                                                            

                                                                                  

                                                 Genom a                             

kvalitativ metod och en konstruktivistisk vetenskapssyn frambringas respondenternas 

       beroendeproblem vid lekmannarevision av kommunala aktiebolag samt 

förbättringsåtgärder för att uppnå högre kvalité, detta sker genom respondenternas egna 

beskrivningar och upplevelser (jmf. Bryman & Bell, 2005. s. 34). Detta anser vi är 

lämpligt eftersom vårt syfte är att förstå vilka beroendeproblem som finns vid 
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lekmannarevision av kommunala aktiebolag samt identifiera förbättringsåtgärder för 

lekmannarevisionen. 

2.4                   

                             beroendeproblem vid lekmanna                      

                                                                                   

                              anknytning till beroende och åtgärder för att undkomma 

beroendeproblem (jmf. Bryman & Bell, 2013. s. 31).                                    

                                                                                     

klarhet i problemformuleringen och uppfylla syftet med studien (Bryman & Bell, 2013. 

s. 31). Den deduktiva metoden kan uppfattas som en                   ,                 

                                                                             

                                                     ). Teorier kan utifrån detta 

reson                                                                                    

                                                                                      

                                        beroendep                                   

som skulle kunna gagna lekmannarevision av                              

                                                                                  
       

                                                                                    

                                                                                      

                  beroendeproblem                         lekmannarevision av 

kommunala aktiebolag. Teorierna om                                        bredare 

användningsområde om de synkroniserar med studiens problemformulering (jmf. 

Perkins, 2010. s. 74).  

2.5 Motivering till valda respondentgrupper 
Lekmannarevisorerna har valts som en respondentgrupp i vår studie eftersom det är de 

som arbetar med lekmannarevision och deras uppfattningar av beroendeproblem vid 

lekmannarevision av kommunala aktiebolag vi vill studera. Dock anser vi inte denna 

respondentgrupp som tillräcklig eftersom respondenter alltid kan förvränga svaren då 

frågan om beroendeproblem kan uppfattas som ett känsligt ämne. Detta betyder att 

respondenterna som är lekmannarevisorer ska bedöma brister med sitt eget arbete. Av 

den anledningen finns det en risk att inte en korrekt verklighetsbild visas av 

lekmannarevisorerna. Vi bedömer dock att denna risk är liten eftersom respondenterna 

ges möjlighet till anonymitet och att intervjufrågorna kommer att framföras på ett 

sådant sätt som inte ska upplevas som stötande.      

 

Vi har även valt att intervjua ordföranden för den kommunala revisionen, dessa är också 

lekmannarevisorer men med ansvar för hela lekmannarevisionen. Ordföranden för den 

kommunala revisionen ser vi som en intressant respondentgrupp eftersom dessa 

personer har kontrollen över revisionen i såväl kommunala aktiebolag som i 

kommunen. Med denna position bör även denna respondentgrupp ha kunskap om hur 

arbetsgången samt arbetssituationen ser ut, samt ha en aktiv roll för att utveckla 

lekmannarevisionen. I de fem kommuner vi valt att studera är ordföranden för den 

kommunala revisionen även lekmannarevisor. Detta gör att ordföranden för den 

kommunala revisionen kommer vara insatta i såväl arbetet inom den kommunala 

revisionen samt lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen. Vid val av dessa 

respondenter har vi haft som mål att inkludera två lekmannarevisorer från varje 

kommun, varav en lekmannarevisor från varje kommun med uppdrag att utföra 

lekmannarevision av kommunala bostadsbolag eller energibolag. Den andra 
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lekmannarevisorn från varje kommun kan sedan ha varierande typer av kommunala 

aktiebolag att utföra lekmannarevision på. Detta för att se om det finns skillnader 

mellan hur lekmannarevisorerna arbetar med olika typer av kommunala aktiebolag, 

vilket är intressant eftersom det enbart är bostadsbolag samt el- och fjärrvärmebolag 

som får bedriva en vinstdrivande verksamhet i kommunala aktiebolag (SKL, 2013 a. s. 

19). Det är även så att lekmannarevisorerna har flera uppdrag i vissa kommuner vilket 

gör att de har både bostadsbolag eller energibolag samt andra bolag.   
 

                                                                              

kommunala aktiebolags lekmanna                                                        

                                                                       

lekmannarevision och kommunala aktiebolag är utförda av SKL. Detta gör att SKL är 

en intressant respondent som även har kunskaper inom ämnesområdet samt vetskap om 

utveckling som kan komma att förändra och förbättra                            

                                                                                  

                      lekmanna                                                      

                                                                                       - 

                                                   landsting i Sverige (SKL, 2013 c). 
 

Utifrån dessa val av respondenter kan lekmannarevisorerna tillika ordföranden för den 

kommunala revisionen representera olika politiska partier, vilket kan bestå av såväl de 

styrande partierna i kommunerna som minoritetspartierna. Detta ser vi som en fördel 

eftersom alla respondenter inte kan upplevas som jäviga i relationen till det styrande 

partiet i kommunen och därför inte styra revisionen mot majoritetspartiet i 

kommunfullmäktige. I denna studie har vi även valt att begränsa respondenterna till de 

som är involverade i lekmannarevisionen, och inte blanda in intressenter så som 

kommuninvånare. Detta val har vi gjort för att de största intressenterna i en kommun är 

kommuninvånarna. I vår studie anser vi att kommuninvånarna inte har nog med 

kunskap inom ämnet och därför skulle inte svaren bli nog givande för att utveckla vår 

studie. Av de kommuninvånare som har kunskap inom ämnesområdet, anser vi att 

risken är stor att dessa har personliga kontakter och informella relationer med politiskt 

insatta i den kommunala revisionen. På grund av detta anser vi att dessa personer skulle 

kunna ge en förvrängd bild av verkligheten eftersom de inte vill avslöja den rättvisande 

informationen. En annan anledning till att inte inkludera kommuninvånarna i studien är 

att de representeras av kommunen, kommunen äger i sin tur det kommunala 

aktiebolaget som indirekt disponerar kommuninvånarnas pengar.  
 

Vi har i denna studie inte valt att fokusera på vilka beroendeproblem kommunala 

aktiebolag samt deras auktoriserade revisorer upplever vid lekmannarevision. Detta val 

har tagits eftersom vi fokuserar på lekmannarevisionen, inte den allmänna revisionen 

som auktoriserade revisorer utför enligt Aktiebolagslagen. Vi anser därför att inte att de 

kommunala aktiebolagen och de auktoriserade revisorerna har den specifika faktan vi 

söker i denna studie även om de är intressenter till lekmannarevisionen av de 

kommunala aktiebolagen. De sakkunniga biträdena har en aktiv roll vid 

lekmannarevisionen, vi har inte valt att inkludera dem i denna studie i och med att de 

endast medverkar vid arbetet med lekmannarevisionen på uppdrag av 

lekmannarevisorerna. Vår studie ämnar bland annat studera valprocessen av 

lekmannarevisorerna samt andra åsikter om lekmannarevisonen som inte de sakkunniga 

biträdena är delaktiga i. Detta betyder att de sakkunniga biträdena inte har den insyn i 

hela lekmannarevisionsprocessen som krävs för att kunna delge den informationen vi 

söker i denna studie.   
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2.6                              

                                                                                     

                . Detta betyder att teorierna i denna studie                        

vilka                                                    m organisationer samt 

förbättringar                                lekmanna                                 

                                                                       riktat mot 

kommunal revision, beroende och offentlig verksamhet. Teorierna                   

identifiera beroendeproblem och förbättringar av lekmanna             

Intressentmodellen, Agentteorin och Moral Hazard. Med                       

                                                , vilket grundas i att de teoretiska 

referensramarna har ett samklang med resultatet och analysen. Modellerna för att 

utveckla ett minskat beroende har vi valt med hänsyn till ämnet och applicerbarheten på 

teorierna. Modellerna vi har valt behandlar förbättringar på en organisatorisk nivå, det 

vill säga förändringar gällande arbetssätt och ramverk med etiska riktlinjer. 
       

                                                                                   

                                                                                      

beroende eller förbättringar som skulle kunna gagna lekmannarevisionen i de 

kommunala aktiebolagen. Detta i enlighet med Patel och Davidson (2011. s. 42) som 

menar att böcker samt vetenskapliga artiklar är de                                       

                                                                                         

                                                        syftet med studien.  
       

                                    oss av databasen Business Source Premier samt 

Scopus, sökningen sker endast                                                            

                                                                                            

Davidsons (2011. s. 45) råd. Vi har därför använt centrala sökord som leder oss till 

vetenskapliga artiklar passande för studiens syfte, att se vilka beroendeproblem som 

förekommer vid lekmannarevision av kommunala aktiebolag samt åtgärder för att 

undkomma beroendet. Vi har under artikelsökningen utgått från ett antal olika områden 

som på olika sätt berör ämnet lekmannarevision av kommunala aktiebolag. Under 

sökprocessen har vi antecknat sökord, antal träffar och lästa artiklar (se vidare i bilaga 

1). Olika kombinationer av sökord används utifrån Patel och Davidsons (2011. s. 45) 

rekommendationer och                                                                    

                                                                                       

                                                                                   

   klara beroendet samt förbättringar av beroendet inom de kommunala aktiebolagens 

lekmannarevision. 

2.7            

                                                                               -         

                                                   vetenskapliga texter             a  

                                                       t                               

obero                  och samtidighet                                                

                                                                                            

                                                                                          

valt att i största möjliga mån                                                      

(1993. s. 89) mena                                                                       

beaktat                                                                                 

                                               . 
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                                                                  -                    

                                                                                    

                                                                               

                        publicerade i stora tidskrifter var                                 

                                                                        
       

Eftersom en stor del av forskningen om beroende vid revision är koncentrerad på den 

privata sektorn, är vetenskapliga artiklar om beroende i den kommunala sektorn 

publicerade med ibland m                                                           

nypublicerade, medan                                                 tifiera hur 

lekmannarevisorers bero                                                    

lekmanna            Intressentmodellen, Agentteorin och Moral Hazard                 

                                                  idag används för att förklara 

beroendeförhållanden. Det faktum at                                                     

                                                                                        

                                                                                        

Johansson Lindfors (1993. s. 89) rekommendationer.  
       

Vad det                     r att reducera beroendet bland lekmannarevisorer i de 

                                                            r att finna           

              a har lett till att vi valt                                                   

litteratur författade                                                                      

mest utvecklade modellerna inom lekmannarevision och offentlig verksamhet          

eftersom forskningen hela tiden utvecklas. Med dessa modeller är målet att kunna 

applicera dem på de åtgärder respondenterna anser skulle kunna gagna 

lekmannarevisionen av kommunala aktiebolag                                          

relevanta med dagens problem som respondenterna upplever. Modellerna vi har använt 

oss av är Analysmodellen, Supreme audit institutions och Kommunikationsmodellen 

samt några mer generella ramverk för att undkomma beroendeproblem. För att 

säkerställa modellernas relevans har vi kopplat dessa till de valda teorierna, 

Intressentmodellen, Agentteorin och Moral Hazard, för att på så vis tydligt visa vårt 

tankemönster samt hur problemen är sammanlänkade.  
       

                                                                                          

                                                                            studien 

eftersom lekmannarevisionen i kommunala aktiebolag                            

Sveriges Kommunallag samt Aktiebolagslag. Vi anser                                 

förklar                                            lekmanna                      

                                                                             

                                                                     till 

verksamheterna (SKL, 2013 c                                                           

                                                           geringen och departementen för 

att ta fram beslutsunderlag (Statskontoret, 2014).  
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3. Revision i kommunala aktiebolag    

                                                            lekmannarevisionen av 

                                                                                

                                                  vidare teorier och resonemang. 

 

   

Inom den tekniska sektorn och bostads                                        

               - eller          i ett bolag                                      

                                                    -                              

                                                                                   

                  (SFS 1991:900, 3 kap 17 § 3 p.). Detta                                 

fall kan utse styrelsen och lekmannarevisorerna                                      

Aktiebolagen följs (SFS 1991:900, 4 kap 5 §). De bestämmelser som Aktiebolagslagen 

(SFS 2005:551, 10 kap 8 §)                                                               

                                                        inte är underårig. Detsamma 

gäller för styrelseledamöter i de kommunala aktiebolagen (SFS 2005:551, 8 kap 11 §).  
 

I Aktiebolagslagen (SFS 2005:551, 9 kap 17 §, 10 kap 10 §) finns även restriktioner 

gällande jävighet för både de auktoriserade revisorerna                           

                                                                                       

                  ller är anställd i företa                                                   

eller lekmannarevisor i bolaget. Den auktoriserade revisorn samt lekmannarevisorn     

                                                                                   

auktoriserad revisor eller lekmannarevisorer i bolagen (SFS 2005:551, 9 kap 17 §, 10 

kap 10 §). En lekmannarevisor får inte vara ersättare i fullmäktige eller nämnder under 

sin tid som kommunalrevisor och lekmannarevisor (SFS 1991:900, 4 kap 6 a §). 
 

Utifrån dessa nämna regler gällande jävlighet samt andra nämnda restriktioner är det 

sedan                                      auktoriserad revisor i varje kommunalt 

helägt aktiebolag (SFS 2005:551, 9 kap 8 §). Detta kompletteras med en revisor vald av 

kommu                                                       (SFS 1991:900, 3 kap 17 

§ 2 st.).  

 

När kommunfullmäktige utför valet                                                 

                                                                                         

                                                                                      

lekmannarevisorer i alla bolag. De                              lekmanna            

                 en informell uppdelning av granskningen och bevakningen av de 

kommunala aktie                                                                

                                                                 ne                       

                                                                           

                                                                               

                                                                                 

                                   valet formellt (SKL, 2013 a. s. 63). 
 

Efter bolagsstämmans val av auktoriserad revisor samt fullmäktiges val av 

lekmannarevisorer ska arbetet delas upp i enlighet med Aktiebolagslagen. 
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Aktiebolagslagen (SFS 2005:551, 9 kap 3 §) medlar att de auktoriserade revisorernas 

arbetsuppgifter är att gr                                                  Den 

auktoriserade revisorn ska även granska den verkställande direktören samt styrelsens 

förvaltning. Den granskning auktoriserade revisorer utför ska uppnå god revisionssed, 

vilket gör att granskningen ska vara ingående och omfattande (SFS 2005:551, 9 kap 3 

§). Vidare är lekmannarevisorernas arbete enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551, 10 

kap 3 §) att  ... granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 

tillräcklig.  Lekmannarevisorn ska med sitt arbete uppnå god sed vilket gör att arbetet 

mot föreskrifterna måste vara omfattande och ingående. Vidare menar Aktiebolagslagen 

att lekmannarevisorernas arbete ska grundas i bolagsstämmans instruktioner. Dock ska 

inte lekmannarevisorn följa detta om det strider mot lagen, bolagsordningen eller 

lekmannarevisorns riktlinje, god sed. Det arbete lekmannarevisorn utför ska efter varje 

räkenskapsårs slut sammanställas och lämnas till bolagets styrelse i en rapport (SFS 

2005:551, 10 kap 3-5§§). 
 

                                                                                            

                                                                                   

                                                                                        

                                                                                

                                                                                    

                                                                                      

                                                                                           

                                                                                      

ansvarsfrihet ska beviljas (SKL, 2013 a. s. 19).   
  

                                                                                    

                                                                                            

                                                                                     

ansvarig (SFS 2005:551, 1 kap 3 §                                 kommunen     

                                                                                         

                                                                               

                                                                               

                                             for            oftast                        

konkurser                                                                             

le                              . Svårigheterna blir                                  

                                                   t studera kommunen och dess 

medlemmars ekonomiska intresse (SOU 1982:13. s. 81).                              

                                                                               , 3 

kap 3 §                                                   Dock ska kommunala 

verksamheter enligt Kommunallagen (SFS 1991:900, 3 kap 17 §                    

                                                                                  

                                                                                      

                                            -                                    

                                                   
 

Inom såväl de vinstdrivande som de icke vinstdrivande kommunala aktiebolagen finns 

fem stycken funktioner,                                                              

                                                                                     

samt lekmannarevisor (SKL, 2013 a. s. 19). SKL (2013 a                       

                   aren i aktiebolaget vilket                                          
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den k                                                                      

                                                                                 

                                                                           

lekmannarevisorerna utse                 (SKL, 2013 a. s. 18-19).  
 

Vidare finns det även skillnader mellan kommunala hel- och del                    

kommunala bolag ska enligt Kommunallagen ha minst en lekmannarevisor (SFS 

1991:900, 3 kap 17 § 2 st.                                                              

                                                                         

                                                                                      

krav att utse en lekmannarevisor enligt Kommunallagen för de delägda kommunala 

bolagen (SFS 1991:900, 3 kap 17 §). 
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I detta kapitel presenteras studiens teorier beträffande vilka beroendeproblem som kan 

förekomma vid lekmannarevision av kommunala aktiebolag samt hur beroende kan 

förhindras genom olika åtgärder. Detta kapitel är indelat i tre stycken grundteorier 

vilket är Intressentmodellen, Agentteorin och Moral Hazard. Varje teori följs upp med 

lämpliga åtgärder på problem. Till sist avslutas kapitlet med en sammanfattning av 

samtliga teorier.  

 

 

4.1 Intressentmodellen      

Agentteorin och Moral Hazardproblem har en nära sammankoppling då det vid problem 

mellan agenten och principalen uppstår Moral Hazardproblem då inte det rättvisande 

resultatet delges mellan agenten och principalen. Detta problem har sin grund i att en 

organisation har olika intressenter med olika målsättningar för lekmannarevisionen av 

de kommunala aktiebolagen. I och med detta kommer vi inleda med Intressentmodellen 

där vi presenterar intressenter för lekmannarevisionen av kommunala aktiebolag, vi tar 

även upp samarbete mellan intressenterna och problem med detta som sedan leder till 

nästkommande teorier. 

 

                                                                                   

                                                                        nom            

verksamhet (Bruze                              Vid lekmannarevision av kommunala 

aktiebolag finns intressenter i form av kommunen och dess kommuninvånare i och med 

att det indirekt är deras pengar som disponeras av de kommunala aktiebolagen, och de 

kommunala aktiebolagen som granskas av lekmannarevisorerna (se vidare figur 1). Det 

kommunala aktiebolaget är mån om att vara konkurrenskraftigt på marknaden och 

uppnå en god lönsamhet. Av den anledningen har det kommunala aktiebolaget fler mål 

de strävar efter i jämförelse med kommunen och dess invånare som flämst beaktar det 

kommunala ändamålet. Det i sig skapar en komplex situation i och med att kommunen 

äger de kommunala aktiebolagen samtidigt som kommunen och det kommunala 

aktiebolaget tillsammans upprättar lekmannarevision av det kommunala aktiebolaget. 

Kommunfullmäktige har även ansvaret att utse en eller flera lekmannarevisorer från 

kommunrevisionen för att granska aktiebolagens verksamhet. Kommunen som äger 

aktiebolagen är mån om att aktiebolagen visar upp resultat som förväntas i enlighet med 

ägardirektiven, samtidigt som de ska visa upp en rättvisande bild av sin verksamhet. 

Denna kedja av förpliktelser och skyldigheter ger förutsättningar för att kunna 

favorisera intressen från vissa intressenter vid lekmannarevisionen av kommunala 

aktiebolag.  

 

                                                                                   

                                                      -                        

                                                                                

                                                                            entgrupper. 

Vad gäller lekmannarevision är applicerbarheten god i och med att de kommunala 

aktiebolagen kan vara både vinstdrivande och icke vinstdrivande. 
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Figur 1 - Intressentmodellen vid lekmannarevision. Egen tolkning. 

Intressentmodellen har olika inriktningar                                            

                                                   en deskriptiva inriktningen av 

I                                                                                    det 

kommunala aktiebolagets lekmannarevision och dess egenskaper eller beteenden i en 

specifik situation. I denna studie ska vi studera hur beroendeproblemen ser ut vid 

lekmannarevision av kommunala aktiebolag, av den anledningen anser vi att den 

deskriptiva metoden kan appliceras på studien. Detta eftersom vi ser den kommunala 

lekmannarevisionen som ett sätt att granska de kommunala aktiebolagen för att 

identifiera i vilken utsträckning intressenters viljor beaktas.  
       

Det kommunala aktiebolagets lekmannarevision har enligt Intressentmodellen till 

                                                                                       

               jmf.                                                   s. 122   

                                                                                  

                                                 vad, 2011. s. 74). Vid det kommunala 

aktiebolagets lekmannarevision finns i vår studie intressenter i form av kommunen och 

det kommunala aktiebolaget. Dessa intressentgrupper har på ett eller annat sätt intresse 

av det kommunala aktiebolagets lekmannarevision, kommunen vill få en inblick i det 

kommunala aktiebolagets verksamhet och försäkra sig om att verksamheten bedrivs i 

enlighet med ägardirektiv. Det kommunala aktiebolagets lekmannarevision ska främja 

kommunen och kommuninvånarnas intressen. Detta kan vara en svår uppgift i och med 

att det kan uppstå situationer då till exempel det kommunala aktiebolaget inte har nått 

upp till förväntningarna. I en sådan situation ställs lekmannarevisorn och det 

kommunala aktiebolaget i en situation där de kan påverka varandra för att främja sina 

egna intressen                                       -75). 
       

Intressentmodelle     intres                       etiken vid lekmannarevision av 

kommunala aktiebolag, samt om alla intressenter                       

lekmannarevisionen (jmf. DeKay, 2011. s. 413; Gilbert & Rasche, 2008. s. 757; Kaler, 

2003. s. 72). Detta eftersom intr                                                      

                                                                                   
 

                                     t Intressentmodellen grundas i beroendet av 

kommunala aktiebolags lekmannarevision samt hur lekmannarevisorerna betraktar 

beroendet                                                                                  

                                                              rer i intressentkategorin. 

Lekmannarevision 
av kommunala 

aktiebolag 

Kommunen Kommunalt 
aktiebolag 
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Två intressentgrupper so                                                      

aktiebolagen är som nämnts innan, de kommunala aktiebolagen samt kommunen. Detta 

kan leda till att                                                                         

   lekmannarevision av de kommunala aktiebolagen och dess beroendeställning       

                                -                                                    

                                                                               

intressenterna att korrigera k                                                          

                                    
       

                                                                                     

                                                                                   

                                                                             

                                                                                   

lekmannarevisionen av kommunala aktiebolag  r att                                     

existerar.                                                                     

                                                                                       

                                             lekmannarevisionens intressenter (jmf. 

DeKay, 2011. s. 413-414).  

4.1.1 Problem mellan intressenter i organisationer 
Intressentmodellen visar att konflikter kan uppstå mellan olika intressenter till en 

organisation. För att påvisa situationer då intressenter i organisationer har upplevt 

problem använder vi Hoitash (2011) studie eftersom vi anser att liknande problem 

skulle kunna uppstå vid lekmannarevision av kommunala aktiebolag. Exempel på en 

organisation som hade problem med olika intressenters viljor beskrivs i en studie utförd 

av Hoitash (2011. s. 399) som behandlade huruvida styrelsemedlemmar som var 

bekanta med ledningen i ett                                                 

                                                                            

                                                                             

                                                                                             

                                                                                 

bekantskap mellan ledning och styrelsemedlemmar. I det             

                                                                            

verkställande direk                                                                  

mellan styre                               (Hoitash, 2011. s. 419).                   

                                                                                        

                                                                                         

                                                                                     

till                                                                                      

finansiell data och intern kontroll.                                                     

koppling till ledningen kan arbeta oberoende, men de                                     

                   ver kompensationer och bonusar (Hoitash, 2011. s. 419).  
 

Eftersom Hoitash (2011. s. 399) nämner att bekantskap mellan parter i ett 

arbetsförhållande inte behöver vara något problem anser vi att en kommunikation är en 

viktig del för att uppnå en effektiv och kvalitativ lekmannarevision av kommunala 

aktiebolag. Av den anledningen kommer vi att applicera Kommunikationsmodellen på 

Intressentmodellen och Agentteorin för att påvisa problem med kommunikation mellan 

lekmannarevisorn, det kommunala aktiebolaget och kommunen. 
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Ekecrantz et al. (1970. s.                                                            

                                                                                

vilket syfte kommunikationen har. 
       

                                                                                

                                                                            

                                                                                   

                                                                                        

                                                                               

mottagaren kan i vår studie vara lekmannarevisorn med sitt sakkunniga biträde som det 

kommunala aktiebolaget med sin auktoriserade revisor och kommunen (jmf. Ekecrantz 

et al., 1970. s. 83). Eftersom Intressentmodellen visade att intressenter i form av 

kommunen samt det kommunala aktiebolaget har intresse i lekmannarevisionen av de 

kommunala aktiebolagen måste kommunikationen mellan dessa parter fungera åt alla 

håll, eftersom inte organisationen är hierarkisk i sin uppbyggnad. Eftersom de 

sakkunniga biträdena arbetar på uppdrag av lekmannarevisorn och den auktoriserade 

revisorn företräder det kommunala aktiebolaget i deras revision är även dessa parter 

inblandade i kommunikationen gällande lekmannarevisionen av de kommunala 

aktiebolagen.  

 

                                                                                    

                                                                        

Delmottagarens sin                                                           (se figur 

2)                                                                                

                             (Ekecrantz et al., 1970. s. 83). 

 

 
Figur 2 - Kommunikationsmodellen. Egen tolkning med inspiration av Ekecrantz et al., 1970. s. 83 

                                                                             

                                                                                  

mo                                                                              laktigt 

(Ekecrantz et al., 1970. s. 84).                                                      

                                        vilket betyder att kommunikationsproblem alltid 
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kan förekomma vid lekmannarevision av kommunala aktiebolag (jmf.                  

                                                                                  

                                                                                    

                                        
       

Subramaniam, Stewart och Shulman (2013. s. 958) finner i sin studie att 

                                                                                   

                                                                                          

                                                                                    

kommunikatio                         vanligt att koordineringen mellan 

organisationerna minskar                                                                

             (Subramaniam et al., 2013. s. 958).                    

                                                                                       

det beslutande organet. I Subramaniam et al. (2013. s.                                

                                                                        

                                                                                 

                                                              leda till en positiv utveckling 

(Subramaniam et al., 2013. s. 960). 
       

                                                                               

kommunen samt vad revisorn slutgiltigen presenterar (jmf. Mock, Bédard, Coram, 

Davis, Espahbodi, Warne,                                                              

                                                           kommunen samt 

revisorerna. I SKL:s Praxisstudie (201                           problem med 

kommunikationen mellan uppdragsgivaren kommunen                            

                                                                                      

                                                                                    till 

att de auktoriserade revisorerna från bolagen inte vill kommunicera med 

lekmannarevisorerna eftersom de inte anser att dessa                            (SKL, 

2012 b. s. 6-7). 
       

                                                                                     

                   vid lekmannarevision av kommunala aktiebolag                   -

                                                                                  

                                                                    (jmf. Ekecrantz et al., 

1969. s. 84; Miller, 1969. s. 43; Subramaniam et al., 2013. s. 958). 
    

                                                                                       

kommunikation som sker samt mellan vilka parter (jmf. Larsson, 2008. s. 4 -     

                                                                                  

(Larsson, 2008. s. 48). Vi har                                                   

                                                                               llagda 

effekterna senare modeller utvecklat i sin forskning (jmf. Larsson, 2008. s. 48-49). 

4.1.2 Effektivitetsrevision 

För att stärka intresset för den kommunala revisionen bland intressenter infördes 

effektivitetsrevision i Nederländerna. Tillema och Bog                                   

                                                                                     

                                                                                

                                                                                     

                  s                                                                 
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                      Genom det                           grupperna beroende av 

varandra (Tillema & Bogt, 2010. s. 756). 
       

Studi                                                                                    

                                                                                          

                                                                           rier 

mellan kommunfu                               (Tillema & Bogt, 2010. s. 765). I en 

vidare diskussion om orsakerna till detta kom Tillema och Bogt (2010. s. 766) fram till 

att det inte var effektivitetsrevisionen som bidragit till informationsasymmetr           

                                                                                 

                                                                        av                   

                                                                                       

                                                                                         

                                                                                     

                  ala revisionen ska bli mer effektiv och professionel              

                                                                         

                                                                                       

                                        sionen (Tillema & Bogt, 2010. s. 767). 
       

Johnsen, Mekli, Oulasvirta, Vakkuri (2001.                              ommuner i 

Finland och Norge då                                                                      

effektivitetsrevi                                                                 

                                                                                        

                                                                                     

                                                                                 

                                                                                     

                                                         (Johnsen et al., 2001. s. 594). 
       

                                                 -                                 

                                                                                        

                                                                          bra den typen av 

kommunala aktiebolag eftersom studien av Johnsen et al. (2001. s. 594) kom fram till 

att tydligare målsättningen med verksamheten var en fördel vid effektivitetsrevision. 

4.1.3 Intressentmodellens applicering på Agentteorin 
Enligt Shankman (1999. s. 319) är det vanligt förekommande att Intressentmodellen och 

Agentteorin betraktas som motsatserna till varandra. Agentmodellen är uppbyggd på en 

perfekt värld där agenten har vissa skyldigheter sett till principalen, medan 

Intressentmodellen är uppbyggd för att påvisa intressenternas olika viljor och behov 

vilket har sin grund i ett ömsesidigt utbyte (Shankman, 1999. s. 321-322). Vi har valt att 

använda dessa teorier i vår studie trots att de enligt tidigare studier visat vara 

motsatserna eftersom Shankman (1999. s. 319) menar att dessa teorier kan 

sammanlänkas. Vi är i behov av att både studera lekmannarevisorns roll i en perfekt 

miljö i arbetet att motverka informationsasymmetrier mellan kommunen och det 

kommunala bolaget samtidigt som vi vill se intressenternas vilja och behov i ett 

intressentperspektiv där det kan uppstå konflikter mellan viljor och behov. Stödjer detta 

val gör även                                   -                                   

                           Intressentmodellen eftersom grundtankarna i modellerna kan 
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relateras till intressentsyn                                                       

                                  -78) för kan liknas med hur vi tänker i vår studie där 

vi anser att Moral Hazard och Agentteorin kan kopplas till Intressentmodellen. Detta i 

och med att Intressentmodellen utgår från att intressenterna är olika och deras åsikter 

ska beaktas för att lösa ett gemensamt mål, det medför att lekmannarevisonens uppgift 

är att lösa dessa problem och uppnå det gemensamma målet.  

 

Mellan kommunen och det kommunala aktiebolaget kan konflikter uppstå eftersom det 

kommunala aktiebolaget innehar en övervägande del av informationen i förhållande till 

kommunen. Ett Agent- principalproblem kan i och med detta uppstå mellan det 

kommunala aktiebolaget och kommunen som lekmannarevisorn ska motverka genom en 

oberoende granskning. Moral Hazard uppstår i de situationerna då lekmannarevisorn 

inte utför en oberoende granskning utan agerar utifrån parternas intressen och gagnar 

antingen agenten eller principalens intressen.  

4.2 Agentteorin    

Förhållandet mellan det kommunala aktiebolaget och kommunen kan beskrivas i ett 

Agent- principalförhållande vid lekmannarevision av kommunala aktiebolag eftersom 

det kan uppstå informationsasymmetrier mellan dessa parter. Dessa 

informationsasymmetrier kan uppstå eftersom parterna har möjlighet att påverka 

lekmannarevisionen efter egna intressen. 

 

Förhållandet mellan agenten och principalen presenteras i ett revisionsperspektiv av 

Eilifsen, Messier, Glover, Prawitt (2014. s. 5-6), de hävdar att det i en organisation ofta 

uppstår informationsasymmetrier mellan ägaren och ledningen av en organisation. 

Problemet uppstår i och med att ledningen innehar information som ägaren inte har 

tillgång till, därav uppstår en informationsasymmetri. I och med denna 

informationsasymmetri kan intressekonflikter mellan ägare och ledning uppstå eftersom 

det inte är givet att de har samma målsättning med arbetet som ska utföras (        

                                                                                       ; 

Eilifsen et al., 2014. s. 6; McCall, 2002. s. 36). Ledningen kanske inte agerar efter 

ägarens direktiv och arbetar för sitt egenintresse och spenderar pengar i affärer som 

gynnar deras eget intresse (McCall, 2002. s. 36).  

 

Vidare hävdar Eilifsen et al. (2014. s. 6) att det inte är möjligt för ägaren att        

                                                                                        

att undvika att agentkonflikter ska                                                     

                                                                                    

                                                                                         

                                                                       Eilifsen, 

2014. s. 6; McCall, 2002. s. 36                                                    

                                                                                       

                                                                                          

                                                       att gynna sitt egenintresse (jmf. 

Antle, 1984. s. 2). Revisorns roll är att verifiera om rapporten från ledningen är korrekt i 

förhållande till det utförda arbetet, revisorernas arbete har då den effekten att 

tillförlitligheten hos ledningens arbete ökar, tillika minskar informationsasymmetrierna 

mellan ägaren och ledningen (Baiman, Evans, Nagarajan, 1991. s. 1; Eilifsen et al., 

2014. s. 6). 
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I vår studie kommer vi utgå från Eilifsens et al. (2014. s. 5-6) resonemang angående 

Agent- principalförhållandet i ett revisionsperspektiv. I den kommunala verksamheten 

är kommunen ägare av de kommunala aktiebolagen, av den anledningen kommer vi 

betrakta kommunen som principal i modellen och det kommunala aktiebolaget kommer 

representera agenten. Vi utgår från detta förhållande i och med att det är det kommunala 

aktiebolaget som har till uppgift att bedriva sin verksamhet i enlighet med kommunens 

direktiv, eftersom det kommunala aktiebolaget drivs av kommunens medel och i 

enlighet med deras intresse. Det finns då en risk att informationsasymmetrier uppstår i 

och med att kommunen har föga insyn i de kommunala aktiebolagens verksamhet. För 

att minska informationsasymmetrierna mellan kommunen och det kommunala 

aktiebolaget används lekmannarevisorer för att granska verksamheten. Granskningen 

ämnar kontrollera om det kommunala aktiebolagets verksamhet bedrivs enligt 

ägardirektiven från kommunen (se vidare figur 3). 

 

 
Figur 3 - Agentmodellen. Inspiration av Eilifsen et al., 2014. s. 7 

                                                                                 

agenten och principalen. Dels de Agent- principalproblem                        

kommunala aktiebolaget och kommunen                                           

intressen samt problem som handlar om konflikter mellan parternas uppfattning av risk  

                                                                            

                                       kommunen och det kommunala aktiebolaget vilket 

leder till konflikter (jmf. Eisenhardt, 1989. s. 58). 
       

                                                                                    

                                         e vinstdrivande organisationer. Abels och 

Martelli (2013. s. 135) hävdar att agentkostnaden är                            

                                                                             

                  Detta problem kan uppkomma inom kommunen och de kommunala 

aktiebolagen eftersom                                                                   

konflikter enligt Agentteorin eftersom det kommunala aktiebolaget                      

                         verksamheten (jmf. Abels & Martelli, 2013. s. 135; 

Balachandran & Ramakrishnan, 1981. s. 141; McCall, 2002. s. 36).  
       

Med ovanstående argument kan problem mellan kommunen och, det kommunala 

aktiebolaget och lekmannarevisorn förklaras. Dock kan teorin även ha sina nackdelar. 

Franck och Sundgren (2012. s.               nde Agentteorin i en studie då teorin 

Lekmannarevisorn 

Agent - Kommunalt 
aktiebolag 

Informations-
asymmetrier 

Principal - 
Kommunen  
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visade                                                                               

                                                                                       

                                                                                 

                                                                                

studier ofta används tillsammans med Agentteorin eftersom agentproblem ofta leder till 

Moral Hazardproblem (jmf. Antle, 1984. s. 2;                                     

                                                                                            

opti                                                                              

4.2.1 Agent-principal för revisionsorgan   

En form av granskning som kan appliceras på Agentteorin är Supreme audit institutions 

(SAI), det innebär att kommunen är principal och det kommunala aktiebolaget är 

agenten och ett oberoende revisionsorgan som SAI har lekmannarevisorns roll. SAI    

                                                                                       

                                                                                       

                                                                               

                                                                                    

                                                                                             

                                                                                      

                                                                                    

         n utan en politisk uppfattning (Bringselius, 2013. s. 33).                     

                                                             

Agencificationmodellen.  
      

                                                                       som fungerar 

som SAI                                                                      

                                                                                 

                                                                                 

fallet med m                                                                         

                 (Bringselius, 2013. s. 22). 
       

                                                                                

           myndigheters arbete upplevdes i te                                  

                                                                                            

                                                                                       

dock att uppfattningarna skiljde sig                                                

                                                                             

                                                                                       

                          ttring av oberoendet vid planeringsprocessen (Pendlebury & 

Karbhari, 1997. s. 122). 
       

                                                                                        

                                                                                

oberoendet vara ett faktum (Pendlebury & Karbhari, 1997. s. 122). I ett chi-square test 

utförd                                                                             

                                                                                  

                                                                            

                                                                          s            

                                                                                 hade 

positiv in                               (Pendlebury & Karbhari, 1997. s. 124).         
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                                                                              stansen 

so                              (Pendlebury & Karbhari, 1997. s. 122). 
      

                                                                                     

                                                                                       

                                                                                     

                                                                                  

hade anslutit till arbetet efte                               (Hyndman & Eder, 2001. s. 

585).                                                                     

                                                                                     

meningen                                                                        att 

personal blev mer medv                               (Hyndman & Eder, 2001. s. 

586).                                                                                  

                                                                           an & 

Eder, 2001. s. 595). 
       

I en artikel av Egeberg och Trondal (2009. s. 674) utförs en studie om vilka effekter 

Agencification har bringat                                                             

                                                                                 

                                                                                      

2009. s. 674). Studien av Egeberg och Trondal (2009. s. 687) visade                  

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                     

klienter och intressenters intresse                                                

                                                                                     

                                                                                     

                                                                              (Egeberg & 

Trondal, 2009. s. 687). 
 

                                                                                       

                                                              lekmannarevisionen av 

kommunala aktie                                                                    

                                                                        - och 

bostadsmarknaden. En annan viktigt aspekt från tidigare studier av 

Agencificationmodellen är påverkan från politiskt håll, vilket är något som även är 

möjligt vid lekmannarevision av de kommunala aktiebolagen i och med att 

lekmannarevisorerna är förtroendevalda individer som oftast är politiskt aktiva. 

4.3 Moral Hazard  

Tidigare studier (jmf. Antle, 1984. s. 2; Baiman et al., 1987. s. 217) har använt 

Agentteorin och Moral Hazardteorin för att påvisa gemensamma problem, vilket även är 

lämpligt i denna studie. Detta eftersom vi anser att Moral Hazard och Agentteorin är tätt 

sammanlänkade med varandra i ett beroendeperspektiv. Exempelvis ska 

lekmannarevisorn med en oberoende attityd granska verksamhet i de kommunala 

aktiebolagen, för att minska informationsasymmetrierna i Agent- principalrollen mellan 

det kommunala aktiebolaget och kommunen. Om det förekommer beroendeproblem vid 

revisionsarbete betyder det att ett Moral Hazardproblem uppstår eftersom 

lekmannarevisorn har ingått ett avtal där denne försäkrar sitt oberoende gentemot 

kommunen och det kommunala aktiebolaget (jmf. Su         2004. s. 23). 
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kontrakt eller transakt                          av resultatet i förhållande till vad som 

var tilltänkt. I denna studie kan därför Moral Hazardproblem förekomma om 

lekmannarevisorn utför en beroende granskning, vilket har en stor                  

andra parterna i kontraktet eller transaktionen, vilket i denna studie är kommunen och 

det kommunala aktiebolaget. I ett Moral Hazardproblem kan                      

                                                                                   

                                                                                     

          , 2004. s. 23-24). Problem av detta slag kan uppkomma vid 

lekmannarevision av kommunala aktiebolag om lekmannarevisorn utför en beroende 

granskning för att avlägsna informationsasymmetrierna mellan kommunen och det 

kommunala aktiebolaget. 
    

                                                                            

                                                                                    

                                                                        inte vill 

misslyckas och att de hela tiden försöker undkomma att revisionsmisslyckanden 

avslöjas                                                                             

                                                                                      
       

Vidare förklarar Jensen och Payne (2005. s. 31) at                                       

s                                  statliga myndigheter som kontroll och användandet av 

revisionsupphandling                                                           . 

Systemet med ytterligare kontroller kan liknas med en utvecklad Agentteori, där 

revisorn blir granskad av en annan revisor vilket i denna studies fall kan betraktas som 

att lekmannarevisorn blir granskad av revisionsgruppen eller att lekmannarevisorn och 

de sakkunniga biträdena granskar varandra (se figur 4). I och med den utvecklade 

kommunala redovisningen menar Jensen och Payne (2005. s. 31) att agentkostnaderna 

har ökat i den                                                                    

                                                                               

                                     expansiv organisationsstruktur. 

 

 
Figur 4 - Utökad kontroll av lekmannarevision, egen tolkning. 

                                                              rvakning av 

revisionsrapporter                                                               oral 

Hazardproblem. Vidare betraktas                             orter som ett led i att 
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undvika Mor                                                                      

                                                                                

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                         

verkligheten (Antle, 1984. s. 2). Dessa snedvridningar kan uppkomma inom 

lekmannarevisionen, eftersom lekmannarevisorerna granskar företagets interna kontroll 

samt kontrollerar att verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt och tillfredställande sätt 

(SFS 2005:551, 10 kap 3 §). Eftersom kommunen kan ha egenintresse i verksamheten, 

det vill säga i det kommunala aktiebolaget, kan det finnas skäl till att lekmannarevisorns 

rapport inte visas utifrån verkligheten. Detta uppkommer i sådana fall för att 

lekmannarevisorn påverkas av kommunens intresse, vilket kan ske eftersom 

lekmannarevisorer ofta är politiskt aktiva och innehar en beroendeställning. Detta kan 

vara ett skäl till att de påvisade Moral Hazardproblemen uppkommer.   
       

                                                                                        

                                                                                   

                                                                                      

undvika att Moral Hazardproblem uppkommer.                                  

                                                                                  

                                                                                   

                                                                                   

                                               
       

                                                                                 

                                                                                      

                                                                                          

                                                                                    

                                                     den publika sektor, vilket leder 

till att det är en                                                                       

                                                                                   

avkastningen efter kontroll vilket kan betraktas som vanlig                     mheten 

samt revisionskvaliteten (Raman & Wilson, 1994. s. 536).  
       

                                                                                  av 

exempelvis General Accounting Office (GAO) vid upphandlingspraxis var positivt 

eftersom de kontrollerade revisorernas Moral Hazardproblem i den publika sektorn  

                                                                                       

                                                                                       

                                        

4.3.1 Moral Hazardproblem vid revision 

I situationer då lekmannarevisorn låter sig påverkas eller kan påverka andra för att 

gagna sitt eget intresse uppstår Moral Hazardproblem. Arbetet lekmannarevisorn utför 

blir i dessa fall utifrån en                                                       

                                                                                 

                                                                                         

                                                                                        

                                                                                   lla 

denna attityd under arbet        (Grasso & Sharkansky, 2001. s. 2).            
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                                                              har                    

                                                                                   

                                                           ka prioriteras under 

revisionen (Grasso & Sharkansky, 2001. s. 5). I och med att revisorn är med och 

påverkar hur arbetet ska läggas upp, kan det betraktas som att revisorn sitter på två 

stolar. Det kan då i det tysta styra revisionen för att gagna egna intressen vid val av 

granskningsområde, vilket inte kan betraktas som oberoende. Det skulle exempelvis 

kunna inträffa i en situation där lekmannarevisorn har en bekant i ett kommunalt 

aktiebolag som ska revideras och lekmannarevisorn undviker att granska vissa områden 

för att undkomma känsliga beslut gentemot sin vän.                                      

                                                                                       

                                     (Grasso & Sharkansky, 2001. s. 5). Grasso och 

Sharkansky                                                                            

                                                                                    

                                                                  

                                                                                             

utredningar av de politiska partiernas finanser ha                              

                                                                                            

till de givna ramarna under arbetet (Grasso & Sharkansky, 2001. s. 12). 
    

                                                                                        

                                    en.                        är                   

                                             el situationen som i Israel då 

                                                                                       

budgetar i rimlig storlek.                                                      och de 

som arbetar med revision (Grasso & Sharkansky, 2001. s. 17).                      

                                                                                        

                                                                               

                                                                                

                                                                                      

  r revisorerna arbetar partiskt (Grasso & Sharkansky, 2001. s. 18). Grasso och 

Sharkansky                                                                           

professionell och oberoende revision k                                        

                                                          e (Grasso & Sharkansky, 

2001. s. 18). 

4.4 Åtgärder för att undkomma beroende vid lekmannarevision av 
kommunala aktiebolag  
Varje teorikapitel har följts av modeller för förbättrande av beroendet vid 

lekmannarevision av kommunala aktiebolag. Avslutningsvis presenterar vi ett antal 

modeller för att påvisa förbättringar som kan leda till ett minskat beroende vid 

lekmannarevision av kommunala aktiebolag.                                

                                                                                          

kan betraktas som ett sätt att förebygga Moral Hazardproblem.                 

A                                                                                  

                                                    (FAR, 2011. s. 5-6). 
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                              ). Denn                                                 

                                                                                        

                                                                              

opartiskhet, egenintresset i                                                              

                                                                                         

8).                                                                                      

revison                                                                               

630).                                                                               

                                                                                 

                                                                          

                                                                                  

                                                                                      

                                                     vning vid en specifik situation 

(Revisorsamfundet, 2002. s. 8).                                                

                                                                                           

                                                                                   

                                                                           

                                                                                           

inte gagna klientens intressen under revisionen (Eilifsen et al., 2014. s. 631; FAR, 2011. 

s. 8).                                                                                   

att arbeta opartiskt och gagna klienten (FAR, 2011. s. 9).                             

                                                                                           

                  (Eilifsen et al., 2014. s. 631).                                       

                                                        na                         

                                                                (FAR, 2011. s. 9). 
      

D                               med det                                          

                                                                           

                                                                                     

                                                                                            

vid ett tidigare skede, men inte i form av arbetsuppdrag med anknytning till 

revisionsunderlag (FAR, 2011. s. 9                                                 

                                                                                  

                                                                                      

fallet och kompatibiliteten med god revisionssed (FAR, 2011. s. 9-10).         

                                                                                           

                                                                                  

                                 na                                                        

                                                                                              

vill                               (FAR, 2011. s. 10).                                

                                                                                   

revisionen. Om det                                                              

                                                                                

R                                   as                               (FAR, 2011. s. 

11). 
      

I det tredje steget författas                                                           

doku                                                                                 

dessa har motarbetats (FAR, 2011. s. 11). 
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Bringselius (2013. s. 53) skriver om ett ramverk som kan vara till fördel att ha i 

beaktning för samtliga problem vi nämnt genom våra teorier. Ramverket är uppbyggt 

genom                                                                             

oberoendet. Dessa aspekter handlar om rekrytering, finansiering beslutsfattande samt 

kultur och ledarskap (Bringselius, 2013. s. 53).  

 

Bringselius                                                                         

uppdelad i                                                                              

                                                                                  

                                                                                            

                                                                                         

                                                                                        

                                                                                

                                                                   (Bringselius, 2013. 

s. 54)                                                                                     

då denne ska granska sitt eget arbete eller då                               

familjemedlem. En situation då en granskare riskerar att utföra sitt arbete i enlighet med 

den parten som ska granskas bör också undvikas (McGrath, Siegel, Dunfee, Glazer, 

Jaenicke, 2001. s. 41; Myring & Bloom, 2003. s. 32).  
       

Den andra                                                                       

                                                                                     

                                                                                 

                                                                       

                                                                                      

                                                                             upp, vilket 

         är en                                               oendeproblem. I en 

position då                                                                               

                                                                                      

med h                                                                       

rekryteringens oberoende. I en situation då                                       

                                                                                      

arbetspro                                                                      s. 56). 
    

                                                                                    

                                                                           

                                                                                  

                                                                                      

                                                                                       

r                              (Bringselius, 2013. s. 57).                           

                                                                                      

                                                                                           

                                                                                            

                                                                                      

                                                                                         

                                                                              

                                                                                

                                                                          (SKL, 

2013 a. s. 65). 
       



 32 

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                    

                                                                                   

                                                                                     

ti                hur                                 n som ska granskas ser ut           

1999. s. 94). 
      

                                                                                        

att en granskning ska anses oberoende ska ett klimat                                

                                                                                

ka                                                                         

                                                            v ledarskap illustreras i 

organisationer som har                                                             

                                                                                          

vilket kan leda till att individer och organisationer                       (Bringselius, 

2013. s. 57). 

4.4.1 Etiska riktlinjer   

                                                                                   

                                                                    (Cohan, 2002. s. 278). 

                                                                                           

och inte egna intressen (Cohan, 2002. s. 278). Cohan (2002.                            

                                                                                    

                                                                 förhindra 

beroendeproblem. Detta ramverk kan betraktas som ett hjälpmedel för att 

lekmannarevisorn ska kunna göra en oberoende granskning av ett kommunalt 

aktiebolag och på så sätt minska informationsasymmetrierna mellan kommunen och det 

kommunala aktiebolaget. 
       

                                                                                       

                                                             senternas intressen (Cohan, 

2002. s. 278). Ett exempel då                                                               

                                                                                  

revisionen i kommunen samtidigt som han var ordf                       

                                                                                         

                                                                                    

ref. 28).                                           ten i modellen, den anses som viktig 

i och med att medlemmar i den offentliga sektorn ska                        

                                                     -                               

                                                                                           

tj                                       utförs                                          

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                         

                                                                                           

                                                                    ning (Cohan, 2002. s. 

279). 
       

Cohan (2002. s. 280) skriver att The fiduciary model of public service           
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                                                                             (jmf. Cohan, 

2002. s. 280). 
      

Et                                                                                       

                                                                                     

                                                               ekommendationer om det 

et                                                                                        

                                     -                                           

                                                                                       

                                                                                  

ekonomisk                   armoni samt politisk stabilitet (Mills, 1999. s. 61-62). 

                                                                                      

                                              iskt korrekt beteende (Mills, 1999. s. 68). 
    

Statskontoret (20                                                                      

                                                                                   

offentliga beslutsfattares redovisning om konflikter i olika intressen, e                  

                                                 meddelarfrihet                    

korruption vid offentliga upphandlingar (Statskontoret, 2010. s. 19). 
    

                                                                                     

                                                                                           

                                                                                   

                                                                           

                                                                                        

                                                                           

                                                                                    

                                                                                         

                                                                                        

                                                                                       

                                                                                   

lekmannarevisorerna.                                                                

                                                                  aktie               

                                                                                  

riktlinjer slaviskt, utan dessa kan                                                

                                                                                    

bolagsstyrningen i de kommunala bolagen (SKL, 2006. s. 6-7). 

4.5 Slutlig kommentar av teoretiska referensramar   

I denna studie kommer vi använda                                       intervju       

                                     identifiera vilka beroendeproblem som 

förekommer samt åtgärder som skulle kunna gagna lekmannarevisionen av kommunala 

aktiebolag berör                                      t                            

dessa                                                                                     

                              analys samt slutsats                                          

                                                                         i nästkommande 

kapitel.  
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5. Praktisk metod 
I detta kapitel är syftet att förklara tillvägagångssättet vi kommer utföra studien på, 

vilka respondentgrupper samt respondenter vi kommer rikta oss mot, vilka kriterier vi 

utgått från när vi valt dessa respondentgrupper och respondenter samt hur vi kommer 

att sammanställa och presentera datan. Vidare innehåller detta kapitel teman som 

kommer vara utgångspunkten vid intervjuerna samt analys av bortfall i vår studie.     

 

 

5.1 Tillvägagångssätt 
Eftersom syftet med studien är att studera beroendeproblem vid lekmannarevision av 

kommunala aktiebolag och finna åtgärder som skulle kunna gagna lekmannarevisionen, 

anser vi att det är lämpligt att utföra undersökningen i enlighet med fallstudier. Detta 

eftersom vi syftar till att studera beroendeproblem vid lekmannarevision av kommunala 

aktiebolag, vi använder oss av tre respondentgrupper för att få så omfattande 

information som möjligt, lekmannarevisorer, lekmannarevisorer med ordförandeskap 

över kommunrevisionen och en representant från SKL (jmf. Patel & Davidson, 2011. s. 

56; Wallén, 1996. s. 115). Vidare menar Backman (2008. s. 55) att fallstudier är 

lämpliga när studien ämnar förklara, förstå eller beskriva organisationer eller system 

vilket vi anser överensstämmer med studiens syfte. Med detta syfte vill vi undersöka 

många iakttagelser med hjälp av ett fåtal respondenter, så kallade informationsenheter, 

eftersom vi vill undersöka så mycket som möjligt om beroendet sett utifrån 

respondenternas uppfattningar (jmf. Johansson Lindfors, 1993. s. 65).  

 

Positiva ting med fallstudier menar Wallén (1996. s. 115) är att studier kan 

tillhandahålla en mycket ingående kunskap om det studerade förloppet samt att studier 

relateras till verkliga förhållanden. Detta anser vi även är en fördel som styrker vårt val 

av metod eftersom Walléns (1996. s. 115) förklaringar överensstämmer med hur vi vill 

undersöka beroendeproblemet i de kommunala aktiebolagens lekmannarevision. 

Ejvegård (2009. s. 35) menar att fördelar med fallstudier är att studien kan koncentrera 

sig på ett specifikt område, i vårt fall beroende vid lekmannarevision av kommunala 

aktiebolag för att identifiera hur detta problem ter sig. Och sedan förbättringar som 

skulle kunna gagna lekmannarevisionen av kommunala aktiebolag. Detta betyder att vi 

har som mål att få ett helhetsperspektiv av beroendeproblemet och få så mycket 

information som möjligt om detta (jmf. Patel & Davidson, 2011. s. 56).  

 

Dock finns det även nackdelar med detta tillvägagångssätt. En nackdel är att efter vi 

utfört studien så kan resultatet inte fullt ut representera verkligheten, eftersom vi inte 

har inkluderat samtliga kommuner med kommunala aktiebolag i Sverige. Det betyder 

att en försiktighet kommer finnas när slutsatserna från studien dras (jmf. Ejvegård, 

2009. s. 35). Det finns även problem med att bedöma tillförlitligheten i vissa uppgifter 

när fallstudier utförs eftersom det är svårt att veta om deltagarna presenterar det sanna 

resultatet (Wallén, 1996. s. 117). Vi har detta i beaktning eftersom vi inte kan bedöma 

med säkerhet att respondenterna inte vara påverkade av någon eller något under 

intervjun. 

 

Inledning 
Vetens-
kaplig 

metod  

Revision i 
kommun-
ala aktie-

bolag 
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specifika 
teorier 

Praktisk 
metod 
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och 
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Vid val av respondenter till fallstudierna har vi använt oss av ett så kallat 

bekvämlighetsurval enligt Trost (2005. s. 120). Detta innebär att vi har använt oss av 

kommunernas samt SKL:s hemsida för att finna lämpliga respondenter till vår studie. 

Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att vi använder våra egna åsikter för att välja 

ut respondenterna, vilket gör att de kan vara säregna och inte de respondenter som anses 

                                                          vämlighetsurval har vi valt att 

följa Trosts (2005. s. 123) rekommendationer för hur många respondenter som kommer 

att delta i studien. Trost (2005. s. 123) skriver att det är till fördel att begränsa sig till ett 

mindre antal respondenter eftersom vi behöver en överblick och kunna se detaljer som 

är betydelsefulla för studien. Därför har vi valt tio respondenter i vår studie, av dessa tio 

representerar en respondent SKL och de andra nio är lekmannarevisorer, av dessa nio 

lekmannarevisorer är även tre ordföranden för den kommunala revisionen.  

 

Efter att forskningen utförts är det även viktigt att framhäva generaliserbarheten. Därför 

kommer resultatet att redovisas noggrant. Wallén (1996. s. 118) menar att en fördel är 

om studiens resultat kan användas i andra liknande situationer. Detta betyder att målet 

med vår studie är att den ska kunna betraktas som vägledning för andra kommuner än 

respondentkommunerna och dess lekmannarevision av kommunala aktiebolag, men inte 

direkta tillämpningar, eftersom problemen kan vara variera mellan olika kommuner 

(jmf. Wallén, 1996. s. 118). Wallén (1996. s. 118) menar att generaliserbarheten 

påverkas av om vårt undersökta problem om beroende är vanligt förekommande vid 

lekmannarevision av de kommunala aktiebolagen. Vi anser i denna studie att 

beroendeproblemen kan förekomma eftersom samtliga kommuner med kommunala 

aktiebolag har förtroendevalda lekmannarevisorer, vilket gör att det i dessa kommuner 

finns en stor risk att beroendeproblem uppkommer.  

5.2 Kommunens urvalskriterier 

För att undersöka beroendeproblem vid lekmannarevision i kommunala aktiebolag har 

vi vid val av respondentkommuner valt att använda oss av ett icke sannolikhetsurval. 

Detta val styrker Flyvbjerg (2006. s. 229) som menar att genomsnittsfallet oftast inte 

innehåller den mest värdefulla informationen som denna studie vill finna. Målet med de 

respondentkommuner vi valt är att få en djupare förståelse för vilka beroendeproblemen 

respondenterna upplever samt hur respondenterna upplever att lekmannarevisionen kan 

förbättras (jmf. Flyvberg, 2006. s. 229). Utifrån detta argument menar Flyvberg (2006. 

s. 229) att ett lämpligt urval valts i vår studie eftersom syftet är att klargöra 

oberoendeproblemen i lekmannarevisionen av kommunala aktiebolag och finna hur 

oberoendeproblemen kan förbättras. Respondentkommunerna vi valt representerar ur ett 

intressentperspektiv en intressent till den kommunala lekmannarevisionen av aktiebolag 

och principalen i ett Agent-principalförhållande. I och med detta urval har vi utgått från 

följande kriterier när kommunerna till studien valts ut.  
 

 Kriterium 1: Kommuner med kommunala aktiebolag 

Eftersom syftet med studien är att studera vilka oberoendeproblem som förekommer vid 

lekmannarevision av kommunala aktiebolag och tillika finna förbättringar för 

lekmannarevisionen måste samtliga valda respondentkommuner innehålla kommunala 

aktiebolag för att de ska kunna väljas som respondentgrupp. Detta betyder att Sveriges 

minsta kommuner har valts bort, eftersom de inte alltid har kommunala aktiebolag. Vi 

har även som kriterium att dessa kommuner har ett eller flera kommunala aktiebolag 

inom bostad- eller el- och energibranschen för att studera om skillnader mellan dessa 

och andra branscher kan förekomma. 
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 Kriterium 2: Storlek på kommun 

Vid kriterium nummer två var syftet att se till hur stora kommuner är. Vid val av 

respondentkommuner har studien ämnat inkludera olika storlekar på kommunerna, från 

stora till små, för att studien ska bli så generaliserbar som möjligt. Vi har därför tagit 

hjälp av SKL:s kommungruppsindelning. SKL (2011. s. 23-34) har använt sig av tio 

stycken kommungrupper, storstäder, förortskommuner till storstäderna, större städer, 

förortskommuner till större städer, pendlingskommuner, turism- och 

besöksnäringskommuner, varuproducerande kommuner, glesbygdskommuner, 

kommuner i tätbefolkad region och kommuner i glesbefolkad region. Det vi har använt 

oss av utifrån detta är en storstad med mer än 200 000 invånare, två städer som är 

storstäder med mellan 50 000-200 000 invånare samt två glesbygdskommuner med 

mindre än 300 000 invånare på en radie av 112,5 kilometer (SKL, 2011. s. 23-26, 34). 

Målet är sedan att ha en jämnt uppåtstigande trappa med antal invånare i varje kommun 

för att kunna studera så olika kommuner som möjligt, sett till antal invånare. Vidare är 

det även ett krav att kommunerna lever upp till kriterium ett, så att samtliga 

respondentkommuner har ett antal kommunala aktiebolag. 

5.3 Respondenternas urvalskriterier 

Vid val av respondenter i varje respondentkommun utgick vi från ett antal kriterier som 

skulle uppfyllas. I och med att respondenterna representerade fem olika kommuner 

valde vi en så jämn fördelning av antal respondenter som möjligt, kommunerna 

emellan. Vidare strävade vi efter att få respondenter från både de ledande partierna och 

minoritetspartierna, detta för att få olika partipolitikers åsikter. Ett annat kriterium var 

att minst en respondent från varje kommun skulle vara eller ha varit lekmannarevisor 

för ett fastighetsbolag eller ett elbolag. Detta för att dessa typer av bolag får drivas 

enligt affärsmässig princip till skillnad från andra kommunala aktiebolag (SKL, 2013 a. 

s. 19). En annan viktig orsak till detta val är att vi ämnar se om arbetsgången skiljer sig 

åt mellan fastighetsbolag samt elbolag och de andra kommunala aktiebolagen, till 

exempel om målsättningarna är olika. Vi tycker detta är en intressant faktor vid 

analysen av olika respondenters resultat eftersom det kan påvisas skillnader mellan 

vinstdrivande och icke vinstdrivande företag. För att få en ökad kunskap om 

organisatoriska och strukturella företeelser vid lekmannarevision av kommunala 

aktiebolag valde vi att ta med tre ordföranden för revisionen i tre av kommunerna. Detta 

för att få en ökad förståelse för hur besluten fattas vid lekmannarevisionen av 

kommunala aktiebolag.  

 

Utifrån intressentmodellens perspektiv kommer respondenternas åsikter om samarbete 

och kommunikation inom lekmannarevisionen av de kommunala aktiebolagen 

framhävas, detta för att se hur intressenternas intressen beaktas för att uppnå de aktuella 

målen.  I och med detta kan vi påvisa problem och förbättringspotential inom området.   

 

I ett Agent- principalperspektiv kommer lekmannarevisorerna och ordföranden för den 

kommunala revisionen representera den aktören som ska minska 

informationsasymmetrierna mellan kommunen och det kommunala aktiebolaget. SKL 

kommer också ha denna roll i Agent- principalförhållandet eftersom den respondenten 

från SKL har en utomstående åsikt av arbetet med lekmannarevision. I och med att SKL 

är en organisation vars mål är att utveckla och förbättra kommunal verksamhet är de 

viktiga ur den synpunkten att vi ämnar identifiera förbättringar för lekmannarevisionen 

av kommunalt ägda aktiebolag. Vi ansåg därför att det var tillräckligt med en 
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respondent som representerade SKL eftersom det är en organisation där respondenten 

representerar organisationens arbete, inte sina personliga åsikter om arbetet som utförs.  

5.4 Studiens respondenter 

Utifrån ovanstående kriterier för respondentkommuner samt respondentpersoner har vi 

valt att använda oss av respondenter i kommuner med varierad storlek. Dessa 

kommuner innefattar utifrån SKL:s fördelning en storstad, två större städer med varierat 

antal invånare samt två kommuner i den glesbefolkade regionen. Det vi utgått från i 

denna studie är att få respondenter från olika stora kommuner sett till antal invånare. 

Detta har vi sett som en vägledning eftersom de kommunala bolagen oftast är fler i 

större kommuner, vilket gör att strukturen och organisationen i olika stora kommuner 

kan skilja sig åt. Vi kommer i denna studie inte presentera vilka kommuner vi valt 

eftersom respondenterna i denna studie är anonyma, respondenterna har därför fått 

fiktiva namn.  

5.5 Intervjuguidens design 

Intervjuer kan till viss del skilja sig åt vilket kan bero på studiens metod. I och med att 

denna studie är av kvalitativt slag passar intervjuer med låg grand av standardisering 

och strukturering bra (Patel & Davidson, 2011. s. 77). Detta eftersom det är 

lekmannarevisorn, ordföranden för den kommunala revisionen eller respondenten från 

SKL som ska vara i fokus under intervjun och vi ska därför låta denne röra sig fritt i sitt 

svarande för att uppnå bästa resultat (jmf. Bryman & Bell, 2013. s. 475). 

 

Kvalitativa intervjuer kan utformas på olika sätt. För att besvara våra frågeställningar 

och syftet kommer semi-strukturerade intervjuer att användas, vilket betyder att studien 

kommer baseras på intervjuteman (Bryman & Bell, 2013. s. 475). Syftet med 

intervjutemana är att leda in respondenten i ett tema av forskningen där respondenten 

ges stor frihet i sitt svarande, vilket även ger utrymme för följdfrågor som inte ingick i 

temat från början. Detta innebär att dialogen som förs mellan oss och respondenten 

utvecklas beroende på svaren (Bryman & Bell, 2013. s. 475-476; Fejes & Thornberg, 

2009. s. 126). 

 

Genom att forma intervjuteman utifrån Intressentmodellen, Agentteorin och Moral 

Hazard samt några underliggande modeller för förbättrande åtgärder kommer det hjälpa 

oss att hålla en tydlig linje genom hela arbetet. Sedan underlättar det även analysen där 

svaren från intervjuerna ska kopplas till teorierna som kopplats till 

problemformuleringarna och studiens syften (jmf. Fejes & Thornberg, 2009. s. 131). 

Intervjutemanas utformning är konstruerade så att de inleds med neutrala 

bakgrundsfrågor för att vi ska få den informationen vi behöver om respondenten samt 

för att respondenten ska känna sig bekväm i intervjusituationen (jmf. Johansson 

Lindfors, 1993. s. 122; Patel & Davidson, 2011. s. 77). Efter de inledande frågorna är 

intervjuguiden utformad så att de centrala temana berörande beroendeproblem tas upp 

och de känsligaste frågorna innan det sista intervjutemat. I slutet av intervjun behandlas 

ordförandens roll vid lekmannarevisionen och förbättringsåtgärder där respondenten får 

ge sin åsikt angående nödvändiga åtgärder som skulle gagna lekmannarevisionen av 

kommunala aktiebolag. Nedan följer en specifikation på intervjuteman för 

respondenterna och i bilaga 2 visas de frågor som användes under intervjuerna.   
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5.6  Intervjuteman: Lekmannarevisorer och ordföranden för revisionen 

Tema 1: Introduktion  

Intervjun introduceras med en presentation av vår studies syfte, vidare ställs några 

allmänna frågor om lekmannarevisorns uppdrag, utbildning samt engagemang i övriga 

politiska aktiviteter. Vi vill även få en förståelse för vad det är som motiverar 

respondenten till att vara lekmannarevisor samt hur höga ersättningar lekmannarevisorer 

får för sitt uppdrag.     

 

Tema 2: Samarbete  

Syftet med detta tema är att få en förståelse för hur arbetsgången för lekmannarevisorer 

ter sig. Detta för att identifiera om det sker samarbeten mellan lekmannarevisorerna, 

samt om det finns någon utökad kontroll av det arbete de utför, i form av en utvecklad 

Agentteori där lekmannarevisorns arbete också granskas. Vi finner det även intressant 

att se hur respondenterna upplever samarbetet med det kommunala aktiebolaget samt 

om kommunen har en aktiv roll under arbetsgången, detta för att identifiera om det 

förekommer informationsasymmetrier och intressentkonflikter mellan dessa parter. 

 

Tema 3: Kommunala aktiebolag 

Detta tema syftar till att identifiera hur respondenterna upplever de kommunala 

aktiebolagen, till exempel om respondenterna upplever att bolaget förser dem med den 

information som behövs för att minska informationsasymmetrierna mellan agenten och 

principalen. Vi vill veta om det finns tydliga regler och strategier för vad 

lekmannarevisionen ska uppnå. Vidare ämnar vi identifiera om respondenterna upplever 

skillnader mellan el- och fastighetsbolag som är vinstdrivande i motsats till andra 

kommunala aktiebolagen som är inte har ett vinstdrivande syfte samt där konkurrensen 

kan vara lägre. Med dessa elbolag och bostadsbolag syftar vi till se om en revision via 

en fristående myndighet kan vara aktuell. 

 

Tema 4: Policy  

Målet med temat är att se hur lekmannarevisorerna upplever policysättningen. Om 

lekmannarevisorerna med sin erfarenhet av kommunal verksamhet får ge sin syn på 

verksamheten till de kommunala aktiebolagens auktoriserade revisorer för att göra 

revisionen så effektiv som möjligt. Vi vill även se hur välförstådd policyn är bland 

personer inblandade i revisionen, vi vill undersöka om det brukar bli 

meningsskiljaktigheter mellan revisorerna och om alla vet hur policyn ska tolkas. 

Genom detta påvisas om intressenternas bästa tas i beaktning vid policyarbetet, det vill 

säga om alla är medvetna om hur arbetet ska bedrivas. 

 

Tema 5: Konflikter 

Syftet med detta tema är att identifiera hur respondenterna upplever sitt arbete som 

lekmannarevisor. Detta för att se om respondenterna upplever att arbetet är 

problematiskt eftersom de ska tillmötesgå intressenternas viljor. I och med dessa 

problem är målet att även betrakta om respondenterna någon gång känt sig pressad av 

påverkan från kommunen eller det kommunala aktiebolaget. Genom att studera om 

lekmannarevisorerna tar det kommunala aktiebolagets tyckte eller kommunens tycke i 

beaktning får vi svar på hur väl lekmannarevisorn lyckas minska 

informationsasymmetrierna mellan dessa parter. I de fall lekmannarevisorn uppträder 

beroende uppstår ett Moral Hazardproblem. 
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Tema 6: Kommunikation 

I temat gällande kommunikation är målet att se hur respondenterna upplever 

kommunikationen mellan lekmannarevisorerna och deras sakkunniga biträden, det 

kommunala aktiebolaget och deras auktoriserade revisorer samt kommunen. Genom att 

identifiera hur kommunikationen ser ut mellan dessa parter yttras om ett 

intressentperspektiv används vid lekmannarevision. Vidare ämnar vi klargöra om någon 

respondent har upplevt att kommunikationen varit bristfällig mellan intressenterna till 

lekmannarevisionen av kommunala aktiebolag.  

 

Tema 7: Val av lekmannarevisorer 

I detta tema ämnar vi se hur lekmannarevisorerna upplever valprocessen, och vad de 

tycker om förarbetet för att undvika beroendesituationer. Intervjun fokuserar på hur 

lekmannarevisorn upplevde detta när denne blev vald och sedan om de har utfört 

uppföljningar av arbetet med beroendet. Vi vill veta om lekmannarevisorn själv ville bli 

lekmannarevisor eller om det växte fram genom andra politiska uppdrag. Vid dessa 

frågor berörande val av lekmannarevisorer kan Moral Hazardproblem upptäckas i och 

med att en lekmannarevisor ska vara oberoende i sitt arbete och bör då följa upp sin 

beroendesituation. 

 

Tema 8: Förbättringar av lekmannarevisionen av kommunala aktiebolag 

I det sista temat ämnar vi att identifiera vilka förbättringar skulle kunna vidtas för att få 

en högre kvalité. Och även identifiera vilket eller vilka områden av lekmannarevisionen 

som respondenterna anser att detta är viktigast i. Vi vill även veta om 

lekmannarevisorerna tycker att deras roll inom den kommunala lekmannarevisionen kan 

förändras eller förbättras på något sätt. 

 

Tema 9: För ordföranden 

Detta är ett specifikt tema för enbart ordföranden för revisionen. I detta tema ämnar vi 

identifiera hur ordförandens roll ser ut vid lekmannarevisionen, det vill säga vilka 

ordförandens ansvar är och hur dessa skiljer sig från de övriga lekmannarevisorerna. I 

detta avsnitt avser vi utreda hur god kommunikation ordföranden för 

lekmannarevisionen har gentemot de övriga parterna i lekmannarevisionen. 

5.7 Intervjuteman: Respondent SKL 

Tema 1: Introduktion 

Intervjun introduceras med en presentation av vår studies syfte. Vidare ställs några 

allmänna frågor om respondentens befattning, utbildning samt hur många år 

respondenten arbetat med lekmannarevision i kommunala aktiebolag. Vi vill även få 

kunskap om respondenten själv har praktisk erfarenhet av uppdraget eller liknande 

uppdrag.  

 

Tema 2: Val av Lekmannarevisor  

Syftet med detta tema är att få en förståelse för vad det är SKL anser är viktigt vid val 

av lekmannarevisorer. Tillika se om SKL tagit fram några riktlinjer för hur kommunen 

ska gå tillväga när det väljer lekmannarevisorer och om SKL bedömer att kommunerna 

följer deras råd och riktlinjer. Med detta tema avser vi även få SKL:s synpunkter på 

beroendet vid val av lekmannarevisorer och hur det kan uppkomma Moral Hazard vid 

denna bedömning. 
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Tema 3: Policys och riktlinjer 

Vi anser i detta tema att det är intressant att få kunskap om SKL:s bestämmelser om 

policys vid lekmannarevisionen, samt hur SKL uppfattar att de etiska riktlinjerna följs 

av kommunen och de kommunala aktiebolagen. Vidare är det intressant att fråga SKL 

om de upplever att de auktoriserade revisorerna tar hjälp av lekmannarevisorerna samt 

kommunen för att få fullständig information. Vi vill även ta del av SKL:s syn på 

policysättning, om intressenternas intresse ska tas i beaktning eller om det bör ske som 

en oberoende process. 

 

Tema 4: Lekmannarevisorns roll 

I detta tema vill vi veta vad SKL anser om lekmannarevisorernas roll vid 

lekmannarevisionen av de kommunala aktiebolagen. Vi vill veta om SKL har några 

åsikter om att flera lekmannarevisorer kan arbeta tillsammans i ett uppdrag. Sedan 

ämnar vi undersöka om SKL har rekommendationer för att vissa kontroller ska utföras 

och hur dessa kan bidra med ökad kvalité, samt om det finns något som kan förbättras 

med den eventuella kontrollen. Vi ämnar här se hur SKL ställer sig till 

lekmannarevisorns roll för att minska informationsasymmetrier mellan kommunen och 

det kommunala aktiebolaget. 

 

Tema 5: Skillnader mellan kommunala aktiebolag 

I detta tema ämnas syna SKL:s åsikter angående revision av kommunala aktiebolag som 

drivs med vinstsyfte samt de som inte gör det. Vi vill veta om SKL tycker det finns 

utrymme för att skilja mer på dessa två typer av bolag vid lekmannarevisionen eftersom 

de är olika i vissa avseenden. Införa effektivitetsrevision på vinstdrivande bolag som 

kanske har en tydligare målsättning. 

 

Tema 6: Förbättringar av lekmannarevisionen av kommunala aktiebolag 

Tema sju ämnar identifiera vad SKL anser kan förbättras med policysättning, val av 

lekmannarevisorer, uppföljning av beroendet under mandatperioden och kvalitén av 

lekmannarevision i kommunala aktiebolag. I och med att detta identifieras är målet att 

även få en bild av hur SKL upplever att lekmannarevisionen idag fungerar. Anser SKL 

att problem med beroende förekommer samt vad grunden till detta i så fall är.  

5.8 Access 

För att vidare förklara vår studies respondentkommuner samt respondenter anser vi att 

det är viktigt att förklara tillgången av data och information som vi har behövt för att 

utföra vår studie (jmf. Johansson Lindfors, 1993. s. 135). Som Johansson Lindfors 

(1993. s. 136) skriver kan det vid utförande av en studie med hjälp av intervjuer vara så 

att de som undersöker problemet har låga förväntningar på respondenterna eftersom 

uppfattningen kan vara att respondenterna inte vill besvara frågor som ställs. Detta 

gällde även i vårt fall där vi innan studiens utförande hade räknat med en viss svårighet 

att tillhandahålla tillräcklig och tillförlitlig information om beroendeproblemen i 

lekmannarevisionen av kommunala aktiebolag. Efter att studien utförts anser vi att 

dessa upplevda svårigheter har mildrats och att respondenterna förklarade sina 

erfarenheter om beroendeproblem på ett verkligt och sanningsenligt sätt. Det kan enligt 

Johansson Lindfors (1993. s. 136) varit till fördel att vi vid varje intervju, förklarade 

syftet och frågorna noga vilket ledde till att respondenterna upplevde ett förtroende för 

oss vilket motiverade dem att svara sanningsenligt på våra frågor. Vi ser det därför som 

en fördel att vi utifrån Johansson Lindfors (1993. s. 136) rekommendationer informerat 
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om såväl syfte och användning av resultat och publikation, som att diskutera om 

respondenten vill vara anonym innan intervjun påbörjades.  

 

Som inledande frågor använde vi oss i denna studie av allmänna frågor om 

respondentens utbildning, politiska aktivitet samt vilka uppdrag respondenten hade och 

hur länge den varit aktiv som lekmannarevisor. Respondenten från SKL fick liknande 

frågor, skillnaden var frågor om arbetslivserfarenheter istället för frågor om 

lekmannarevision. Detta menar Johansson Lindfors (1993. s. 122) kan vara till fördel 

för vidare access i studien eftersom en inledning kan göra respondenten avslappnad 

eftersom respondenten fritt får presentera sig själv. Med denna presentation skapas en 

närmare relation vilket till fördel kan skapa en öppen och jämnare relation mellan oss 

som intervjuar och den som blir intervjuad (Johansson Lindfors, 1993. s. 122). Med 

denna inledning upplevde vi att respondenterna slappnade av vilket vi ansåg positivt, för 

att sedan kunna övergå till större och djupare frågor med mer detaljer som i vissa 

situationer kunde upplevas som känsliga. För att behålla det förtroende vi byggde upp i 

början av intervjun använde vi oss hela tiden av aktivt lyssnande (jmf. Johansson 

Lindfors, 1993. s. 122). Detta betyder att vi återupprepade information som 

respondenten berättat för att knyta an frågor samt var lyhörda för hur respondenten 

upplevde situationen (jmf. Johansson Lindfors, 1993. s. 122). Med dessa hjälpmedel 

anser vi att respondenterna genom hela intervjun kände sig bekväma och berättade fritt 

utan hämningar vad de ansåg om dagens lekmannarevision av de kommunala 

aktiebolagen. Detta var även till fördel då både vi och respondenterna kunde be om 

förtydliganden om det var någonting vi upplevde som oklart.  

 

Med de utförliga svaren och de positiva kommentarerna som vi fick av respondenterna 

efter intervjuerna anser vi att accessen i vår studie varit god. De nackdelar vi kan se är 

att respondenterna i vissa fall kan ha tolkat frågorna olika, till exempel vad det gäller 

riktlinjer och etiska ramverk. Detta beror således på att vi kanske inte varit nog tydliga 

med att förklara vad vi syftat på.   

5.9 Analys av bortfall 
För att öka generaliserbarheten på vår studie om lekmannarevision i kommunala 

aktiebolag så var vårt mål att få med olika stora svenska kommuner i vår studie. I detta 

ingick en storstad enligt SKL definition (jmf. SKL, 2011. s. 23). Med detta mål försökte 

vi vid ett flertal tillfällen få kontakt med lekmannarevisorer i en storstad. Vid ett tillfälle 

fick vi kontakt med en person i en storstad och vi kom överens om att vi skulle ringa 

upp dagen efter eftersom personen i fråga inte hade tid att boka in ett möte. Vi ringde 

upp dagen efter samt andra dagar men vi kom aldrig i kontakt med personen igen 

eftersom denne aldrig var tillgänglig. Att personen aldrig hörde av sig kan ha flera 

orsaker, anledningen är dock något vi är ovetande om och vi kan av den anledningen 

inte uttala oss i frågan. Detta betyder att denna person samt stad blev ett bortfall i 

studien eftersom vi varken fick kontakt med denna person eller några kollegor till den 

personen i stadens lekmannarevisionsgrupp. Enligt Wallén (1996. s. 63) har vi därför ett 

externt bortfall i denna studie. Vidare menar Wallén (1996. s. 63) att det är till fördel att 

analysera och se om det finns någon slags grupp som det är svårare att få access till, 

vilket det finns i vår studie. Eftersom vårt mål var att inkludera en lekmannarevisor från 

en storstad tog vi istället kontakt med lekmannarevisorer i en annan storstad. Vi hade 

även där svårt att få tag på respondenter, då många inte svarade och en respondent hade 

inte tid förrän i maj månad. Tillslut fick vi en person som ställde upp. Vi anser därför att 

den storstaden som blev ett bortfall och den storstaden som deltar i studien är likvärdiga 
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sett till storlek på respondentkommun utifrån hur SKL (2011. s. 23-24) grupperar 

Sveriges storstäder. 

 

Därför ser vi i enlighet med Wallén (1996. s. 63) att denna studie visat en antydan på en 

svåråtkomlig respondentgrupp vilket är storstäderna. Skäl till detta kan vara att det är 

fler personer i storstäderna som har andra arbeten och uppdrag än enbart 

lekmannarevisionen, medan de andra städerna mestadels representerats av respondenter 

som är pensionärer, vilket gör att tillgängligheten hos dessa respondenter varit högre. 

Detta betyder att bortsett från storstäderna har vi inte haft ett enda bortfall då alla 

tillfrågade från övriga kommuner ställt upp som respondenter. Detta anser vi är positivt 

för vår studie vilket gör att vi tycker att vår studie har nått upp till studiens mål av 

respondentkommuner samt respondenter.  

5.10 Intervjuförfarande 

Vid planeringsfasen av intervjuerna, ringde vi upp de tilltänkta respondenterna för att 

presentera vår studie samt fråga om intresset för att ställa upp fanns. Detta 

tillvägagångssätt användes inte på en av respondenterna på grund av felaktigt 

telefonnummer. Vi hade istället mailkontakt med denne respondent där vi berättade 

syftet med studien samt bokade en tid för intervju. Sedan lät vi respondenterna välja 

tillfälle för intervjun, detta för att de skulle känna sig bekväma med intervjun, i och med 

att vi använde oss av telefonintervjuer vid samtliga intervjuer utom en intervju.  

 

Intervjuerna inleddes med en introduktion där vi presenterade oss och sedan beskrev vi 

vårt examensarbete. Efter att vi hade gått igenom denna förklarande introduktion gav vi 

respondenterna chansen att välja om de ville vara anonyma i studien utifrån Ahrnes och 

Svenssons (2011. s. 45) rekommendationer. 

 

Efter introduktionen inledde vi med några allmänna frågor angående respondenten för 

att samla lite bakgrundsfakta och för att få respondenten att känna sig bekväm i 

intervjusituationen (jmf. Johansson Lindfors, 1993. s. 122). När de allmänna frågorna 

var avklarade inledde vi med intervjutemana där vi ställde öppna frågor inom ett 

ämnesområde. På detta sätt fick respondenterna möjlighet att svara fritt och prata efter 

eget tycke utan att känna sig styrda av oss intervjuare. Vid tillfällen under intervjun där 

vi ansåg att det var lämpligt med följdfrågor ställde vi frågor för att få respondenterna 

att utveckla sina resonemang och vara mer konkreta. Efter att alla intervjuteman och 

frågor hade besvarats avslutade vi intervjun med att tacka respondenten samt fråga om 

respondenten hade några ytterligare frågor eller åsikter. Detta för att visa oss lyhörda 

och så att respondenten skulle få chansen att delge sina personliga åsikter om intervjun.  

 

Varje intervju spelades in för att sedan transkriberas. Denna transkribering utförde vi 

sedan själv där vi hade som mål att löpande transkribera för att komma ihåg helheten av 

intervjun och för att få transkriberingen så korrekt som möjligt. Vid transkriberingen var 

vi noggrann med att uppmärksamma respondentens reaktion vid en ställd fråga. Vi 

skrev ned tveksamma reaktioner och pauser genom punkter och ord, detta för att vid 

resultat och analys förstå hur personen uttryckt sig när svaret delgivits (jmf. Fejes & 

Thornberg, 2009. s. 202). 

 

För att säkerställa ett lagom antal respondenter för studien inledde vi med att intervjua 

sex respondenter. Efter att transkribering skett av dessa inledde vi med att studera 

resultatet av dessa intervjuer. För att uppnå en mättnad av empirin bokade vi sedan in 
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fyra intervjuer till. Detta eftersom vi ansåg att det behövdes några intervjuer till för att 

uppnå en mättnad med fler storlekar på respondentkommuner eftersom 

tillvägagångssätten och upplevelserna kan skilja sig åt mellan respondentkommuner och 

respondenter. Efter att vi falltolkat de fyra sista intervjuerna såg vi ett tydligt 

svarsmönster mellan respondenterna, därav ansåg vi att vi hade uppnått en mättnad i vår 

studie (jmf. Ahrne & Svensson, 2011. s. 44). 

5.11 Intervjubegränsningar 

I och med att vi inte har utfört kvalitativa intervjuer vid tidigare tillfällen ser vi ett antal 

brister med vår studie. Vid intervjuerna utgick vi från vår intervjuguide vi presenterat 

ovan. Vid ett fåtal tillfällen har inte respondenten uppfattat exakt vad vi syftar på med 

en viss fråga, vid dessa tillfällen har vi då fått utveckla frågan för att ge respondenten en 

förståelse för vad vi menar. Vid vissa tillfällen under intervjuerna visade sig vår brist på 

erfarenhet samt uppmärksamhet genom att vi glömt ställa följdfrågor på påståenden från 

respondenterna. Detta gör att vi någon gång skulle kunnat ha ett mer givande och 

förståeligare svar om vi hade ställt följdfrågor för att få vidare förklaringar. Ibland kan 

även följdfrågor ha uppfattats som ledande, på grund av vår utformning av frågan. Det i 

sin tur kan ha lett till att respondenten uppfattat att vi var ute efter ett specifikt svar och 

därmed kan neutraliteten av frågan och svaret ifrågasättas. Vi anser ändå att intervjuerna 

i det stora hela fungerat bra och att vi har fått tillgång till den information vi 

efterfrågade.   
 

När vi bokade in intervjuerna uppgav vi till respondenterna att intervjun skulle pågå 

ungefär 60 minuter. Att vi försåg respondenterna med detta tidsintervall kan ha gjort att 

de anpassat sina svar för att inte överskrida 60 minuter. Vi upplever dock inte att det var 

någon respondent som var stressad under intervjutillfället och svarade kortfattat eller 

hade kontroll på hur lång tid denne pratat för att snabba på svaren i sluten.  Trots ett 

tidsintervall mellan ungefär 40 minuter och en timme och tio minuter mellan de olika 

intervjuerna anser vi att kvalitén mellan intervjuerna är likvärdiga. Respondenterna som 

ställde upp presenteras nedan i tabellen, samtliga respondenter i studien har fiktiva 

namn på grund av anonymitetskrav. 

 

 

Respondent Datum Tidsåtgång Majoritet/ 
Minoritetsparti 

Kommunstorlek  

Dag Ström 140425 1 h 9 min 
40 sek 

Minoritet Storstad 

Olle 
Svensson 

140331 58 min 37 
sek 

Majoritet Större stad 

Eva Berg 140417 57 min 25 
sek 

Minoritet Större stad  

Ove Morin 140403 1 h 9 min 
17 sek 

Majoritet Större stad 

Bo Ahl 140401 1 h 2 min 
17 sek  

Minoritet Större stad 

My Nord 140416 44 min 19 
sek  

Majoritet Glesbygdskommun 

Kalle Dahl 140423 44 min 44 
sek 

Majoritet Glesbygdskommun 

Ann Beck 140402 40 min 5 Minoritet Glesbygdskommun 
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sek 
Ola Nilsson 140402 58 min 13 

sek 
Majoritet Glesbygdskommun 

Elin 
Johansson 
(SKL) 

140404 1 h 2 min 
49 sek 

- - 

Tabell 1 - Respondenter 

Respondenterna i studien fick inte tillgång till intervjuteman och frågor innan intervjun. 

Det kan ha både fördelar och nackdelar. I och med att de inte hade tillgång till 

materialet kan svaren ha givits med en större ärlighet och spontanitet eftersom de inte 

hade chansen att förbereda vad de skulle svara. En nackdel med detta kan dock vara att 

vi hade fått utförligare svar på frågorna i och med att de kunde vara mer förberedda när 

intervjun inleddes. Vi ansåg dock att det var till fördel i vår studie att inte lämna ut 

intervjutemana innan eftersom många av intervjutemana kan tolkas som granskande och 

negativa i respondentens avseende. Därför anser vi det som mestadels positivt att 

respondenten enbart innan intervjun var informerad om studiens syfte och 

tillvägagångssätt, för att inga tveksamheter för delaktighet skulle uppstå, vilket gör att 

vi upplever att accessen var bäst med det valda tillvägagångssättet.  

5.12 Bearbetning av data 
Efter varje avslutad intervju transkriberade vi intervjun direkt för att uppnå en så 

noggrann transkribering som möjligt. Om vi under transkriberingen upptäckte att vi 

saknade någon följdfråga tog vi lärdom av detta för att fråga resterande respondenter om 

detta. Efterhand började vi sammanställa resultatet i empirin för att kontrollera 

mättnaden i studien och till sist när samtliga respondenter intervjuats sammanställdes 

hela empirin i en uppdelning av våra fokusområden, det vill säga intervjuteman. 

Temana samarbete och kommunikation är i empirin och analys sammanslagna på grund 

av deras lika natur. Detta kommer vidare att presenteras i nästkommande kapitel, vilket 

är en kombination av empiri och analys. Detta tillvägagångssätt har vi valt för att inte 

skapa upprepningar utan för istället kombinera respondenternas svar med de 

ämnesspecifika teorier vi använde oss av i kapitel fyra. Vi anser att detta är ett lämpligt 

tillvägagångssätt eftersom Nylén (2005. s. 16) menar att det tillvägagångsätt vi 

presenterar empirin på ska stämma överens med de andra delarna av uppsatsen. 

Eftersom vi hela tiden har varvat fakta med vårt problem och syftat till att integrera 

teorierna med det empiriska resultatet är det lämpligt att kombinera empiri och analys 

(jmf. Glaser, 1965. s. 437).   
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6. Empiri och analys 

I detta kapitel kommer studiens resultat presenteras samt analyseras genom användning 

av de ämnesspecifika teorierna som presenterades i kapitel 4. Utgångspunkten i detta 

kapitel är att presentera respondenternas svar till intervjutemana som presenterades i 

föregående kapitel. Kapitlet avslutas med vilka förändringar samt förbättringar 

respondenterna anser skulle kunna gagna lekmannarevisionen.  

 

 

6.1 Inledande frågor  
För att få en kunskap om respondenternas bakgrund inledde vi intervjun med allmänna 

frågor om samtliga respondenter. I tabellen (se vidare bilaga 3) presenteras information 

om respondentgrupperna, lekmannarevisorer, de lekmannarevisorer som även är 

ordförande för den kommunala revisionen och respondenten från SKL. Detta för att 

presentera respondenternas övriga politiska aktivitet, utbildning och hur länge 

respondenterna varit lekmannarevisorer.  

 

Av tabellen framgår det att ingen av respondenterna har övriga politiska uppdrag inom 

kommunen, förutom deras uppdrag som kommunal revisor och således även 

lekmannarevisor. Respondenterna menar att de inte har tillåtelse att ha andra 

förtroendeuppdrag inom kommunen eftersom de är förtroendevalda. Av resultatet visas 

att vissa av respondenterna har uppdrag inom sitt politiska parti eller inom landstinget.  

 

Vidare har alla respondenter ett flertal års erfarenhet av uppdrag som lekmannarevisor 

samt ett flertal av respondenterna har tidigare haft högre uppdrag inom 

kommunfullmäktige och kommunens nämnder. Vissa respondenter ser därför den 

kommunala revisionen som ett sätt att trappa ner från de politiska uppdragen. Enligt 

Bringselius (2013, s. 56) är det vid rekrytering intressant om personen har tidigare 

arbetserfarenheter från arbetsområdet. FAR (2011. s. 9) menar dock att revisorn kan 

antas vara i ett beroendeförhållande med sin klient om de vid ett tidigare skede har 

arbetat med klienten i andra former än revisionssammanhang. Eftersom respondenterna 

enbart varit involverade i kommunfullmäktige och nämnder, anser vi inte att 

respondenterna lever upp till dessa beroendeproblem.  

 

Vidare menar Bringselius (2013, s. 56) att även utbildning är intressant eftersom 

oberoendet vid en granskning kan vara sammanlänkat med personens utbildning. 

Bringselius (2013, s. 56) menar att personer under sin utbildning tillhandahåller 

erfarenheter samt åsikter angående hur arbetssättet försiggår. Vår studies resultat visar 

att de flesta respondenter inte har någon ekonomisk utbildning eller annan erfarenhet 

från ekonomirelaterade uppgifter vilket gör att respondenterna i detta avseende inte 

lever upp till en av de delarna som Bringselius (2013, s. 56) hävdar kan ge en starkare 

oberoendesituation vid lekmannarevision av kommunala aktiebolag.   

 

Nedan presenteras respondenterna utifrån deras politiska hemmahörande, vi kommer 

under analysens gång använda oss av politiska majoritets- och minoritetsaspekter för att 

bedöma om beroendeproblem kan föreligga i påståenden. 

 

Inledning 
Vetens-
kaplig 

metod  

Revision i 
kommun-
ala aktie-

bolag 

Ämnes-
specifika 
teorier 

Praktisk 
metod 

Empiri 
och 

Analys 
Slutsats 

Sannings-
kriterier 
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Respondent Majoritet-
/Minoritetsparti 

Ordföranden för den 
kommunala revisionens 
partitillhörighet 

Dag Ström Minoritet Minoritet 
Olle Svensson Majoritet Minoritet 
Eva Berg Minoritet Minoritet 
Ove Morin Majoritet Minoritet 
Bo Ahl Minoritet Minoritet 
My Nord Majoritet Majoritet 
Kalle Dahl Majoritet Majoritet 
Ann Beck Minoritet Minoritet 
Ola Nilsson Majoritet Minoritet 

Tabell 2 – Respondenter och politisk tillhörighet 

Ersättningen för lekmannarevisionsuppdrag visade sig variera något från kommun till 

kommun. Respondenterna är överens om att ersättningen är låg för 

lekmannarevisionsuppdragen. I motsats till de andra respondenterna hävdar Olle 

Svensson att arvodet i kommunen skiljer sig ganska radikalt åt mellan de olika bolagen. 

Som lekmannarevisor i det största bolaget betalas ett arvode ut om cirka 10 000 kronor 

per år, medan de minsta bolagen endast ger cirka 2 000 kronor i årsarvode (se vidare 

bilaga 3). 

 

Att lekmannarevisorerna har ett årligt arvode som Dag Ström berättar är positivt ur ett 

Moral Hazard perspektiv, eftersom Bockel och Noordegraaf (2006. s. 592) menar att en 

prestationsbaserad lön kan ge incitament till att gynna intressenters intressen i offentliga 

verksamheter. Dag Ström poängterar även att det nog inte finns någon lekmannarevisor 

som ställer upp på grund av arvodet, för då hade det inte funnits en enda revisor. Av den 

anledningen tror Dag Ström inte heller att kvalitén på lekmannarevisionen hade blivit 

bättre av ett högre arvode. Att döma av Bringselius, (2013. s. 57) syn på ekonomiska 

medel ska utredarna ha ett fast förutsägbart arvode för sina arbetsinsatser, vilket 

samtliga respondenter bekräftar är fallet i deras kommuner. 

 

I och med den relativt låga ersättningen lekmannarevisorerna erhåller och motiveringen 

till varför de ställer upp som lekmannarevisorer styrker inte studiens respondenter 

Eilifsens et al. (2014. s. 630) resonemang om att en låg lön betyder att en sämre revision 

utförs. Eftersom alla intervjuade lekmannarevisorer har denna uppfattning av arvodena 

samtidigt som de arbetat inom kommunal verksamhet tidigare så var de även medvetna 

om arvodets storlek innan de påbörjade sina uppdrag vilket betyder att det inte var 

arvodet som motiverade dem att ställa upp som lekmannarevisorer.  

6.2 Samarbete och kommunikation 
Samtliga respondenter som är lekmannarevisorer upplever att de överlag har ett sunt 

samarbete och en god kommunikation med sina sakkunniga biträden, det kommunala 

aktiebolaget med de auktoriserade revisorerna och kommunen. Dock finns det även 

punkter som är föremål för förbättringar. Ann Beck hävdar att kommunikationen med 

kommunen är god, dock finns utrymme för förbättringar när det gäller vissa kommunala 

aktiebolag. 
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Vidare menar samtliga respondenter att de är helt opolitiska i sina bedömningar och att 

politiska diskussioner varken förekommer inom revisionsgruppen eller mellan andra 

parter inblandade i lekmannarevisionen av de kommunala aktiebolagen. 

Respondenterna har denna åsikt oavsett om de härrör från ett majoritetsparti eller ett 

minoritetsparti. Cohan (2002. s. 278-279) bekräftar detta som en viktig del för att 

undkomma intressentkonflikter. Cohan (2002. s. 278-279) menar att ett opartiskt arbete 

och att medlemmarna, det vill säga lekmannarevisorerna, blir behandlade lika oavsett 

partitillhörighet eller bakgrund är viktiga delar i arbetsgången och någonting som kan 

förhindra Moral Hazardproblem. Respondenternas resonemang angående total avsaknad 

av politiska diskussioner och bedömningar kan liknas vid Sundström (2004. s. 23) 

resonemang angående att Moral Hazardproblem uppstår om någon part bryter sitt 

kontrakt, vilket respondenterna inte gör i detta fall då de är opolitiska samtidigt som de 

försäkrat sin oberoendeställning. Även Bringselius (2013. s. 57) hävdande om att uppnå 

en oberoende revision stärks av respondenternas åsikter. Bringselius (2013. s. 57) 

förklarar att viktiga delar är att ett öppet klimat råder vilket respondenterna anser att det 

gör eftersom de kan diskutera fritt i revisionsgruppen. Vidare har även Elin Johansson 

på SKL en positiv uppfattning om dagens arbetssätt med lekmannarevisionen. Detta gör 

att Elin Johansson anser att lekmannarevisionen är tillräckligt bra i förhållande till dess 

mål och förväntningar eftersom det är väldigt ovanligt att lekmannarevisorerna är 

politiska i sin bedömning.  

 

Ola Nilsson beskriver samarbetet mellan parterna i lekmannarevisionen   .. vi har ett 

jättegott samarbete med bolaget och ordföranden i bolaget, de är ju en ständig 

kommunikation både från oss men även den här sakkunniga...  (Ola Nilsson). Tillema 

och Bogt (2010. s. 767) styrker att detta goda samarbete och kommunikation är viktig 

och menar att relationen mellan kommunen, fullmäktige och revisionsgruppen är en 

förutsättning för att den kommunala revisionen ska betraktas som effektiv och 

professionell. Ola Nilssons resonemang tyder på ett mycket fruktsamt samarbete enligt 

Intressentmodellen som Hammarén (1997. s. 122) samt Bruzelius och Skärvad (2011. s. 

74) beskriver ska karaktäriseras av jämvikt och stabilitet mellan intressenterna vid 

beaktning av bidrag och belöning under lekmannarevisionen. 

 

Lika så upplevde My Nord samt Kalle Dahl att samarbetet är gott mellan 

lekmannarevisionens intressenter och lekmannarevisorerna, men att det även finns 

förbättringsområden för att utveckla samarbetet. Det My Nord och Kalle Dahl menar är 

att det vore till fördel om samarbetet mellan de auktoriserade revisorerna i de 

kommunala bolagen samt deras sakkunniga biträde förbättrades genom att de 

kommunicerade i större utsträckning. Vidare nämner My Nord      Det är inte så att jag 

bedömer det som oroande eller någonting sånt, men jag tror att arbetet skulle bli 

bättre.   My Nord). Detta betyder att My Nord och Kalle Dahl till viss del upplever att 

kommunikationen är bristfällig vilket Ekecrantz et al. (1970. s. 2) anser är vanligt 

förekommande i arbetslivet. Den bristfälliga kommunikation som My Nord och Kalle 

Dahl beskriver kan jämställas med SKL:s Praxisstudie (2012 b. s. 6) där de kom fram 

till att kommunikationsproblemen mellan uppdragsgivaren och revisorerna till viss del 

berodde på bristfällig kommunikation och för få sammanträden. Detta tyder på en 

svårighet för lekmannarevisorn att minska informationsasymmetrierna mellan 

kommunen och det kommunala aktiebolaget i och med att kommunikationen brister 

mellan kommunen och lekmannarevisorn (jmf. Eilifsen et al., 2014. s. 5-6). Detta 

styrker Kalle Dahls åsikt eftersom Kalle Dahl menar                         Mer 
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kontakt och samtal mellan varandra om det finns något speciellt, ja för att avstämma 

iakttagelser.   Kalle Dahl).   

 

Även Bo Ahl har uppfattningen av att liknande problem som My Nord och Kalle Dahl 

beskriver finns inom lekmannarevisionen av de kommunala aktiebolagen. Bo Ahl 

menar att lekmannarevisorerna inte kommunicerar med varken det kommunala bolaget 

eller den auktoriserade revisorn i det kommunala bolaget. Subramaniam et al. (2013. s. 

958) menar att kommunikationsproblemen som My Nord, Bo Ahl och Kalle Dahl 

beskrivit är vanligt förekommande inom den offentliga sektorn eftersom de ofta är stora 

i storlek samt komplexa. Enligt Mock et al. (2013. s. 323) kan sådana 

kommunikationsproblem leda till att ledningen har andra förväntningar på vad 

lekmannarevisorerna ska presentera, mot vad de slutgiltigen presenterar eftersom 

informationen mellan företaget och revisorerna kan bli bristfällig. Även Ola Nilsson 

poängterar att kommunikationen har upplevts som bristfällig, eftersom inte 

lekmannarevisorerna kommunicerat med hela bolaget utan mestadels haft kontakt med 

ordföranden i företaget, någonting de har förbättrat. Subramaniam et al. (2013. s. 958) 

menar att sådana kommunikationsproblem som respondenterna upplever kan leda till att 

nätverksbanden påverkas negativt, vilket gör att informations- och kunskapsspridning 

kan hämmas till berörda parter. Dock upplever respondenterna överlag att de inte blivit 

bristfälligt underrättade under en revision av kommunala aktiebolag vilket gör att inte 

Subramaniam et al. (2013. s. 958) hävdande styrks i denna studie.      

 

I motsats till Bo Ahl, My Nord och Kalle Dahls upplevda problem berättar Olle 

Svensson att lekmannarevisorerna har sammanträden tillsammans med det sakkunniga 

biträdet samt det kommunala aktiebolagets auktoriserade revisor. Vid dessa 

sammanträden berättar det sakkunniga biträdet och det kommunala bolagets 

auktoriserade revisorer vad de kommer att kontrollera för att inget dubbelarbete ska ske 

mellan revisorerna. Även Dag Ström berättar att de har ett liknande tillvägagångssätt 

där lekmannarevisorerna träffar företagets auktoriserade revisorer för att berätta vilka 

iakttagelser de har gjort och diskuterar så att de inte utför varandras arbeten. Detta visar 

i enlighet med Mock et al. (2013. s. 323) på en bättre kommunikation och 

informationskännedom vilket gör att denna metod kan resultera i att revisionen som 

slutligen presenteras lever upp till ledningens förväntningar.  Ett resultat av en god 

kommunikation som denna minskar även informationsasymmetrierna mellan agenten 

och principalen, det vill säga det kommunala aktiebolaget och kommunen (jmf. Baiman 

et al., 1991. s. 1). 

 

Vidare förklarar Olle Svensson att det sakkunniga biträdet      hjälper oss i dialoger 

med bolaget och med det andra revisionsbolaget.   Olle Svensson). Olle Svensson 

menar att de använder det sakkunniga biträdet som ett hjälpmedel när de planerar vad 

lekmannarevisionen ska inrikta sig på. Det är även de sakkunniga biträdena som utför 

granskningen och tar fram den fördjupade information som lekmannarevisorerna 

efterfrågar. Olle Svensson menar att några konflikter mellan lekmannarevisorerna och 

det sakkunniga biträdet inte kan uppstå efter     ... det är vi som beställer jobbet så då 

måste ju den, vår medhjälpare göra det vi har sagt att dom ska göra.   Olle Svensson). 

Det arbetssätt som Olle Svensson beskriver kan jämföras med Jensen och Payne (2005. 

s. 31) som menar att fler myndigheter har skapats för att kontrollera revisionen i den 

offentliga sektorn och på så sätt öka kvalitén på revisionen. När lekmannarevisorerna 

använder sig av sakkunniga biträden som utför all granskning kan detta likställas med 

en utvecklad Agentteori, där en revisor blir granskad av en annan revisor eller av 
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revisionsgruppen. Detta eftersom Olle Svensson skildrar att det sakkunniga biträdet 

utför arbetet, vilket sedan lekmannarevisorn synar och ser till att det är ändamålsenligt, 

innan det presenteras för bolaget. En nackdel som Olle Svensson nämner är att det är 

vanligt förekommande att utredningarna de sakkunniga biträdena utfört inte är 

tillräckliga. Även Bo Ahl berättar att dessa problem förekommit i andra kommuner 

eftersom inte lekmannarevisorerna och de sakkunniga biträdena arbetar mot exakt 

samma mål. Detta gör att rapporterna de sakkunniga biträdena utför oftast måste 

kompletteras med det lekmannarevisorerna efterfrågan. Olle Svensson menar att de av 

den anledningen för en dialog med de sakkunniga biträdena för att utredningarna ska bli 

så utförliga som lekmannarevisorn efterfrågar. Jensen och Payne (2005. s. 31) menar att 

det är på grund av en sådan kontroll som Olle Svensson förklarar det blivit ökade 

agentkostnader vilket påverkar kommunens kostnader. Detta anser även Bo Ahl som 

menar att kostnaderna för sakkunniga biträden kan bli väldigt höga när utredningarna 

måste kompletteras och inte blir tillräckliga direkt vilket gör att det även tar väldigt lång 

tid att få uppdragen färdiga. Därför menar Bo Ahl att de är väldigt noggranna med att ha 

en projektplan där det framgår vad de vill granska för att inga missförstånd och onödigt 

arbete ska uppkomma mellan lekmannarevisorn och dess sakkunniga biträden.   

 

Olle Svensson vittnar även om en god kommunikation mellan lekmannarevisorerna och 

fullmäktige, i och med att fullmäktige är uppdragsgivare åt lekmannarevisorerna menar 

Stig att de deltar vid fullmäktiges sammankomster. Vid tillfällen då de kommunala 

aktiebolagen presenterar sin verksamhet deltar också lekmannarevisorer enligt Olle 

Svensson. Ove Morin och Bo Ahl stämmer båda in i Olle Svenssons resonemang om att 

de vid lekmannarevision har en tillfredställande kontakt med de berörda parterna. Detta 

samarbete överensstämmer väl med Hammarén (1997. s. 122) samt Bruzelius och 

Skärvad (2011. s. 74) resonemang gällande att arbetet mellan intressenter ska 

karaktäriseras av jämvikt och stabilitet mellan intressenterna vid beaktning av bidrag 

och belöning under lekmannarevisionen för att undvika intressentkonflikter.  

 

Ove Morin poängterar vidare vikten av att sitta ned med ett bolags verkställande 

direktör för att kunna diskutera igenom aktuella frågeställningar samt även förse det 

sakkunniga biträdet med de material som behövs. Enligt dessa beskrivningar styrks inte 

Mock et al. (2013. s. 323) hävdande om att det förekommer förväntningsgap för vad 

som väntas presenteras i revisionen eftersom inte dessa respondenter upplever några 

kommunikationsproblem mellan lekmannarevisorerna och det kommunala bolaget. 

 

Ann Beck                                       .. just i bolagen där har dom lite mer 

aktiv roll för där för dom är ju mer kunniga och mer insatta i just i bolagen så där 

kommer dom oftast med förslag om hur granskningen bör göras, så dom har lite större 

roll där på det sättet...           ). I den situationen som Ann Beck beskriver tar de 

stor hänsyn till de sakkunniga biträdenas åsikter. Det kan betraktas som att 

lekmannarevisorn använder sig av expertis för att minska informationsasymmetrier 

mellan det kommunala aktiebolaget samt kommunen i ett agent- principalförhållande 

vilket är en revisors uppgift enligt Eilifsen et al. (2014. s. 6) och Baiman et al. (1991. s. 

1).  

 

Elin Johansson på SKL hävdar dock det motsatta sett till Ann Becks uppfattning om de 

sakkunniga biträdena. Elin Johansson menar att de sakkunniga inte har en övervägande 

kunskap om bolagen eftersom de sakkunniga biträdena kan komma från andra städer. 

Elin Johansson                                                                   ... 
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har ju absolut ingen markkänsla för hur det här fungerar i verkligheten. Det är det som 

är själva motivet för lekmannarevisonen, att man är förankrad i lokalsamhället, att man 

har kontakterna i samhället och medborgarna och att man gör sina analyser och 

                                …   Elin Johansson).  

 

Eva Berg berättar vidare om samarbete och nämner att lekmannarevisorerna har träffar 

med de sakkunniga biträdena, företagens auktoriserade revisorer samt företagets 

verkställande direktör och dess ledningsfunktion. Dock saknar Eva Berg att inte 

lekmannarevisorerna någon gång träffar bolagets styrelse eftersom Eva Berg anser att 

kommunikation med styrelsen är viktigt för att tillhandahålla lämplig information för 

lekmannarevisionen. Denna avsaknad av kommunikation styrker Subramaniam et al. 

(2013. s. 958) genom sitt hävdande att kommunikationsproblem är vanligt 

förekommnade i offentlig verksamhet eftersom att offentliga verksamheter ofta är stora 

och komplexa till sin art. Enligt Mock et al. (2013. s. 323) kan detta även inverka så att 

informationsproblem mellan parterna framkommer, vilket därför kan göra att parterna 

har olika förväntningar på revisionen, detta leder till informationsasymmetrier uppstår. 

 

Vidare berättar Eva Berg att deras kommun tillsammans med två andra kommuner har 

utfört en granskning med målet att studera vilka samordningsnyttor, 

effektivitetsförbättringar och kvalitetsförbättringar som skulle kunna förbättra 

kommunen som helhet om det skulle finnas en samverkan mellan bolagen samt mellan 

bolagen och kommunförvaltningen. Dock menar Eva Berg att deras 

kommunföretagsstyrelse inte tar hänsyn till denna undersökning för att studera hur 

arbetet skulle kunna utvecklas. Därför menar Eva Berg att det är svårt att få gehör och 

 ... man lägger ut så att säga besparingskrav i den kommunala verksamheten men det 

finns inte samma tydliga effektivisering eller rationalisering för bolagen även om man i 

ägardirektiven säger att man ska ha en avkastning på en viss nivå, men ja menar, du 

kan ju skruva mer på det    Eva Berg). SKL (2006. s. 6-7) presenterar i sin rapport om 

värdegrundande riktlinjer att kommunen ska ta ansvar och ha en aktiv roll i sitt ägande 

av bolaget vilket inte överensstämmer med Eva Bergs upplevelser inom de kommunala 

aktiebolagens verksamheter. Eva Bergs resonemang påvisar en intressentkonflikt mellan 

kommunen och kommunföretaget vad gäller utvecklingen av samarbetet mellan 

kommunerna. Enligt Bruzelius och Skärvad (2011. s. 76-77) är detta en 

intressentkonflikt som uppstått på grund av att de har olika uppfattning och krav på den 

kommunala förvaltningen av bolagen. Intressentmodellen betraktas därför     

                           kommunens etik, samt om alla intressenter                    

                                              (jmf. DeKay, 2011. s. 413; Gilbert & 

Rasche, 2008. s. 757; Kaler, 2003. s. 72). Detta är något Eva Berg inte upplever är 

verkligheten, eftersom kommunen har ringa intresse i utvecklingen av 

lekmannarevisionen och inte uppmärksammar förbättringsförslag som framförs. 

 

Eftersom respondenterna uppfattar att de har ett gott samarbete överlag och få risker för 

beroendeproblem har ingen av respondenterna upplevt att det finns någon speciell 

granskning på det arbete de utför. Att respondenterna har denna uppfattning om 

lekmannarevisionen tyder på att de utför ett korrekt arbete i enlighet med Eilifsen et al. 

(2014. s. 6) och Baiman et al. (1991. s. 1) i att minska informationsasymmetrier mellan 

agenten (det kommunala aktiebolaget) och principalen (kommunen) eftersom 

beroendeproblem inte uppfattas förekommande enligt lekmannarevisorerna. Den 

granskning som sker menar respondenterna tar plats genom att lekmannarevisorerna 

brukar presentera sitt arbete för varandra när de har sammanträden med 
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revisionsgruppen, det vill säga de förtroendevalda kommunrevisorerna som även är 

lekmannarevisorer i de kommunala aktiebolagen. Enligt Antle (1984. s. 2) betyder detta 

att lekmannarevisorerna tenderar att ha ett lågt intresse att utföra lekmannarevisionen i 

enlighet med kommunens och det kommunala bolagets önskemål för att på detta sätt 

gynna sitt egenintresse. Detta eftersom Antle (1984. s. 2) menar att kontrollen är högre i 

företag där intressenterna har ett digert egenintresse i arbetet som de utför.  

 

Respondenternas uppfattning om deras låga risker för beroendeproblem kan därför 

styrkas av                                                                            

gör och som påverkar oberoendet för revisionen. De tre valen handlar om 

granskningsområde, granskningsmetod och slutsatser som dras av den avslutade 

revisionen. Eftersom respondenterna menar att de som lekmannarevisorer själv får 

besluta om granskningsområden, vilket betyder att uppdragsgivaren, det vill säga 

kommunen inte bestämmer över lekmannarevisorerna, på dessa punkter ses 

beroendeproblemen som ringa                              Detta betyder även att inga 

Moral Hazardproblem kan uppkomma utifrån dessa tre val eftersom 

lekmannarevisorerna arbetar enskilt, utan påverkan från parternas vil                

          , 2004. s. 23-24).   

 

Arbetet som lekmannarevisorerna utför och som sedan skulle kunna övervakas sker på 

olika sätt i olika kommuner. Lekmannarevisorerna i Ove Morins kommun arbetar 

enskilt med sina uppdrag som lekmannarevisorer för att sedan presentera resonemang 

och frågor i den kommunala revisionsgruppen som består av sju lekmannarevisorer. Där 

menar Ove Morin att de alltid diskuterar ting de tänkt granska inom det kommunala 

aktiebolaget men att det är den förtroendevalda lekmannarevisorn för bolaget som har 

bestämmanderätt gällande vad som granskas och att resterande lekmannarevisorer 

enbart kan ge förslag eftersom det är lekmannarevisorn för aktiebolaget som tar de 

slutgiltiga besluten. I en situation som Ove Morin beskriver finns det en risk att 

lekmannarevisorn utför lekmannarevisionen i enlighet med intressenternas intresse, det 

vill säga att de låter sig påverkas av andra och på så sätt bryter det kontrakt som finns, 

vilket leder till ett Moral Hazardproblem, tillika ett arbete som inte är genomfört med 

oberoende förutsättningar (Sundström, 2004. s. 23). 

 

Vidare berättar Ola Nilsson att det i deras kommun till viss del sker kontroller genom att 

 Vi samgranskar ju mycket tillsammans med landstinget. Då går vi in i varandra och 

gör en granskning tillsammans.    Ola Nilsson). Ola Nilsson berättar vidare att de varje 

år träffar kollegorna i regionen      ... då granskar man ju varje, varje så att säga 

kommun, och då får man ju också en liten jämförelse, hur ser det ut mellan 

kommunerna.   Ola Nilsson). Denna samgranskning kan jämföras med Jensen och 

Payne (2005. s. 31) hävdande om att den låga revisionskvalitén gjort att fler 

myndigheter har skapats för att kontrollera revisionen i den offentliga sektorn, eftersom 

både kommuner och landsting innefattar den offentliga sektorn. Vidare menar Raman 

och Wilson (1994. s. 536) att en övervakning av revisionsrapporterna kan betraktas som 

ett led till att undvika Moral Hazardproblem i välskötta verksamheter där de betraktar 

kontrollen av verksamheten som viktig. Detta betyder att det därför kan vara till gagn 

om kommunen använder sig av någon slags övervakning då detta kan vara ett tecken på 

att verksamheten vill undkomma beroendeproblem så som Moral Hazardproblem och 

agentkonflikter (jmf. Balachandran & Ramakrishnan, 1981. s. 141; Eilifsen, 2014. s. 6; 

McCall, 2002. s. 36; Raman & Wilson, 1994. s. 536).  
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Elin Johansson på SKL menar att en ökad granskning av lekmannarevisorernas arbete är 

omöjlig och att den hjälpen de idag får av sakkunniga biträden får anses som tillräcklig. 

Detta menar Elin Johansson beror på att de måste hushålla med de ekonomiska 

resurserna och vara så effektiva som möjligt.   

 

Abels och Martelli (2013. s. 135) menar att egenintresset är större i kommuner där de 

förtroendevalda har flera uppdrag vilket i respondentkommunerna uppkommer genom 

att de kommunala revisorerna reviderar både kommunerna i stort samt är 

lekmannarevisorer i kommunala aktiebolag och stiftelser. Konflikter kan därför uppstå, 

eftersom inte kommunerna har någon speciell oberoende övervakning av kontroll på 

lekmannarevisorerna (jmf. Abels & Martelli, 2013. s. 135; Balachandran & 

Ramakrishnan, 1981. s. 141; McCall, 2002. s. 36). Dock styrks inte detta av 

respondenternas uppfattning då de ser sitt arbete med lekmannarevisionen som helt 

oberoende oavsett om de kommer från ett minoritetsparti eller ett majoritetsparti i 

kommunen. 

 

Eva Berg tycker att det faktum att personerna som är involverade i lekmannarevisionen 

byts ut ganska ofta gör att det kommer en uppstartsfas i arbetet ganska ofta. Detta gör 

att det kan skapas en osäkerhet i arbetsrollerna och arbetsfördelningen, och att det därav 

tar ett tag innan arbetet blir effektivt. Eva Berg poängterar dock att det även finns 

fördelar med att personer byts ut kontinuerligt.  

 

Kalle Dahl hävdar att kommunikationen är något som kan förbättras ur flera perspektiv 

för en lekmannarevision. Kalle Dahl som representerar ett majoritetsparti menar att ett 

ökat engagemang från kommunfullmäktiges sida skulle gagna lekmannarevisionen, i 

dagsläget upplever Kalle Dahl att de inte är speciellt insatta i den information de får  … 

det har hittills passerat kommunfullmäktige med att oftast lägger dom de här sakerna 

till handlingarna.” (Kalle Dahl). Kalle Dahl menar att det arbetas för att förbättra detta 

genom att det införts en bolagsstämmodag där fullmäktige är med och går igenom 

samtliga kommunala bolag. Kalle Dahl hävdar att detta är ett bra sätt för att utveckla 

kunskapen och intresset för bolagsverksamhet. Att kommunfullmäktige har så dålig 

information angående de kommunala aktiebolagen tyder på att det finns ett Agent- 

principalproblem. Kalle Dahl som lekmannarevisor har då en viktig roll att fylla i och 

med att Kalle Dahl har till uppgift att minska informationsasymmetrierna mellan det 

kommunala aktiebolaget (agenten) och kommunen (principalen) (jmf. Eilifsen et al., 

2014. s. 5-6). 

 

Som tidigare nämnt tar Kalle Dahl även upp samarbetet med det kommunala bolagets 

revisor, och poängterar att en bättre dialog skulle förbättra effektivitet eftersom 

samarbetet som det fungerar idag kan förbättras. Kalle Dahls erfarenheter om 

kommunikationen i samband med lekmannarevisionen kan liknas med Subramaniam et 

al. (2013. s. 958) resonemang angående att kommunikationsproblem är vanliga inom 

offentlig sektor eftersom offentlig verksamhet ofta är både komplex och omfattande i 

sin art. Precis som Kalle Dahl beskriver att kommunfullmäktiges kunskap om 

lekmannarevisionen är bristfällig kan det bero på att kommunfullmäktige är ett centrum 

för all kommunal verksamhet, där av kanske okunskapen har sin grund i kommunens 

vida verksamhet. 

 

Problemet Kalle Dahl beskriver påminner mycket om den Praxisstudie SKL utförde 

2012. Resultatet av den studien visade på en bristfällig kommunikation mellan 
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kommunfullmäktige och lekmannarevisorerna. Det berodde på att de två parterna inte 

träffades och hade en god dialog om revisionsprocessen (SKL, 2012 b. s. 6-7). Kalle 

Dahl tycker att kommunen är på god väg att lösa detta problem i och med införandet av 

bolagsstämmodagar. Det faktum att Kalle Dahl även efterlyser en godare 

kommunikation med den sakkunnige och bolagets revisor kan enligt SKL:s 

undersökning från 2012 bero på att dessa revisorer inte tycker att lekmannarevisorerna 

tillför något betydande under revisionen (SKL, 2012 b. s. 6-7). 

6.3 Målsättningar och riktlinjer 
Överlag hävdar respondenterna att målsättningarna och riktlinjerna de har att följa som 

lekmannarevisorer handlar om vad som står i bolagsordningen, kommunfullmäktiges 

krav, granskningsplaner samt specifika lagar så som Kommunallagen samt 

Aktiebolagslagen.  

 

My Nord upplever att en förbättring för dessa mål och riktlinjer skulle vara att   .. man 

kan så att säga nyttja varandras kunskaper mellan bolagen.   My Nord). Det vill säga, 

att de kommunala aktiebolagen sinsemellan har kunskaper om alla bolags uppgifter 

samt svårigheter. Detta samarbete menar My Nord vore till fördel för att kunna utnyttja 

varandras kunskaper mellan bolagen. Problemet som My Nord upplever styrker även 

Subramaniam et al. (2013. s. 958) studie som menar att den offentliga sektorn ofta är 

stora och komplexa, vilket bidrar till kommunikationsproblem som påverkar 

nätverksband negativt. Den negativa påverkan på nätverksbandet gör att inte 

information och kunskap sprids till parter som skulle kunna ha nytta av informationen 

(Subramaniam et al., 2013. s. 958).  

 

Vissa respondenter upplever att olika företag är olika svåra att revidera vilket har sin 

grund i företagets målsättningar och riktlinjer, medan andra respondenter anser att det 

inte är så stora skillnader på varken bostads- och elbolag eller andra kommunala bolag. 

Ann Beck som representerar ett minoritetparti berättar att lekmannarevision i 

kommunens bostadsbolag är lättare att utföra än lekmannarevision på till exempel 

kommunens hamnbolag. Detta eftersom Ann Beck anser att hamnbolag och andra 

företag kan genomföra mer komplicerade affärer vilket skapar fler frågetecken än vad 

till exempel bostadsbolaget gör. Eva Berg som representerar ett minoritetsparti är 

lekmannarevisor i kommunens energibolag och säger att  ... det är ett jättesvårt 

               j  ” (Eva Berg). Problemet Eva Berg uppfattar med detta uppdrag är att 

det inte finns nog bra förutsättningar för att förstå och kunna värdera. Även om de som 

nya lekmannarevisorer i energibolaget får delta i en utbildning hos bolaget som Eva 

Berg anser är en jätteviktig del. Detta styrker SKL:s Praxisstudie (2012 b. s. 6-7) som 

menar att det finns en okunskap i arbetet som lekmannarevisorerna utför.  

 

Problemet som Eva Berg upplever är att de som lekmannarevisorer har  … inte några 

jätteresurser som, utifrån arvoderingsregelverket att ägna tid att följa verksamheten på 

                                                                         ” (Eva Berg). 

Detta styrker Eilifsen et al. (2014. s. 630) som menar att i situationer där lönen för 

revisionsuppdraget är låg, kan problem med att utföra revisionen på bästa sätt 

uppkomma eftersom motivationen kan bli lägre för revisorn. Därför menar Eva Berg 

 … att det är så att det är klart att det finns många saker som skulle kunna ske i dom 

här bolagen som inte vi har en chans att upptäcka.   Eva Berg). Det arvode de idag har 

är ett fast årsarvode. Bockel och Noordegraaf (2006. s. 592) menar att det finns risker 

med förutsägbara löner, och att denna typ av lönesystem inte är optimal att använda sig 
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av i offentliga sektorn. SKL (2013 a. s. 65) rekommenderar på grund av varierade 

uppdrag att lekmannarevisorer ska ha en fast summa per år eller månad, samt arvoden 

vid sammanträden. SKL (2013 a. s. 65) styrker Eva Bergs åsikt och anser att inte enbart 

det fasta arvodet för sammanträdena är tillräckliga eftersom lekmannarevisorerna 

reviderar många typer av uppdrag.      

 

Eva Berg tror därför att problemen med okunskap bland lekmannarevisorerna och låga 

arvoden är någonting som de behöver ta tag i. Något som skulle förbättras inom detta 

område tycker Eva Berg                                       … förutsättning att sätta 

                                               …  (Eva Berg). Enligt Eilifsen et al. 

(2014. s. 631) kan det även leda till att Eva Berg känner sig pressad i situationen som 

lekmannarevisor eftersom energibolaget har en djupare kunskap i dessa specifika frågor, 

vilket därför kan ses som ett hot.    

 

Ann Beck som representerar ett minoritetsparti upplever att de som lekmannarevisorer 

till ett                       ... har riktat ganska allvarliga synpunkter eller kommit 

                         …                                 upplevt i denna situation 

            ... har varit svårt att komma till skott med dom, ja jag tycker det är svårt att 

nå fram till en del av de här kommunala bolagen.   Ann Beck). Situationen Ann Beck 

beskriver kan liknas med en Agent- och principalkonflikt mellan kommunen och det 

kommunala bolaget, då lekmannarevisorn inte lyckas minska informationsasymmetrin 

mellan agenten och principalen genom sin lekmannarevisionsroll (jmf. Abels & 

Martelli, 2013. s. 136; Beatty & Harris, 1998. s. 299; Eilifsen et al., 2014. s. 5-6; 

McCall, 2002. s. 36). Vidare anser Ann Beck  ... att dom har hållit på med lite 

                                                                             …   Ann 

Beck). Problemet som Ann Beck förklarar betraktas enligt Bruzelius och S       

(2011. s. 76-77) som en intressekonflikt mellan det kommunala bolaget och 

lekmannarevisorerna eftersom de inte anser sig ha samma uppfattningar och krav på 

bolaget. Detta menar Ann Beck som representerar ett minoritetsparti beror på att det är 

svårt att få kontakt med ledningen i bolaget vilket Ekecrantz et al. (1970. s. 2, 84) 

styrker i sin diskussion om problematiken med kommunikationen i arbetslivet. Ann 

Beck problembeskrivning kan även liknas vid Sundströms (2004. s. 23) definition av 

Moral Hazard eftersom det kommunala aktiebolaget har genomfört affärer som inte är 

ändamålsenliga för verksamheten, i och med det inte hållit sig till kontraktet som 

parterna ingått om verksamhetens syfte.  

 

Vidare berättar Ann Beck att de k                               ett ganska tufft 

försvar, då är de ju ofta att nått av kommunalråden sitter med i styrelsen…  (Ann 

Beck). Denna ställning med flera politiska poster och svårt att få igenom 

lekmannarevisorernas rekommendationer kan styrkas me                            

1992. ref. 28) där det handlade om en jävssituation där en person hade flera kommunala 

uppdrag. Cohan (2002. s. 278-279) menar att det är väldigt viktigt att arbeta opartiskt 

för att inte råka ut för beroendeproblem, vilket de inte gör enligt Ann Becks 

resonemang. 

 

Problem som Ann Beck från ett av kommunens minoritetspartier                 … dom 

är inte så lätta att komma till rätta med om man så säger och vill kanske inte heller 

lämna ut alla uppgifter heller så vi får egentligen inte reda på allting i dom där bolagen 

egentligen.  (Ann Beck). Detta problem styrks av Agentteorin där Eilifsen et al. (2014. 

s. 6) samt Beatty och Harris (1998. s. 299-300) menar att en informationsasymmetri 
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uppstår eftersom det kommunala aktiebolaget som agent besitter den övervägande delen 

av den finansiella informationen sett till kommunen som principal. Lekmannarevisorn 

kan i sin tur inte utföra sitt arbete att minska informationsasymmetrierna mellan dess 

parter eftersom agenten inte ger tillräcklig information. 

 

Ann Beck menar att dessa problem skulle kunna förbättras med klarare mål och 

riktlinjer från den kommunala lekmannarevisonen, någonting de skulle behöva utveckla. 

Grasso och Sharkansky (2001. s. 16-17) styrker inte att detta vore ett bra 

tillvägagångssätt för revisionen utan menar istället att policysättning ska ske separat sett 

till de som utför revisionen för att den ska bli så oberoende som möjligt i förhållande till 

politiken.  

6.4 Policy 
Vid bestämmelser av policy för att uppnå en oberoende revision kom Grasso och 

Sharkansky (2001. s. 16) fram till att policysättningen bör ske separat av andra personer 

än de som utför revisionen för att politiken inte ska påverka revisionen. Enligt 

respondenterna anser de att de i de flesta fall har policys vilket Ola Nilsson förklarar 

     ... vi revisorer har ju riktlinjer som pekar på vad vi revisorer kan följa... en 

       …  (Ola Nilsson). Vidare berättar My Nord      ... vi har ju överhuvudtaget i 

ägarstyrningen, men också då det gäller bakgrund, mänsklig status, relationer, uppsikt, 

       …   My Nord). Dessa riktlinjer är framtagna av lekmannarevisorerna och 

kommunen vilket gör att det inte lever upp till den policysättning som Grasso och 

Sharkansky (2001. s. 16) rekommenderar. I ett intressent perspektiv hade varit önskvärt 

att de kommunala aktiebolagen deltagit i policyarbetet, eftersom alla intressenters viljor 

ska beaktas (jmf. Bruzelius & Skärvad, 2011. s. 74; Hammarén, 1997. s. 122).  

 

Andra respondenter, så som Bo Ahl, Olle Svensson, Dag Ström och Kalle Dahl menar 

att de använder sig av SKL:s dokument när det gäller policys, vilket exempelvis är God 

Revisionssed som även Elin Johansson på SKL förklarar är ett bistånd till kommunen 

och dess lekmannarevision när det gäller policys. Eftersom detta policydokument inte är 

utfört av lekmannarevisorerna själva så kan det i enlighet med Grasso och Sharkansky 

(2001. s. 16) betraktas som en policy som utifrån detta dokument stärker oberoendet i 

förhållande till politiken för lekmannarevisorerna. Detta gör även tillvägagångssättet 

som Eva Berg berättar att de använder sig av, där kommunen har regelverk som 

fullmäktige tagit fram som sedan ska fastställas av det kommunala bolaget, vilket 

betyder att inte lekmannarevisorerna sitter på två stolar då de inte både sätter policy för 

lekmannarevisionen och utför den (jmf. Grasso & Sharkansky, 2001. s. 5). Vidare 

menar Eva Berg att det som lekmannarevisorer kontrollerar   .. hur man också har 

anammat dom policydokument som kommunen har och det finns en del brister där.  

(Eva Berg) vilket betyder att lekmannarevisorerna använder sig av dokumentet men att 

brister finns inom de kommunala bolagen.  

 

Även Ann Beck och Bo Ahl berättar om policysättning på ett sätt som kan jämföras 

med Grasso och Sharkansky (2001. s. 16) rekommendationer även om det är ett 

annorlunda tillvägagångssätt sett till de övriga respondenternas beskrivningar. Bo Ahl 

berättar att de med hjälp av sina sakkunniga biträden har tagit fram en policy som 

lekmannarevisorerna ska följa. Denna policy är hämtad från andra kommuner för att 

sedan sättas ihop och korrigeras så att den passar deras kommun. Bo Ahl menar att  Det 

    j                         …   Bo Ahl) och därför ser de fördelar med detta 

policydokument. Ann Beck berättar att de samarbetar med de sakkunniga biträdena och 
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            .. vi diskuterar ju de ganska                          … j                

                                             …   Ann Beck). Detta menar Ann Beck 

sker eftersom de sakkunniga biträdena anses som mer kunniga och därför har de 

sakkunniga biträdena tyngdpunkten när policys och besluts sätts. Även detta 

tillvägagångssätt kan Grasso och Sharkansky (2001. s. 18) styrka eftersom det utifrån 

ett oberoende perspektiv är positivt att lekmannarevisorerna öppet diskuterar med de 

sakkunniga biträdena som inte är politiskt aktiva.  

 

När det gäller det etiska ramverket för etik och moral anser My Nord att det finns 

gemensamma punkter där etik och moral genomsyras vilket styrks av Mills (1999. s. 

68) som menar att etiska riktlinjer bör finns inom den offentliga sektorn. Vidare menar 

My Nord att detta ramverk kan variera beroende på vilken verksamhet bolaget bedriver. 

I motsats till detta menar Eva Berg att inget etiskt ramverk finns och att det inte är 

någonting som Eva Berg vill införa om det inte behövs. Ingen av respondenterna anser 

att något så utförligt ramverk som Cohan (2002. s. 278) beskriver finns i 

revisionsgruppen. Cohans (2002. s. 278) ramverk inkluderar att undvika 

intressekonflikter, arbeta opartiskt oavsett partitillhörighet och bakgrund och menar att 

den offentliga sektorn ska utgå från detta ramverk för att undkomma att 

intressekonflikter ska uppkomma mellan intressenternas intressen samt deras egna 

intressen. Respondenterna tycker inte heller att de beroendeproblem som Cohan (2002. 

s. 279) beskriver kan uppkomma existerar och att de därför inte har arbetat mer för 

etiska ramverk. Eva Berg som representerar ett minoritetsparti menar att det känns 

tragiskt att behöva införa ett etiskt ramverk men att det kan behövas om det händer 

någonting inom revisionsverksamheten.  

6.5 Konflikter 
Respondenterna från majoritetspartierna anser generellt sett inte att de har problem med 

att tillmötesgå kommunen och det kommunala bolagets viljor vid en lekmannarevision 

av ett kommunalt aktiebolag. Detta tyder på att de flesta lekmannarevisorerna i studien 

inte upplever sin roll som lekmannarevisor som problematisk i och med att det 

kommunala aktiebolaget (agenten) och kommunen (principalen) förser 

lekmannarevisorerna med den informationen som krävs för att utföra arbetet. (jmf. 

Eilifsen et al., 2014.s. 5-6) 

 

Ann Beck från ett minoritetsparti upplever problem med att bolagen inte hushåller med 

de ekonomiska medel de har och tänker på det från ett medborgarperspektiv, vilket de 

ska göra i ett kommunalt aktiebolag. Ann Beck        ... dom verkar ju inte tänka på 

den saken som är allra viktigast, så där tycker ja de finns en konflikt om ja så säger.  

(Ann Beck). Enligt SKL (2006. s. 6-7) och deras värdegrundande riktlinjer för att uppnå 

legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i de kommunala bolagen är 

utgångspunkten att medborgarna och samhället ska uppleva förtroende för det 

kommunala aktiebolaget samt att aktiebolaget ska skötas på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt. Vidare menar Balachandran och Ramakrishnan (1981. s. 141), McCall 

(2002. s. 36) och Eilifsen (2014. s. 6) att det problem Ann Beck beskriver med att de 

kommunala aktiebolagen inte alltid utför sin verksamhet ändamålsenligt kan förbättras 

genom att kommunen och det kommunala aktiebolaget ger mer resurser för granskning 

och övervakning av bolagets aktiviteter. Det beteendet Ann Beck beskriver från det 

kommunala aktiebolagets sida kan också likställas med Moral Hazard, Sundström 

(2004. s. 23-24) beskriver Moral Hazard som när en part av ett kontrakt bryter sin del av 

kontraktet. Detta är fallet i det Ann Beck beskriver i och med att det kommunala 
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aktiebolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med ägardirektiven, vilket de inte gör 

i detta fall. 

 

Vidare upplever Eva Berg som representerar ett politiskt minoritetsparti att 

tillmötesgåendet vid förslag till förbättringar kan se olika ut från bolagets sida. I vissa 

fall får de respektfulla bemötanden medan de i andra fall kan få ifrågasättande svar för 

vad lekmannarevisorerna egentligen gör för arbete. Denna uppfattning styrks av SKL 

(2012 b. s. 6-7) som menar att det finns en uppfattning om att lekmannarevisorerna har 

en okunskap i det arbete de utför vilket gör att kommunikationen påverkas. Olle 

Svensson från ett majoritetsparti upplever i alla fall att de kommunala aktiebolagen är 

mer tillmötesgående än kommunen och att det går betydligt snabbare att införa 

förändringar de har förslag på i de kommunala bolagen, medan det i kommunen tar lång 

                              Alltså då kan vi få hålla på att tjata i 10-15 år innan det 

kommer till skott så att säga.   Olle Svensson). 

 

Även Bo Ahl från ett minoritetsparti berättar att konflikter ibland kan uppkomma vid 

                                                       tycker att ja men de här hade ni 

kunnat göra på ett annat sätt och de här skulle kunna göra att de blir bättre och då 

                                        … O                                      

huruvida vi gör rätt eller fel för vissa politiker, inte alla tycker att vi är politiska i vår 

bedömning.   Bo Ahl).                                     styrker denna 

intressentkonflikt och menar att dessa konflikter uppstår på grund av att 

lekmannarevisorerna och det kommunala aktiebolaget har olika uppfattningar och krav 

på lekmannarevisionens bidrag. Den uppfattning som Bo Ahl förklarar att det 

kommunala aktiebolaget kan tyckas ha, att lekmannarevisorerna är politiska i sina 

beslut överensstämmer med Antles (1984. s. 2) hävdande om att det kan finnas 

snedvridningar vid utvärdering av ledningens arbete vilket betyder att revisionen inte 

alltid visas utifrån den sanna bilden av verkligheten. Även Elin Johansson på SKL 

menar att denna typ av konflikt är vanligare än att lekmannarevisorerna är politiska i sin 

bedömning. Detta menar Elin Johansson sker för att det vid ifrågasättanden är bekvämt 

att styra bort kritiken genom att säga att de är politiska i sin bedömning. Bo Ahl berättar 

att detta mest uppkommer från den styrande majoriteten men förklarar att de i deras 

revisionsgrupp är fyra från det röda blocket och tre från det blå blocket och att alla 

dessa parter alltid är överens innan de kommunicerar med berörda parter.  

 

My Nord nämner en del som                                ... hur viktigt det är med 

relationen mellan kommun och bolag. Att man vet sin ställning så att säga och att man 

kan problemen.   My Nord) vilket stöds av SKL:s (2006. s. 6-7) hävdande. SKL (2006. 

s. 6-7) menar att det är viktigt att kommunen tar ansvar för de kommunala aktiebolagen 

de äger och har en aktiv roll med dialoger mellan ägare och aktiebolagen. Ann Beck 

upplever problem inom detta område genom att vissa kommunala bolag inte alltid 

arbetar mot samma mål som kommunen har med företaget. Ann Beck från ett 

minoritetsparti upplever det          ... dom vill göra lite mycket affärer utan att riktigt 

tänka efter vem som är deras huvudman så dom blir lite för självständiga om man så 

säger, lite som en privat företag kanske som agerar ibland, dom blir lite för 

självständiga om jag så säger i den där rollen.   Ann Beck). Enligt SKL (2006. s. 6-7) 

ska kommunen skapa tydliga ägaridéer och erhålla en skicklig bolagsstyrning vilket de 

inte enligt Ann Becks utsago utför. Detta kan påverka så att inte utgångspunkten för 

riktlinjerna följs, då medborgarnas uppfattning om det kommunala bolaget försämras 

eftersom ett kommunalt aktiebolag måste skötas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt 
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(SKL, 2006. s. 6-7). Hela problematiken Ann Beck nämner har sin grund i ett Agent- 

principalproblem i och med att kommunen (principal) inte har riktlinjer som är tydliga 

nog samtidigt som det kommunala aktiebolaget (agent) genomför affärer som inte är 

enhetliga med ägardirektiven. Enligt Eilifsen et al. (2014. s. 5-6) och McCall (2002. s. 

36) skapar detta informationsasymmetrier, tillika tyder det kommunala aktiebolagets 

affärer på att de genomför affärer för egen vinning.  

 

Även Eva Berg från ett minoritetsparti upplever att aktiebolagen till stor del 

koncentrerar sig på bolagstänk. Eva Berg                                               ... 

en uppmärksamhet på ett sätt och ingångar och vinklingar på ett sätt som dom inte har 

tänkt och då jag tycker att vi kan tillföra just de här att man faktiskt stärker bolaget med 

en kompetens som då revisionen också bidrar med.   Eva Berg). Eva Bergs uttalande 

antyder att Agent- och principalkonflikter är vanligt förekommande och är någonting 

som lekmannarevisorerna har en viktig uppgift i att motverka, vilket är i enlighet med 

Eilifsens et al. (2014. s. 5-6) resonemang kring lekmannarevisorns roll för att motverka 

Agent- och principalkonflikter. 

6.5.1 Anmärkningar och rådgivning vid lekmannarevision 

Vad gäller respondenternas uppfattning angående felaktigheter hos ett kommunalt 

aktiebolag efter utförd granskning var uppfattningen väldigt lika bland de intervjuade 

lekmannarevisorerna oavsett partitillhörighet. Förslag till förbättringar av verksamheter 

är något som förekommer vid i stort sett varje granskning, till exempel en förbättrad 

diarieföring. Några större anmärkningar för de kommunala bolagen förekommer mer 

sällan. Dag Ström uppger att av de cirka 100 kommunala aktiebolagen i kommunen var 

det tre av dessa som fick påpekanden angående deras verksamheter. Dag Ström menar 

att en stor del i lekmannarevisorns arbete ligger i det främjande arbetet. Dag Ström 

beskriver även att det är en balansgång mellan att ge råd och tips  … vi får ju inte vara 

så mycket främjande så att vi gör arbetet för dom för de går ju inte… om vi säger att så 

här och så här ska ni göra, och sen kommer vi och reviderar sen och då säger 

dom,           j                           …  (Dag Ström). Genom att resonera som 

Dag Ström gör undviker en lekmannarevisor risken att försätta sig i en situation med 

självgranskningshot eftersom för uttömmande rådgivning kan ha en motsatt effekt (jmf. 

FAR, 2011. s. 8). 
 

Bo Ahl har samma syn på fel och förbättringar som Dag Ström. Bo Ahl menar att 

allvarligare fel är mycket sällsynta medan förbättringar förekommer varje gång i stort 

sett  … det är väldigt, väldigt sällan man hittar fel så de inte är grund för ansvarsfrihet, 

de är väldigt sällan, däremot att vi hittar brister där vi tycker, de här bör ni förbättra, 

de är nästan varje gång, så de beror ju lite på var man lägger den ribban.  (Bo Ahl). 

6.6 Val av lekmannarevisorer  
Motiveringen till varför många av lekmannarevisorerna ställt upp som 

lekmannarevisorer var för att de tycker det är ett varierande och roligt uppdrag, där 

arbetet berör ett bredare arbetsområde än det som tar plats i nämnder och styrelser. Eva 

Berg från ett politiskt minoritetsparti säger  … vi får ju som vara och dutta lite överallt 

och se helheter och kanske ibland gå in på en liten detalj.  (Eva Berg). Ett annat 

argument till att ställa upp som lekmannarevisor är enligt Ann Beck att det är 

intressantare i och med att Ann Beck från ett minoritetsparti upplever att en 

lekmannarevisor kan göra en större nytta och känna sig mer delaktig i utveckling av 

verksamheter.  … de är alltid lättare i en sådan här revisionsgrupp att få igenom vad 
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man tycker är intressant, så jag tycker på det sättet är de intressantare att vara 

lekmannarevisor än en ren politiker om jag så säger.   Ann Beck). 

 

En annan vanlig anledning till att ställa upp som lekmannarevisor är att många av 

respondenterna känner att deras erfarenhet av politiken och den kommunala 

verksamheten är nyttig att ha vid arbete med lekmannarevision och att de helt enkelt vill 

dra nytta av den. Bo Ahl menar att hans profil är lämplig för en lekmannarevisor, trots 

oerfarenheten av lekmannarevision sedan innan.  Men jag har en ganska bred politisk 

uppfattning och har ganska bra koll på den kommunala sfären för hur det funkar.  (Bo 

Ahl). Ove Morin gick från att vara fullmäktigeordförande till att vara lekmannarevisor, 

under de åtta åren Ove Morin var fullmäktigeordförande var en del av arbetet att läsa 

revisionsberättelser, vilket givit en god inblick i lekmannarevisionen. Även My Nord är 

inne på samma spår som Ove Morin i och med tidigare arbete som kommunalråd och en 

gedigen kunskap inom den kommunala verksamheten.  

 

Kalle Dahl berättar med glimten i ögat om den största anledningen till engagemanget 

som lekmannarevisor var att  … jag blev ju tvingad till det i och med att 

lekmannarevisorerna tas ur gruppen de kommunala revisorerna… då finns de ju inte så 

många att välja på.   Kalle Dahl). Kalle Dahl kommer sedan in på samma spår som My 

Nord och Ove Morin, det vill säga att erfarenhet av den kommunala verksamheten var 

det som motiverade till att ställa upp. Kalle Dahl beskriver vidare att 

lekmannarevisionen ger en överblick över hela den kommunala verksamheten, något 

som inte är fallet vid arbete i en facknämnd till exempel.  

 

De nämnda skälen till varför respondenterna blev kommunala revisorer och också 

lekmannarevisorer styrks av Bringselius (2013. s. 55) som menar att kompetens från 

arbetsområdet är viktig vid rekrytering för att uppnå en oberoende granskning av 

revisionen. Eftersom de flesta lekmannarevisorerna inte har den kompetensen som krävs 

i form av utbildning för att göra en oberoende granskning uppnås inte Bringselius 

(2013. s. 55) krav på en lekmannarevisors profil. Även om respondenterna hävdar att de 

i sin roll som lekmannarevisor har en oberoende ställning utan politiska påtryckningar 

så finns det inget stöd för det (jmf. Bringselius, 2013. s. 55). 

6.6.1 Tillvägagångssätt vid val av lekmannarevisor 
De allra flesta av respondenterna menar att tillvägagångssättet som finns vid val av 

lekmannarevisorer idag är lämpligt. Bo Ahl från ett minoritetsparti menar dock att det 

finns utrymme för förbättringar på den fronten, och beskriver valprocessen enligt  … 

vad ska man säga, med ett ganska stort underkännande                             … så 

tycker jag att det är slappt. Fullmäktige får ett förslag från kommunstyrelsen som mer 

eller mindre kommer direkt från partigrupperna. Och sen tackar dom ja till det 

förslaget. Det är aldrig någon som ifrågasätter eller kräver att man kommer och 

presenterar sig eller, eller något ingående mer, mer, mer djupt.  (Bo Ahl). För att 

bibehålla en kvalitativ och oberoende revision har FAR (2011. s. 5) tagit fram en 

analysmodell, i första steget där sägs det att en person innan denne tillträder som 

lekmannarevisor ska försäkra sig om att kunna kan arbeta självständigt och opartiskt. 

Detta hänger ihop med det Bo Ahl nämner om metoden som finns för val av revisorer, 

genom det systemet som finns idag är det svårt att säkerställa kompetent personal i och 

med att fullmäktige enligt Bo Ahl godkänner alla förslag de får.  
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Dag Ström från ett minoritetsparti tycker att systemet med förtroendeval är bra och 

poängterar även att en person inte behöver vara medlem i ett politiskt parti för att bli 

invald. Dag Ström hävdar även att det finns en förbättringspotential vad gäller 

valkommittéernas val av lekmannarevisorer. Dag Ström anser att de bör lägga ned lite 

mer krut på att välja kompetenta medarbetare, Dag Ström beskriver  … att har man inte 

tillräckligt bra kompe      j                                       …   Dag Ström). 

Dag Ström som representerar ett minoritetsparti ser personligen två krav vad det gäller 

kvalitéer som en lekmannarevisor ska besitta, det är kompetens inom lekmannarevision 

och en förståelse för politiken.  Men sen är det... de är ett krav som jag har att man ska 

ha lite politisk kompetens, men sen ska man naturligtvis ha sakkompetens också för 

annars går de inte, annars får man sitta och lyssna på sånt man inte begriper, de måste 

va jättejobbigt.  (Dag Ström). Bringselius (2013. s. 54) nämner att en korrekt 

rekrytering är en förutsättning för att en oberoende granskningsverksamhet, en viktig 

komponent i rekrytering är enligt Bringselius att utvärdera en persons personliga 

egenskaper. Bringselius (2013. s. 54) nämner även att huruvida en reglering av 

rekryteringen är aktuell är en personlig fråga, då det kan sätta en individs integritet på 

spel. Enligt Bringselius (2013. s. 55) bör kompetens i form av utbildning vara en del av 

det som vägs in vid rekrytering till granskningsverksamhet, vilket är helt i linje med vad 

Dag Ström resonerar kring gällande val av lekmannarevisorer. 

 

Vidare menar Dag Ström att om inte partierna och valkommittén själva skulle klara av 

detta så kanske en tillsynsmyndighet eller någonting liknande skulle behövas för att 

komma tillrätta med problemet. Det alternativ som Dag Ström ser med en fristående 

myndighet kan jämföras med Bringselius (2013. s. 22) förslag på Agencification som är 

en fristående myndighet under regeringen. Syftet med denna modell menar Bringselius 

(2013. s. 22) är att skilja på politiska åsikter och implementering vilket skulle leda till 

en högre professionalitet uppnås i organisationen, vilket är det Dag Ström efterfrågar.     

 

Kalle Dahl som representerar ett majoritetsparti menar i sin tur att metoden som finns 

idag är mycket bra för val av lekmannarevisorer. Anledningen till det är att en 

lekmannarevisor med kommunalpolitisk bakgrund har en större legitimitet än vad fallet 

skulle vara om det bara var auktoriserade revisorer inom den kommunala sektorn. Det 

Kalle Dahl säger om lekmannarevision och en partipolitisk bakgrund kan liknas vid 

Hoitash (2011. s. 419) resonemang att revisorer arbetar oberoende trots en social 

koppling till någon de arbetar med. I och med att en lekmannarevisor är förtroendevald 

känner denne troligtvis både representanter i fullmäktige och i de kommunala 

aktiebolagen. I och med att lekmannarevisorns uppgifter sedan är att granska så att 

bolaget utför ett ändamålsenligt arbete och inte att har en bestämmanderätt när det 

kommer till bonusar och ersättning gör att förhållandet mellan lekmannarevisorn, det 

kommunala bolaget och fullmäktige inte kan bedömas som ett hinder mot oberoende 

(jmf. Hoitash, 2011. s. 419). Det finns även en baksida enligt Bringselius (2013. s. 57) 

med att tänka som Kalle Dahl och Dag Ström gör när de uttrycker att de tycker att en 

lekmannarevisor ska ha en partipolitisk bakgrund för att erhålla den legitimitet som 

krävs. Bringselius (2013. s. 57) beskriver det som en riskfaktor för framtida utveckling 

om det finns en kultur som säger en hur en revisor ska tänka, det kan medföra ett klimat 

på arbetsplatsen där individer blir återhållsamma och rädda.  

 

Något som verkar skilja sig mellan respondentkommunerna är hur tillvägagångssättet 

ser ut vid fördelning av de kommunala aktiebolagen mellan lekmannarevisorerna. Eva 

Berg som kommer från ett minoritetsparti önskar att det skulle förändras på det sättet att 



 61 

kommunrevisionsgruppen tilldelades ansvaret att fördela bolagen mellan 

lekmannarevisorerna. Ann Beck, Bo Ahl och Kalle Dahl säger att de inom 

revisionsgruppen har en stor påverkan när det handlar om vem som ska revidera vilket 

bolag, de får själv lägga fram förslag som sedan fullmäktige tar ställning till, och 

mycket sällan motsätter sig. I kommunen Bo Ahl arbetar inom tog de hänsyn till 

erfarenhet när de fördelade bolag mellan varandra, i och med att Bo Ahl var ny som 

lekmannarevisor var önskan ett mindre bolag att revidera. Att kommunerna ger sina 

revisorer möjligheten att komma överens om vilket bolag som passar bäst för en viss 

person är enligt Bringselius            s (2011. s. 77) ett bra sätt att arbeta på, 

eftersom hänsyn tas till intressenternas krav för att uppnå en balans mellan bidrag och 

belöning, i fallet för en lekmannarevisor en balans mellan kompetens och nytta. 

 

My Nord från ett majoritetsparti tycker kommunfullmäktige har ett svårt uppdrag i att 

välja lekmannarevisorer, svårigheten menar My Nord finns i att det är svårt att hitta 

oberoende individer. Detta eftersom de valbara ofta återfinns i nämnder eller 

kommunala bolag på något sätt, My Nord har dock svårt att se någon rimlig förändring 

som skulle göra valprocessen bättre. Problematiken My Nord beskriver kan göra att 

risken för Moral Hazard ökar bland lekmannarevisorerna i och med att det är svårt att 

finna individer som är oberoende. Enligt Sundström (2004. s. 23) kan det äventyra det 

kontrakt en lekmannarevisor ingår när denne ska göra en lekmannarevision. I denna 

situation är sedan risken att kontraktet bryts större vilket visar på ett beroendeproblem 

(Sundström. 2004. s. 23). 

6.6.2 Beroendeaspekter vid val av lekmannarevisorer 
Trots att respondenterna ansåg att tillvägagångssättet vid val av lekmannarevisorer var 

god fanns förbättringspotential i valprocessen från valkommittéernas sida. Någon form 

av granskning av lekmannarevisorers beroende förekommer inte heller i någon större 

utsträckning. Huruvida respondenterna ansåg att det behövde förbättras skiljde sig 

däremot åt. En del respondenter tyckte att en viss skärpning skulle kunna ske. De allra 

flesta av respondenterna beskriver beroendeproblemen som någonting var och en av de 

inblandade lekmannarevisorerna måste ta ställning till själva och kunna bedöma och 

rapportera om det uppstår en jävsituation så att beroendeproblem kan motarbetas. I 

analysmodellen FAR (2011. s. 5) har tagit fram styrks detta tillvägagångssätt, då det 

första steget i Analysmodellen går ut på att revisorn skall försäkra sig om att denne 

befinner sig i en position där ett opartiskt arbete kan utföras. Olle Svensson som 

representerar ett majoritetsparti hävdar att de politiska partierna väljer rätt personer från 

början,  … j                                                               j         

beaktar nog såna här saker så de tror jag inte man själv behöver bekymra sig nå mycket 

om, utan dom ser till att de här är personer som kan klara de här jobbet va, dom flesta 

är ju faktiskt ekonomer eller socionomer eller nå sånt, jag är väl den enda juristen i 

revisionen.  (Olle Svensson).  

 

Vad det gäller jäv menar samtliga respondenter att släktskap är det som beaktas och 

som kan betraktas som jäv. På frågan om vänskap innebär en risk för jäv svarar Ola 

Nilsson från ett majoritetsparti  … nej blodsband ska det vara alltså. Och det kan ja då 

säga att det har vi helt rent ifrån på alla områden.  (Ola Nilsson). Det förekommer 

dock att lekmannarevisorerna har vänner i organisationer som revideras. Det faktum att 

inte någon kontroll utförs berörande lekmannarevisorns beroendeställning kan betraktas 

som en svaghet och är motsägelsefull utifrån Cohan (2002. s. 280) resonemang. Cohan 

(2002. s. 280) menar att en hög nivå av integritet krävs vid ett arbete som 
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förtroendevald där de ska kunna utföra ett oberoende och professionellt arbete. Eva 

Berg från ett minoritetsparti konstaterar att beroendeproblem i form av släktskap måste 

uppmärksammas i och med att det blir uppenbart i en större utsträckning än vänskap  … 

typ släktskap och sånt där de blir så himla uppenbart, men vänskap där är det ju viktigt 

        j                 … j                                   nsen, vart går gränsen 

för mig, vem tar jag hänsyn till.  (Eva Berg). Dag Ström som även han representerar ett 

minoritetsparti är inne på samma spår som Eva Berg och menar att jäv i form av 

vänskap är viktigt att beakta då det är vanligare än jäv i form av släktskap.  Alla jäv 

behöver ju inte vara formella som framgår utav lagstiftningen, det finns ju 

delikatessjäv, de är ju dom man måste titta på för dom är ju oftast vanligare än dom 

formella jäven.  (Dag Ström). Att respondenterna personligen utvärderar sin 

beroendeställning gentemot de kommunala bolagen tyder på att de arbetar för att inte 

bryta sitt kontrakt att göra en oberoende lekmannarevision (jmf. Sundström. 2004. s. 

23). 

 

Det faktum att det främst är jävighet i form av släktskap som beaktas av 

lekmannarevisorerna utgör en risk för oberoendet. I en situation där en lekmannarevisor 

har någon form av relation till klienten uppstår en risk för att lekmannarevisorn inte kan 

gör ett oberoende arbete gentemot klienten (jmf. Eilifsen et al., 2014. s. 631; FAR, 

2011. s. 8). 

 

Alla respondenter förutom Ann Beck och Kalle Dahl hävdar att ingen uppföljning av 

beroende aspekter tar plats under en mandatperiod. Ann Beck och Kalle Dahl beskriver 

att det inom revisionsgruppen de tillhör kontinuerligt utförs uppföljning gällande 

beroendesituationer vid revisionen, detta i och med att saker och ting kan förändras 

under en mandatperiod. De andra respondenterna menar att inte någon direkt 

uppföljning tar plats, det som däremot sker med jämna mellan rum är att enskilda 

lekmannarevisorer ställer frågan om en viss situations belastas av jäv. Ove Morin har 

varit inne på detta spår  … där har vi vid ett flertal tillfällen under den här senaste 

mandatperioden ställt sig, eller någon har sagt, är detta jäv? jag har det och det och 

det, och då går man igenom förutsättningar till jäv och tittar på förutsättningar för det 

och sen även den professionella revisorn, deras ställningstagande och så kommer man 

till en ståndpunkt.  (Ove Morin). Det faktum att ringa uppföljningar av beroendet tar 

plats kan enligt Ekecrantz et al. (1969. s. 84), Miller (1969. s. 43) och Subramaniam et 

al. (2013. s. 958) tyda på att sociala faktorer och dålig attityd mellan 

lekmannarevisorerna har skapat en dålig kommunikation.  

 

My Nord menar att beroendeproblem ligger på ett personligt plan och att en 

lekmannarevisor personligen måste meddela om denna befinner sig i en situation som är 

belastad av jäv. My Nord tillägger att kommunen inte gör några kontroller av sina 

förtroendevalda eftersom det inte behövs och beskriver beroendeproblem enligt följande 

 …         j                                                                 an det 

problemet finnas, men i kommunen vet alla vem som är vem i princip hahah, och sysslar 

med och så vidare, men sen är det ju också tydligt för fullmäktiges ledamöter att dom 

måste då vara noggranna när dom utser, och de tycker jag att dom är.  (My Nord). 

 

Att en del respondenter beskriver att individer inom deras revisionsgrupper tar ett eget 

ansvar för att rapportera om de befinner sig i en jävsituation under lekmannarevisionen 

tyder på en god trygghet inom arbetsgruppen. Bringselius (2013. s. 55) säger att en 

arbetsplats kännetecknas av en god anställningstrygghet om de anställda känner friheten 
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att rapportera in problem som uppkommer. I det stora hela tyder dock den bristfälliga 

uppföljningen av beroendet på dålig kommunikation mellan lekmannarevisorerna 

(Ekecrantz et al., 1969. s. 84; Miller, 1969. s. 43; Subramaniam et al., 2013. s. 958). 

6.7 Förbättringsåtgärder 
Huruvida en förändring till effektivitetsrevision skulle tillföra något till 

lekmannarevisionen av de kommunala aktiebolagen är svårt att säga. Respondenterna i 

studien är mer inne på förbättringsåtgärder för den nuvarande lekmannarevisionen. 

Studien av Johnsen et al. (2001. s. 583) fick god respons av kommuner i Finland och 

Norge, respondenterna där tyckte det var en bra metod, dock krävdes en tydligare 

målsättning för att bedöma vad som var centralt för revisionen. Enligt vår studie så är 

målsättningar och riktlinjer ingen större svaghet i lekmannarevisionen, respondenterna 

har snarare vittnat om en mycket god förmåga till målsättning och stadgande av 

riktlinjer.  

 

Bo Ahl som representerar ett minoritetsparti uttrycker att en större legitimitet hos 

lekmannarevisorer skulle gagna lekmannarevisionens rykte, och menar att ett införande 

av lekmannarevision i vanliga aktiebolag skulle tillföra mycket för lekmannarevisionen 

i offentlig verksamhet,      jag tror att om man skulle börja med det i även, även i alltså 

det privata näringslivet så skulle legitimiteten i den offentliga verksamheten bli mycket 

mycket större.   Bo Ahl). Vidare diskuterar Bo Ahl om valet av revisorer, Bo Ahl 

upplever att de skulle kunna skärpa valprocessen men vet inte hur det ska gå till. Bo Ahl 

anser att det är ett                                                                          

en fritidssysselsättning och fokuserar på sitt vanliga arbete  Och då blir det revison, 

jaja, det löser sig.” (Bo Ahl). Men Bo Ahl ser inte någonting som kan förhindra att 

detta uppstår. Bo Ahls resonemang kan liknas vid det Dag Ström nämnde vid val av 

lekmannarevisorer, eftersom även Dag Ström tycker att valet av individer kan förbättras 

för att säkerställa en tillräcklig kompetens hos lekmannarevisorerna. Deras resonemang 

får även stöd av Bringselius (2013. s. 55) som menar att en utvärdering av den tilltänkte 

personens bakgrund bör göras för att säkerställa kompetensen hos en medarbetare. Att 

införa en noggrannare granskning av utbildning och tidigare erfarenheter i rekryteringen 

av lekmannarevisorer kan förbättra de problemen Bo Ahl och Dag Ström från politiska 

minoritetspartier ser med dagens val av lekmannarevisorer. 

 

Ann Beck som representerar ett minoritetsparti är inne på några mer specifika 

förbättringar som ett större engagemang av lekmannarevisorerna under årets gång, Ann 

Beck menar att ett mer aktivt besökande skulle göra lekmannarevisionen bättre eftersom 

de då får en större inblick i företagets verksamhet. Vidare tycker Ann Beck att klarare 

riktlinjer för lekmannarevisionen skulle vara en bra förbättring, detta för att uppnå en 

bättre plan för vad som ska revideras. Det Ann Beck efterlyser angående klarare 

riktlinjer kan enligt Hyndman och Eder (2001. s. 586) förbättras genom att införa 

Agencification. Hyndman och Eder (2001. s. 586) studie berörande Agencification 

visade ett resultat av förbättrad målsättning och en större medvetenhet om vilka syften 

som fanns med arbetet de anställda utförde.  

 

Andra synpunkter är att kommunens verksamhet i stort kan effektiviseras, till exempel i 

de fall då kommunen har aktiebolag som i mångt och mycket är lik varandra eller 

konkurrerar med varandra, i dessa fall nämns synpunkter på huruvida dessa bolag ska 

vara åtskilda eller inte. Ove Morin poängterar att det är svårt att peka på någon konkret 

förbättring, Ove Morin påpekar även att lagstiftningen för lekmannarevisionen har 
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ändrats under åren. Ove Morin som kommer från ett majoritetsparti nämner även att det 

finns individer som tycker att kommunrevisorerna ska vara professionella, eftersom de 

är politiska, men håller inte med.  Men, men om man vet vad revison och 

lekmannarevision innebär, att det är totalt opolitiskt, och man ska vara, alltså man ska 

inte kunna påverkas av någon i grunden.  (Ove Morin). Olle Svensson som även han 

kommer från ett majoritetsparti har också svårt att se några förändringar, förbättringar 

och synpunkter. Olle Svensson förklarar att bolagens direktörer har en del synpunkter 

på lekmannarevisionen eftersom de har en god överblick över verksamheten, denne är 

också närvarande vid de olika revisionsträffarna. 

 

Kalle Dahl som representerar ett politiskt majoritetsparti hävdar att lekmannarevisionen 

är i behov av ökade resurser, detta i och med att den kommunala bolagssektorn har 

vuxit väldigt mycket och granskningen av dessa verksamheter bör då utökas. Kalle Dahl 

nämner att bolagssektorn i kommunen idag närmar sig en omsättning på en miljard 

kronor per år och att det finns bolag som i sig nästan är lika stora som hela kommunen. I 

och med detta anser Kalle Dahl att utökade resurser skulle behövas för att kunna utföra 

de djupgranskningar som behövs. Elin Johansson från SKL är inne på samma spår som 

Kalle Dahl och menar att den största förbättringen för lekmannarevisionen skulle 

komma genom mer resurser. Elin Johansson upplever att lekmannarevisionen inte ges 

nog bra förutsättningar idag för att göra en sådan granskning som krävs, och att 

problemet inte sitter i kompetensen hos lekmannarevisorerna  Det handlar inte om 

kompetens utan det handlar om muskler. Att dom kan helt enkelt inte, många gånger 

utföra granskning i den omfattning som skulle behövas så dom hade tillräcklig grund 

för att skriva sin granskningsrapport, det är för tunt.  (Elin Johansson). 

 

Eva Berg ser liksom Kalle Dahl en förbättringspotential hos kommunfullmäktige, Eva 

Berg tycker de behöver utöka sin kunskap om vad lekmannarevisionsuppdragen 

innebär. En förbättrad kommunikation mellan kommunfullmäktige och 

lekmannarevisorerna kan vara viktigt, SKL:s Praxisstudie (2012 b. s. 6) visar även den 

på att fullmäktige och lekmannarevisorer generellt sett har dålig kommunikation och de 

har få sammanträden där de går igenom verksamheten. 

 

Eva Berg som representerar ett minoritetsparti nämner även att det finns problem med 

bolag som inte är helägda av kommunen. I Eva Bergs kommun finns ett bolag som 

kommun äger till 50 procent, resterade 50 procent ägs av ett privat bolag. Eva Berg 

säger att de inte har någon som helst insyn i det bolaget och att det är upp till 

fullmäktige att få till en överenskommelse med bolaget. Vad gäller delägda bolag 

mellan offentliga aktörer är lekmannarevisionen självklar enligt Eva Berg.  Men i och 

med att man involverat sig med ett privat företag då var det inte de längre, och där 

tycker jag är ett område där man måste komma fram till ett vettigt beslut på, och ett 

vettigt beslut för mig då, de är att man ska ha en lekmannarevisor.  (Eva Berg).  

 

Eva Berg ser även skillnader i att göra lekmannarevision på stora elbolag och mindre 

kommunala aktiebolag med. Eva Berg beskriver att svårigheten ligger i att få en 

förståelse för verksamheten inte i kommunikation eller samarbete med bolaget och 

revisorn  … det är inte det som är svårast utan jag tycker helt enkelt att det är att se, att 

kunna förstå och se helheten.  (Eva Berg). En möjlig lösning till problemet med stora 

affärsmässigt drivna bolag kan vara en samverkan över kommungränserna där 

lekmannarevisorer kan lära av varandra när det kommer till lekmannarevision av sådana 

bolag. Genom att utbyta erfarenheter med varandra tror Eva Berg att lekmannarevisorer 
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kan bli bättre på att se ett bolags verksamhet med rätt ögon. Eva Bergs resonemang om 

att en utökad kommunikation mellan kommunerna skulle gagna lekmannarevisionen 

genom kunskapsutbyten kan liknas vid Subramaniam et al. (2013. s. 958) resonemang 

om att offentliga verksamheter är stora och komplexa och därmed sprids inte kunskap 

mellan parter nog effektivt. Vilket även gör att koordinationer mellan organisationer 

kan minska (Subramaniam et al., 2013. s. 958). 

 

Dag Ström ser som tidigare nämnt en förbättringspotential i valet av lekmannarevisorer, 

något som också nämns som en brist är avsaknaden av någon insyn i de olika 

stiftelserna som finns i staden. Dag Ström tycker ett införande av lekmannarevision i 

dessa stiftelser hade vart välkommet i och med att några av dessa stiftelser hanterar 

miljardbelopp utan att kommunens invånare har någon chans att se hur det går för 

verksamheten. 

6.8 Ordförandens roll 
Till sist hävdar Kalle Dahl att ordförandeskapet inte skiljer sig nämnvärt jämfört med att 

vara en vanlig lekmannarevisor. Kalle Dahl nämner dock att lekmannarevisorskapet för 

kommunens moderbolag ger en god överblick över kommunens olika dotterbolag, 

vilket i sin tur ger en ledande funktion att ta upp frågor angående lekmannarevisionen. 

Kalle Dahl beskriver sin roll som ordförande enligt följande  … ja personligen så 

eftersträvar jag ju också att ta upp lekmannarevisorsfrågor utifrån den informationen 

som jag får då på det viset också så att säga... stimulera dom andra 

lekmannarevisorerna om det är nånting med deras bolag.  (Kalle Dahl).  

 

Bo Ahl beskriver sitt ordförandeskap som en lagledarroll, där uppgiften är att hålla 

diskussionerna inom ämnet, så det inte börjar handla om politik eller andra saker. Eva 

Berg har inte heller upplevt någon stor skillnad på att vara lekmannarevisor och 

ordförande. En skillnad som beskrivs uppkommer när revisionen närmar sig sitt slut och 

revisionsberättelsen ska skrivas, då har Eva Berg som ordförande helhetsansvaret för att 

samordna författandet av revisionsberättelserna. Eva Berg nämner precis som Kalle 

Dahl att möjligheter finns för att initiera frågor inom revisionsgruppen i större 

utsträckning samtidigt som det ger en uppmuntran till andra i revisionsgruppen att också 

göra det.  

 

Samtliga ordföranden för kommunrevisionen är även delaktiga vid upphandlingen av 

sakkunniga biträden för lekmannarevisionen. Kalle Dahl beskriver upphandlingen av 

lekmannarevisorer som en ganska rak process där de tar fram ett underlag som de 

önskar att revisionsbyråerna ska motsvara när de skickar sina anbud. Bo Ahl vittnar om 

ett mer omfattande arbete vid rekrytering av sakkunniga. I Bo Ahls kommun utses några 

personer från revisionsgruppen som bildar en upphandlingsgrupp för sakkunniga 

biträden. Tillsammans med inköpsavdelningen tar de sedan fram ett 

upphandlingsunderlag. Sedan bjuds de fyra stora revisionsbyråerna in till ett möte där 

upphandlingsgruppen delger byråerna all nödvändig information angående 

anbudsförfarande och andra detaljer. Bo Ahl beskriver den sammankomsten som 

smittad av tryckt stämning  Så då satt vi tillsammans med alla firmorna, öh väldigt 

tryckt stämning, det har jag aldrig varit med om tidigare.  (Bo Ahl). Efter mötet 

bedöms revisionsbyråernas anbud enligt ett poängsystem som konstruerats för att hitta 

den lämpligaste byrån att anlita. Raman och Wilson (1994. s. 536) ser denna 

upphandlingsprocess av revisorer som viktig för att undkomma Moral Hazardproblem, 

och menar därför att det är till fördel om kommunerna använder sig av 
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upphandlingspraxis. Samtliga ordföranden som varit delaktiga i upphandlingen av 

revisorer menar att de använt sig av upphandlingspraxis, vilket enligt Raman och 

Wilson (1994. s. 536) medför att risken för Moral Hazardproblem mildras.  
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7. Slutsats 
I slutsatsen kommer vi att presentera den mest signifikanta informationen. Sen kommer 

vi även att presentera vad vår studie har bidragit med ur ett teoretiskt och praktiskt 

perspektiv. Till sist avslutar vi kapitlet med förslag till vidare forskning inom 

ämnesområdet beroendeproblem vid lekmannarevision av kommunala aktiebolag.  

  

 
 

Syftet med vår studie var att studera vilka beroendeproblem som förekommer mellan 

lekmannarevisorn med sitt sakkunniga biträde, det kommunala aktiebolaget med den 

auktoriserade revisorn och kommunen. Vi ville även                                    

kunde gagna lekmannarevisionen av de kommunala aktiebolagen.  

 

Efter analys av datamaterialet kan vi konstatera att det förekommer beroendeproblem 

men även andra typer av problem med lekmannarevisionen av de kommunala 

aktiebolagen. Ett beroendeproblem som förekommer, yttrar sig genom ringa kontroller 

av de tilltänkta lekmannarevisorernas bakgrund utförs för att undvika 

beroendesituationer, det är helt upp till varje individ att anmäla om de befinner sig i en 

jävsituation, inte heller någon uppföljning av en lekmannarevisors beroendesituation 

utförs. För att jävighet ska föreligga krävs släktskap, vänskapsband är mindre 

uppmärksammat av lekmannarevisorerna och beaktas inte i lika hög grad. Anledningen 

till det uppfattar vi berodde på att de kommunala lekmannarevisorerna har en mycket 

god kontakt med övriga medlemmar i fullmäktige och den politiska sfären, vilket 

försvårar ett införande av regelverk för denna typ av jäv. Vi uppfattar att åtgärden som 

skulle kunna vidtas är att lekmannarevisorerna i större utsträckning beaktar sin 

beroendeställning gentemot bekantskaper.  

 

Det i dagsläget gällande systemet för val av lekmannarevisorer var omtyckt av samtliga 

respondenter. Det var däremot ett antal respondenter som riktade kritik mot 

kommunfullmäktiges och valberedningarnas arbete med att välja lekmannarevisorer. 

Respondenterna tycker att det ska läggas ned mer tid och arbete på att välja rätt personer 

som lekmannarevisorer, de tycker att ett större intresse för arbetet och en högre 

kompetens bland de som utses till lekmannarevisor bör eftersträvas. Vi ser dessa 

kommentarer som någonting som behöver förbättras vid val av lekmannarevisorer för 

att på detta sätt gagna lekmannarevisionen av de kommunala aktiebolagen.  

 

De problemen vi upplever som återkommande är kommunikation och 

samarbetsproblem mellan lekmannarevisorer, sakkunniga biträdet, kommunfullmäktige, 

den auktoriserade revisorn och det kommunala aktiebolaget. Mellan dessa parter 

förekommer problem i flera delar av revisionen, vilket i sin tur påverkar kvalitén på den 

slutgiltiga lekmannarevisonen. Vad gäller förbättrande åtgärder var det ett antal 

respondenter som efterlyste mer resurser för lekmannarevisionen för att utöka antalet 

djupgranskningar under revisionen. Detta var även något som SKL:s representant ansåg. 

De respondenter som även var ordförande för den kommunala revisionen såg inte sitt 

ansvar som ordförande som något betydande för lekmannarevisionen i och med att 

samtliga revisionsgrupper hade en öppen attityd till varandra under lekmannarevisionen. 
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Ett intressant svarsmönster kunde vi skönja bland de respondenterna som representerade 

minoritetspartier i sin kommun. Dessa respondenter såg generellt sett fler brister med 

lekmannarevisionen av de kommunala aktiebolagen, de yttrade sig om konflikter 

angående hur de kommunala aktiebolagen bedriver sin verksamhet. De riktade även mer 

kritik till valprocessen av lekmannarevisorer än respondenterna från majoritetspartierna, 

tillika såg de fler potentiella förbättringar med lekmannarevisionen. Det faktum att 

respondenterna från minoritetspartierna har yttrat mest kritik kan påvisa att deras vilja 

till att vara med och påverka skiner igenom som lekmannarevisor eftersom flera av dem 

yttrat att de får vara med och påverka mer som lekmannarevisor än som vanlig politiker. 

Av den anledningen kan det vara så att lekmannarevisionen inte är helt fri från politik 

som de själva yttrat.  

 

Ett syfte med studien var att studera skillnader mellan el- och bostadsbolag i förhållande 

till övriga kommunala aktiebolag. Respondenterna i vår studie upplevde dock inga 

skillnader mellan dessa typer av bolag eftersom det visade sig att samtliga kommunala 

aktiebolag har liknande målsättningar. Ett resultat av detta var att Agencification och 

Effektivitetsrevison inte ansågs applicerbara på kommunala el- och bostadsföretag 

eftersom dessa teorier och tillvägagångssätt var mest lämpade för bolag med tydliga 

målsättningar och med ett vinstdrivande syfte. Tillika hävdade respondenterna att en 

kunskap om det politiska spelet krävs vid lekmannarevision av kommunala aktiebolag, 

vilket inte är förenligt med Agencification och Effektivitetsrevision. 

 

Utgången av vår studie ger enligt respondenterna ingen antydan till att någon form av 

yrkesrevision är aktuell som ersättning till dagens lekmannarevision. Någon form av 

friståendemyndighet som revisionsorgan under kommunen är inte aktuell då 

respondenterna har uttryckt att kombinationen av sakkunniga biträden och 

förtroendevalda lekmannarevisorer är en optimal blandning av sakkompetens och 

kunskap om den kommunala och politiska sfären. Detta är något vi ifrågasätter med 

tanke på att kritik så som låg kompetens och dåligt engagemang förekommer bland 

lekmannarevisorerna enligt dem själva. De hävdar även att de är helt opolitiska, viket vi 

efter analys av resultatet inte kan instämma med. 

7.1 Studiens teoretiska bidrag  
Tidigare studier om kommunal revision har koncentrerat sig på revisionen av 

kommunen och dess nämnder. Denna studie har därför inriktat sig på 

lekmannarevisionen av de kommunala aktiebolagen och vissa bakomliggande faktorer 

som kan påverka beroendeproblem i denna situation samt förändringar som skulle 

kunna gagna lekmannarevisionen. Eftersom vi inte har hittat någon liknande studie med 

samma problemformulering som vår studie har, så har vår studie teoretiskt bidragit till 

en ökad kunskap om beroendeförhållandena utifrån våra valda faktorer. Utifrån dessa 

faktorer har vi sett att vissa faktorer har påverkat oberoendet mer än andra enligt våra 

respondenter. I vår studie har vi funnit att vissa teorier stämmer väl överens med 

respondenternas förklarande av verkligheten. De tre huvudteorierna Intressentmodellen, 

Agentteorin och Moral Hazard har visat en god applicerbarhet på problem med 

lekmannarevision. Intressentmodellen påvisade starka och svaga sidor sett till 

kommunikation och samarbete vid lekmannarevisionen av kommunala aktiebolag, där 

det mest signifikanta var att det förekom en bristande kommunikation mellan 

lekmannarevisorerna och intressenterna. Enligt lekmannarevisorerna är 

lekmannarevisionen av de kommunala aktiebolagen nödvändig eftersom 

informationsasymmetrier minskar genom lekmannarevisorernas arbete, vilket 
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överensstämmer med Agent- principalteorin. Ur ett politiskt perspektiv påvisades Moral 

Hazardproblem då lekmannarevisorerna hävdade att arbetet de utför är helt opolitiskt. 

Samtidigt framkom det att anledningen till att vissa personer ställde upp som 

lekmannarevisorer var att de ville vara med och påverka, vilket de menade kunde ske i 

större utsträckning som lekmannarevisor än politiker i exempelvis en nämnd. Genom 

dessa iakttagelser påvisar vi att dessa teorier är fullt tillämpbara på studien om 

lekmannarevision av kommunala aktiebolag. Utgången av vår studie visar även på att 

fortsatta studier inom ämnesområdet är att rekommendera. Vad gäller förändringar och 

förbättringar ser vi främst mindre förbättringsmodeller som applicerbara på 

lekmannarevisionen, förändringar så som Effektivitetsrevision, SAI och Agencification 

har vår studie fått ringa stöd för. Vår tanke från början var att applicera dessa modeller 

på konkurrensutsatta bolag som till exempel el- och bostadsbolag, dock visade studien 

att dessa typer av kommunala aktiebolag inte skiljde sig nämnvärt åt jämfört med icke 

konkurrensutsatta aktiebolag, därav anser vi att den applicerbarheten är klart begränsad 

och knappast aktuell för lekmannarevisionen i berörda kommuner.  

7.2 Studiens praktiska bidrag  
Vi ser stora möjligheter för de kommuner som berördes av denna studie att dra nytta av 

materialet som presenterats. Precis som flera av respondenterna berättade under 

intervjun är lekmannarevisionen under ständig utveckling. Den här studien påvisar delar 

av lekmannarevisionen som är i behov av förbättring, kommuner i denna studie kan 

även dra nytta av varandras erfarenheter och syn på saker. Det finns även möjlighet för 

kommuner som inte deltagit i studien att se dessa förbättringsåtgärder som vägledning 

om de upplever problem med sin egen verksamhet. 

7.3 Vidare forskning 
Eftersom beroendeproblem är ett omdiskuterat ämne inom revision och förändringar har 

skett inom den publika sektorn samt att diskussioner finns om beroendeförhållanden 

ansåg vi att det var intressant att studera beroendeförhållandena i lekmannarevisionen 

av kommunala aktiebolag. Vår studie har visat att vissa faktorer påverkar oberoendet 

mer än andra, och att vissa förbättringsåtgärder kan vidtas för att gagna 

lekmannarevisionen. Vi ser därför denna studie som en grund för vidare forskning inom 

ämnesområdet kommunal lekmannarevision.   

 

För vidare forskning ser vi att vissa saker angående den kommunala 

lekmannarevisionen vore intressant att studera ytterligare. En djupare studie berörande 

hur de sakkunniga biträdena, auktoriserade revisorerna och kommunen upplever att 

lekmannarevisionen fungerar sett till beroendeproblem skulle behövas, eftersom 

lekmannarevisorerna ser problem med samarbete och kommunikation mellan dessa 

parter.  
 

Det skulle även vara intressant att studera dessa parter vidare eftersom respondenterna i 

vår studie anser att lekmannarevisionen ska finnas kvar eftersom det krävs kunskap om 

det politiska spelet och den kommunala sfären. Respondenterna i vår studie menar att 

detta inte hade fungerat med enbart auktoriserade revisorer eftersom de inte besitter 

dessa kunskaper, vilket hade lett till att de hade blivit bortgjorda i det politiska spelet. 

Detta anser respondenterna trots att de menar att de är helt opolitiska som 

lekmannarevisorer. Vi anser därför att det vore intressant att studera hur de 

auktoriserade revisorerna och de sakkunniga biträdena upplever en sådan situation och 

om de ser liknande problem.   
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8. Sanningskriterier  
Syftet med detta kapitel är att avsluta studien med att förklara hur vi som författare 

anser att studien lever upp till sanningskriterierna trovärdighet och äktbarhet. Detta för 

att läsarna ska få en inblick i vad vi anser att denna studie kan användas till och hur 

trovärdig denna studie är sett över tid.   

 

8.1 Kvalitativa begrepp  
För att bedöma kvalitén på vår kvalitativa studie kan begreppen reliabilitet och validitet 

användas (Bryman & Bell, 2013. s. 400; Trost, 2010. s. 133). Vidare skriver Bryman 

och Bell (2013. s. 400) att dessa begrepp är omdiskuterade sett till hur relevanta de är 

att använda sig av i en kvalitativ forskning. Vi väljer därför att i denna studie utgå från 

begreppen trovärdighet och äkthet i enlighet med Lincoln och Guba (1985, refererad i 

Bryman & Bell, 2013. s. 402) och Guda och Lincoln (1994, refererad i Bryman & Bell, 

2013. s. 402) när vi bedömer kvalitén av vår utförda studie om lekmannarevision i 

kommunala aktiebolag.  

8.2 Trovärdighet  
Enligt Patel och Davidson (2011. s. 105-106) är trovärdighet i en kvalitativ studie hur 

väl vi med våra valda mätinstrument i studien har lyckats fånga det unika i de 

observerade situationerna med lekmannarevisorerna, lekmannarevisorer med 

ordförandeskap och SKL samt hur väl vi har lyckats tolka och förstå innebörden av 

materialet vi samlat in. Vidare menar Trost (2010. s. 133-134) att det är viktigt att 

bevisa att vi i studien använt oss av en trovärdig metod vilket därför ska vara seriöst och 

relevant sett till vår problemformulering om beroendeproblem i lekmannarevisionen av 

kommunala aktiebolag. Vi anser att vi i denna studie levt upp till trovärdigheten som 

Trost (2010. s. 134) beskriver eftersom vi spelat in och transkriberat alla intervjuer där 

vi reflekterat över hur vi ställt frågorna utifrån intervjutemana och hur vi formulerat 

eventuella följdfrågor på påståenden vi önskat vidare information om. Vi har i 

intervjuerna använt oss av många följdfrågor och samtliga frågor vi ställt har varit 

öppna där ett ja eller nej svar inte har varit tillräckligt utan respondenten har själv 

behövt utveckla hur denne tycker och tänker, vilket Trost (2010. s. 134) menar ökar 

trovärdigheten av studien.  

 

Begreppet trovärdighet delas sedan in i fyra kriterier vilket är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2013. s. 402) vilket 

kommer att presenteras nedan.   

8.2.1 Tillförlitlighet  
Bryman och Bell (2013. s. 403) menar att det är viktigt att förklara tillförlitligheten av 

vår utförda studie om lekmannarevision i kommunala aktiebolag. En viktig del av 

tillförlitligheten är att få en bekräftelse från de som deltagit i studien samt förmedla 

resultatet till deltagarna (Bryman & Bell, 2013. s. 402). Vi har i vissa fall använt oss av 

detta eftersom vi till vissa respondenter kommer att skicka ut vår färdiga rapport till 

respondenterna för att de ska få ta del av studien och komma med eventuella åsikter. 
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8.2.2 Överförbarhet 
Eftersom denna studie är en kvalitativ studie som studerat beroendet vid 

lekmannarevision i kommunala aktiebolag genom att intervjua ett fåtal respondenter så 

menar Bryman och Bell (2013. s. 403-404) att det är viktigt att förklara hur denna studie 

kan överföras till andra än vår undersökningskontext. Eftersom vi har intervjuat 

respondenter i vissa specifika kommuner ser vi möjligheten att dessa kommuner kan 

använda denna studie som en vägledning till hur beroendeproblemen ter sig. Vi anser att 

andra kommuner kan använda denna studie som en vägledning för att ta lärdom av hur 

lekmannarevisionen idag fungerar sett till beroendet och hur dessa förhållanden skulle 

kunna förbättras. I överföring av studien till andra kontexter än dessa anser vi att det är 

upp till läsaren själv att avgöra hur den kan överföras utifrån våra redogörelser.  

8.2.3 Pålitlighet 
Hartman (2004. s. 146) förklarar att pålitligheten av vår studie förklaras av om resultatet 

skulle bli identiskt om studien utfördes upprepade gånger. Det som Patel och Davidson 

(2011. s. 106) menar kan ske är att respondenterna i studien kan ha ändrat uppfattning 

eller utvecklat sina kunskaper vilket ändrar studiens resultat, och är någonting inte vi 

kan påverka. Vidare menar Trost (2010. s. 131) att detta sanningskriterium inte är lika 

aktuellt i en kvalitativ studie eftersom det är förändringar som vi är intresserade av i en 

kvalitativ studie vilket i vårt fall handlar om förändringar som skulle kunna gagna 

lekmannarevision av de kommunala aktiebolagen. Detta betyder att vi i vårt fall skulle 

betrakta det som positivt om tillvägagångssättet vid lekmannarevisionen av de 

kommunala aktiebolagen hade förändrats ur ett beroendeperspektiv till nästa gång en 

liknande studie utförs. Trost (2010. s. 132) menar även att människan är aktiv, de vill 

säga agerar och att förändringar därför sker automatiskt av till exempelvis 

tillvägagångssättet lekmannarevisorerna använder och hur de uppfattar 

tillvägagångssättet. Detta gäller även vi som författare som utför studien. Vi är aktiva i 

processen när vi utför intervjuerna vilket kan påverka att inte resultatet blir desamma 

om någon ny forskare utför studien. Dock ska detta så långt som möjligt undvikas 

eftersom vi använt oss av fasta intervjuteman, vilket därför även skulle få användas vid 

en eventuell upprepning för att få ett liknande resultat av studien (jmf. Hartman, 2004. 

s. 146). Vi har därför även noggrant förklarat i den praktiska metoden hur studien 

utförts för att den ska kunna genomföras återigen med ett liknande resultat.      

8.2.4 Bekräftelse 
Till sist nämner Bryman och Bell (2013. s. 405) bekräftelse som ett av 

trovärdighetskriterierna. Bekräftelse handlar om att vi som författare till denna studie 

har i största möjligaste mån försökt undvika att våra personliga värderingar och 

teoretiska inriktning påverkat utförandet av vår studie och slutsatserna vi kommit fram 

till efter att studien utförts. Förutom att arbeta utefter detta, har vi i den vetenskapliga 

metoden berättat för läsarna vår praktiska och teoretiska förförståelse för att de själva 

ska kunna avgöra hur vi som författare har kunnat påverka studien.   

8.3 Äktbarhet 
Äkthet kan förklaras av kriterierna rättvisande bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2013. s. 

405). Vidare förklarar Bryman och Bell (2013. s. 405) att den rättvisande bilden ska 

förklara om vår studie presenterar en sann bild av vad lekmannarevisorerna, de 

lekmannarevisorerna med ordförandeskap och SKL överlag har för olika åsikter och 

uppfattningar. Vi anser att vi har arbetat för att få en hög äkthet i vår studie genom att 

intervjua både ordförande från den kommunala revisionen, lekmannarevisorer samt 
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SKL. Detta ser vi som en fördel eftersom ordförande för revisionen kan vara mer insatt 

om problem förekommer. Även SKL anser vi som en respondent med stor betydelse för 

äktbarhet i vår studie. Eftersom SKL är en utomstående intressent anser vi att Elin 

Johansson skulle kunna ha en annorlunda syn av lekmannarevisionen. Men eftersom 

lekmannarevisorerna och SKL:s uppfattning om lekmannarevisionen i kommunala 

aktiebolag överensstämmande på de flesta delar anser vi att äktheten i vår studie är hög.  

 

Vidare kriterier som ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet handlar om på vilket sätt respondenterna kan ha 

fördel av denna studie. Detta har vi som mål att uppnå eftersom vi kommer att skicka 

studien till de respondenter som är intresserade av att läsa den. Vi ser det därför som 

möjligt att deras situationer kan förändras samt att vissa respondenter även under 

intervjun sagt att de ska tänka på vissa saker och ta med sig det för vidare arbete vid 

lekmannarevisionen av de kommunala aktiebolagen.   
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Bilaga 1 – Artikelsök 
 
Område  Sökord Träffar Lästa 

Revision Auditing, local 

government, 

municipal 

 

Auditor, internal 

auditing, consultant 

 

Auditor ethics, 

expectation gap, 

reports 

 

Auditing, public 

companies, private 

companies 

 

Performance 

auditing, local 

government, politics 

 

Governmental audit, 

procurement 

 

Auditing, audit 

policy, politics 

966 

 

 

 

107 

 

 

8 

 

 

 

421 

 

 

 

43 

 

 

 

14 

 

 

122 

9 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

2 

Oberoende Auditor 

independence, 

Agency theory, 

cooperation,  

 

Auditor 

independence, 

client, auditor, 

Enron 

 

Auditor, 

independence, 

framework 

2 

 

 

 

 

27 

 

 

 

61 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

Kommunal verksamhet Municipal 

government, public 

interest, public 

managers 

143 8 

Etik Political ethics, 

municipal services 

 

Business ethics, 

distributive justice, 

agency theory 

86 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

1 
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Ethical conduct, 

OECD countries, 

public sector 

 

Political, auditor 

 

5 

 

 

 

606 

 

2 

 

 

 

6 

Intressentmodellen Business ethics, 

stakeholder theory, 

public relations 

 

Stakeholder theory, 

business ethics, 

conflicts 

 

Stakeholder theory,   

social audits, ethical 

 

Fiduciary model, 

ethics 

106 

 

 

 

91 

 

 

 

14 

 

 

24 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

1 

Agencification/Agencies Agencification, 

public 

administration, 

leadership 

 

Government 

agencies, 

performance targets 

 

Executive agencies, 

agencification, 

developements 

3 

 

 

 

 

332 

 

 

 

9 

1 

 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

Metod Economic method, 

deductive, 

normative 

8 1 

Moral Hazard Moral Hazard, 

public sector, 

auditing 

 

Moral Hazard, 

auditing (title) 

1 

 

 

9 

1 

 

 

5 

Agency theory Agency theory, 

Municipal 

corporations 

 

Agency theory, 

internal  auditing 

 

Agency theory, 

assessement(title) 

 

263 

 

 

 

127 

 

 

276 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

3 
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Moral Hazzard, 

Auditing 

 

Agency theory, 

limitations, auditing 

 

Stakeholder 

theories, agency, 

debate 

54 

 

 

32 

 

 

34 

2 

 

 

5 

 

 

2 

Tabell 3 – Artikelsök 
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Bilaga 2 – Intervjugudie 
Lekmannarevisorer & Ordföranden för revisionen 

Tema 1: Introduktion 

 

 Hur länge har du varit lekmannarevisor? 

 Har du hela tiden haft samma uppdrag eller varierar detta? 

 Vad har du för utbildning? 

 Är du politiskt aktiv i övrigt? 
 

Tema 2: Samarbete (Agentteorin, Moral Hazard, Intressentmodellen) 

 

 Förklara arbetsgången under lekmannarevisionen av ett kommunalt aktiebolag.  

 Samarbetar du med yrkesrevisorn, det kommunala bolaget, kommunen och ditt 

politiska parti, ordförande för revisionen eller sakkunniga.  

 Gör ni lekmannarevisorer kontroller på varandra eller har ni uppdelade 

arbetsuppgifter? 

 Finns det någon annan slags övervakning eller uppföljning av arbetet ni utför? 
 

Tema 3: Kommunala aktiebolag (Moral Hazard, Intressentmodellen)  
 

 Hur upplever du att målsättningar och riktlinjer följs för vad som ska uppnås 

med lekmannarevisonen i de kommunala aktiebolagen?  

 Skiljer sig dessa mål och riktlinjer mellan företagen? (Bostad & El) 

 Anser du att det är någonting som saknas i dessa mål och riktlinjer? 
 

Tema 4: Policy (Moral Hazard, Intressentmodellen) 

 

 Hur ser samarbetet ut mellan er lekmannarevisorer, de externa revisorerna och 

kommunen vid policysättning för revision, det vill säga vilka givna ramar ni ska 

hålla er till? 

 Upplever du att det finns någon part som har större inflytande? 

 Upplever du att kommunen och det kommunala aktiebolaget har olika 

målsättningar med arbetet som ska utföras av en lekmannarevisor? 

 Har ni något etiskt ramverk ni utgår från under arbetet? 
 

Tema 5: Konflikter mellan lekmannarevisorerna och kommunens beslutande 

organ (Agentteorin, Moral Hazard, Intressentmodellen) 

 

 Hur upplever du arbetet att tillmötesgå kommunen, och det kommunala bolagets 

viljor när du arbetar som lekmannarevisor? 

 Har du någon gång upplevt att kommunen eller det kommunala bolaget har visat 

missnöje med lekmannarevisionen och i så fall på vilket sätt? 
 

Tema 6: Kommunikation (Kommunikationsmodellen) 

 

 Hur upplever du kommunikationen under revisionen mellan dig, kommunen och 

det kommunala aktiebolaget?  

 Har du upplevt att du någon gång blivit bristfälligt underrättad under revisionens 

gång? På vilket sätt i så fall? 
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Tema 7: Val av lekmannarevisorer (Moral Hazard, Intressentmodellen) 

 

 Vad är det som gör att du ställer upp/motiverar dig som lekmannarevisor? (blev 

du rådad, av vem?) 

 Hur upplever du tillvägagångssättet som används vid val av lekmannarevisor? 

 Innan du tillträdde som lekmannarevisor utfördes någon utvärdering av din 

beroendeställning gentemot dina tilltänkta revisionsuppdrag? Vet du vilka 

förhållanden anses som acceptabla?  

 Upplever du att det arbetas aktivt under revisionen för att undvika 

beroendesituationer?  

 Hur ser ersättningen ut för lekmannarevisorers uppdrag? Hur är detta sett till 

andra förtroendeuppdrag? Är ersättningen lika för alla lekmannarevisorer i 

kommunen? 
 

Tema 8: Förbättringar av revisionen (Agentteorin, Moral Hazard, 

Intessentmodellen) 

 

 Vilka förändringar eller förbättringar anser du skulle gagna lekmannarevisionen 

i de kommunala aktiebolagen? 
 

Tema 9: För ordföranden 

 

 Hur ser du på din roll som ordförande under revisionen av de kommunala 

aktiebolagen i förhållande till övriga lekmannarevisorer? 

 Hur sker upphandlingen av de externa revisorerna? 

 Hur går rekryteringen av revisorer till? Kan ledamöter eller ersättare i 

kommunfullmäktige väljas?  

 Vid val av lekmannarevisor, vad beaktas? 
 

Respondent från SKL 

Tema 1: Introduktion 

  

 Vad har du för befattning på SKL? 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur många år har du arbetet med ämnet lekmannarevision? 

 Har du själv varit aktiv inom uppdraget eller liknande uppdrag? 

 Hur många år kan en lekmannarevisor bli omvald? 
 

Tema 2: Val av Lekmannarevisor (Moral Hazard, Intressentmodellen) 

 

 Vad tycker du om tillvägagångssättet som finns för val av lekmannarevisorer? 

 Har SKL riktlinjer kommunerna kan följa för att utvärdera lekmannarevisoernas 

beroendeställning gentemot de kommunala aktiebolagen? 

 Om det finns, tycker SKL att utvärderingen av lekmannanrevisorers 

beroendeställning gentemot de kommunala aktiebolagen som ska revideras är 

tillräcklig? 
 

Tema 3: Policys och riktlinjer (Agent teorin, Moral Hazard, Intressentmodellen) 

 

 Vad anser SKL om policysättning för kommunala aktiebolagets revision? Anser 

SKL att lekmannarevisorer, de externa revisorerna och kommunen ska vara 

inblandade i detta arbete eller ska det vara en specifik part som tar dessa beslut? 
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 Har SKL specifika etniska riktlinjer som lekmannarevisorerna, kommunen och 

de kommunala aktiebolagen bör följa? Om det finns, hur upplever ni att dessa 

följs? 

 Upplever ni att de externa revisorerna tar hjälp av lekmannarevisorerna samt 

kommunen för att utföra en så fullständig revision som möjligt? Är detta ett bra 

sätt att inhämta kunskaper om bolagens verksamheter? 

 

Tema 4: Lekmannarevisorns roll (Agentteorin, Moral Hazard) 

 

 Vad tycker du om att två lekmannarevisorer arbetar tillsammans vid revision av 

ett kommunalt aktiebolag? 

 Är er rekommendation från SKL att kontroller av lekmannarevisorernas arbete 

ska utföras? 

Vad kan i så fall dessa kontroller bidra till och finns det något som kan förbättras 

med de eventuella kontrollerna. 

 Hur ser SKL på Revisionsordförandens roll vid revision av kommunala 

aktiebolag? 

 

Tema 5: Skillnader mellan kommunala aktiebolag (Intressentmodellen) 

 

 Ser revisionen av kommunala aktiebolag likadana ut oavsett om det är ett bolag 

med vinstsyfte eller ej? 

 Hur ser ni på möjligheten att revidera dessa bolag olika? (effektivitetsrevision) 
 

Tema 6: Förbättringar av revisionen (Agentteorin, Moral Hazard, 

Intressentmodellen) 

 

 Vad tycker du om lekmannarevisionen av kommunala aktiebolag som den ser ut 

i dagsläget ur ett kvalitetsperspektiv? 

 Hur arbetar ni på SKL för att förbättra och utveckla lekmannarevisionen av 

kommunala aktiebolag? Och vad anser ni kan förbättras? 
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Bilaga 3 – Respondentinformation 
 
Namn: Utbildning: Antal år 

som 
lekmanna- 
revisor: 

Övrig 
politisk 
aktivitet 
idag: 

Ordföran
de för 
den 
kommun
ala 
revisione
n: 

Revisor 
i ett 
fastighe
ts- eller 
elbolag: 

Arvod
e: 

Dag Ström 
 

Polis, med 
inriktning miljö- 
och 
ekonomiskbrottsli
ghet. Har läst den 
teoretiska 
utbildningen för 
godkänd revisor 
samt andra 
ekonomi och 
juridik kurser. 

16 år Nej Nej Ja Cirka  
4 000 
kronor 
per år. 

Olle Svensson Utbildad jurist, 
läst kurser i 
nationalekonomi 
och 
företagsekonomi. 

Ungefär 20 
år 

Nej Nej Nej Varierat 
arvode 
beroend
e på 
uppdrag
ets 
storlek, 
2 000- 
10 000 
kronor 
per år. 

Eva Berg Läst en termin 
matte på 
universitet 

Ungefär 15 
år 

Har inga 
övriga 
uppdrag 
men följer 
den 
politiska 
debatten. 

Ja Ja Variera-
de 
summor 
beroen-
de på 
uppdrag. 

Ove Morin Kriminalpolis 7 år Nej Nej  Ja Cirka  
2 000 
kronor 
per år 
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Bo Ahl Enstaka kurser i 
svenska och 
statsvetenskap 

4 år Är så 
aktiv som 
det går att 
vara när 
man är 
förtroend
evald. 

Ja Ja Fast 
arvode, 
ungefär 
lika 
mycket 
oavsett 
uppdrag. 

My Nord Lärare 8 år  Lite 
småuppdr
ag. 

Nej Nej Cirka 3 
600 
kronor 
per år. 

Kalle Dahl Teknisk 
utbildning 

8 år Ja, i 
landsting
et. 

Ja Nej 3 600 kr 
per år. 
Kan 
skilja sig 
lite 
beroend
e på 
uppdrag. 

Ann Beck Läst 
Företagsekonomi 
A 

8 år Nej Nej  Nej 
 

Ett litet 
belopp 
som 
varierar 
oavsett 
storlek.  

Ola Nilsson Högskole-
utbildning i 
ekonomi 

6 år Arbetar 
lite för 
sitt parti 
samt är 
revisor 
för vissa 
organisati
oner. 

Nej Nej En liten 
fast 
ersättni
ng per 
år. 

Elin 
Johansson 
(SKL) 

Socionomexamen 
med inriktning 
förvaltning och 
har arbetat med 
lekmannarevision 
sedan år 1990. 
Har även arbetat 
på ett 
revisionsföretag 
med att stötta 
kommunala 
revisionsuppdrag.  

     

Tabell 4 – Respondentinformation 
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