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Sammanfattning 
Titel: Medborgarnas Demokratiska Väktare – En studie om lekmannarevisionen i 
kommunala aktiebolag. 
Bakgrund: Samhället går mot att mäta och utvärdera all form av prestation. Men är all 
prestationsutvärdering effektiv? Forskning visar att blotta närvaron av en revisor gör att 
revisionen upplevs som effektiv. Den snabba ökningen av multidisciplinära revisionsorgan 
leder revisionen in i en ny kontext.  Lekmannarevisorn verkar jämsides yrkesrevisorn och 
ska bidra med ytterligare ett perspektiv i granskningen. Denna sorts revision är tänkt att 
främja den demokratiska agendan som är satt för kommunala aktiebolag. 
Problemformulering: Hur gör lekmannarevisorn för att skapa legitimitet i sina handlingar? 
Vilken roll fyller lekmannarevisorn i ett större perspektiv? 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera de mikroprocesser i vilka lekmannarevisorns 
tillskansar sig legitimitet för att kunna beskriva lekmannarevisorns roll i den 
makrostrukturella miljön. 
Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie, där sju semistrukturerade intervjuer, 
fördelade på två tjänstemän och fem lekmannarevisorer har utförts. 
Slutsats: Lekmannarevisorn agerar som en brygga mellan de politiska besluten och de vars 
uppdrag är att verkställa dessa. Lekmannarevisorn finns som en konstant påminnelse för 
bolagen att inte glömma bort att följa det politiska syftet som åligger dem. Vi konstaterar 
slutligen att om lekmannarevisionen skulle avskaffas, skulle man från kommunpolitiskt håll 
signalera att det politiska uppdraget inte längre är lika viktigt för bolagen. I avvägningen 
mellan vinstsyfte och ändamålsenlig verksamhet skulle således ändamålsenligheten 
undermineras.  
Nyckelord: Revision, lekmannarevision, legitimitet, mikrostruktur, makrostruktur. 
 
Abstract 
Title: The Democratic Guardian of the Citizens – A study of the layman auditing in 
municipal corporations. 
Background: The society is evolving towards measuring and evaluating any kind of 
performance. But is all evaluation efficient? Studies show that the mere presence of an 
auditor will make the audit appear efficient. Den rapid growth of multidisciplinary audit 
bodies directs the audit process into a new context. The layman auditor acts alongside the 
professional auditor and is supposed to contribute with an extra perspective in the audit. This 
kind of audit is thought to promote the democratic agenda set upon municipal corporations. 
Research questions: How does the layman auditor act in order to create legitimacy in its 
actions? What part do the layman auditor fill in a wider perspective? 
Purpose: The purpose of this essay is to study the micro-processes in which the layman 
auditor usurps legitimacy in order to describe the roll of the layman auditor in the macro-
structural environment. 
Method: The essay is based upon a qualitative study where seven semi-structured 
interviews, divided onto two corporate representatives and five layman auditors has been 
completed. 
Conclusion: The layman auditor acts as a bridge between the policy decisions and the 
people whose assignment is to execute these decisions. The layman auditor acts as a constant 
reminder to the companies to not forget to ensue the political purpose of their existence. We 
conclude that if the layman auditing would be abolished, the politicians would signal that the 
political purpose of the companies is of lesser importance. In the balance between profit and 
political effectiveness, the political effectiveness would be undermined.  
Keywords: Auditing, layman auditing, legitimacy, micro-structure, macro-structure.  
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1.	   Inledning	  

1.1	   Problembakgrund	  
Kommunal revision som koncept dateras tillbaka till 1862 års kommunförordning. Då, ett 

organ vars uppgift var att granska kommunens siffror men som nu, främst granskar 

kommunens uppdrag ur medborgarnas intressen (SOU 2004:107). Ett led i den 

demokratiska granskningen är lekmannarevisorns granskning av kommunalt ägda 

aktiebolag. Lekmannarevisorn förväntas säkerställa att ett kommunalt aktiebolag lever upp 

till den ändamålsenlighet de har, att verksamheten sköts ekonomiskt tillfredställande och 

att de interna kontrollprocesserna är goda (Kommunallagen 1991:900 9 kap. § 9). 

Lekmannarevisorns granskning ska följa god revisionssed och medverka till att förbättra 

verksamheten i den mån detta är möjligt.  

Den rådande seden i den privata sektorn är att vinstmaximering är ett krav. Bolag 

förväntas maximera sin avkastning till fördel för sina (aktie-) ägare och bidrar därmed till 

ett klimat där egenvinning anses vara vitalt och fordrat (Collin, Tagesson, Andersson, Cato 

& Hansson, 2009). I den kommunala sektorn finns lagar som reglerar hur ett kommunalt 

ägt bolag får bedrivas. Bolagssyftet blir således inte detsamma som i privata bolag då 

kommunala bolag inte tillåts att drivas med vinstsyfte som främsta riktlinje (KL 1991:900 2 

kap. § 7). I ett kommunalt aktiebolag blir verksamhetsresultatet sekundärt och den primära 

prioriteten blir till vilken grad verksamheten är ändamålsenlig.  

Watts & Zimmerman (1978) diskuterar hur personer i ledande befattningar främst 

drivs av sin personliga vinning. Det innebär att de kommer att välja att skönmåla sin egen 

prestation för att stärka sin ställning i bolaget och maximera sin egen avkastning. I en 

sektor där ägandeskapet är starkt kommer dock detta beteende i stor mån korrigeras till 

ägarnas fördel, då de som ägare har stora incitament att inspektera och korrigera ledningens 

förehavanden för att säkerställa sin egen avkastning (Collin, 2001). I den kommunala 

sektorn finns inte samma incitament. De kommunala bolagen får inte drivas med vinstsyfte 

som främsta målsättning (KL 1991:900 2 kap. § 7), vilket i sin tur leder till att ägarnas1 

primära fokus skiftas från avkastning till ändamålsenlighet. Det politiska systemet med 

återkommande medborgerlig revidering av makten genom val, bidrar till att minska 
                                                
1	  Ägarna	  i	  teknisk	  mening	  är	  kommunen,	  där	  kommunen	  i	  slutändan	  är	  en	  förlängning	  av	  medborgarna.	  
2	  Steg	  mot	  att	  göra	  kommunala	  revisionen	  mer	  oberoende	  har	  tagits	  sedan	  Cassels	  bok	  publicerades,	  då	  
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incitamenten för granskning, då känslan av maktlöshet försvagar medborgarnas intresse 

(Zimmerman, 1977). Zimmerman (1977) menar att den ökade friheten för politiker leder 

till att de väljer att redovisa information olika beroende på vilken medborgargrupp som är 

mottagare. Falkman & Tagesson (2008) är inne på samma spår och ser i sin undersökning 

en trend där politiker sätter sitt kortsiktiga politiska intresse före allmänhetens intresse. 

Lekmannarevisorns främsta uppgift blir därmed att säkerställa ändamålsenlighet i en miljö 

där en svag ägare ökar vikten av en väl utförd revision (Zimmerman, 1977).  

I förhållandet mellan den som granskar och den som granskas har forskningen på 

revisionsutskott i publika bolag haft en bidragande faktor. Utskottens medlemmar och dess 

intressenter har utvärderat och illustrerat var effektivitet och legitimitet skapats (Cohen, 

Krishnamoorty & Wright, 2002; Gendron & Bédard, 2006; Turley & Zaman, 2007).  

 Debatten om lekmannarevisorns vara eller icke vara har kommit att handla om 

vikten av den demokratiska och förtroendevalda granskningen som en viktig ändamålsenlig 

garant för den kommunala verksamheten som drivs i bolagsform (Haglund, 2011; Rexed, 

2013). Detta mot de (Ahlenius, 2013; Bask 2012) som menar att lekmannarevisorns 

granskning saknar substans och är överflödig i granskningen av de kommunala bolagen. 

Forskningen inom kommunal revision i Sverige har främst fokuserat på 

kommunpolitikernas val av redovisningsmetoder (Collin et al., 2009; Falkman & Tagesson, 

2008) och således inte fokuserat på lekmannarevisionens roll. 

1.2	   Problemdiskussion	  
Med teorin kan man förklara vikten av lekmannarevisorns roll som en trygghetsgarant för 

politiker och medborgare att bolagsledningen driver bolaget ändamålsenligt (Carrington & 

Catasùs, 2007; Morin, 2001; Pentland, 1993). Men som Pentland (1993) indikerar, kan 

blotta närvaron av en revisor tolkas som att en effektiv granskning genomförts. Den i 

betraktarens ögon, makro-strukturella utformningen behöver granskas på en mikro-

strukturell nivå för att kunna utvärdera den sociala konstruktionen mellan 

lekmannarevisorer och bolagsledningen. Med makrostruktur menar Pentland (1993) 

revisionen som en institution i samhället och förklarar mikrostrukturen som de interna 

processer som sker mellan revisorer i deras yrke och tjänstemän i bolagsledningen. Vad 

Pentland (1993) initierar är av vikt utifrån Powers (2003) argumentation om den auktoritära 

och hierarkiska konstruktion som skapar legitimitet på individnivå i den sociala kontext där 

revisorn utövar sin granskning. Morin (2001) utrycker sig kritiskt till den 

effektivitetsgranskning som sker inom offentliga verksamheter. Morin (2001) menar på att 
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det är en allt för negativ attityd, från ledningshåll, gentemot revision av offentliga 

organisationers effektivitet. Detta i sin tur hämmar revisorns legitimitet och därmed 

revisorns förmåga att påverka (Morin, 2001). Morins (2001) studie producerar en 

begränsad generalisering då studien enbart är utförd i Kanada. Ytterligare forskning från 

Holland (Tillema och ter Bogt, 2010) ger dock en likställande bild av revisionsorgan i den 

Holländska offentliga strukturen. För att få mer inflytande måste revisionsorganen hitta en 

tydlig balans mellan oberoende och interaktion med ledingen i organisationen. Detta för att 

kunna bidra i så stor mån som möjligt menar Tillema och ter Bogt (2010). Mot bakgrund av 

vikten av legitimitetsskapande för revisionens verkan, och den antydan på avsaknad av 

ordentlig legitimitet i kommunal revision av bolag som Morin (2001) antyder, är det av vikt 

att utifrån ett svenskt perspektiv studera lekmannarevisionen och det arbete som de utför.    

Revisionsutskottet är ett bolagsorgan som i likhet med lekmannarevisorn granskar 

bolagets interna kontrollprocesser och riskhantering. Revisionsutskottet är ett lagfört organ 

vars uppgift är att i privata och publika aktiebolag granska bolagets finansiella rapportering 

och granska bolagets interna kontrollprocesser samt riskhantering (ABL 2005:551 8 kap. § 

49b). Revisionsutskottet tillsätts av bolagets styrelse. I den kommunala sektorn tillsätts 

inget revisionsutskott utan där tillsätter istället bolagsstyrelsen en lekmannarevisor, vars 

uppdrag är att granska att verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredställande 

(ABL 2005:551 10 kap. § 3). Ur denna aspekt är således lekmannarevisorn att likna vid den 

privata sektorns revisionsutskott.  

Forskningen gällande revisionsutskott vittnar om att det finns problem för utskotten 

att skapa legitimitet i sitt arbete (Cohen et al., 2002; Gendron & Bédard, 2006). I studien av 

Cohen et al. (2002) beskrivs främst hur den externa revisorns granskningar behandlas med 

större auktoritet än de granskningar revisionsutskottet utfört. Vidare beskrivs hur 

revisionsutskottet brottas med trovärdighet och auktoritet, där främsta kritiken mot 

revisionsutskotten är att de är sammansatta med personer som saknar den kompetens som 

krävs för att utföra en effektiv granskning (Cohen et al., 2002). I den kommunala sektorn 

bidrar både den externa revisorn och lekmannarevisorn till att utvärdera de interna 

kontrollprocesserna. Även här ställs yrkesrevisorns utvärdering gentemot den 

lekmannarevisorn utfört varför en analog slutsats kan erbjuda samma problematik. Denna 

typ av analog anpassning är inom revisionslitteraturen något som anses vedertaget, 

Humphrey (2008) förklarar varför: 
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"the interdisciplinary nature is evident within auditing practices themselves, in 

that there are clear relationships between what is determined as legitimate 

practice in the field of the statutory financial audit and what is deemed 

appropriate in other audit fields such as public sector, social and environmental, 

quality and internal auditing" (s. 188)  

Kritiken mot lekmannarevisionens bidrag är flerfaldig. Cassel (2000) menar att 

lekmannarevisionen inte är oberoende och att det kommunala systemet gör det svårt att 

utkräva ansvar från en enskild individ.2 Lundin (2010) är inne på samma spår och kritiserar 

lämpligheten i hur lekmannarevisorer med politisk anknytning löper risk att rubba sitt 

oberoende med en dold agenda. Tagesson & Eriksson (2011) menar att 

lekmannarevisorerna tvingas balansera mellan att vara fullt professionella och att undvika 

att skada allmänhetens förtroende för kommunen.3 SKL (2010) delger dock i en rapport hur 

förtroendet för lekmannarevisorn bland tjänstemän och politiker har stigit och är att anse 

som mycket högt. Trots reglering i lagtexten ställs inga tekniska krav på en 

lekmannarevisor annat än att man som lekmannarevisor ska ha en affärsmässig kännedom 

och kunskap om revision. Det ställs dock inga krav på att lekmannarevisorn på något sätt 

ska vara utbildad revisor. Istället har det lagfört att lekmannarevisorerna ska ha hjälp av 

sakkunniga.  

Slutsatser av chefers och revisorers beteende tenderar utgå från aktioner av 

egenintresse, men som Neu & Simmons (1996) påpekar finns det andra faktorer än 

egenintresse som driver individer i deras beslut. Forskningen på området har främst 

framhållit kritik mot lagens utformning av lekmannarevisorns uppdrag (Cassel, 2000; 

Lundin, 2010). Graden av oberoende och möjligheten att utkräva ansvar ur ett juridiskt 

perspektiv har varit föremål för diskussion. Vidare har förslag till utveckling därmed främst 

handlat om strukturella förändringar för att förbättra förutsättningarna för 

lekmannarevisorerna i deras uppdrag. Från aktiva kommunala revisorer (Haglund, 2011; 

Rexed, 2013) framhålls en sektor som inte längre behöver förbättras strukturellt utan 

snarare praktiskt. De menar att möjligheterna för lekmannarevisorn att utföra en bra 

                                                
2	  Steg	  mot	  att	  göra	  kommunala	  revisionen	  mer	  oberoende	  har	  tagits	  sedan	  Cassels	  bok	  publicerades,	  då	  

lekmannarevisorer	  numera	  inte	  får	  inneha	  politiska	  uppdrag	  i	  den	  kommunen	  revisorn	  granskar	  (SKL,	  

2010).	  
3	  Därmed,	  ju	  fler	  fel	  som	  hittas	  desto	  mer	  urholkas	  förtroendet	  för	  kommunens	  anställda.	  
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revision finns där, problemet ligger enligt revisorerna i det dagliga arbetet 

lekmannarevisorerna utför för att bidra till en effektivare revision. Det förefaller således 

åligga ett behov av att granska vad lekmannarevisorerna faktiskt bidrar till i sitt aktiva 

arbete för att kartlägga vad i revisionsprocessen som kan förbättras. Som Humphrey (2008) 

uttrycker det i en studie om var revision som forskningsområde är på väg: 

"in this regard, it is particularly interesting (...) to see how public sector 

initiatives and reforms intent on improving organizational efficiency and 

effectiveness seldom question the capacity of auditing and related financial 

management techniques to deliver on such grounds" (s. 188)  

För att få en ökad insikt för hur lekmannarevisorns granskning faktiskt bidrar är att 

undersöka hur lekmannarevisorerna själva uppfattar att deras granskning har inverkan på 

bolaget. Chartrand och Bargh (1999) menar att hur människor uppfattar sig själva och den 

sociala miljö de lever i bidrar till hur sociala sammanhang konstrueras. Hur 

lekmannarevisorn och ledningen i de kommunala bolagen uppfattar lekmannarevisionen 

bestämmer också hur anpassningsbara parterna är gentemot varandra. Vad Chartrand och 

Bargh (1999) menar är att blotta uppfattningen av ett ting påverkar hur det sociala 

beteendemönstret kommer att anpassa sig. Lekmannarevisonen, den politiska revisionen av 

kommunala bolag, är ett område som i den kommunala revisionsforskningen inte fått något 

speciell utrymme. Kritiken har dock varit omfattande i den allmänna debatten om 

lekmannarevisionens existens. Det är därför av relevans att, utifrån ett institutionellt 

perspektiv, utforska lekmannarevisionens roll i samhället. Den revisionsbundna 

forskningen (Power, 1994, 1999, 2003; Pentland, 1993) beskriver i stora drag revisionen 

som en produktion av trygghet och legitimitet. Power (1997) argumenterar samtidigt om 

hur den multidisciplinära revisionen träder fram för att styrka revisionens identitet och 

stålsätta revisionen institutionellt. Lekmannarevisionen och lekmannarevisorn är ett 

outforskat område som tar ett nytt grepp om revision som företeelse. Power (1994) pratar 

om en explosion av revision som tar sig skepnad i en utveckling av olika revisionsområden. 

Något som banat väg för den multidisciplinära revisionen, en revision som utförs att fler 

parter än endast yrkesrevisorn (Power, 1997).    

1.3	   Syfte	  &	  Kunskapsbidrag	  
Utifrån ett makroperspektiv och den sociala konstruktionen har revisorer, och därmed även 

lekmannarevisorer en nedärvd legitimitet (Pentland, 1993). Enligt Power (2003) bidrar den 
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sociala konstruktionen och det faktum att revisionen är efterfrågad och nyttjad av de 

reviderade till att skapa legitimitet. Grundtanken bakom lekmannagranskningen är därmed 

legitim i sig då de granskade och de som tillskansar sig informationen är under 

uppfattningen att granskningen som utförs är legitim. Lekmannarevisionen är en 

kombination av olika professioners inflytande i något som Power (1997) skulle beskriva 

som en multidisciplinär revision. I lekmannarevisionen som företeelse är detta inte något 

som tidigare undersökts. Uppsatsen ämnar därför utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv granska vad som sker på mikronivå, vilket innebär att granska närmare vad den 

enskilda revisorn gör för att bidra till att skapa legitimitet i sitt arbete. Detta för att kunna 

dra slutsatser om lekmannarevisorns roll i den makrostrukturella miljö de verka i. Syftet 

med denna uppsats sammanfattas således med att studera de mikroprocesser i vilka 

lekmannarevisorns tillskansar sig legitimitet för att kunna beskriva lekmannarevisorns roll i 

den makrostrukturella miljön.  

1.4	   Forskningsfrågor	  
Uppsatsen ämnar besvara tre frågor utifrån en struktur där huvudfrågan besvaras utifrån att 

initialt besvara två delfrågor.  

Ø Vilken roll fyller lekmannarevisorn i den makrostrukturella miljön?  

o Hur arbetar lekmannarevisorn?  

o Hur gör lekmannarevisorn för att skapa legitimitet i sitt arbete?  

1.5	   Introduktion	  till	  kommunal	  lekmannarevision	  
Den kommunala strukturen är 

formad så att fullmäktige är att se 

som medborgarnas representant i 

kommunen. Kommunfullmäktige 

är det beslutande organet i 

kommunen och lekmannarevisorns 

roll blir således att granska att de 

beslut som fullmäktige fattar 

verkställs av nämnder och 

kommunala aktiebolag. 

I kommunernas uppdrag åligger bland annat att tillgodose behovet av vissa 

grundläggande kommunala tjänster (KL 1991:900 2 kap. § 1). Det främsta syftet ska vara 

Figur 1. Det kommunala ansvarssystemet.  
Källa: God revisionssed i kommunal verksamhet 2010, SKL 2010. 
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att tillhandahålla en vital tjänst i kommunen. Det är därmed ändamålet som är ett 

kommunalt aktiebolags främsta uppdrag. De finansiella aspekterna ska vara effektiva och 

tillfredställande ur lagens mening (KL 1991:900 3 kap. § 16). Utöver en yrkesrevisors 

granskning och som i sin granskning inte gör skillnad på ett kommunalt eller privat 

aktiebolag, tillkommer behovet att i en sektor där främsta målsättningen är 

ändamålsenlighet och inte vinst, att kontrollera att ändamålsenligheten uppfylls (KL 

1991:900 9 kap. § 9). Som ett led i kontrollen att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet 

fyller lekmannarevisorn en kritisk roll. Där yrkesrevisorn utför en granskning av 

räkenskaperna och säkerställer att den interna kontrollen inte brister ur en finansiell 

synpunkt, verkar lekmannarevisorn för att säkerställa att medborgarnas gagn inte äventyras 

(SKL 2010). Lekmannarevisorn utför sin granskning med tre huvudområden att rätta sig 

efter: 

Ø Ändamålsenlighet 
Ø Tillfredställande intern kontroll 
Ø Ekonomiskt effektivt och tillfredställande 

En utförligare utveckling av lekmannarevisionens struktur finns att läsa i appendix 1. 

1.6	   Avgränsningar	  	  
Uppsatsen ämnar beskriva lekmannarevisorns roll i granskningen av de kommunala 

aktiebolagen. Lekmannarevisionens förutsättningar ser från kommun till kommun olika ut 

vilket kan komma att påverka denna uppsats generalisering. Medvetenheten om detta har 

dock föranlett valet att göra en jämförande studie mellan två fall, där fall ett är en stor 

kommun och fall två är två små kommuner.  Uppsatsen avgränsas således till att omfatta tre 

kommuners revisionsorgan samt en tjänsteman i respektive fall. Detta för att tydligare 

kunna identifiera likheter och skillnader mellan kommuner med olika resurser. De tre 

kommunerna är avgränsade till Stockholms län med hänsyn till arbetets omfång och 

tidrymd.  

1.7	   Disposition	  

	   	  

Figur 2. Schema över uppsatsens disposition. 
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2.	   Teoretiskt	  ramverk	  	  
Revisionskunskap och revisionens natur kan och skall enbart studeras i en social kontext 

(Power 2003). Med det menar Power att revisorns inflytande och revisionens tyngd har sitt 

ursprung i löst sammansatta komponenter som tillsammans formar revisorn och dennes 

revision. Forskare bör rikta in sig mer på sociala frågor när det kommer till revisorns natur. 

Detta då det är frågor om grupperingar, regler och auktoritet samt normer för effektivitet 

som samexisterar parallellt med definitionen av en grupps profession (Power 2003). För att 

förstå revison och granskning måste vi alltså förstå vad som ligger till grund för den, menar 

Power (2003).  

2.1	   Institutionell	  teori	  	  

Berger och Luckmann (1966) beskriver det institutionella samhället som en grupp av 

aktörer vilka, genom upprepade handlingar, skapar legitima handlingsmönster som formar 

och rättfärdigar beteenden. I ett samhälle finns en statlig makt som med hjälp av lagar och 

regler kan premiera önskade beteenden genom att göra dem legitima. Berger och 

Luckmann (1966) beskriver således hur samhället bildar sociala kontexter i vilka legitima 

handlingar bestäms utifrån den historik av beteenden som från början stiftade omgivningen. 

Vidare argumenterar Fogarty (1996) att institutionell teori undersöker hur organisationers 

strukturer och handlingar kan förklaras utifrån de kulturella, politiska och sociala strukturer 

som omgärdar en organisations natur.  

 Powell och DiMaggio (1983) förkastar idén om att organisationer formas utifrån 

den fria marknaden och konkurrensen. De menar istället att staten och ämbetsrollens natur 

formar bolagen genom ”Institutional isomorphism” (s.150) fritt översatt institutionell 

konvergens/homogenitet (nedan isomorfism). Organisationer konvergerar utifrån tre 

faktorer där den drivande orsaken är skapandet av legitimitet. De drivande faktorerna 

förklaras som tvingande isomorfism, efterliknande/mimisk isomorfism samt normativ 

isomorfism. Den tvingande isomorfismen står för statens och regelverkets inverkan på 

organisationer och den tvingade effekt som den har på organisationers struktur och 

handlande. Mimisk isomorfism fångar organisationens tendenser att efterlikna andra för att 

utveckla sig själva och därigenom sin legitimitet. Normativ isomorfism belyser individen 

yrkesmässiga normbildande genom dennes sökande efter konceptualisering och 

legitimitetskapande av sitt yrke och dess professionella självständighet (Powell & 

DiMaggio, 1983). Denna teori har sedan den publicerats används i forskning för att förklara 
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organisationers strukturer och handlingar (Carpenter & Feroz, 2001; Deephouse, 1996). 

Deephouse (1996) ställer i en artikel frågan – Does Isomorphism legitimate? Genom att 

undersöka kommersiella bankers strategier mot idén om att organisationer som tillämpar 

liknande strategier på så sätt skapar legitimitet. Undersökningen visar att banker som 

använde snarlika strategier också förvärvade större legitimitet bland intressenter än dem 

som hade ett avvikande beteende (Deephouse, 1996).  

Greenwood och Hinings (1996) studerar hur organisationer i olika kontexter agerar 

vid organisatoriska förändringar genom att undersöka hur organisationer behåller, anpassar 

sig och förändrar mallar för att organisera, givet den institutionella natur organisationen 

befinner sig i. Vad Greenwood och Hinings (1996) gör är att lyfta fram skillnaden mellan 

den gamla institutionella teorin och den neo-institutionella teorin. Där den klassiska 

institutionella teorin lyfter fram den individuella organisationen fokuserar neo-institutionell 

teori mer på organisationen i ett större sammanhang (Greenwood & Hinings, 1996). För att 

förstå hur organisationer i samma sociala kontext är mottagliga för förändring måste en 

förståelser för de externa påtryckningarna kombineras med förståelsen för den individuella 

organisationen och i vilken kontext den hämtar sina tolkningar och anpassningsbarhet 

(Greenwood & Hinings, 1996). Forskningen behöver bredda sin förståelse för hur den 

större institutionella dynamiken relaterar till inter-organisatoriska processen (Greenwood & 

Hinings, 1996). Vi kan med andra ord inte utgå ifrån att organisationer formas enbart av det 

administrativa arbetet som sker i de interna processerna. Efterliknelse till följd av externa 

faktorer sker, om inte medvetet, så undermedvetet under en längre period (Scott, 1987). 

Neo-institutionell teori bygger på att analysera institutionella faktorer relation med 

mikrostrukturella processer som ett sätt att analysera ny kunskap (Lounsbury, 2008). 

Studier av beteenden i praktiken tar ett bredare perspektiv än bara det institutionella, där 

neo-institutionell teori öppnar upp för en normativ förklaringsmetod menar Lounsbury 

(2008).  

Carpenter och Feroz (2001) studerade, utifrån ett institutionellt perspektiv 

benägenheten hos amerikanska delstater att tillämpa Generally Accepted Accounting 

Principles (GAAP) som sitt redovisningsramverk. Vad Carpenter och Feroz (2001) fann 

var att institutionella påtryckningar har en stor inverkan på delstaternas benägenhet att 

tillämpa GAAP. Institutionella påtryckningar från externa parter, i det här fallet stat, 

representanter på finansmarknad och professionella redovisningsorganisationer.  Carpenter 

och Feroz (2001) utrycker delstaternas benägenhet att anpassa sig till GAAP som ett 
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oundvikligt sätt att stärka sin legitima status. GAAP som ett finansiellt redovisningssystem 

uttrycker ett väldigt starkt symbolvärde i den institutionella kontext som delstaterna 

opererar i (Carpenter & Feroz, 2001). Förändringsprocessen och anpassningen i det här 

fallet sätter organisationen i en större kontext där institutionella påtryckningar i form av 

auktoritära organ tvingar fram förändring i syfte att stärka sin legitima status i den sociala 

kontexten (Berger & Luckmann, 1966). Vad Carpenter och Feroz (2001) studie säger är att 

ju mer en organisation är i en beroendeställning, desto lättare är organisationen att påverka.  

2.2	   Revisorn	  i	  en	  institutionell	  miljö	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Pentland (1993) skriver om revisorn utifrån ett institutionellt perspektiv och driver tesen 

om att revision är en institution i samhället som producerar trygghet. I den rollen utgör inte 

enbart den professionella expertisen grund för produktionen av trygghet. Symboliken i en 

revisors arbete och den rituella arbetsprocessen som kontextualiserar revisionen och 

revisorns arbete är minst lika viktig (Pentland, 1993). Det är genom det praktiska arbetet 

som revisorerna med tid tillskansas legitimitet och auktoritet att utföra granskningarna på 

ett sätt som ger trygghet till den redovisade informationen (Power, 2003). Institutionell 

teori har i forskningen om specifika professioner en högst relevant agenda menar Fogarty 

(1996).  

Det är genom ritualer som revisorn uppnår en form av tillfredställelse inför den 

revision som presenteras (s.k. mikroperspektiv). Den tillfredställelsen som leder till att 

revisorn signerar ansvarsfrihet inbringar en trygghet hos intressenterna gentemot den 

information som organisationen presenterar (s.k. makroperspektiv) (Pentland, 1993).  Så 

beskriver Pentland (1993) den kedja som utmynnar i revisorns institutionella samhällsroll. 

Carrington och Catasús (2007) utgår ifrån Pentland (1993) i deras studie av hur icke-

signerande revisorer producerar intern trygghet i deras professionella bedömningar. Vad 

Carrington och Catasùs (2007) dock menar är att den interna tryggheten inte alls bygger på 

ritualer. Den bygger snarare på ”an imaginative act of configurating discomfort and 

comfort”(s. 54) dvs. revisorns sätt att identifiera och manövrera genom element av 

osäkerhet. Det är i denna manövrering som revisorns kreativitet sätts på prov. Genom 

denna process skapas metoder för hur trygghet ska uppnås. Som ett exempel finner 

Carrington och Catasús (2007) att relationen mellan revisorn och ledande beslutsfattare, i 

det här fallet VD, är en inledande faktor av obehag. En faktor som är essentiell för 

revisionens framgång.  Carrington och Catasùs (2007) ger oss en bild av hur revisorer 
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navigerar sig i sitt dagliga arbete. Pentland (1993) menar att för att förstå den 

makrostrukturella ordningen, d.v.s. revisonens roll som en samhällsinstitution, behöver 

man förstå mikrosociologiska konceptet som förklarar hur revisorer jobbar. Det är i den 

forskningen som bryggan mellan mikro- och makrostrukturer byggs (Pentland, 1993). Ur 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där handlingar legitimeras utifrån ett mönster av 

tradition, enligt Berger och Luckmann (1966), är revisorns roll ett förkroppsligande i tävlan 

om legitim fakta (Pentland & Carlile, 1996)  

Power (2000) skriver om utvecklingen av the audit society4  och fokuserar på 

konsekvenserna av den utveckling som lett till ett ökat behov av granskning (Power, 2000). 

Ett behov av granskning som utifrån Powers (2000) resonemang kommer från det ökade 

behovet av kontroll i kombination med en ökad misstro mellan agenter och principaler, 

något Fama och Jensen (1983) även förklarar. I denna våg av ökat behov av kontroll i form 

av granskning, eller som Power (2000) uttrycker det "control of control" (s. 117), skönjs ett 

mönster av "creative compliance" (Power, 2000). Ett beteende som formar sig kring 

granskningsprocessen, för att behaga den som granskar och den som konsumerar 

granskningen. Andersson, Bergh, Erlingsson och Sjölin (2010) lyfter fram den kommunala 

granskningen i svenska kommuner som alldeles för statisk och förutsägbar. Medvetenheten 

hos de granskade enheterna om granskningens innehåll och intention skapar ett beteende, 

internt i organisationen, som styrs efter granskningen. Vidare menar författarna att 

revisionens legitimitet och effektivitet hämmas av den allt för förutsägbara granskningen.  

Utvecklingen av revisionsyrket har lett till att allt fler delar i en organisation ska 

vara anpassade för att granskas (Power, 1993). Den ökade intensifieringen av revisionen 

menar Power (1997) kan ta sig två vitt skilda vägar i hur revisionen påverkar 

organisationen. Kolonialisering av revisionen uppstår när organisationen anammar och tar 

till sig revisionsprocessen som en del av organisationens struktur. Den mindre uppskattade 

effekten är att en intensifiering av revision i en organisation kan få organisationen att stöta 

revisionen ifrån sig. I det stadiet utgör revisionen enbart en rationaliserad granskning på ren 

rutin (Power, 1997)  

Den intensifierade revisionen kommer då fler delar i bolaget blir mål för granskning 

menar Power (1997). Det är inte längre enbart de finansiella, utan också icke-finansiella 

                                                
4	  Power	  (1999)	  förklarar	  hur	  styrningstrenden	  i	  världen	  skiftar	  mot	  att	  all	  prestation	  ska	  mätas	  och	  att	  

man	  i	  slutändan	  mäter	  prestation	  utan	  att	  veta	  varför.	  
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mål som har kommit att blir mål för revision. I den utvecklingen pratar Power (1997) om 

multidisciplinära revisionsorgan där revision som yrkeskompetens är en del av en 

hierarkisk expertis som samlas under samma organ. Hur den expertisen förhandlas och 

fördelas i granskningen är avgörande för hur revisionsorganet lyckas integrera 

(kolonialisering) eller stötas ifrån av organisationen.  

2.3	   Revision	  och	  legitimitet	  	  
Power (2000) menar att den senaste tidens audit explosion5 har strukturerat ett samhälle där 

revisionen är en legitimitetshöjande faktor. Det spelar inte så stor roll vad revisorn gör så 

mycket som att revisorn gör något, menar Power (1994). Revision används som ett 

legitimerande verktyg i kontraktsrelation mellan två olika parter där agentkostnader uppstår 

(Fama & Jensen, 1983; Power, 1994). Det finns en fara med att revisionen missbrukas och 

används enbart i syfte att kommunicera legitima ansvarsförbindelser. Morin (2001) menar 

att effektivitetsrevisionen i offentlig sektor sällan bidrar till ett mer effektivt utnyttjande av 

varje skattekrona. Det är mer ett politiskt verktyg att kommunicera ett ställningstagande.  

Att skapa legitimitet kan ses som en process i vilket ett försök till att skapa en 

semantisk relation mellan värden och handling (Richardsson, 1987). Där semiotiken står 

för den specifika kommunikation som sker i olika kontexter i form av koder. Eco (1976) 

menar att koder består av en samling uttryck i en given kontext vilka länkas samman av 

regler. Dessa regler menar Richardsson (1987) bestäms av en moralisk handling som har 

sitt ursprung i den kulturella och historiska kontext som handlingarna utförs i. Vad 

Richardsson (1987) menar är att legitimitet ser olika ut beroende på i vilken kulturell och 

historisk miljö som formar den. I den miljön skapas koder som länkar samman värden och 

handlingar. Pentland och Carlile (1997) beskriver att de samlade uttrycken utgör en ”social 

praxis” (s.284) vilket genererar hållbara handlingar och kompetent beteende. Orton och 

Weick (1990) förklarar hur man i miljöer av osäkerhet tenderar att stötta sig mot faktiska 

attribut, såsom kunskap och yrkeskännedom, för att söka stöd i miljöer där man annars 

känner sig osäker. 

Cohen, Krishnamoorty och Wright (2008) förklarar hur den institutionella teorin är 

ett användbart verktyg i granskningen av bolagsstyrning och revisionsprocesser. Den 

tidigare forskningen inom detta område har varit fokuserad på struktur och inte tillräckligt 

                                                
5	  Power	  (1994)	  förklarar	  hur	  samhället	  har	  fokuserat	  mer	  mot	  prestationsmätning,	  och	  att	  allt	  man	  gör	  

ska	  mätas	  och	  revideras.	  	  
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fokuserad på legitimerande processer. Cohen et al. (2008) menar att institutionell teori kan 

hjälpa till att förstå de olika aktörer som är delaktiga i övervaknings- och 

revisionsprocessen och hur de bistår i skapandet av legitimerande handlingar. Forskning 

rörande revisionsutskott är ett område som tydligt illustrerar betydelsen av legitimitet. 

Forskningen ger vid handen att arbetet i revisionsutskott inte har fortskridit helt 

friktionsfritt (Cohen et al., 2002; Gendron & Bédard, 2006; Turley & Zaman, 2004). I sin 

parallella granskning jämsides yrkesrevisorn brottas revisionsutskotten med legitimitet i 

sina granskningar. Den nedärvda institutionella legitimiteten en yrkesrevisor uppburit har 

visat sig överlägsen den av revisionsutskotten. Detta har vidare underminerat 

revisionsutskottets rapporter till förmån för yrkesrevisorns granskningar (Turley & Zaman, 

2004). Enligt Turley och Zaman (2004) är en bidragande faktor att det inte ställs några 

explicita formella krav på medlemmarna i ett revisionsutskott annat än affärskännedom. 

Turley och Zaman (2004) poängterar att mottagarna av granskningarna således värderar 

yrkesrevisorns granskningar högre än de av revisionsutskottet. I de fall som Turley & 

Zaman (2004) lyckas påvisa att revisionsutskottet bidragit till nytta för bolaget, har 

revisionsutskottet karaktäriserats som kompetent, där uppfattningen av medlemmarnas 

kompetens och saklighet har varit av stor vikt för att skapa legitimitet i de rapporter de 

producerat. Cohen et al. (2002) är inne på samma spår och förklarar hur de rapporter som 

ledningen uppfattat som relevanta och varit utförda av vad ledningen uppfattat som 

kompetent personal, således har mottagits med större uppskattning än de rapporter som 

producerats av ett revisionsutskott som i dessa fall uppfattats som mindre kompetent. Den 

uppfattade kompetensen hos granskningsorganet är således högst korrelerad med den 

legitimitet den medför (Turley & Zaman, 2004). Gendron och Bédard (2006) visade att 

legitimitet i revisionsutskott främst skapades genom medlemmarnas egna reflektioner och 

reaktiva beteende till nya problem och visade att legitimiteten främst skapades på 

mikronivå och inte genom den lagförda transparens lagstiftaren försökt uppnå. 

2.4	   Sammanfattning	  	  
För att förstå den makrostrukturella ordningen måste vi undersöka och förstå de mikro-

processer som sker i olika kontexter (Pentland 1993). För att kunna förstå den miljö som 

lekmannarevisorn verkar i måste vi förstå lekmannarevisorn i dennes arbetssituation. Det är 

i nämnda analysstuktur som uppsatsen tar avstamp i.  

 Power (1997) beskriver revisionen som allt mer intensifierad. Något som lett till 

nya konstellationer av revisionsorgan där olika ämnesprofessioner kombineras i en form av 
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multidisciplinär revision. Revisionens effektivitet och mottagande ute i organisationen 

bygger på kompromisser mellan de olika disciplinernas expertis. Hur revisorn arbetar i 

olika processer menar Pentland (1993) bygger på ritualer. Dessa ritualer skapar en trygghet 

som i slutändan förmedlas till de som konsumerar revisionen. Carrington och Catasús 

(2007) menar i kontrast till Pentland (1993) att revisorn skapar trygghet genom att 

identifiera osäkerheter och sedan manövrera sig igenom dem. En bra relation till 

bolagsledningen är av vikt för att bana väg för en bra revision. Teorin berättar hur revisorer 

agerar i mikroprocesser. Tidigare forskning på multidisciplinär granskning (Cohen et al., 

2002; Gendron & Bédard, 2006; Turley & Zaman, 2004) har visat att det varit svårt för 

andra parter än yrkesrevisorn av tillskansa sig legitimitet i sitt arbete. Litteratur om 

revisorns dagliga arbete ger denna uppsats ett verktyg att identifiera och analysera 

mikroprocesser i lekmannarevisionen.  

 Mikroprocesserna är en del i beskrivningen av mikromiljön. Hur lekmannarevisorn 

skapar legitimitet ger en vidare beskrivning som berör kommunikationen mellan aktörer. 

Power (2003) menar att legitimitet är något som revisorer bygger upp under en lång tid. 

Richardsson (1987) beskriver skapandet av legitimitet som en process av semiotiska 

relationer. Semiotiken beskriver Eco (1977) som en kommunikation mellan olika parter 

med hjälp av kontextuella koder. Koderna i form av en samling uttryck skapar legitimitet 

beroende på den historiska och kulturella miljö som aktörerna verkar i (Richardsson, 1987). 

Legitimitetsskapande genom kommunikation och signalering är ett sätt för denna uppsats 

att identifiera och analysera legitimitetsskapande genom revisionen och i kommunikationen 

mellan olika aktörer. Mikroprocesser och legitimitetsskapande utgör i denna uppsats den 

mikrostrukturella miljön. Hur lekmannarevisorn rapporterar (kommunikation) och hur de 

bidrar (skapande av legitimitet) ger ett empiriskt underlag att applicera den teoretiska 

analysen på.  

 Hur olika aktörer verkar i en social kontext genom kommunikation och 

handlingsmönster bildar en tradition som i slutändan bestämmer hur vi agerar, menar 

Berger och Luckmann (1966). Fogarty (1996) menar att olika organisationers beteenden 

förklaras utifrån dess kulturella, politiska och historiska miljö. Organisationer utsätts för 

olika påtryckningar från samhällsorgan och formar sig därefter (Carpenter & Feroz, 2001; 

Greenwood & Hinings, 1996; Powell & DiMaggio, 1983).  Enligt Powell och DiMaggio 

(1983) anpassar sig organisationer efter vad de benämner som tvingande, efterliknande och 

normativa företeelser. Carpenter och Feroz (2001) menar att organisationer i större 
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beroendeställning är lättare att påverka. I den makrostrukturella miljön kan vi se hur olika 

organ påverkar varandra (Berger & Luckmann, 1966; Powell & DiMaggio, 1983) vilket 

hjälper uppsatsen att se vilket syfte lekmannarevisionen fyller. Detta genom att applicera 

den institutionella teorin på de strukturer och resurser som lekmannarevisorn jobbar med.  
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3.	   Metod	  

3.1	   Vetenskaplig	  ansats	  
Revisorsyrket bygger på sociala och subjektiva interaktioner och beslut. En löpande 

revision är under ständig förändring och granskning (Power, 2003). Därmed är den sociala 

konstruktionen och dess aktiva interaktioner under ständig förändring. Det enda som i och 

med detta är absolut i verkligheten är dess oavbrutna förvandling, varför ett subjektivt 

synsätt tillämpas (Bryman & Bell, 2011). Kunskap som koncept är således ett resultat av de 

sociala interaktionerna som tar plats i världen. 

 Syftet med denna uppsats är att studera de mikroprocesser i vilka 

lekmannarevisorns tillskansar sig legitimitet för att kunna beskriva lekmannarevisorns roll i 

den makrostrukturella miljön. Den bygger på teorierna om socialkonstruktivism 

presenterade av Berger & Luckmann (1966) samt Vygotsky (1978). Uppsatsen håller 

därför ett perspektiv där kunskap skapas genom sociala interaktioner och anammas 

därefter. Det är därför inte ämnat att objektivt beskriva huruvida lekmannarevisionen är 

praktiskt funktionell eller ej, utan snarare hur dess aktörer upplever att den uppfattas. 

Relationer mellan personer och dess interaktioner blir av stor vikt. Att hålla ett 

konstruktivistiskt perspektiv bidrar till att försöka se skillnader i hur olika parter uppfattar 

samma verklighet och vidare bidrar till dess utveckling. Då sanningen anses vara socialt 

konstruerad, blir därmed sanningen även relativ då den tolkas fram. Dagens sanning kan 

därmed i en annan social kontext vara morgondagens osanning. Uppsatsen försöker därmed 

inte deskriptivt beskriva en verklighet utan snarare bidra med en induktiv infallsvinkel. 

3.2	   Forskningsmetod	  och	  strategi	  –	  det	  praktiska	  tillvägagångsättet	  	  
Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsmetod där, enligt Eneroth (1984), 

utgångspunkten är verkligheten, lekmannarevisorn som företeelse, och där målet är att 

identifiera företeelsens kvalitéer.  Det är utifrån empirin som uppsatsen ämnar analysera 

och tolka teori. Bryman och Bell (2011) skiljer kvantitativ studie från kvalitativ studie och 

säger att kvalitativ studie fokuserar på att skapa teori där kvantitativ studie fokuserar på att 

bekräfta och testa teori. Denna studie syftar till att studera de mikroprocesser i vilket 

lekmannarevisorns tillskansar sig legitimitet för att kunna beskriva lekmannarevisorns roll i 

den makrostrukturella miljön. Miles och Huberman (1994) förespråkar den kvalitativa 

forskningsansatsens styrkor då den fokuserar på händelser i naturliga miljöer, ”the 

confidence are buttressed by local groundness” (s. 10).  Vidare fokuserar och fångar 
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kvalitativa studier upp individers erfarenheter och kan sätta dessa i perspektiv till 

människors mening i olika kontexter och processer (Miles & Huberman, 1994) 

Den empiriska insamlingen bygger på semistrukturerade intervjuer med 

lekmannarevisorer och bolagsrepresentanter som i sitt arbete är i kontakt med 

lekmannarevisorn. Den semistrukturella intervjutekniken tillåter den intervjuade att 

uttrycka sig själva utifrån deras egna uppfattningar (Rubin & Rubin, 2011) För att kunna 

identifiera likheter och skillnader utgår den empiriska insamlingen utifrån två fallstudier, 

där det ena fallet representerar en större kommun (kommun Stor) och det andra fallet 

representerar två mindre kommuner (kommun Liten). Storleken bestäms utifrån antalet 

bolag i koncernen samt de olika kommunernas revisionsresurser. De två mindre 

kommunerna karaktäriseras av att endast ha två lekmannarevisorer anställda och inte fler 

än tre kommunala bolag att revidera. Hela kretsen i vilken dessa lekmannarevisorer verkar 

är förhållandevis liten, varför vi valt att slå ihop dessa kommuner till en. Detta gör vi för att 

säkerställa ett större mått av anonymitet för studiens deltagare och inte riskera att deras 

identitet röjs på grund av vad de säger i denna studie.  Eisenhardt (1989) belyser att det 

taktiska tillvägagångsätt att fokusera på likheter och skillnader mellan två fall bidrar med 

en ökad medvetenhet och objektivitet. Att till exempel, söka efter likheter i två, till synes 

olika fall, kan bidra till en djupare förståelse. Styrkan i en fallstudie är att den i 

teoribildandet är nyskapande, testbar och empirisk valid då den är sammankopplad till olika 

empiriska källor (Eisenhardt 1989).  

 Den insamlade informationen från intervjuerna transkriberas sedan för att underlätta 

analysen av empirin.  Analysen tar sin början i transkriberingen där den kodas för att 

identifiera vad som är viktigt för studien. Miles och Huberman (1994) skriver om 

kodningen som ett viktigt verktyg för att kunna sammanlänka olika fallstudier och 

organisera de olika bitarna ändamålsenligt. Då intervjuerna är av semistrukturell karaktär 

så kan de uppföljande frågorna komma att se olika ut beroende på den intervjuades svar 

(Rubin & Rubin, 2011). Kodning av materialet sker utifrån övergripande teman som 

återkopplar till uppsatsens syfte och frågeställning. Inom de olika temana analyseras vidare 

specifika argument och påståenden som anses relevanta för uppsatsens syfte i enlighet med 

Rubin och Rubin (2011) 

Morse, Barett, Mayan, Olson och Spiers (2002), argumenterar för att den kvalitativa 

forskningen måste bli bättre på att bedriva en kontinuerlig analys av metod och teori för att 

upprätthålla reliabilitet och validitet. Mycket fokus har varit på att analysera reliabiliteten 
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och validiteten mot arbetsprocessens slut, varför en metod att stärka reliabiliteten och 

validiteten är att kontinuerligt revidera intervjuprocessen mot arbetets syfte och teori. En 

del i den processen har varit att skicka ut den transkriberade intervjun till samtliga 

respondenter för att ge dem möjlighet att komplettera och validera de svar som angivits. 

Vidare har alla deltagare getts möjlighet att ta del av de citat och synpunkter de själva varit 

delaktiga i och som slutligen publicerats i denna uppsats. Detta görs för att ytterligare 

säkerställa att personerna inte blivit felciterade eller missförstådda under intervjuprocessen. 

Genom att efter varje intervju utvärdera frågornas relevans gentemot teorin och uppsatsens 

syfte är meningen att bibehålla stringens och relevans i analysunderlaget genom hela 

arbetet.  

3.3	   Intervjumetod	  
Val av intervjumetod är direkt relaterat till den typ av information man ämnar erhålla 

(Bryman & Bell, 2011). För att induktivt kunna tolka lekmannarevisionens roll krävs 

åsikter, känslor och synpunkter från intervjuobjekten. Bryman och Bell (2011) 

rekommenderar personliga intervjuer av semistrukturerat slag för att ge intervjuobjekten en 

möjlighet att fritt delge sina åsikter.  

Grundpelaren i semistrukturerade intervjuer är att intervjuledaren ger respondenten 

en möjlighet att delge den information som forskaren kan tänkas vara intresserad av 

(Bryman & Bell, 2011). En stor del i studiens framgång står och faller därmed vid hur väl 

de semistrukturerade intervjuerna genomförs. Det är därför av stor vikt att intervjufrågorna 

fångar in det området som är av vikt (Bryman & Bell, 2011). Inför intervjuerna har därför 

ett frågeschema formulerats. Övergripande och öppna frågor författades för att se till att 

viktiga diskussionsfrågor inkorporeras i intervjun. Frågornas karaktär togs i beaktande och 

språkbruket i frågorna har ämnat vara så okomplicerat och lättförståeligt formulerade som 

ansetts möjligt. Detta för att inte riskera att respondenten missuppfattar frågan. Vidare är 

det av vikt att intervjuerna i stor utsträckning liknar varandra. Detta i ett led att säkerställa 

validitet i intervjuerna och för att undvika att respondenterna upplever frågorna på olika 

sätt (Orb et al., 2001). Därför inleder vi med att kort beskriva vårt forskningsområde och 

vad vi hoppas att studien ska leda till.  

Vi har även tagit hänsyn till intervjuareffekten där Miles och Huberman (1994) 

förklarar att respondentens öppenhet och ärlighet i svaren i viss mån påverkas av sättet vi 

som intervjuare upplevs på. Vidare har vi även tagit i beaktan att en del av våra frågor kan 

upplevas som känsliga att svara på då de behandlat relationer till och uppfattningar om 
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medarbetare (Sanchez-Jankowski, 2002). Vi upplever dock att fördelarna med 

semistrukturerade intervjuer, i linje med vår forskning, i stor mån överväger nackdelarna.  

3.4	   Urvalsmetod	  	  
Det urval som ligger till grund för den empiriska insamlingen bygger på ett strategiskt 

urval av tre kommuner där medvetna val utifrån storlek på kommunerna har gjorts för att 

kunna analysera empirin utifrån ett jämförande perspektiv.  Gerson och Horowitz (2002) 

betonar vikten av ett strategiskt urval när man gör en kvalitativ studie och säger att det är 

avgörande för resultatet att urvalet är väl underbyggt, för att ge relevans åt studien (Gerson 

& Horowitz, 2002). 

I dessa tre kommuner har fem lekmannarevisorer samt två tjänstemän i kommunala 

bolag valts för att delta i intervjuer. Dessa är fördelade på två lekmannarevisorer och en 

tjänsteman i kommun Stor samt tre lekmannarevisorer och en tjänsteman i kommun Liten. 

Urvalet storlek baseras på respondenternas förmåga att informera och bidra med den 

kunskap som vi söker. När intervjuerna ansetts blir repetitiva och inte bidra med ny 

kunskap har gränsen satts. Respondenternas yrkesposition och erfarenhet har bidragit till 

uppsatsens relevans och trovärdighet. Miles och Huberman (1994) hänvisar till urvalets 

storlek som beroende av grad av generalisering, forskningens tidrymd, typ av forskning, 

urvalets relevans, genomförbarhet i relation till storlek och tid, trovärdighet och etiska 

aspekter. 

I varje kommun identifieras sedan lekmannarevisorer och tjänstemän i kommunala 

bolag, information som publiceras via kommunernas hemsida. I ett initialt skede upptas 

kontakt med en individ i varje kommun för att inleda en diskussion om ämnets relevans 

samt för tips om vidare kontakter. Denna typ av urvalsmetod härleds till vad Vogt och 

Johnsson (2011)  definierar som ett snöbollsurval där ett subjekt ger namnet på ett annat 

lämpligt subjekt att intervjua.  

3.5	   Källkritik	  	  
I uppsatsen behandlas både sekundär och primär data som underlag för uppsatsens 

argumentation. Uppsatsens sekundärdata består av artiklar och rapporter samt debattinlägg. 

Syftet med debattinläggen är att ge en beskrivande bild av var debatten om 

lekmannarevisionen står idag. Att dessa reflektioner ges i en introducerande 

problembakgrund är för att de inte anses ha en akademisk tyngd. Dessa källor kan därför 
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inte tolkas som någon form av sanning utan återspeglar enbart olika, personliga, 

ståndpunkter i den rådande debatten.  

Uppsatsens användande och återgivande av sekundärdata i form av akademiska 

artiklar har alla genomgått en kritisk granskning gällande relevans och trovärdighet. Att 

enbart använda redan peer-reviewade artiklar styrker relevansen och trovärdigheten för de 

artiklar som uppsatsen behandlar.  

I uppsatsen behandlas även rapporter från Statens Offentliga Utredningar (SOU) 

och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Författarna är medvetna om subjektiviteten i 

en rapport beroende på vem som utför den och vad det underliggande syftet med rapporten 

är. Likt debattinläggen syftar rapporterna till att ge en beskrivande bild av 

lekmannarevisorns situation. Rapporter och utredningar skall därför inte ses som 

akademiskt underbyggda och läsas med ett kritiskt förhållningssätt.  

Uppsatsens primärdata bygger på semistrukturerade intervjuer.  Då många 

intervjuer är utförda med förtroendevald politiker kan vi inte utesluta att en underliggande 

politisk anknytning påverkar de svar som ges. Det är också svårt att bedöma huruvida 

respondenterna påverkas av intervjuarnas tillvägagångsätt och bemötande när de svarar.  

3.6	   Metodkritik	  	  
Valet att utföra en kvalitativ studie i syfte att studera de mikroprocesser i vilket 

lekmannarevisorns tillskansar sig legitimitet för att kunna beskriva lekmannarevisorns roll 

kan ifrågasättas utifrån den kvalitativa forskningsansatsens bristfälliga underlag för 

generalisering (Bryman & Bell 2011). Det empiriska underlaget om sju stycken 

respondenter är att ses som lågt i frågan om generalisering. Uppsatsens validitet hade varit 

större om det empiriska underlaget underbyggts med fler respondenter. Bedömningen av 

den insamlade empirin är dock att distinktionen mellan stor och liten kommun möjliggör en 

analys på ett mindre antal respondenter då avvikelserna i sig ger underlag för diskussion.  

Kritik har även riktats mot subjektiviteten, eller brist på objektivitet, som 

genomsyrar den kvalitativa forskningen (Bryman & Bell 2011).  En enkätstudie är enklare 

att administrera och möjliggör således ett större urval. Den eliminerar också intervjuarnas 

påverkan på respondenten (Bryman & Bell 2011). Att använda enkätstudien som metod 

hade gett uppsatsen ett bredare underlag för att generalisera. Med hänsyn tagen till studiens 

syfte anses dock den semistrukturerade intervjumetoden ge det bästa analysmaterialet. I 

den finns en utvidgad möjlighet till att ställa följdfrågor och ta fast vid intressanta ämnen 

som dyker upp under intervjuns gång (Bryman & Bell 2011). I utförandet av en enkätstudie 
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försvinner möjligheten till personlig interaktion och där med ett viktigt analysverktyg för 

uppsatsens syfte. Hänsyn har tagits till valet av att tillämpa en snöbollmetod i 

urvalsprocessen genom att begära in flera potentiella respondenter. För att på så sätt 

försöka minska den partiskhet som uppstår då intervjuobjekten själva tipsar om vidare 

respondenter (Van Meter, 1990).  

3.7	   Etik	  i	  forskningen	  
Kvalitativ forskning grundar sig till stor del i förtroendet mellan forskare och deltagare 

(Munhall, 1988). Som kvalitativ forskare ges man insikt i personers tankar och känslor, 

något man som forskare garanterar kommer återges objektivt och fördomsfritt. Viss kritik 

mot intervjuprocessens miljö under några intervjuer är av relevans att nämna. För att 

intervjurespondenterna ska vilja delge sina åsikter och tankar så insiktsfullt och ärligt som 

möjligt, är det viktigt att intervjuerna sker i en trygg miljö (Orb et al., 2001). Tanken har 

under alla intervjuer varit att intervjua respondenterna i den miljö de själva väljer. Två 

intervjuer utfördes dock i öppna miljöer där störningsmoment i form av genomströmning 

av människor skedde vilket kan ha reserverat respondenten. Samtliga intervjuer spelades in 

efter godkännande av respondenterna. Författarna är medvetna om att intervjuobjekt som 

spelas in tenderar att bli mer medvetna och korrekta i sina svar (Bryman & Bell, 2011), ett 

beteende som studien i viss mån iakttagits under intervjuprocesserna.  Som ett led i arbetet 

att säkra en trygg miljö har respondenterna garanterats anonymitet. Studiens omfång ställer 

dock krav på sekretessen i sig. Då vi endast utför ett relativt lågt antal intervjuer kan 

deltagarna känna sig exponerade trots personlig anonymitet (Bryman & Bell, 2011). För att 

öka tryggheten och sekretessen har vi valt att även anonymisera bolagen de representerar 

och kommunerna de arbetar inom. Deltagarna har tilldelats fiktiva namn för att säkerställa 

denna anonymitet och samtidigt hjälpa läsaren urskilja vem som säger vad genom textens 

gång.  
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4.	   Empiri	  

4.1	   Uppsatsens	  respondenter	  
Uppsatsens respondenter har under premissen att all data behandlas anonymt deltagit i 

semistrukturerade intervjuer. Deltagarnas namn har ersatts men deras yrkestitel är 

fortfarande korrekt.  

Intervjuer utförda under hösten 2013 

Datum  Fiktivt namn  Yrkestitel   Intervjutid 

Kommun Liten 

11/10  B. Bergström  Verkställande direktör  1:03  

14/10  P. Persson  Lekmannarevisor  1:20 

30/10  A. Andersson  Lekmannarevisor  0:26 

5/11   J. Jonsson  Lekmannarevisor  0:54 

Kommun Stor 

14/10  K. Karlsson  Lekmannarevisor  1:04 

23/10  E. Eriksson  Lekmannarevisor  1:20 

30/10  L. Lindström  Ekonomidirektör, vice VD 1:07 
Figur 3. Respondentsammanställning. 
Sammanställning av uppsatsens respondenter. Deltagarna har tilldelats fiktiva namn för att säkerställa 
anonymitet. 

4.2	   Mikrostruktur	  -‐	  Rapportering	  och	  Bidrag	  
Med rapportering och bidrag syftas den rapportering som lekmannarevisorerna gör mot 

bolagen och hur den rapporteringen tas emot av bolaget och dem som först bemöter den, 

ledande tjänstemän i beslutsfattande position. I ett vidare led av rapporteringen behandlar 

detta kapitel de bidrag som lekmannarevisorerna uppfattar sig ha genom sin roll och 

arbetsuppgifter. Med bidrag menas de förändringar som lekmannarevisorerna uppfattar sig 

ha bidragit med. Dessa sätts i perspektiv till hur bolagen uppfattar att lekmannarevisorn 

bidrar med förändring i deras organisation. 

Kommun	  Liten	  
Från bolagshåll i de mindre kommunerna uppfattas rapporteringen från 

lekmannarevisorerna som i stora drag positiv. En kritisk rapport betyder i bolagets mening 

mycket. Att någon är inne och granskar innehållet i verksamheten och har en åsikt om den 
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påverkar. Granskningen av ett ting förmedlar en form av prioritetsgrund. Det ger en 

indikation om att det här är viktigt att bolagen har koll på. Bergström utvecklar följande:  

”Ja, men någonstans är det faktiskt bra att det kommer in någon som vi vet vill 

göra en granskning och då givetvis att vi kanske är noggrannare i vår egen 

kontroll. Det klassiska, ja men är det någon som övervakar någonting då vill i 

vart fall visa att vi gör det ni sa förra året. Man vill ju alltid vara duktig, det 

ligger i det någonstans.” 

Definitionen av det kommunala bolagets förehavanden och ändamål uppfattas som 

diffus. Persson hävdar att de kommunala bolagen i kommunen länge levt under ”splendid 

isolation”, d.v.s. markerat klart och tydligt att de är ett bolag. Jonsson trycker mycket på att 

lekmannarevisorn har en uppgift att värna om att de kommunala bolagen följer de 

ägardirektiv som kommunfullmäktige sätter.  Kommunens bostadsbolag är en viktig faktor 

för integrationen till exempel. Som det ser ut idag så satsas det pengar i de områden där 

chansen till avkastning är stor. I det så glöms lätt segregerade områden bort.  ”Ansvaret 

skylls lätt på någon annan och det är då vi som lekmannarevisorer kan göra en viktig poäng 

av det här och säga att det är inte okej utifrån ägardirektiven”, menar Jonsson.  Från delar 

av bolagssidan uppfattas dock lekmannarevisorn bidra med att håll verksamheten á jour 

med ägarens direktiv och uppfattning om hur verksamheten skall skötas, hävdar Bergström. 

Till skillnad från den externa revisorn tar lekmannarevisorn ett djupare perspektiv om vissa 

frågor, det bidrar med ett bredare perspektiv på verksamheten.  

Genom ett bra samarbete med den sakkunniga revisorn och dennes expertis menar 

Jonsson att lekmannarevisionen i kommunen nu på allvar börjar tas för orden. Under lång 

tid har Jonsson drivit på om kommunens bristande interna kontroll. Uppfattningen har 

länge varit delad om vad intern kontroll är och hur den utövas på ett bra sätt. Jonsson 

hävdar att det har varit trögt för lekmannarevisorerna att få gehör för den granskning som 

utförs. Uppfattningen är att det inte finns någon direkt vilja till förändring. ”Man går gärna 

i sina gamla hjulspår” säger Jonsson. Uppföljningen av de synpunkter som kommer med 

den årliga granskningsrapporten har en tendens att prioriteras bort menar Jonsson. 

Kommun	  Stor	  	  
Lekmannarevisorernas rapportering sker uteslutande genom den granskningsrapport som 

produceras till bolaget ledning och styrelse. Uppfattningen är att rapporteringen har 

utvecklats till det bättre under åren. Lekmannarevisor Karlsson redovisar kommunens 
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sammanställning av granskning av kommunens bolag. För varje godkänt bolag sätts en 

grön prick för att markera att granskningen varit tillfredställande. Karlsson menar på att fler 

och fler blir godkänd och att det i dag bara är två bolag som inte är godkända utifrån den 

rapport som Karlsson visar. Detta beror till stor del på att kommunens revision har blivit 

mer saklig. Granskningen har blivit bättre och mer vederhäftig där en del av förklaringen 

ligger i en tydligare formulerad rapportering. Eriksson menar att de rapporter som 

kommunens revisorer leverera på de granskningar som utförs tas emot bra hos bolagen på 

frågan hur hen uppfattar att bolagen tar emot granskningsarbetena. Eriksson utvecklar med 

att förklara att det beror till stor del på tillvägagångsättet som underbygger revisionen. Att 

det finns bra sakkunniga och att arbetet med revisionen sker på ett seriöst och noggrant sätt 

är viktigt för att upprätthålla en kvalitét i rapporteringen. Faktakontroller och avstämning 

sker löpande med bolaget för att säkerställa att faktafel inte förekommer i de rapporter som 

revisionen avlägger.  Kvalitéten i rapporteringen bygger på att den är korrekt och att den är 

skrivet på ett språk som är lätt och mottagligt. 

 Från bolagens sida så upplevs rapporteringen från lekmannarevisorn som en i 

mängden av revisioner som kommunala bolag är utsatta för. Tjänsteman Lindström i ett av 

kommunens bolag beskriver en bild av den omfattande granskning som bolaget ständigt 

står inför då de är kommunalt ägda. I lekmannarevisionen beskriver Lindström att 

rapporteringen till skillnad från andra revisionsorgan betonar ett djupare perspektiv. Till 

skillnad från privata bolag så vidtar de kommunala bolagen åtgärder som inte alltid ger 

avkastning på kort sikt. Det finns ett större, långsiktigt ansvarstagande som grundar sig i 

ägardirektiven. Där är det lekmannarevisorn som går in och kontrollerar rutinerna, något 

som den externa revisorn inte lägger något större arbete på. Det faktum att rapporten går 

hela vägen upp i kommunfullmäktige gör att den blir viktigt menar Lindström. 

Lekmannarevisorns bidrag till förändring och påverkan på de kommunala bolagen bottnar 

till stor del i de ägardirektiv som bolagen är skyldiga att fylla. Karlsson betonar att 

lekmannarevisorn bidrar med en extra dimension i kontrast till yrkesrevisionen. 

Lekmannarevisorn ska ha ett kommundemokratiskt perspektiv, ett perspektiv som ska vara 

förenligt med medborgarnas perspektiv. I lekmannarevisionen kan man lyfta in aspekter 

som händer i vår omvärld utifrån vad som skrivs i media. I att bidra är det viktigt att 

lekmannarevisorn utgår ifrån sina politiska- och samhällsbejakande erfarenheter i sin 

granskning av måluppfyllelse, verksamhetsmål, ekonomiska mål och ägarstyrning, menar 

Karlsson. Att få in en samhällsbejakande agenda i revisionen är något som den externa 
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revisionen inte besörjer i sin granskning av räkenskaperna i bolagen. Eriksson pekar på att 

det sällan sker att bolagen inte följer de ägardirektiv som sätts från kommunens sida. Det 

kan uppstå meningsskiljaktigheter i tolkningen av direktiven, där har dock 

lekmannarevisorn en bidragande roll i att tydliggöra huruvida direktiven skall tolkas. 

Konflikter tas upp med moderbolaget som, i den mån det är relevant, får tydliggöra 

direktivet för bolagsledningen att rätta sig efter. 

4.3	   Makrostruktur	  -‐	  Struktur	  och	  Resurser	  	  
Med struktur och resurser reflekterar empirin strukturen i hur revisionen är uppbyggd i 

kommun Liten och kommun Stor. Syftet med empirin är att den ska reflektera de 

uppfattningar som lekmannarevisorer och tjänstemän har kring den strukturella ordningen 

och likväl kring hur de uppfattar att de resurser som är tillgängliga är tillräckliga.  

Kommun	  Liten	  
Den strukturella ordningen för lekmannarevisionen i de mindre kommunerna karaktäriseras 

av avsaknaden av ett eget revisionskontor samt i viss mån lekmannarevisorer utan monetär 

ersättning. Generellt sett har de lekmannarevisorer som är verksamma en aktiv eller 

tidigare aktiv karriär inom politiken.  

”Nu är det så att lekmannarevisorerna skall vara de kommunala revisorerna, det 

har jag för mig att det är inte bara praxis utan det ska vara så. Och det tycker 

jag är bra för då får man det sambandet.” 

Revisor Persson uttrycker vikten av att ha sambandet av kunskapen inom politik och 

revision. Utöver den räkenskapsenliga revisionen som utförs av en externrevisor, granskar 

lekmannarevisorerna hur bolaget fyller de politiska direktiven de har att rätta sig efter. 

Persson förklarar hur det politiska uppdraget är viktigt för att förstå helheten i en 

lekmannarevision. Genomgående för lekmannarevisorerna är att de utöver sin granskning 

av de kommunala aktiebolagen även granskar kommunens nämnder. Kommunikation och 

granskning blir i viss utsträckning annorlunda från nämnder då granskningen av 

kommunala aktiebolag även ska innefatta affärsmässighet. Lekmannarevisor Jonsson 

förklarar hur lekmannarevisionen har förändrats i dennes kommun. Tidigare var stora delar 

av revisionen väldigt lik en räkenskapsmässig revision.  

”Det var inga djupare diskussioner som fördes i revisionen alls. Jag uppfattade 

inte att det fanns några överhuvudtaget några ordentliga genomgångar alls. Så 
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bolaget betraktar vi som en nämnd, och ställer samma krav på den trots att den 

är ett aktiebolag. De såg sig som en oberoende verksamhet vid sidan om 

kommunen och om ingen sa något särskilt från kommunstyrelsen, så skötte de sig 

själva. Och de ville inte heller att kommunen la näsan i blöt, utan de ville helst 

bli lämnade ifred. […] Just detta att de uppfattar sig som ett aktiebolag och 

följer ABL, har vi alltså fullständigt brutit ner och det är de med på faktiskt” 

Revisor Jonsson uttrycker hur de i stor mån bortser från granskningen enligt 

aktiebolagslagen och istället lägger större delen av sin fokus på hur det kommunala 

aktiebolaget fyller sin roll som ett samhällsrelevant verktyg för kommunpolitikerna och 

dess medborgare i enlighet med kommunallagen. Hen får medhåll av revisor Persson som 

lyfter fram det kommunala bostadsbolaget som ett viktigt verktyg i att främja integrationen 

och motverka segregeringen i kommunen. Det kommunala bostadsbolaget har utöver 

uppdraget att tjäna pengar även en samhällsnyttig funktion. De kan bidra till att främja 

integrationen i samhället genom att se till att förmedla bostäder diversifierat menar Persson. 

De strukturella målen för de kommunala bolagen sträcker sig således längre än till att 

endast verka med i detta fall bostadsförmedling. Utöver att förmedla bostäder till invånarna 

tvingas bostadsbolaget även ta hänsyn till vilka de förmedlar bostäder till och hur denna 

förmedling påverkar integrationen av människor i kommunen. Från en tjänstemans 

perspektiv förefaller samarbetet med lekmannarevisorn fortgå relativt friktionsfritt menar 

Bergström. Bergström fortsätter sitt resonemang och förklarar att hen ser på 

lekmannarevisorerna som en upprätthållare av den lagförda ordning man har bestämt ska 

finnas. Utan lekmannarevisorerna som en ordningsman menar hen att man skulle behöva 

överväga om strukturella förändringar skulle behöva införas.  

”Så på det sättet så tror jag att det finns en strukturell ordning, att det ska gå via 

kommunfullmäktige, det ska ner till bolagen. Men det finns den strukturen och 

det finns skäl till att den finns där givetvis. Och lekmannarevisorn någonstans är 

ändå en garant för att påpeka att ’kom ihåg att följa den här strukturen’ hela 

tiden.” 

I sitt arbete ska lekmannarevisorn i en kommun ha stöd från sakkunnig i de frågor 

lekmannarevisorn upplever att denne behöver stöd. I kommuner där politiker utan 

djupgående revisionskunskaper verkar blir således stödet från sakkunnig vitalt. Revisor 

Persson fyller i sin syn på hur viktig sakkunnigstödet är för hen i sitt revisionsuppdrag. 
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”Annars hade det inte blivit något, vi är ju fritidspolitiker, vi kan ju inte sätta oss 

in i det, det är ju en fråga om yrkeskompetens.” 

Lekmannarevisor Andersson fyller på och beskriver hur denne upplever stödet från 

sakkunnige väldigt viktigt. Den yrkessedvänja som finns gör det lättare för sakkunniga att 

kommunicera med bolagets yrkesrevisorer än om de själva behövde göra det menar 

Andersson. 

Lekmannarevisorernas granskning sker löpande under året med två 

avstämningsmöten med de berörda bolagen om året. Lekmannarevisorernas granskningar 

mynnar ut i en granskningsrapport som presenteras för kommunfullmäktige. I rapporten 

utvärderas årets granskning och förslag på eventuella förbättringsområden. Kommunicering 

av denna rapport sker under ett möte med bolagets ledning där man diskuterar eventuella 

iakttagelser som uppkommit under granskningen lyfts fram. Tjänsteman Bergström 

beskriver hur hen uppskattar de granskningar som lekmannarevisorerna utför men även hur 

de på årlig basis känns alldeles lagom. Att ha fler än en granskning om året känns 

komplicerat menar Bergström, då det kräver stora resurser för att genomföra 

granskningarna och stora insatser för att införa de förändringsprocesser som 

lekmannarevisorerna sedermera presenterar. Hen vidhåller vidare att det är viktigt att det 

finns relevans i det som lekmannarevisorerna granskar men är noga med att säga att hittills 

har inget av det de granskat känts irrelevant. Om det vidare uppstår oklarheter i tjänsteman 

Bergströms löpande förvaltning av det kommunala aktiebolaget vidhåller hen att 

lekmannarevisorerna inte är hens motpart. Den kommunikationen sker istället direkt mot 

kommunfullmäktige. Den kommunikation hen har till lekmannarevisorerna är i största mån 

justerad till de två möten som är inbokade varje år. Tjänsteman Bergström förklarar varför: 

”Ja, där någonstans är vår dialogpart inte lekmannarevisorn utan vår dialogpart 

blir kommunledningen, för hur ska vi… För det är ändå en produkt som har 

kommit via kommunstyrelsen som har bottnat där. […] Men i övrigt skulle jag 

vilja säga det att vi använder sällan lekmannarevisorn i någon form av dialog 

eller diskussion för hur vi ska uppfatta ett ägardirektiv eller på det sättet, det gör 

vi inte.” 

Lekmannarevisor Jonsson och lekmannarevisor Persson belyser vikten av att ha kontakt 

med andra lekmannarevisorer. En löpande kontakt med andra kommuner och andra 

lekmannarevisorer hjälper till i utvecklingen av granskningsprocessen och bidrar till idéer 
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för vad som ska granskas i de kommunala bolagen. Jonsson betonar även vikten av att ha 

sakkunniga revisorer anställda, vid sidan av lekmannarevisorerna, för att bistå i 

revisionsprocessen. Hen uttrycker dock vikten av att ha kvar lekmannarevisionen i dess 

nuvarande form. Hen menar att den strukturella förändringen där lekmannarevisorerna inte 

längre finns skulle slå ut negativt då yrkesrevisorerna skulle gå miste om ett lämpligt organ 

i form av den politiska kunskapen och det utbredda kontaktnätet inom politiken.  

Kommun	  Stor	  
De större kommunerna karaktäriseras av att de har heltidsanställda kommunrevisorer vilka 

även granskar de kommunala aktiebolagen, främst från det egna revisionskontoret och med 

stöd av sakkunniga.  

Revisor Eriksson förklarar sin syn på hur lekmannarevisionen ser ut kommunen. Fokus är 

främst på ändamålsenligheten för bolagen, att de fyller den funktion de ska i samhället och 

att de följer de direktiv de erhållit från kommunfullmäktige. Revisor Karlsson förklarar 

vidare hur strukturen med att ha kommunala revisorer som lekmannarevisorer i de 

kommunala aktiebolagen främjar den politiska granskningen. 

”Där menar man att vi som förtroendevalda revisorer har en extra poäng, att vi 

finns med, vi följer med ut i organisationer i politiken och vi kan se och höra lite 

andra saker än tjänstemännen som har hard facts och sånt.” 

Revisor Karlsson menar att den politiska bakgrunden är viktig då lekmannarevisorerna 

verkar inom den sfären som bolagen syftar tjäna. Hen menar att den politiska bakgrunden 

tillför ytterligare en dimension i revisionen.  

Tjänsteman Lindström ställer sig positiv till konceptet lekmannarevision men 

uttrycker även en känsla av överväldigande. Enligt tjänsteman Lindström blir det en 

gränsdragning för hur mycket revision som bör utföras.  

”Det blir liksom en gränsdragning, hur många ska man ha? Blir det bättre på 

marginalen att ha ytterligare tre som är inne och reviderar? Vi har vanlig 

revision och vi kollar oss själva, och de är här och kör också. Jag tycker väl som 

helheten att det är rätt positivt, det är rätt bra för man får ju bättre koll, man 

tvingas ha bättre koll för man vet att det är som att man är påpassad hela tiden.” 

Revisionen blir således en granskning som tjänsteman Lindström upplever som tillförande i 

verksamheten och fortsätter sitt resonemang genom att beskriva hur hen upplever att 
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lekmannarevisorernas granskning tillför en effektivitetsgranskning för att granska hur väl 

de är effektiva inom organisationen. Tjänsteman Lindström beskriver vidare hur hen 

upplever samarbetet mot lekmannarevisorn och mot deras sakkunniga fortlöper.  

”Det är lite konstigt att ha någon som skriver på som egentligen inte kan 

någonting om revision, vår är ju bankdirektör liksom. Det är ju kul, men vad vet 

hen om revision egentligen? Hen är ju inte sakkunnig på något sätt, men det har 

ju inte jag några synpunkter på, utan jag tycker att det funkar bra med de som de 

har med sig.” 

Det förefaller vara så att det även från bolagssidan upplevs viktigt att ha ett sakkunnigt stöd 

med sig som bistår lekmannarevisorn i dennes granskningar. Utöver de övergripande 

granskningarna lekmannarevisorerna utför, kan de välja att utföra 

fördjupningsgranskningar vilka syftar till att specialstudera en process inom bolaget. Dessa 

granskningar utförs varje år och är ett resultat av aktualiteter i samhället och eventuella 

frågetecken som uppstått i förarbetet till revisionen. Lekmannarevisor Karlsson fyller på 

med att säga att det även dyker upp granskningsintressanta områden då de utför sin 

revisionsplanering. I upprättandet av den genomför man en risk- och väsentlighetsanalys, 

som även den bidrar i bestämmandet av vad som ska djupgranskas. Aktualiteter och frågor 

på förekommen anledning spelar även det en stor roll i vad som ska granskas. 

Lekmannarevisor Karlsson fortsätter sitt resonemang och förklarar hur de som 

lekmannarevisorer inte är ute i de bolag de reviderar och gör sina granskningar, utan det 

överlåter de till sina sakkunniga.  

 Tjänsteman Lindström förklarar att själva naturen av att vara ett kommunalt ägt 

aktiebolag som lyder under offentlighetsprincipen6 innebär att all form av anmärkningar 

måste åtgärdas. Lindström beskriver hur det blir en del av det uppdrag man har som 

kommunalt aktiebolag att allt ska vara i sin ordning och att det inte alls behöver vara lika 

strukturerat och ordnat i ett privatägt aktiebolag. Lindström menar att revisorns ord blir 

viktigare av den anledningen att de verkar under offentlighetsprincipen och att allt de bidrar 

                                                
6  Offentlighetsprincipen	   innebär	   att	   regeringens	   och	   andra	   myndigheters	   samt	   riksdagens	   och	  
beslutande	   kommunala	   församlingars	   verksamhet	   så	   långt	   som	   möjligt	   ska	   vara	   öppna.	   Därför	   har	  

exempelvis	   allmänheten	   rätt	   att	   ta	   del	   av	   alla	   offentliga	   handlingar,	   och	   domstolsförhandlingar	   och	  

beslutande	   församlingars	   sammanträden	   är	   normalt	   öppna	   för	   allmänheten.	   (Källa:	  

http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029) 
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till inte alltid är så viktigt som det kanske blir just av den anledningen att de verkar under 

offentlighetsprincipen. Lekmannarevisor Eriksson ger sin syn på hur de resonerar då de 

utför sina granskningar och varför de ibland är petiga i sina granskningar.  

”Det sker ju en dialog och en faktakoll hela tiden så att vi vet att vi inte har 

missförstått något. Och det är väldigt viktigt med faktakontrollen för vi vill inte 

ha en anmärkning på oss att när journalisterna ringer VD som säger att ’de där 

revisorerna fattar ju ingenting’. Det vill vi inte ha på oss utan vi vill att det ska 

vara klart och tydligt att vi har förstått för annars förlorar vi ju i trovärdighet. Vi 

vill ju försöka förhindra det, så att vi hittar det innan det kommer ut i media.” 

Offentlighetsprincipen tenderar således driva på både lekmannarevisorer och tjänstemän att 

inte göra några misstag i sina granskningar för att på så sätt hålla sig borta från negativa 

skrivningar i medierna. Lekmannarevisor Karlsson förklarar också vidare varför de ibland 

kan upplevas som aningen petiga i sina granskningar.  

”Men jag tror att vi är lyckligt lottade i Stockholm ändå, vi har välskötta 

nämnder och styrelser. Det är nästan så att man får söka efter fel, ’någonstans 

måste det väl vara något fel’.” 

Lekmannarevisor Karlsson vidhåller dock att de försöker hålla en god ton mot bolagen de 

granskar och att de i stor del är nyckeln till att de själva anser sig vara behövda. Håller de 

en god ton och granskar relevanta områden för bolagens vidkommande, menar Karlsson att 

deras rapporter vid slutet av året alltid kommer vara uppskattade. Karlsson förklarar även 

hur en mjukare ton mot bolagsledningen gör att de i slutändan är mer intresserade av att 

göra som de blir tillsagda. Medvetenheten om att alla rapporter är offentliga och att de 

framförallt är föremål för djupare granskningar av media ligger även i bakhuvudet när de 

skriver sina granskningsrapporter. 

”Åtminstone om man formulerar sig lite mjukare första gången, så vet de ju att 

allvaret bakom det hela och det här har vi hittat. Och rätta in er i ledet och 

schyssta till det där, för att nästa år kommer vi att följa upp det där. Och har ni 

inte gjort någonting åt det då, då blir det inte kul. Det är det som skapar 

förtroendet för revisionen.” 
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5	   Analys	  

5.1	   Uppsatsens	  analysmodell	  
Analysmodellen visar hur uppsatsen väljer att angripa det empiriska materialet. Modellen 

har sitt ursprung i det teoretiska ramverket och dess uppdelning i legitimitet, 

mikroprocesser och makrostruktur. För att förstå lekmannarevisorns roll i en makrostruktur 

måste man analysera processerna i mikrostrukturen.  

 
Figur 4. Uppsatsens forskningmodell. 

5.2	   Lekmannarevisorns	  legitimitet	  
Den socialkonstruktivistiska miljön inbjuder dess aktörer till subjektiva tolkningar av det 

institutionella ramverket. Den isomorfism som Powell och DiMaggio (1983) berättar om, 

uppstår när en rådande branschpraxis arbetas fram och grundar sig i de värderingar och 

uppfattningar som lekmannarevisorerna har om sig själva och sitt uppdrag. De handlingar 

lekmannarevisorn utför är således ett resultat av den enskilda individens uppfattning, samt 

hur rådande branschpraxis ser ut. Lekmannarevisorerna berättar hur deras roll säkerställer 

att den demokratiska processen i kommunerna efterlevs. Det system som är fastställt och 

lagfört måste upprätthållas, och det är lekmannarevisorernas uppdrag att göra detta. I de 

intervjuer som utförts med lekmannarevisorer i denna uppsats, återkommer 
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lekmannarevisorerna till att rättfärdiga sin plats i systemet genom att förklara att revisionen 

inte skulle vara lika effektivt genomförbar om de, med deras politiska kontaktnät, inte 

längre fanns med i ekvationen. Lekmannarevisor Karlsson ser sig som medborgarnas 

beskyddare och att det är dennes uppdrag att värna om de intressen som åligger varje 

medborgare. Dessa uppfattningar delas av tjänstemännen som beskriver lekmannarevisorns 

uppdrag att säkerställa att bolagen gör vad de blir tillsagda att göra ifrån 

kommunfullmäktige. Det retoriska mantrat får semiotiska inslag när lekmannarevisorn 

använder moraliska värderingar för att rättfärdiga sin existens. Eco (1976) menar på att 

denna sorts rättfärdigande kommunikation är vanlig i miljöer där man försöker legitimera 

sociala realiteter. Detta kan ses som ett sätt att söka legitimt stöd för sina handlingar genom 

att säkerställa att vad lekmannarevisorn gör, har en moralisk bäring.  

Lekmannarevisionen är lagförd att existera och fyller en samhällskritisk funktion 

menar Karlsson. Gendron och Bédard (2006) visar hur granskningsorgan fyller en funktion 

bara av att finnas. Power (2003) fyller på och förklarar hur själva uppfattningen av att man 

granskas leder till att man rättar in sig i ledet. Tjänsteman Lindström berättar om hur det 

faktum att en granskning utförs gör att organisationen är mer på tå. Lekmannarevisorernas 

uppfattning om vad kvalitet i granskningsarbetet är för dem skiljer sig dock åt. 

Lekmannarevisor Andersson i kommun Liten säger att det viktigaste är att granska 

förvaltningen av bolaget för kommunens räkning. Lekmannarevisor Karlsson i kommun 

Stor yrkar på att det är viktigt att de hjälper bolaget förbättra sin verksamhet. Hen berättar 

hur hen ibland kan bli nitisk i sitt granskande för att åtminstone kunna finna något område 

bolaget kan förbättra. För lekmannarevisor Eriksson är kvalitet att rapporten är fri från 

fakta- och stavfel. Lekmannarevisor Eriksson menar på att det är viktigt att bolagen 

upplever att rapporten håller hög kvalitet. I detta avseende kan man urskilja en skillnad då 

fokus på kvalitet finns i flera olika aspekter. Lekmannarevisor Anderssons fokus ligger 

främst mot att tjäna kommunen och dess medborgare. Lekmannarevisor Karlsson är mer 

fokuserad mot själva revisionsprocessen, medan lekmannarevisor Eriksson menar att 

rapporteringsprocessen är vad som stärker kvaliteten i revisionen. De yrkar sålunda på att 

det är viktigt att bolaget upplever att lekmannarevisorerna levererar kvalitet. Kvalitet blir 

följaktligen hur väl deras granskning och rapportering upplevs att dess mottagare. Detta 

står i kontrast till det faktum att de främst anser sig värna om medborgarnas intressen. 

Kvalitén i revisionen kommunicerar legitimitet och är en viktig faktor för att den politiska 
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revisionen, i konkurrens med den externa revisionen, skall omfamnas av bolagen, då 

multidisciplinära revisionsorgan är beroende av bolagets legitimerande (Power 1997)  

Lekmannarevisor Jonsson värdesätter mycket den kommunikation som förs med 

andra lekmannarevisorer i andra kommuner. Möjligheten att utvärdera hur andra 

lekmannarevisorer tolkat sina direktiv, vilka granskningar som utförts, i syfte att själva 

utveckla sin tolkning av ramarna värdesätter lekmannarevisor Jonsson. Den isomorfism 

som Powell och DiMaggio (1983) argumenterar för beskriver hur institutioner tenderar 

efterlikna varandra i starkt institutionella miljöer. Lekmannarevisor Karlsson värdesätter 

det relationsnätverk de har till andra lekmannarevisorer och förklarar hur viktigt det är att 

få tips och idéer från andra kommuner. Lekmannarevisor Karlsson förklarar att de som stor 

kommun har ett ansvar att bidra och hjälpa de mindre kommunerna. Denna sorts beteende 

går i linje med normativ isomorfism. Bekräftelse söks i granskningsuppdragen genom att 

analysera hur granskningarna har utförts på andra håll. Ett beteende som i slutändan 

kommer leda till att granskningsprocesserna i olika kommuner kommer likna varandra allt 

mer (Powell & DiMaggio, 1983). Cohen et al. (2008) förklarar hur denna sorts beteende 

tenderar att uppstå i dynamiska miljöer där det finns en utbredd osäkerhet i aktörernas roll. 

Denna typ av normativ isomorfism kan således utvecklas till en form av mimisk 

isomorfism där man sneglar mot de kommuner där man upplever att revisionen är bäst.  

5.3	   Mikrostruktur	  
Mikroperspektivet i den institutionella teorin förklarar hur den enskilde individen anpassar 

sig till det makrostrukturella klimatet (Powell & Colyvas, 2008). Personens egna tolkningar 

inom mikrostrukturen blir än mer vida i de fall då slutprodukten är svår att mäta (Fogarty, 

1996). De institutionella krafterna och hur individerna ser på sig själva och på sitt uppdrag, 

formar i slutändan hur de kommer att agera (Powell & Colyvas, 2008). Lekmannarevisor 

Karlsson förklarar hur hen ser på sitt uppdrag som en beskyddare av den gemene 

invånaren. Det är Karlssons uppdrag att utifrån sin sociala kontext säkerställa att de 

kommunala aktiebolagen utför det uppdrag som åligger dem. I linje med vad Powell & 

Colyvas (2008) beskriver, berättar Karlsson hur hens målsättning delvis styrs av den 

fastställda strukturen, där de granskar de strukturella målen uppsatta i kommunfullmäktige. 

Karlsson förklarar även att de granskningar hen utför därtill påverkas av externa faktorer. 

Där får Karlsson medhåll av Eriksson, som förklarar att när mutbrotten dök upp i 
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Göteborg7, blev det högst aktuellt för dem själva att se till att inget liknande har skett i 

Erikssons kommun. Det planerande beteendet som hjälper lekmannarevisorerna att skapa 

legitimitet i sitt arbete får således reaktiva inslag, för att värja sig från framtida 

massmediala attacker. Det är därmed lika viktigt för lekmannarevisorn personligen att 

ingenting skandalöst hittas som det verkar vara för de som är ansvariga för bolagen. 

Lekmannarevisorns blir en kanal för att kommunicera till bolaget genom sin revision att det 

som händer i Göteborg absolut inte får hända i kommunens bolag. Istället för att granska 

saker som har hänt, blir granskningen av ett mer preventivt syfte.  

Gendron och Bédard (2006) förklarar hur granskningens bidrag är avhängigt den 

uppfattade kompetensen hos de som utfört granskningen. Den uppfattade kompetensen blir 

således ett viktigt verktyg i revisionsprocessen. Granskningsrapportens legitimitet ökar 

därmed om den som utfört rapporten uppfattas som kvalificerad. Orton och Weick (1990) 

förklarar hur den osäkerhet man upplever kan dämpas av symboliska ritualer. I fall där 

osäkerheten är stor tenderar man således fokusera på faktiska säkerheter, såsom den 

uppfattade kompetensen hos de sakkunniga. I linje med Orton och Weick (1990) förklaras 

detta beteende med hur personer i miljöer av ovisshet söker stöd för legitimitet i 

ritualistiska processer och därmed riskerar förbise deras faktiska möjlighet att utföra en bra 

revision. Tjänsteman Lindström förklarar hur hen upplever att lekmannarevisorn saknar 

kompetens för att utföra en effektiv granskning, men att de sakkunniga de har med sig 

upplevs som ytterst kompetenta. Vidare berättar lekmannarevisor Jonsson hur revisionen i 

dennes kommun inte alls var tillräckligt utvecklad, trots att det fanns aktiva sakkunniga. I 

kommun Liten upplevs den sakkunnige vara den drivande faktorn bakom granskningarna. 

Lekmannarevisor Jonsson berättar hur denne helt omstrukturerat hur revisionen utförts 

tidigare av sakkunniga och har yrkat på att den ska utvecklas i en ny riktning istället. 

Kompetensen yrkesrevisorn medför ändrar de mikrostrukturella processerna inom det 

makrostrukturella ramverket. Lekmannarevisor Perssons ord summerar det hela när hen 

säger att revisionen inte skulle vara genomförbar utan det stora stöd de får från sina 

sakkunniga. Nya former av revisionsorgan bygger på en multidimensionell struktur med en 

blandning av olika professioner och expertis som måste samsas (Power 1997). Relationen 

bygger på en kompromiss mellan de involverade parterna om relevans och prioritet mellan 

                                                
7	  Mer	  om	  mutbrotten	  i	  Göteborg	  finns	  att	  läsa	  här:	  http://www.expressen.se/gt/mutskandalen-‐i-‐

goteborg-‐detta-‐har-‐hant/	  
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olika former av expertis. I detta fall bygger relationen mellan den sakkunniga och 

lekmannarevisorn på en tydlig indelning av politik- och revisionsexpertis. 

 Lekmannarevisorn Andersson förklarar hur hen ibland funderat över vad hens 

egentliga roll är mot bolagen, eftersom de inte känner sig behövda där på samma sätt som 

när de granskar kommunala nämnder. Den granskade kommunikationen och de djupgående 

granskningarna överlåts till de sakkunniga. De sakkunnigas ansvar blir således att utifrån 

det makrostrukturella uppdraget och direktiv från lekmannarevisorn utforma den 

granskning som bäst uppfyller det målet. Detta utförs utifrån den kompetens de besitter i 

den mikrostrukturella miljön de verkar. Det går att skönja en viss distans mellan 

lekmannarevisorerna och bolagsledningen. Carrington och Catasús (2007) menar att 

tryggheten i revisionen till stor del bygger på den metodik och relation som utvecklas med 

den som revideras. Det råder vissa skillnader i hur bolagen i kommun Stor och kommun 

Liten lyckas anpassa bolagen till lekmannarevisionen. Att navigera genom faser av 

osäkerhet skapar metoder för att uppnå trygghet i revisonen (Carrington & Catasús 2007). I 

kommun Stor, med större resurser och eget revisionskontor, finns en tydlig linje för hur 

lekmannarevisorn agerar mot bolaget när meningsskiljaktigheter uppstår. Lekmannarevisor 

Andersson i kommun Liten tycker däremot att det är svårt att får in de papper som behövs i 

tid, vilket också försvåras ytterligare vid ledningsbyte. Att ha en fast förankrad revision är 

viktigt för att få bolaget att omfamna revisionen. De processer och metoder som ger 

trygghet i revisionen är i det avseendet avgörandet. Revisionen i kommun Stor mottas i 

större utsträckning som ett bidragande effektivitetsorgan och mer som en ytterligare 

externrevision i kommun Liten. Power (1997) menar att den intensifierade revisionen, 

d.v.s. ökad konkurrens av revision i bolagen, antingen omfamnas eller stöts ifrån av 

bolaget. Varför den politiska aspekten av revisionen måste komma närmare 

bolagsledningen för att omfamnas.  

Karlsson förklarar vidare hur de har allt färre och färre anmärkningar på bolagen de 

reviderar, vilket kan förklaras i hur de har anpassat sin verksamhet för att mäta 

lekmannarevisionens granskningsförfaranden. I linje med vad Power (2000) förklarar som 

creative compliance riskerar alltså bolaget justera sin verksamhet så att de fokuserar på det 

som granskas, för att säkerställa att de inte får nedslag vid granskningens avslut. Power 

(2000) menar att bolaget därmed riskerar fokusera på vad som granskas och därmed 

riskerar försaka bolagsrelevanta områden som inte granskas.  
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5.4	   Makrostruktur	  
Det empiriska underlaget gör gällande att lekmannarevisorn i båda kommunerna trycker 

hårt på deras roll som medborgarnas demokratiska väktare. Andersson och Persson i 

kommun Liten såsom Karlsson och Eriksson i kommun Stor återkommer hela tiden till den 

demokratiska aspekten av lekmannarevisorns granskning. Till skillnad från yrkesrevisorns 

granskande roll är den demokratiska granskningen en ytterligare dimension där 

lekmannarevisionen finner sin relevans. Pentland (1993) tar revisionen ett steg längre 

genom att säga att producerandet av en revision inte enbart bygger på expertis utan också 

på symbolik och ritualer. Lekmannarevisionens utgångspunkt bygger på ett medborgerligt 

samhällsansvar. Det är genom det demokratiska perspektivet som mycket av 

legitimitetsskapandet sker och som rättfärdigar lekmannarevisionen. Ägarens makt över det 

kommunala bolaget utgör en starkt auktoritär aktör. Berger och Luckmanns (1966) 

drivande tes om hur ett repetitivt reaktionsmönster skapar sociala kontexter utgör en tydlig 

grund i hur förhållandet mellan lekmannarevisorn och det kommunala bolaget kan 

förklaras. Det är genom en historia av repetitiva handlingsmönster som legitimitet skapas. 

Ett påtagligt exempel på när lekmannarevisonen stöter på problem är när ett tydligt 

ställningstagande gentemot bolaget har försummats. I kommun Liten beskrivs en bild av ett 

bolag som gärna ställer sig fristående från den kommunala verksamhetens gemensamma 

direktiv.  Lekmannarevisor Jonsson och Persson berättar om ett revisionsorgan som under 

lång tid har gjort för lite. Ett handlingsmönster som skapat ett från kommunens sida, 

oönskat beteende hos kommunens bolag. Kommun Litens revisonsgrupp, i relation till det 

kommunala aktiebolaget, måste framstå som en auktoritär aktör. Carpenter och Feroz 

(2001) menar att organisationer formar sig utifrån externa aktörers auktoritära överläge. I 

detta hänseende befinner sig det kommunala bolaget i ett gränsland mellan den kommunala 

ändamålsdriften och fria marknadsfaktorer. I ett av Kommun Litens bolag utmålas en bild 

av det kommunala aktiebolaget som avkastningsdrivande istället för ändamålsenliga. 

Greenwood och Hinings (1996) argumenterar för att en organisations 

förändringsbenägenhet förklaras i en kombination av den interna strukturen och inom 

vilken social kontext bolaget uppfattar sig tillhöra. Uppfattningen om en tröghet i förmågan 

att anpassa sig till de riktlinjer som Lekmannarevisor Jonsson sätter upp för det kommunala 

bolaget kan förklaras med att det kommunala bolaget verkar i två parallella kontexter, den 

marknadsdrivna och den ändamålsenliga. För att förstå hur organisationer i samma sociala 

kontext är mottagliga för förändring måste en förståelser för de externa påtryckningarna 



Lekmannarevision i    Jonas Leinerdal 
Kommunala Aktiebolag  Marcus Lexing 

 37 

kombineras med förståelsen för den individuella organisationen och i vilken kontext den 

hämtar sina tolkningar och anpassningsbarhet (Greenwood & Hinings, 1996).   

Tjänsteman Lindström i kommun Stor pratar om det kommunala bolaget som en 

organisation under ständig granskning. Offentlighetsprincipen tvingar bolaget till att ha 

ständig koll på sina papper. Powell och DiMaggio (1983) skriver om den tvingande 

isomorfismens påverkan på organisationens anpassning till sin miljö. 

Offentlighetsprincipen skapar ett ytterligare granskningsorgan i form av medborgarna 

själva, ytterst i kläderna av media. Det är en balansgång mellan institutionella 

förväntningar som i det här fallet mynnar ut i ett ansvarstagande från det kommunala 

bolaget sida. Institutionell teori kring organisationens konvergens omfamnar effekten av 

medborgarnas makt (Fogarty 1996). Lekmannarevisorn, oberoende av storlek och 

resursutrymme, kan dra nytta av den tradition av vad kommunalt styrda verksamheter 

historiskt och kulturellt förväntas bistå samhället med.   

Den externa expertisen i lekmannarevisionen tillhandahålls på olika sätt i de olika 

kommunerna. Lekmannarevisorn Persson och Andersson pratar båda om sina sakkunniga 

som direkt avgörande i både kommunikationen med bolag och yrkesrevisorn samt för 

kvaliteten på arbetet. I kommun Liten utgör den sakkunniga en kommunrevisor från en 

extern revisionsfirma. Det skiljer sig från kommun Stor som har sakkunniga revisorer 

anställda vid kommunens revisionskontor. Tillhandahållandet av sakkunniga sker alltså 

externt, genom en privat firma, i kommun Liten och internt, offentliganställda revisorer, i 

kommun Stor. Det finns med andra ord ett ekonomiskt särintresse involverat i kommun 

Litens sakkunnighet vilket skapar en distans i den politiska revisionen.   

Medias bevakning och rapportering av skandaler och oegentligheter som uppdagas i 

kommunala verksamheter beskriver lekmannarevisorn Karlsson i kommun Stor som en 

påverkande faktor på revisionsarbetet. Detsamma menar lekmannarevisor Persson i 

kommun Liten. Mediernas makt har en stor inverkan på lekmannarevisionen. Dels som en 

källa till granskningsprojekt och dels som ett övervakande organ som letar efter brister. 

Lekmannarevisorn Eriksson menar att medierna enbart bryr sig om det är någon skandal, 

därför försöker man undvika dem genom att försöka förhindra skandaler. Medierna har en 

normbildande makt som lekmannarevisorn känner sig manad att följa.  

I det här sammanhanget kan vi alltså definiera olika organ som omgärdar den 

kommunala revisionen vilka utgör den makrostrukturella kontexten i vilket 

lekmannarevisorernas granskning utspelar sig. Greenwood och Hinings (1996) diskussion 
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om organisationens sociala kontext leder denna uppsats till att identifiering fyra externa 

organ som samexisterar i direkt kontakt med lekmannarevisorn (1) kommunfullmäktige har 

en genomgående stark ställning i den demokratiska argumentationen för hur 

lekmannarevisorn legitimerar sin existens. (2) medborgarna utgör den stora massan av 

boende i kommunen och genom vilka lekmannarevisorn finner sin uppgift relevant. (3) 

medias rapportering fungerar som ett ytterligare granskningsorgan av de kommunala 

verksamheterna. Lekmannarevisorernas arbete påverkas mycket av vad som skrivs i media. 

Lekmannarevisorn snappar upp vad som skrivs om skandaler i andra kommuner för att, i ett 

preventivt syfte, kunna förutse och förhindra att samma sak händer i lekmannarevisorns 

kommun. (4) den sakkunniga står för expertkunnande och refereras som det professionella i 

lekmannarevisionen.  

Carpenter och Feroz (2001) visar på att offentliga organisationer påverkas av 

påtryckningar från externa organ. Vidare menar Carpenter och Feroz (2001) att ju mer 

beroende en organisation är av sin omgivning, desto lättare är organisationen att påverka. 

Den legitimitet och de processer som lekmannarevisorn tar sig för påverkar och påverkas 

av de olika aktörerna i den makrostrukturella miljön.  

Richardsson (1987) menar att revisorn i en social kontext kommunicerar 

organisationens angelägenhet att möta förväntningarna från samhället. Den är 

legitimitetsskapande från beställarens sida och visar på organisationens, i det här fallet 

kommunens, rationella beteende.  I den kontext som lekmannarevisorn verkar utgör de ett 

revisionsorgan. Tjänsteman Bergström framlyfter lekmannarevisionen som ett organ vars 

närvaro bidrar till att upprätthålla en viss struktur. Tjänsteman Lindström beskriver de 

kommunala bolagen som av tradition är väldigt påpassade med granskningar, vilket gör 

bolaget påmint om att de verkar under ett kommunalt ägande.  Richardsson (1987) säger att 

i en socialkonstruktivistisk miljö utgör revisionen ett verktyg för att signalera till 

organisationen och de som verkar i samma kontext vad som är av vikt. Lekmannarevisorn 

utgör den politiska delen av en ägarledd revision och vilken bygger en brygga mellan den 

yrkesmässiga revisionen och ägarnas direktiv och syfte med det kommunala bolaget.   
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6.	   Slutsats	  och	  bidrag	  

6.1	   Slutsats	  
Uppsatsens syfte har varit att analysera den mikrostrukturella miljön som 

lekmannarevisorer arbetar, genom att tolka mikroprocesser och legitimitetsskapande, för att 

kunna beskriva lekmannarevisionens roll ur ett makroperspektiv.  

Hur lekmannarevisorn skapar legitimitet har varit en del i att ringa in den 

mikrostrukturella miljön som lekmannarevisorn verkar i. Hur lekmannarevisorn jobbar har 

varit en ett annat perspektiv som tillsammans med legitimitetsskapandet utgjort grunden för 

den mikrostrukturella miljön. Vad som går att säga utifrån analysen av det empiriska och 

teoretiska materialet i denna uppsats följer nedan. 

Benämningen revision är betryggande i den bemärkelsen att den rättfärdigar 

kommunfullmäktiges delegering av ansvar till de kommunala bolagen. För att navigera sig 

fram på mikronivå krävs både politisk kompetens så väl som revisionsmässig 

yrkeskompetens. I mikromiljön verkar lekmannarevisorn som politisk sakkunnig och den 

faktiska sakkunnige som granskande revisor. Tillsammans utgör de ett kommunalt 

multidisciplinärt revisionsorgan som granskar kommunala aktiebolags förehavanden. I sitt 

syfte att tillfredsställa både kommunpolitiker och bolagsrepresentanter legitimeras 

rapportens utformande av att ha representanter från båda parter. Denna studie visar på att 

det finns stora skillnader i processerna på mikronivå vilket framgår nedan.  

Lekmannarevisorn legitimerar sitt beteende utifrån hur denna ser på sig själv och vilka 

resurser som backar upp revisionen. Den politiska förankringen i samhället utgöt den 

legitima kommunikationen mellan lekmannarevisorn, sakkunniga och bolagen. Att ha ett 

revisionskontor i ryggen skapar en intern trygghet gentemot bolagen vilket speglar 

resursernas inverkan på lekmannarevisorns legitimitet. I den mikroprocessuella miljön går 

att urskilja hur lekmannarevisorns produktion av granskningar behandlas olika beroende på 

vilka som bär kostnaden för revisionen. Kostnaden kommunicerar en tillhörighet. Genom 

att förlägga kostnaden på bolaget kommuniceras ett distanstagande till skillnad från om 

kostnaden ligger på kommunen, varpå en gemenskap kommuniceras.  

Ovan sagda om lekmannarevisorn i en mikrostrukturell miljö är viktig för att förstå 

lekmannarevisorn i ett större sammanhang, den makrostrukturella miljön. 

Lekmannarevisorns roll i den makrostrukturella miljön behandlas nedan utifrån vad som 
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går att säga mot bakgrund av analysen av det empiriska och teoretiska material som ligger 

till grund för denna uppsats. 

Lekmannarevisorn verkar i en makrostrukturell miljö där revision upplevs som ett 

verktyg för att signalera vikten av det kommunala ägarintresset i kommunala bolag.  

Lekmannarevisorn som ett revisionsorgan fungerar som en brygga mellan de olika organen. 

I separationen mellan kommunens ägarvision och de kommunala bolagens ledning utgör 

lekmannarevisionen en politisk trygghet för kommunfullmäktige, varför vi kan kalla 

lekmannarevisionen för en politiskt förankrad revision.  Genom lekmannarevisorns 

repetitiva granskning med grund i de kommunala ägardirektiven bidrar lekmannarevisionen 

till kommunens auktoritet gentemot de kommunala bolagen. De kommunala aktiebolagen 

som lekmannarevisorerna reviderar rör sig i två parallella kontexter, varför den politiskt 

förankrade revisionen är av vikt. Marknadskrafterna som de kommunala aktiebolagen 

utsätts för har en stark tradition i den affärsmässiga lönsamheten och fria marknaden. Det 

är med andra ord en dragkamp mellan två olika discipliner av tradition. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv blir den politiska revisionen ett verktyg för att skapa en 

form av mening till sambandet mellan kommunen och dess bolag. För att inbringa 

legitimitet ur flera intressenters perspektiv i granskningsarbetet tillämpas därför en tudelad 

revision. Avvägningen mellan politisk- och förvaltningsmässig granskning skapar en 

symbios som gör att även bolagen värdesätter granskningsrapporten. 

Om lekmannarevisionen avskaffas skulle det innebära att de politiska besluten 

skulle tappa förankring i bolagen. Man skulle signalera att de politiska besluten inte längre 

var lika viktiga för bolagen att rätta sig efter. Man skulle från politikernas sida gå miste om 

värdefull information om ändamålsuppföljningen. Den verksamhet bolagen bedriver skulle 

brista i samhällsnyttig legitimitet om politikerna inte kunde säkerställa att bolagen fyller en 

samhällsnyttig funktion. För att öka legitimiteten ytterligare krävs större kommunikation 

och samarbete mellan kommunerna. I linje med Powell och DiMaggio (1983) skulle en 

isomorf förankring i lekmannarevisionen öka legitimiteten i granskningarna ytterligare. Det 

institutionella ramverket är därmed av stor vikt och motiverar lekmannarevisorernas plats i 

processen. Lekmannarevisionen är därför ett vitalt organ, inte bara för politikerna i 

uppföljningen av deras beslut, men även för bolagen i säkerställandet av att vad bolagen 

faktiskt gör är samhällsnyttigt. Vid ett avskaffande av lekmannarevisonen är således att 

förvänta sig en förskjutning av de kommunala bolagen längre in i den privata 

marknadsekonomin. Detta skulle därmed öka avståndet för direkt politiskt inflytande i de 
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kommunala bolagen och riskera underminera medborgarnas inflytande. Något som i 

slutändan riskerar leda till att medborgarnas demokratiska rättigheter äventyras. 

6.2	   Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Denna uppsats har visat på lekmannarevisorns betydelse för upprätthållandet av den 

kommunala visionen med ägarledda aktiebolag i kommunal regi. Då uppsatsens tes har 

varit att studera lekmannarevisorns arbete för att kunna beskriva lekmannarevisorns roll är 

denna uppsats enbart en introduktion till lekmannarevisionen som företeelse. Som Morin 

(2001) antyder så är den offentliga effektivitetsrevisionen sällan resultatgivande. Det finns 

ett behov att, till skillnad från denna uppsats, ta ett snävare perspektiv på huruvida revision 

av effektivitet kan utformas och anpassas. Pentland (1993) pekar på att blotta närvaron av 

att en revisor finns, gör att granskningen upplevs som legitim och effektiv. Men kan man 

verkligen säga att granskningen är effektiv? I vår uppsats har vi visat att granskningen 

upplevs legitim och effektiv både hos lekmannarevisorerna och hos tjänstemännen. Men 

hur upplevs den från kommunpolitikernas sida? Det är trots allt å kommunpolitikernas 

vägnar som lekmannarevisorerna granskar de kommunala aktiebolagen. Av hur stor vikt 

och relevans kan man säga att den rapport lekmannarevisorerna producerar är för 

politikerna? Hur upplever de rapporten och det arbetet lekmannarevisorerna utför? 

Zimmerman (1977) poängterar att politiker tenderar tillskansa sig den information de anser 

är ändamålsnyttig. Det vore således relevant att ur legitimitetssynpunkt granska hur 

politikerna behandlar rapporterna som produceras och komparativt jämföra hur ”bra” 

respektive ”dåliga” rapporter behandlas bland kommunpolitikerna.   
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8.	   Appendix	  

1.	   Den	  kommunala	  lekmannarevisionen	  

Ägarstyrning	  
Det kommunala självstyret ställer krav på kommunerna att själva bistå invånarna med 

serviceverksamheter och stöd. Skatter och avgifter skapar resurser för kommunerna att 

uppfylla sin roll i samhället. Kommunerna kan själva välja hur de vill fylla sin roll. Ett sätt 

att driva en verksamhet är att driva den i ett aktiebolag. De kommunala aktiebolagens 

existens är avhängig dess syfte och representerar i många fall betydande verksamheter i 

kommunerna (SKL, 2010). Kommunfullmäktige beslutar om bolagets direktiv och syfte 

med verksamheten. Det är därefter lekmannarevisorns uppdrag att granska att de 

kommunala aktiebolagen följer de ägardirektiv bestämda i kommunfullmäktige, för att 

värna om att invånarnas intressen är ombesörjda. 

Lekmannarevisionen	  i	  relation	  till	  yrkesrevisionen	  
Likt vilket aktiebolag som 

helst måste även kommunala 

aktiebolag revideras av en 

extern yrkesrevisor. Det är ur 

bolagets finansiella ställning 

som yrkesrevisorn gör sin 

granskning och säkerställer 

att de interna kontrollerna 

och bolagets finansiella 

åtaganden i övrigt är korrekta 

enligt vad som följer av 

aktiebolagslagen (SKL, 2011). De kommunala aktiebolagen har ytterligare ett kriterium att 

uppfylla i form av ändamålsenlighet. Utöver att utvärdera bolagets ändamålsenlighet ska 

lekmannarevisorn även granska de interna kontrollerna och vidare utvärdera om 

verksamheten utförs effektivt och ekonomiskt tillfredställande. Denna typ av granskning 

innebär att lekmannarevisorn verkar jämsides och i viss mån även överlappande i 

yrkesrevisorns uppdrag. Dessa granskningar syftar i slutändan till att ge ägaren så mycket 

information som möjligt för beslutande om ansvarsfrihet (SKL, 2010).  

Figur 5. Ansvarsfördelningen. 
Illustrerar de övergripande uppdrag revisorerna ansvarar för. Källa: 
God revisionssed i kommunal verksamhet 2010, SKL 2010. 
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Lekmannarevisorernas	  granskning	  
Granskningen utförd av lekmannarevisorerna syftar till att säkerställa bolagets 

ändamålsenlighet, dess interna kontroll samt att verksamheten bedrivs ekonomiskt 

tillfredställande (Aktiebolagslagen 2005:551 10 kap. § 3). Den ändamålsenliga 

granskningen utförd av lekmannarevisorn bottnar dock i ett större perspektiv än på lokal 

bolagsnivå. Det kommunala aktiebolaget är ett verktyg för kommunfullmäktige att 

säkerställa en tjänst i kommunen. Det kommunala aktiebolaget blir följaktligen ett led i den 

demokratiska verksamheten och lekmannarevisorns granskning blir därmed ett verktyg för 

att säkerställa att medborgarna får den nytta de kan förvänta sig av det kommunala bolaget. 

Det kommunala aktiebolaget är därmed en del i en demokratisk kedja från 

kommunfullmäktige ner till varje enskild medborgare. Lekmannarevisorns roll är att 

säkerställa att bolaget tillför önskad effekt i kommunen, och att detta utförs på ett så 

ekonomiskt effektivt sätt som möjligt.  

Lekmannarevisorns	  utnämnande,	  kompetens	  och	  sakkunnigstöd	  
Att bli vald till lekmannarevisor är att bli förtroendevald. Detta innebär att man väljs på 

demokratiska grunder för att fylla ett demokratiskt syfte. Som lekmannarevisor är man vald 

att under en mandatperiod granska kommunens förehavanden för att värna om 

medborgarnas intressen. Lekmannarevisorns kompetenser ligger främst i dess förståelse för 

den kommunala miljön och förståelse för hur kommunfullmäktiges beslut ska följas upp 

(SKL, 2010). Lekmannarevisorn har inga krav på sig att vara en utbildad revisor. Istället 

har lagstiftaren sagt att lekmannarevisorn ska bistås med stöd från sakkunniga för att bidra 

till en effektiv revision. Utöver det stöd lekmannarevisorn får från sakkunniga i 

revisionsprocessen ska lekmannarevisorn själv verka för att utveckla sin egen kompetens i 

den mån det behövs (SKL, 2011). 

God	  revisionssed	  i	  kommunala	  aktiebolag	  
Enligt ABL 2005:551 10 kap. §§ 1,3 ska lekmannarevisorerna utföra sin granskning enligt 

den omfattning som god sed fordrar. God revisionssed syftar till att vägleda i vilka 

principer, processer och handlingssätt som ska användas av lekmannarevisorn för att 

fullfölja sitt uppdrag (SKL, 2010). Lekmannarevisorn ska vidare vara oberoende i sin 

granskning. Oberoendet är vitalt för revisionens legitimitet. En revisor som inte anses vara 

oberoende saknar legitimitet i sina granskningar (SKL, 2007). Som lekmannarevisor får 
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man inte ha uppdrag i kommunfullmäktige eller ha uppdrag i de bolag man granskar. 

Sådana uppdrag riskerar rubba oberoendeställningen hos lekmannarevisorn.  
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2.	   Intervjuguide	  för	  lekmannarevisorn	  
 

Vem intervjuar vi? 

Beskriv vem du är, och hur du har länge du varit aktiv inom lekmannarevisionen. 

 

Struktur 

Vad är lekmannarevision för dig? 

Hur är lekmannarevisionen strukturerad i er kommun? 

 

Rapportering och bidrag 

Hur ser er rapportering ut? 

Hur viktig är granskningsrapporten för dig? 

Hur upplever du att er rapportering mottas? 

Hur upplever du att er rapport står sig i status i relation till yrkesrevisorns granskning? 

 

Kommunikation 

Hur ser er kommunikation ut med bolagen? 

Vilken kanal upplever ni fungerar bäst i er kommunikation med bolagen? 

Hur ser kommunikationen ut av ett fel ni upptäcker tack vare er revision? 

 

Resurser 

Hur upplever du att ni delges tillräckliga/otillräckliga resurser för att utföra era 

granskningar? 

Känner du att ni kan göra de granskningar ni vill? 

 

Om du fick ändra på något inom lekmannarevisionen, vad skulle det vara? 
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3.	   Intervjuguide	  för	  bolagsrepresentanter	  
 

Vem intervjuar vi? 

Beskriv vem du är, och hur du har varit i kontakt med lekmannarevisorer. 

 

Struktur 

Vad är lekmannarevision för dig? 

Hur är lekmannarevisionen strukturerad i er kommun? 

 

Rapportering och bidrag 

Hur ser rapportering ut ur er synvinkel? 

Hur viktig är granskningsrapporten för dig? 

Hur känner du för de rapporter som lekmannarevisorn producerar? 

Vilken rapport är för dig viktigast, lekmannarevisorns eller yrkesrevisorns? 

 

Kommunikation 

Hur ser er kommunikation ut med lekmannarevisorn? 

Vilken kanal upplever ni fungerar bäst i er kommunikation med lekmannarevisorn? 

Hur ser kommunikationen ut av ett fel som lekmannarevisorn upptäckt? 

Anser du att den kommunikation ni för nu med lekmannarevisorn är tillräcklig eller skulle 

du vilja ha ett närmare samarbete? 

 

Om du fick ändra på något inom lekmannarevisionen, vad skulle det vara? 
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