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Förord

Först och främst vill vi tacka vår handledare Linus Axén för värdefull handledning under 

uppsatsprocessen. Vi vill också rikta ett stort tack till de respondenter som tagit sig tid att ställa upp 

på våra intervjuer, utan er hade studien inte varit möjlig. Vi vill även tacka de opponenter som 

bidragit med goda råd och idéer under kursens seminarier. 
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Introduktion               Revisionen har sedan länge haft en viktig roll i att säkerställa  

                                     tillförlitligheten hos företags finansiella information men kan utöver detta  

                                     ses som betydligt mer flerdimensionell i och med sin  rådgivande funktion. 

                                      Att utforska vilka värden de som företräder de redovisningsskyldiga bolagen 

                                      upplever av revisionen kan vara värdefullt då de både påverkar och  

                                      påverkas av denna. De kommunala bostadsaktiebolagen skiljer sig åt i både 

                                      ägarstruktur och revision från privata bolag vilket kan påverka 

                                      bolagsföreträdarnas upplevda värde av revisionen och är därav relevant att 

                                      undersöka.  

Syfte                         Syftet med studien är att utforska företagsledares uppfattning om revisionens 

                                     värde i kommunala bostadsaktiebolag. 

Metod                       Studien är av kvalitativ karaktär och har utgått ifrån en deduktiv ansats.  

                                     Empirin har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer.

Slutsats                    Studiens resultat visar att företagsledarnas upplevda värde av revisionen i 

                                     huvudsak uppkommer i och med dess kontrollerande och granskade  

                                     funktion, vilket tyder på att dess traditionella funktion fortfarande är högst                      

                                     aktuell. En möjlig förklaring till detta kan vara bolagens kommunala ägande. 

                                     Samtidigt visar studien att revisionen i olika utsträckning skapar värde i 

                                     och med sin rådgivande funktion. Uppfattningen om lekmannarevisionen 

                                     styrker dock inte en liknande slutsats, och bidrar enligt insamlad empiri inte 

                                     i någon större utsträckning till värde för bolagen.  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Abstract

Title                          The Audits Value in Public Housing Companies
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Supervisor                Linus Axén 

Introduction              The audit has long had an important role in ensuring the reliability of 

                                     corporate financial information but can be seen as considerably more multi 

                                     dimensional with its advisory function. Investigating what values company 

                                     representatives are experiencing from the audit can be valuable as they both 

                                     affect and are influenced by its function. The public housing companies 

                                     differ in both ownership structure and auditing, which may affect  

                                     the company representatives perceived value from the audit and is therefore 

                                     relevant to investigate. 

Purpose                   The purpose of the study is to explore business executives views on the audit 

                                     value creation in public housing equity companies. 

Method                     The study is of a qualitative nature and is based on a deductive approach.  

                                     The empirical data has been collected through semi-structured interviews. 

Conclusion               The results of the study show that the business executives perceived value of 

                                     the audit is mainly due to its controlling and auditory function, which 

                                     indicates that its traditional function is still highly relevant. A possible 

                                     explanation for this may be the municipal ownership of the companies. At 

                                     the same time, the study shows that the audit to varying degrees is creating 

                                     value with its advisory function. The perception of  the layman auditing does 

                                     not however reinforce a similar conclusion, and does not contribute to the 

                                     value to any significant extent according to the study.
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1   Inledning   
I det inledande kapitlet ges en bakgrund som introducerar ämnet mynnar sedan ut i en 

problematisering. Tillsist presenteras studiens syfte.   

1.1 Bakgrund och problematisering  
Revisionen har sedan länge haft en viktig roll för både samhället och företags intressenter, främst 

genom att säkerställa tillförlitligheten hos företags finansiella information (Öhman, 2007). På så vis 

har revisionen ofta betraktats som en kontrollerande och granskande funktion, vilket traditionellt 

sett  också varit  dess huvudsakliga uppgift  (Broberg,  2013).  Revisionens roll  kan dock ses som 

betydligt  mer  flerdimensionell  än  att  endast  innefatta  funktionen  av  att  kvalitetssäkra 

redovisningsinformation då revisorerna med sin stora ekonomiska kunskap och företagsinsyn även 

kan anses ha en betydande rådgivande roll i samband med och utöver revisionen (Broberg, 2013; 

Svanström, 2008). 

 

Broberg (2013) argumenterar för att det finns anledning att ifrågasätta tanken om att revisionens roll 

främst ligger i dess kontrollerande och granskande funktion. Revisionsbyråerna  har  sedan  länge 

erbjudit rådgivning både i samband med och utöver revisionen, och sedan början av 2000-talet har 

revisionsbyråerna  ytterligare  ökat  sitt  tjänsteutbud  (Svanström,  2008).  En  av  anledningarna  till 

denna  utveckling  anses  vara  revisionsbranschens  minskade  lönsamhet  på  grund  av  den  hårt 

konkurrensutsatta marknaden, och på senare tid har även avskaffandet av revisionsplikten för de 

allra minsta aktiebolagen bidragit till en minskad efterfrågan på revision (Svanström, 2008). De nya 

förutsättningarna på marknaden har således lett till en anpassning av revisionsyrket där byråerna 

lägger allt större vikt än tidigare vid rådgivning och förmedling av andra tjänster, istället för att 

främst  ägna  sig  åt  de  mer  traditionella  granskande uppgifterna  (Broberg,  Gerlofstig  & Umans, 

2013).  Hedelius (2013) citerar i  en artikel Nordeas f.d.  revisor,  även f.d.  VD för KPMG, Hans 

Åkervalls uttryck:  

"Rådgivningen finns i  revisionen, det har den alltid gjort och det kommer den 

alltid att göra. Om det är rådgivning kunderna vill ha så är det också det vi måste 

erbjuda. I revisionsbranschen finns oerhört mycket kunskap om företagen vilket 

också är ett krav för att kunna vara en bra rådgivare” 

Inom de fyra stora revisionsbyråerna i Sverige är det cirka en fjärdedel av de anställda som arbetar 

med fristående rådgivning och runt en tredjedel av intäkterna genereras från den typen av 
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rådgivningstjänster (FAR, 2017). En väsentlig del av revisorers arbete idag täcks alltså av den 

rådgivande fuktionen, vilket kan bidra till ett ytterligare värde för företagen utöver den traditionella 

granskningen (Carrington, 2014). De förändringar på marknaden som givit nya förutsättningar för 

revisionsbranschen har gjort att revisionens värde blivit föremål för diskussion. Även intresset för 

vad som driver efterfrågan av revision har blivit  större i  och med den hårdnande konkurrensen 

(Svanström, 2008; Sweeney & McGarry, 2011).   

Flertalet  studier  om revision  fokuserar  på  revisionen  av  privata  bolag  (Hope  & Langli,  2010; 

Svanström,  2008).  Svanström (2008)  analyserar  de  faktorer  som i  små  och  medelstora  privata 

företag påverkar efterfrågan på revisions- och rådgivningstjänster. Resultatet visar att när revisionen 

fyller en funktion utöver granskningen är det troligt med en fortsatt efterfrågan på revision, vilket 

indikerar  ett  positivt  samband mellan  efterfrågan på  revision och företagets  upplevda värde  av 

revisionen.  För  att  öka  förståelsen  kring  revisionens  värde  är  det  relevant  att  fokusera  på 

företagsledares uppfattningar om revision, då dessa i hög utsträckning både påverkar och påverkas 

av revisionen (Humphrey & Moizer, 1990; Corten, Steijvers & Lyabert, 2017; Herda & Lavelle, 

2013).  Även  Öhman  (2007)  uttrycker  vikten  av  att  uppmärksamheten  inte  enbart  riktas  mot 

revisorerna  och  intressenterna  utan  att  man  även  bör  undersöka  hur  de  som  företräder  de 

redovisningsskyldiga företagen ser på revisionens uppdrag, detta då dessa kan ha stor inverkan på 

revisionen.  

Niklasson och Rosdal (2017) undersöker företagsledares perspektiv på revisionen genom att 

identifiera revisionens nytta och värde i privata aktiebolag. De argumenterar för att revisionens 

viktigaste funktion är att bidra till det interna värdet i företaget och att det finns anledning att 

ifrågasätta värdet av revisionens kontrollerande och granskande funktion. Även relationen mellan 

revisorer och bolagsföreträdare diskuteras och beskrivs som en faktor som spelar roll för 

revisionens värde. Fontaine och Pilote (2012) argumenterar för att en bra relation med revisorerna 

spelar en stor roll för det upplevda värdet av revisionen och revisionstjänsterna. Dock ersätter en bra 

relation inte en dåligt fungerade revisionstjänst (ibid.). På så vis stärker istället en bra relation med 

revisorerna en redan välfungerande revisionstjänst och kan ses som ett värde för företagen.   

Ovan nämnda studier indikerar på att revisionens värde är flerdimensionellt och beroende av olika 

faktorer. Gemensamt är att värdet till stor del tycks ligga i de funktioner av revisionen som skapas 

utöver dess traditionella kärnuppdrag. De studier vi tagit del av berör endast uppfattningar om vad 

som driver efterfrågan av revision samt företagsledares perspektiv på revisionens värden i privata 
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aktiebolag. Vi har dock inte funnit studier där samma efterfrågade perspektiv undersöks i andra 

typer av organisationer.    

 

Kommunala aktiebolag är ett exempel på det som ibland kallas hybrida organisationer. Konceptet 

beskriver organisationer som ligger i  spannet mellan att vara offentliga och  kommersiella bolag 

(Thomasson, 2009). Begreppet hybrida organisationer syftar alltså inte en viss typ av organisation, 

men vanliga  typer  av hybrida organisationer  är  offentligt  ägda bolag,  däribland de kommunala 

aktiebolagen  (ibid.).  Många  kommunala  och  landstingskommunala  verksamheter  bedrivs  i 

bolagsform där tillväxten av antalet kommunalt ägda bolag har ökat avsevärt sedan början av 2000-

talet, från ca 1300 bolag år 2000 till ca 1800 bolag år 2013 (Erlingsson, Thomasson & Öhrvall, 

2015; SKL, 2013). Då de kommunala bolagen blir fler och utgör en allt större del av näringslivet 

kan  det  vara  betydelsefullt  att  utforska  uppfattningar  om  revisionen  och  dess  värden  inom 

kommunsektorns bolagssfär.  

 

Revisionen  av  de  kommunala  bolagen  skiljer  sig  även  till  viss  del  åt  från  revisionen  av 

privata   bolag.  Revisionen  av  privata  aktiebolag  regleras  endast  av  Aktiebolagslagen 

(2005:551) (ABL)  medan  revisionen  av  de  kommunala  aktiebolagen  ytterligare  omfattas  av 

Kommunallagen (SFS 2017:725) (KL) (SKL, 2013). Detta innebär att de kommunala aktiebolagen 

även omfattas  av två olika revisioner,  dels  en lekmannarevision och dels  en revision utförd av 

yrkesrevisor,  medan  privata  aktiebolag  enbart  omfattas  av  den  sist  nämnda   (SKL,  2013). 

Lekmannarevisionen i kommunala aktiebolag står för den demokratiska insynen och kontrollen och 

ska till skillnad från den vanliga revisionen inte granska bolagets räkenskaper (SKL, 2013). Då det 

förekommer två olika revisionsformer i dessa bolag möjliggör det också skillnader i uppfattningen 

av vilka värden de två genererar. Detta skapar ytterligare incitament till att genomföra en studie som 

tar just den kommunala kontexten i beaktning. De kommunala bolagen är betydande för samhället 

vilket gör att det finns ett samhällsintresse av god styrning och effektivitet i verksamheten, men 

också av en stor öppenhet i bolagen (SKL, 2013). Ytterligare något som särskiljer de kommunala 

bolagen från privata är inställningen till vinst. Till skillnad från privata bolag, där verksamheten 

bedrivs för att generera resurser och avkastning, erhåller kommunala bolag resurser för att kunna 

bedriva verksamhet (RKR, 2014).   Enligt kommunallagen får ett kommunalägt bolag således inte 

drivas  i  vinstsyfte  (SKL,  2013).  Verksamheter  som undantas  från  denna lag  är  bland annat  de 

allmännyttiga  kommunala  bostadsbolagen  som  istället  omfattas  av  lagen  (2010:879)  om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL). Denna speciallagstiftning kräver att bolagen 

bedrivs  affärsmässigt  vilket  innebär  att  de  kan  betecknas  som  vinstdrivande 
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organisationer. Kommunala aktiebolag som omfattas av både ABL och KL måste alltså kombinera 

både den logik som gäller för vinstdrivande verksamheter, vars fokus är effektivitet, och den logik 

som gäller för offentliga verksamheter, att allmänhetens behov tillgodoses (Erlingsson, Thomasson 

& Öhrvall,  2015). Denna kontext skulle kunna göra att revisionen anses ha andra värden än de 

uppfattningar  som  generellt  framkommit  vad  det  gäller  privata  bolag  och  på  så  vis  vara 

kompletterande till befintlig forskning.

Således är vårt intresse av att utforska uppfattningen om revisionen och dess värden utifrån de som 

företräder de redovisningsskyldiga bolagen det som i första hand ligger till grund för studien. Att 

sätta uppfattningarna i en annan kontext än vad som tidigare gjort hoppas vi kan tillföra ytterligare 

en dimension till forskningen inom området. 

  

1.2 Syfte  
Syftet med studien är att utforska företagsledares uppfattning om revisionens värde i kommunala 

bostadsaktiebolag. 
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2   Vetenskaplig metod  
I kapitlet redogörs för studiens ansats och forskningsmetod. Därefter presenteras den teori som 

ligger till grund för den teoretiska referensramen. 

2.1 Vetenskaplig ansats och forskningsmetod 
Studien utgår från befintlig teori som går att hänföra till revisionens värde samt annan relevant teori 

vilka tillsammans utgör den teoretiska referensramen. Tillsammans med egen insamling av empirisk 

data lägger detta grunden för studien. På så vis kan studien beskrivas utgå från en deduktiv ansats, 

vilken kännetecknas av att teorin utgör dataninsamlingens grund och teorin förklarar eller beskriver 

resultatet  av den insamlade empirin  (Alvesson & Sköldberg,  2017;  Bryman & Bell,  2013).  En 

induktiv  ansats  innebär  å  andra  sidan  en  öppenhet  för  ny  information,  vilken  kan  skapa  nya 

uppfattningar  och  komplettera  befintlig  teori  (Bryman  &  Bell,  2013).  Studien  kommer  på  så 

vis även innehålla inslag av induktion då vi har för avsikt att vara mottagliga för ny information 

som  kan  uppkomma  genom  empiriinsamlingen.  Gränsdragningen  mellan  den  deduktiva  och 

induktiva  ansatsen  är  ofta  svår  att  göra  och  de  båda  ansatserna  innehåller   ofta   inslag  av 

varandra (Alvehus 2013; Bryman & Bell, 2013).  

Studien har en kvalitativ ansats. Den kvalitativa metoden lämpar sig bäst när ett specifikt ämne 

avses undersökas närmare och är ofta tolkande och beskrivande (Bryman & Bell, 2013; Alvehus, 

2013;  Alvesson  & Sköldberg,  2017).  Kvalitativ  forskning  fokuserar  på   innebörder  och  betonar 

vanligen ord framför kvantifiering i insamling och analys av data (Alvehus, 2013; David & Sutton, 

2016).  Den  kvalitativa  forskningen  associeras  även  ofta  med  en  induktiv  ansats  medan  den 

kvantitativa forskningen ofta associeras med en deduktiv ansats (David & Sutton, 2016). Bryman 

och Bell  (2013) beskriver  dock att  en kvalitativ metod inte nödvändigtvis  måste föregås av en 

induktiv ansats även om så ibland kan vara den generella bilden. Då studien har som utgångspunkt 

att beskriva en uppfattning bedöms den kvalitativa metoden som bäst lämpad trots att ansatsen i 

huvudsak är deduktiv.  

2.2 Teorival 
Värde kan uppstå i företag i samband med revisionen vilket kan förklaras genom olika teorier och 

synsätt. Den teoretiska referensramen inleds med ett avsnitt om revisionens värden för att framhäva 

koncept som är hänförbara till just detta. Revisionens värden kategoriseras i  den teoretiska 

referensramen som antingen kärnvärde eller mervärde för att tydliggöra vilka värden som 
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uppkommer i och med den lagstadgade revisionen och vilka värden som uppkommer i och med 

funktioner utöver den lagstadgade revisionen. De värden som benämns kärnvärde är således de 

värden som uppstår genom revisorernas kärnuppdrag, vilket här innebär de lagstadgade 

revisionstjänsterna. Allt som sträcker sig utöver kärnvärdet benämns som mervärde. Mervärdet 

är dels de ytterligare tjänster revisorerna kan erbjuda, exempelvis att verka som ingång till 

konsulttjänster, men även rådgivning och annat som revisorerna bistår med trots att det varken krävs 

eller förväntas av kärnuppdraget. Ett exempel på mervärde är de fall då företaget kontaktat revisorn 

för råd eller frågor utöver vid deras revidering av verksamheten. 

    

Revisionens kärnvärden förklaras av en rad koncept. Inledningsvis presenteras Carringtons (2014) 

resonemang om revision som försäkran som även berör Jensen och Mecklings 

(1976) agentteoretiska problematik. Detta följs sedan av ytterligare sätt att se på revision 

legitimitet och förbättring enligt Carrington (2014) och avslutas med resonemang kring revisionens 

värde genom revisionsrådgivningen. Denna teori speglar olika sätt att se på revisionens värde, och 

anses genom genom både etablerad agentteori tillsammans med nyare forskning och Carringtons 

(2014) sätt att se på revisionen forma en dimensionerad bild över hur revisionens kärnuppdrag kan 

skapa värde. I avsnittet som följer presenteras mervärdesbegreppet genom Grönroos (1997) 

marknadsföringsteori. Därefter appliceras begreppet på revisionen och revisorernas uppdrag och 

funktioner för att identifiera på vilket sätt revisionen kan tänkas skapa olika typer av mervärde. 

Vidare redogörs i det tredje avsnittet för de faktorer som påverkar upplevt värde hos 

respondenterna. Det upplevda värdet kategoriseras sedan i funktionellt-/ socialt-/ och emotionellt 

värde. Teori kring vad som kan påverka upplevt värde hos studiens respondenter valdes då detta 

ytterligare kan förklara eller utveckla eventuella slutsatser kring vilka värden revisionen skapar. 

Referensramen avslutas med ett avsnitt om de kommunala bolagen och lekmannarevisionen. 

Avsnittet syftar till att beskriva förutsättningarna för bolagen och på så vis förklara den kontext 

bolagen verkar inom. Avsnittet syftar även till att beskriva målet med kommunal verksamhet och 

betonar samhällsnyttan och de syften bolagen drivs efter, då detta kan påverka det upplevda värdet 

av revisionen. Även lekmannarevisionens roll förklaras och problematiseras då denna ytterligare 

revision är den tydligaste skillnaden i revideringen av de kommunala bolagen jämfört med privata 

bolag.  
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3   Institutionalia    
I kapitlet beskrivs de kommunala bostadsaktiebolagen, de revisionsformer som vidare kommer 

beröras i studien samt offentlighetsprincipen. Kapitlet avslutas med en redogörelse för revisionens 

kärnuppdrag och fristående rådgivning. 

3.1 Kommunala bostadsaktiebolag   
I enighet med lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) (BFL) har varje 

kommun ett ansvar för invånarnas bostadsförsörjning, vilket i de allra flesta kommuner uppfylls 

genom ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag där merparten av de svenska företagen är 

bolagiserade som aktiebolag (SKL, 2013).    

De allmännyttiga bostadsaktiebolagen regleras i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag, där de i 1§ definieras som ett aktiebolag där en eller flera kommuner har det 

bestämmande inflytandet och som i allmännyttigt syfte huvudsakligen förvaltar 

hyresfastigheter, främjar bostadsförsörjningen i kommunen som äger bolaget och erbjuder 

hyresgästerna inflytande i bolaget.   

Vidare ska ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag enligt 2§ i lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer trots 

bestämmelserna i kommunallagens 2 kap (6-7§§) som hindrar kommunal verksamhet från att 

bedrivas i vinstsyfte. Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag utgör på så vis ett 

avsteg från självkostnadsprincipen och förbudet om vinstdrivande verksamhet, vilket gör att de 

kommunala bostadsaktiebolagen både ska tjäna allmännyttan men samtidigt tillåtas att drivas som 

ett vanligt aktiebolag.   

  

3.2 Revision av kommunala aktiebolag  
Revisionen av kommunalägda aktiebolag har en lagstadgad skillnad och därmed också andra 

förutsättningar än revisionen av privata aktiebolag. De privata aktiebolagens revision omfattas av 

aktiebolagslagen, medan de kommunala bolagen omfattas av aktiebolagslagen men också 

ytterligare av kommunallagen. Detta innebär att det i de kommunala aktiebolagen finns två olika 

slags revisorer som i sin tur har olika uppdrag i förhållande till granskningen av bolaget, dels 

lekmannarevisorer och dels yrkesrevisorer (se figur 1.) (SKL, 2013).  
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 Figur 1. SKL (2013).   

 

3.2.1. Revision utförd av yrkesrevisor 
Yrkesrevisorns uppdrag är detsamma i både privata och kommunala bolag. Revision och 

skyldigheten att som aktiebolag ha en revisor behandlas i 9 kap. aktiebolagslagen. Enligt 

aktiebolagslagen utser bolagsstämman en yrkesrevisor (9 kap. 8§), vilken i sin 

tur rapporterar tillbaka till bolagsstämman (se figur 1.). Revisorns uppdrag behandlas vidare i 

kapitlets 3§, där det förtydligas att revisorns främsta uppgift att granska bolagets årsredovisning och 

bokföring, men också  styrelsens och den verkställande direktörens (VD) förvaltning av bolaget. 

Den revision som utförs av yrkesrevisorn kommer vidare endast att benämnas "revisionen".   

    

3.2.2 Lekmannarevisionen   

Sedan år 1991 har det i Sverige även funnits ett krav på att förtroendevalda revisorer ska utses och 

verka parallellt med yrkesrevisorn i de kommunala aktiebolagen (SKL, 2013). Efter Sveriges 

inträde i EU år 1995 var dock denna modell inte längre möjlig att tillämpa. Det infördes därför en 

ny granskningsfunktion i bolagen, just för att bevara möjligheten till verksamhetsrevision av 

förtroendevalda revisorer. Dessa så kallade lekmannarevisorer fick uppdraget att bedriva allmän 
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granskning av bolagen och är idag, i och med ett tillägg i kommunallagen, obligatoriska i de 

helägda kommunala aktiebolagen (ibid.).    

Den primära avsikten med införandet av lekmannarevision var att stärka den demokratiska 

kontrollen och insynen i den kommunala bolagsverksamheten (SKL, 2013). Några av motiven som 

presenterades i propositionen som föregick lagändringen var bland annat att en granskning som 

genomförs av auktoriserade eller godkända revisorer inte alltid ges tillräckliga förutsättningar att 

pröva de kommunala aspekterna av verksamheten (ibid.). Lekmannarevisorn fyller då en särskilt 

viktig funktion för just insyn och kontroll av hur verksamheten bedrivs (ibid.).   

I de helägda kommunala aktiebolagen finns enligt 3 kap. 17§ KL kravet att utse minst en 

lekmannarevisor, vilket görs av kommunstyrelsen (se figur 1.). På så vis rapporterar 

lekmannarevisorn, till skillnad från yrkesrevisorn, även direkt till kommunstyrelsen, vilka företräder 

det kommunala ägandet av verksamheten (se figur 1.). Lekmannarevisorn har i sin granskning 

samma uppdrag som kommunens revisorer med undantag för att granska företagets räkenskaper 

(SKL, 2013). Definitionen av lekmannarevisorernas uppgifter framkommer av 10 kap. 3§ ABL:   

   

”Lekmannarevisorn skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om 

bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående och 

omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.”  

   

Detta innebär att den granskning som görs av lekmannarevisorerna tangerar den granskning även 

yrkesrevisorn gör av bolagets förvaltning och kontroll (SKL, 2013). Här är yrkesrevisorns uppgift 

att granska bolaget ur ett formellt och ekonomiskt perspektiv med främsta syfte att främja den 

tillförlitliga ekonomiska rapporteringen, medan lekmannarevisorerna har sitt fokus i praktiken där 

främsta syfte är att främja en ändamålsenlig, effektiv och säker verksamhet (ibid.). Enligt KL (9 

kap. 8§) har lekmannarevisorerna rätten att anlita sakkunnig som stöd för sin granskning i den 

omfattning som behövs. Den revision som utförs av lekmannarevisor kommer vidare benämnas 

”lekmannarevisionen”. När endast begreppet ”revision" används syftar detta till den revision som 

utförs av yrkesrevisor.  
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3.3 Offentlighetsprincipen   
Offentlighetsprincipen utgör en del av Sveriges grundlagar i och med Tryckfrihetsförordningen 

(TF). Principen innebär att en stor del av de handlingar som tillkommer den offentliga 

verksamheten i stat, kommun och landsting ska finnas tillgängliga för allmänheten (Erlingsson & 

Wittberg, 2017; Regeringskansliet, 2015). Sedan en lagändring år 1995 omfattas även de 

kommunala aktiebolagen av principen så länge det kommunala ägandet eller inflytandet överstiger 

50 procent (Erlingsson & Wittberg, 2017; Regeringskansliet, 2015). Offentlighetsprincipens 

innebörd för kommuner förtydligas även i kommunallagen där det beskrivs att kommuner, precis på 

samma grunder som andra myndigheter, ska bereda insyn i verksamheten.  

  

3.4. Revisionens kärnuppdrag  
Revisionen omfattas av lagar och kompletterande regelverk, vilket enligt Öhman (2007) kan ses 

som samhällets sätt att tillkännage att revision är någonting viktigt. Funktionen i sig har sedan länge 

haft en viktig roll för både samhället och företags intressenter, främst genom att säkerställa 

tillförlitligheten hos företagens finansiella information (Öhman, 2007). På så vis har revisionen ofta 

betraktats som en kontrollerande och granskande funktion vilket traditionellt sett också varit dess 

huvudsakliga uppgift (Broberg, 2013). Enligt ABL är revisorns uppgift att dels granska bolagets 

årsredovisning och bokföring men även styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning (9 

kap. ABL). På så vis fyller den lagstadgade revisionen funktionen av att vara granskande och 

kontrollerande. Förutom ABL innefattas revisionen även av exempelvis Revisorslagen (SFS 

2001:883) och Revisionslagen (SFS 1999:1079).   

Utöver granskningen är revisorer också skyldiga att påpeka brister i innehållet de granskar, så kallad 

revisionsrådgivning (9 kap. 6§ ABL; Carrington, 2014). Revisionsrådgivningen är alltså den typ av 

rådgivning som revisorn inte bara får lämna, utan som revisorn är förpliktad att informera sin klient 

om. Revisionsrådgivningens mål är att förbättra företagets redovisning och förvaltning (Carrington, 

2014; Moberg, Valentin & Åkersten, 2014). Dessa lagstadgade revisionstjänster, den granskande 

funktionen och revisionsrådgivningen, kan ses som revisionens kärnuppdrag.  

3.5 Fristående rådgivning   
Revisorer ger även rådgivning utöver denna skyldighet, så kallad fristående rådgivning (FAR, 

2002). Denna rådgivning är sådan som inte är direkt kopplad till granskningsuppdraget (ibid.). 
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Revisionsbyråerna kan även erbjuda ytterligare tjänster, ofta konsulttjänster, som kan bestå av 

rådgivning inom redovisning, deklaration, skatt, riskhantering samt affärsutveckling (Carrington, 

2014). I och med revisorns stora insyn i företagets ekonomiska aktiviteter blir rådgivningen och 

konsulttjänsterna ofta effektiva eftersom samma information och kunskap som används i 

revisionsuppdraget även kan användas i samband med rådgivningen eller konsultuppdraget 

(Svanström, 2008).  
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4   Teoretisk referensram   
I kapitlet presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. Kapitlet avslutas 

med en figur som beskriver teoriernas samband.  

 

4.1 Revisionens kärnvärden  
Revision kan enligt Carrington (2014) ses som en typ av försäkran. Konceptet grundar sig i 

agentteorin och problemet som uppstår när ägandet av företaget separeras från ledningen 

(Carrington, 2014; Jensen & Meckling, 1976). Agentteorin innebär att ägaren (principalen) anställer 

en person vars uppgift är att företräda bolaget (agenten) för att utföra uppgifter å dennes räkning. 

Då båda parter förväntas vara nyttomaximerande antas att den utvalde företagsledaren inte alltid 

agerar utifrån ägarens vilja, utan istället agerar i egenintresse för att maximera sin nytta (Jensen & 

Meckling, 1976). Denna problematik gör det svårt för de två parterna att sluta ett kontrakt som är 

optimalt för dem båda. Separeringen av ägandet och ledningen leder också till att ägaren har mindre 

insyn i hur verksamheten styrs av företagsledningen (Jensen & Meckling, 1976). Företagsledaren 

har större insyn i bolaget och antas därför ha ett informationsövertag gentemot ägaren, vilket skapar 

en informationsasymmetri mellan parterna (ibid.). En lösning på denna problematik är just revision 

av företaget, vilken övervakar företagsledningen och kvalitetssäkrar den finansiella information 

som sedan rapporteras till ägaren (Ijiri, 1983; Öhman, 2007). Enligt Carringtons (2014) resonemang 

försäkrar revisionen att ledningen sköter verksamheten i enighet med ägarnas intressen samt att 

redovisningen är upprättad efter gällande lagar och normer. Genom att anlita en revisor kan även 

företagsledaren försäkra ägaren att redovisningen är korrekt. Detta medför att ägaren inte längre kan 

tvivla på företagsledarens arbete. Revision som försäkran kan alltså på så vis skapa ett värde både 

för ägarna och företagsledarna genom att säkra företagets finansiella information och förvaltning 

(ibid.).      

Utöver den granskande rollen kan revisionen även fylla funktionen som skapare av legitimitet 

(Carrington, 2014). Legitimitet handlar enligt definition om att samstämma med samhällets normer 

och värderingar, och kan från ett företagsperspektiv definieras som uppfattningen att ett företags 

handlingar är väsentliga, riktiga och angelägna (Carrington, 2014; O’Donovan, 2002). Företag bör 

på så vis agera inom de ramar som samhället anser acceptabla för att vara framgångsrika 

(O’Donovan, 2002). På så vis kan revisionen utifrån legitimitetsteorin beskrivas som en trygghet för 

att intressenter ska kunna se företagets finansiella information som tillförlitlig (O’Donovan, 2002). 
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Om en revisor granskat och godkänt ett företags finansiella rapportering och förvaltning så skänker 

det alltså en trovärdighet och en legitimitet till att företagets aktiviteter skett på ett sådant sätt som 

kan förväntas (Carrington, 2014).   

Revisionen kan även skapa  ett värde till  företaget  genom att verka som  förbättring (Carrington, 

2014). Resonemanget om revision som förbättring grundar sig i att en del av revisionens uppdrag är 

att influera och förbättra redovisningen. Enligt Svanström (2008) bidrar revisionen till att kvaliteten 

och  tillförlitligheten  av  redovisningen  ökar  genom  att  betydande  felaktigheter  är  lättare  att 

identifiera samt att de anställda utför redovisningsarbetet mer noggrant. Vidare beskriver Svanström 

(2008) att en högkvalitativ redovisning leder till ett bättre beslutsunderlag till företagsledningen för 

att  fatta  ekonomiska  beslut.  Detta  innebär  att  de  företag  som  i  hög  utsträckning   använder 

redovisningen  som  beslutsunderlag  också  får  ett  ökat  värde  av  revisionen  (Svanström, 

2008). Revisionen kan också ses som en förbättringsfunktion i och med revisionsrådgivningen vars 

mål är att förbättra företagets redovisning och förvaltning (9 kap. 6§ ABL; Moberg, Valentin & 

Åkersten,  2014).  Vidare  diskuterar  Svanström  (2008)  att  revisionsrådgivningen  (genom  sin 

förbättring) kan bidra till en ökad operativ effektivitet. Potentiella brister synliggörs lättare i och 

med revisionens granskning, men även interna processer och kontroller i företaget kan förbättras 

och ytterligare bidra till  en effektivitetsökning (Svanström, 2008;  Knechel,  Niemi & Sundgren, 

2008).

Figur 2. Kärnvärde. Egen bearbetning.
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4.2 Mervärde 
Mervärde anses enligt Grönroos (1997) vara det värde som kunden erhåller utöver produkten eller 

tjänstens huvudsakliga syfte. För att ytterligare kunna definiera vad mervärdet för revisionstjänsten 

är behöver vi gå tillbaka till definitionen av revisionens kärnuppdrag. Revisionens kärnuppdrag kan 

anses vara de lagstadgade tjänster en revisionen omfattar, såsom granskning av räkenskaper och 

förvaltning av företaget samt revisionsrådgivning (9 kap. ABL;Öhman, 2007). Mervärdet är således 

allt som sträcker sig utöver det kärnuppdrag revisionen åtagit sig. Herda och Lavelle (2013) 

definierar mervärdesskapande revisionstjänster som aktiviteter som inte är direkt relaterade till att 

verifiera den finansiella informationen och förvaltningen av bolaget och som är fördelaktig för 

klienten. Ett exempel på när klienterna utöver revisionens huvudsakliga uppdrag även erbjuds ett 

mervärde är revisorernas fristående rådgivning (Carrington, 2014). Mervärdet kan på så vis handla 

om att revisorn med sin kompetens och insyn i företaget ger rådgivning och stödjer klienten i 

potentiella problemsituationer, men kan likväl vara den positiva känslan mellan klienten och 

revisorn som skapas i samband med eller vid sidan av revisionen (Herda & Lavelle, 2013; Crosby, 

Grönroos & Johnson, 2002).    

För att kunna skapa ett mervärde, som exempelvis att ge förslag till förbättringar, behöver revisorn 

interagera med klienten och få en förståelse för klientens verksamhet (Herda, Petersen & Fontaine, 

2014). Även Anderson (2012) menar att meningsfulla mervärdestjänster endast kan uppnås genom 

välfungerande kommunikation mellan revisorn och klienten då detta ger revisorn möjligheten till 

större förståelse för klientens verksamhet. En väl fungerande kommunikation mellan revisorn och 

klienten gör det alltså möjligt för revisorn att ge förslag till förbättringar, och på så vis skapa 

ett mervärde för klienten (Anderson, 2012; Herda, Petersen & Fontaine., 2014). Även tillit mellan 

klienten och revisorn kan bidra till ett ökat mervärde (Fontaine, Letaifa & Herda, 2013).   

Ytterligare kan en långvarig relation också bidra till mervärde för klienten (Anderson, 2012). För att 

skapa en  långvarig och framgångsrik relation krävs det dels att båda  parter får någon fördel av 

relationen  och  dels  att  relationen  upplevs  som  välbehaglig   (Ratliff  & Brackner,  1998).  En  bra 

relation spelar enligt Fontaine och Pilote (2012) en stor roll för det upplevda värdet av revisionen 

och revisionstjänsterna, men ersätter inte en dåligt fungerade tjänst. På så vis stärker en bra relation 

med revisorerna en redan välfungerande revisionstjänst och kan ses som ett mervärde av revisionen.
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Figur 3. Mervärde. Egen bearbetning. 

4.3 Upplevt värde 
Det upplevda värdet av revisionen är mycket individuellt och skiljer sig åt mellan olika företag och 

personer (Collis, Jarvis & Skeratt, 2004; Svanström, 2008). En av anledningarna till detta är att 

kunderna kan uppfatta värdet på olika sätt (ibid.). Faktorer som kan påverka upplevt värde är bland 

annat ålder, kön, utbildningsbakgrund och erfarenhet (Hambrick & Mason, 1984). Även företagets 

storlek och kontext kan påverka det upplevda värdet (Svanström, 2008).   

Klienternas upplevda värde kan även delas in i tre olika typer; funktionellt värde, socialt värde och 

emotionellt värde (Sweeney & Soutar, 2001; Corten, Steijvers & Lybaert, 2017). Funktionellt värde 

är den centrala anledningen till att en vara efterfrågas och kan ses som kundernas upplevda värde av 

produkten i form av funktionell eller fysisk nytta (Sweeney & Soutar, 2001). Revisionens 

kärnuppdrag kan på så vis ses som det som i första hand skapar funktionellt värde. Då en vara 

huvudsakligen efterfrågas och konsumeras på grund av dess funktionella värde kan det tänkas 

utgöra en stor del av hur företagsledare upplever värdet av revision. Socialt värde är relaterat till 

den identitet en viss produkt eller tjänst skapar hos kunden, där kunden i vårt fall är företagsledare 

(Woo & Ennew, 2005). Enligt Corten, Steijvers och Lyabert (2017) kan det sociala värdet av 

revisionen vara företagets ökade anseende gentemot intressenter. Ett ökat anseende kan ses som en 

typ av kvitto för företagets intressenter att de finansiella rapporterna är trovärdiga och att företaget 

sköts korrekt. Emotionellt värde är istället de känslor som uppkommer i samband med förvärvet av 

en viss vara eller tjänst (Woo & Ennew, 2005). Det emotionella värdet av revision kan uppfattas 
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som både positivt och negativt (Corten, Steijvers & Lyabert, 2017). Således kan det positiva 

emotionella värdet av revisionen uppkomma genom känslor av försäkran och trygghet i att 

företagets finansiella rapporter är tillförlitliga och att företagets sköts på ett sätt som kan förväntas.  

Det negativa emotionella värdet av revisionen kan istället innebära att revisionens granskning kan 

göra att företagsledare känner sig kontrollerade och övervakade samt att de upplever sitt arbete 

mindre flexibelt (Corten, Steijvers & Lyabert, 2017).   

 

 Figur 4. Upplevt värde. Egen bearbetning. 

4.4 De kommunala bolagen och lekmannarevisionen 
Något som i studien kan påverka de värden man upplever av revisionen är just den offentliga 

kontexten (Se figur 4). Kontexten inom vilken de offentligt ägda bolagen verkar beskrivs enligt 

Thomasson (2013) som komplex. Komplexiteten uppkommer främst i och med att de förväntningar 

som ställs på bolaget ofta är mångfacetterade då bolagen av vissa intressenter förväntas agera som 

ett privat företag, och av andra som en offentlig organisation (Thomasson, 2013). Detta kan 

beskrivas som en konflikt mellan två olika logiker, dels affärsmässighet som ofta är sammankopplat 

med det vinstsyfte ett kommunalt bostadsaktiebolag ska drivas med enligt AKBL, men också 

skapandet av samhällsnytta vilket är målet med offentlig verksamhet. Samhällsnyttan handlar i de 

kommunala bostadsaktiebolagens fall om att säkerställa bostadsförsörjningen för kommuninvånarna 

och också ge ett alternativ till den privata  hyresmarknaden (Thomasson, 2013). 

Målet med offentligt styrda verksamheter i sin helhet är just samhällsnyttan, där anledningen till att 

verksamheten bedrivs är att tjänsterna anses fylla en så pass viktig funktion i samhället att man vill 

säkerställa att behovet av dem tillgodoses (Lundquist, 1992 refererad i Thomasson, 2013). På så vis 
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torde samhället, tillika bolagens ägare, anses som en viktig intressent av de kommunala bolagen. 

Intressentteorin utgår ifrån den relation och det beroende som finns mellan en organisation och dess 

omvärld, och kan således appliceras på offentliga eller ideella organisationer likväl som 

vinstdrivande företag (Carroll, 1998; Phillips, Freeman & Wicks, 2003 refererade i Thomasson, 

2013). Intressentperspektivet har på senare tid ansetts allt viktigare i och med att allt större vikt 

läggs vid företags sociala ansvarstagande (Thomasson, 2013). Beroende på relationen till 

organisationen har intressenterna olika typer av krav, vilket även gäller kommunala bolag. När det 

gäller de krav offentliga bolag möter finns förväntningar att både uppfylla affärsmässigheten och 

allmännyttan (Thomasson, 2013). För att säkerställa att avvägningen mellan dessa dubbla intressen 

hanteras korrekt och för att kontrollera att bolaget lever upp till fullmäktiges mål och beslut finns 

till varje kommunalt bolag lekmannarevisorerna (SKL, 2013). Lekmannarevisionens uppgift är, som 

tidigare beskrivet, att granska bolagets ändamålsenlighet och interna kontroll samt ekonomiska 

aspekter kopplade till detta. Avsikten med lekmannarevisionen är att stärka den demokratiska 

kontrollen i de kommunala bolagen då yrkesrevisorerna inte alltid ges tillräckliga förutsättningar att 

pröva de kommunala aspekterna av verksamheten (SKL, 2013).   

Trots att många ägarföreträdare verkar vara medvetna om vikten av demokratisk insyn och kontroll 

för de kommunala bolagen och måna om att detta tas hänsyn till visar SKL:s praxisstudie att flera 

av dem är tveksamt inställda till nyttan av lekmannarevisionen (SKL, 2013).   Det framhålls att de 

sätter stort  värde på lekmannarevisionens funktion, men anser att  den i  för stor utsträckning är 

undanskymd och att den borde ha en mer aktiv roll. Inställningen till lekmannarevisionen verkar på 

så vis vara kluven (ibid.). Ser man till bolagsföreträdarnas syn på lekmannarevisionen framkommer 

av  rapporten  att  flera  anser  att  bolagen  inte  har  någon  större  nytta  av  lekmannarevisorernas 

granskningar, och att granskningarna inte bidrar till bolagens utveckling (ibid.). Det beskrivs även 

att lekmannarevisorerna ibland upplever sin roll som otydlig och själva kommer med frågor om 

uppdragets innehåll, förutsättningar och hur det ska utföras. De kan även uppleva en osäkerhet i 

gränsområdet till yrkesrevisorn kring hur rollfördelningen ser ut och hur de bör samverka. 
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4.5 Sammanfattning
Nedan presenteras en sammanfattande modell av den teori som berör revisionens värden. Denna 

teori har vi för avsikt att i vår analys applicera både på revisionen utförd av yrkesrevisorer och 

lekmannarevisionen.

Figur 5. Sammanfattning av teorin kring revisionens värde. Egen bearbetning.
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5   Empirisk metod  
I kapitlet beskrivs den metod som använts vid studiens empiriinsamling. Kapitlet beskriver även 

urval, intervjuguide, empiribearbetning, analys av empirin och etik. 

5.1 Empiriinsamling 
För att uppfylla studiens syfte genomfördes den kvalitativa empiriinsamlingen genom intervjuer. 

Den intervjumetod vilken bedömdes som bäst lämpad att använda var kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer då de karaktäriseras av frågor av mer kvalitativ karaktär där respondenten har stor frihet i 

utformningen av sina svar (Bryman & Bell, 2013; Alvehus, 2013). Tyngden ligger på respondentens 

bild  och  uppfattning  av  frågan  där  svaren  tillåtits  ta  olika  riktningar  för  att  få  en  bild  av 

respondentens  uppfattning  (Bryman  &  Bell,  2013).  Aktivt  lyssnade  under  intervjuerna  är  en 

förutsättning för att på ett bra sätt kunna arbeta med följdfrågor och utveckling av respondentens 

svar,  vilket  hela  tiden  togs  i  bekantingen  under  intervjuerna  (Alvehus,  2013). 

Intervjumetoden  bedömdes som det bäst lämpade alternativet  då studien lägger stor vikt vid att 

undersöka  respondenternas  egna  perspektiv  och  uppfattning  om  revisionens   värde.  Då  varje 

respondent ges stor frihet i att utveckla sina svar och på så vis också tillåts att ta svaren i olika 

riktningar kan dock intervjuerna bli  svårare att  jämföra med varandra, vilket leder till  en något 

minskad reliabilitet (David & Sutton, 2016). Vid strukturerade intervjuer ges respondenten mindre 

frihet  och svaren blir  ofta  inte lika utvecklade vilket  leder  till  klarare jämförelser  och en ökad 

reliabilitet  (David  &  Sutton,  2016;  Alvehus,  2013).  I  denna  studie  prioriterades  dock   den 

informativa informationen som semi-strukturerade intervjuer kan bidra med framför den eventuellt 

minskade reliabiliteten.  

 
Rent strukturellt  innebär  de  semi-strukturerade intervjuerna att  vi  som utgångspunkt  vill  beröra 

vissa teman, men att respondenten är fri i att formulera sina svar (Bryman & Bell, 2013; Alvehus, 

2013; David & Sutton, 2016). I intervjuguideen har dessa teman specificerats. Tillvägagångssättet 

möjliggör att  följdfrågor som inte  uttryckligen skrivits   i  intervjuguiden ändå kan  ställas  om de 

anknyter eller bygger vidare på respondentens svar. Intervjun blir därmed flexibel, vilket underlättar 

när   vikten   fokuseras   på  respondentens  uppfattning  och  tolkning  av  den  ställda  frågan 

(Bryman & Bell, 2013). Intervjuguiden togs fram med utgångspunkt i den teoretiska referensramen 

där teorier och tidigare forskning kring revisionens värde behandlats. Intervjuerna utgick sedan från 

intervjuguiden  och  kompletterades  i  enighet  med  Alvehus   (2013)  med   följdfrågor  för  att  få 

respondenterna  att  utveckla  sina  svar.  Studiens   deduktiva  ansats   ligger  till  grund  för  att 
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intervjuguiden framställts på det sätt den gjort genom befintlig teori och tidigare forskning inom 

området. 

Intervjuerna  genomfördes  direkt  med  respondenterna  på  respektives  arbetsplats.  Att  genomföra 

intervjuer  på  plats  gör  att  man  enklare  kan  uppmärksamma  minspel  och  fysiska  uttryck  hos 

respondenten som kan ge betydelsefull information. Jacobsen (2002) beskriver även att det kan vara 

enklare för respondenten att ta upp känslig information när man är fysiskt närvarande (Jacobsen, 

2002).   Att   utföra  intervjuer  på  plats  är  mer  tidskrävande   än  att  genomföra  exempelvis. 

telefonintervjuer, vilket kan försvåra processen (Bryman & Bell, 2013). Detta är dock inget vi anser 

påverkat studien negativt. Personer på högre nivåer i en organisation, exempelvis chefer och VD:s, 

har en viss status och makt och tenderar ibland att vara svåra att få tag på. Då vi tog kontakt med 

våra respondenter tidigt i processen och snabbt fick svar blev detta aldrig något problem för oss. 

Respondenterna kontaktades via e-post där vi bifogade ett följebrev med en kortfattad beskrivning 

av studiens art och syfte. Vid genomförandet av intervjuerna valde vi att spela in samtalet för att 

vara säkra på att vi fått med all nödvändig information, för att undvika feltolkning och för att ge 

möjlighet till en enklare bearbetning av intervjumaterialet (David & Sutton, 2016; Alvehus, 2013). 

Tillvägagångssättet  kan  även  upplevas  som  en   trygghet  för  respondenten  då  intervjun  genom 

transkribering uppfattas ord för ord (Alvehus, 2013). Ett problem med att spela in intervjun kan 

dock vara att respondenten känner sig begränsad i vad hon eller han vill uttala sig om (ibid.). Ingen 

av  respondenterna   uttryckte  något  problem  med   att  intervjun  spelades  in   och  samtliga 

lämnade samtycke till inspelningen.  

5.2 Urval 
De företagsledare vi valde att kontakta har befattningen VD eller ekonomichef då dessa är de som i 

störst utsträckning har inblick i revisionen och kontakt med revisorn (Svanström, 2008). Då tidigare 

studier kring revision främst fokuserat på privata bolag har vi valt att begränsa oss till kommunala 

bolag. Kommunala bolag har både andra ägarförhållanden och andra syften vilket gör att dess 

karaktär skiljer sig från privata bolag (Thomasson, 2013). Även revisionens utformning är 

annorlunda i de kommunala bolagen. Dessa skillnader kan göra att det upplevda värdet av 

revisionen i kommunala bolag skiljer sig från det i privata bolag. Vidare begränsade vi oss 

ytterligare till kommunala bostadsaktiebolag då dessa likt de privata bolagen omfattas av ABL, men 

även av KL och AKBL som reglerar de kommunala aspekterna av verksamheten. Urvalet har gjorts 

med hjälp av ett så kallat bekvämlighetsurval. Urvalet baseras på vilka det på ett enkelt sätt går att 

komma i kontakt med (Bryman & Bell, 2013; Alvehus, 2013). Vi tog endast kontakt med företag i 
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närområdet då vi enkelt och smidigt ville ha möjligheten att boka ett fysiskt möte. I de fall det inte 

finns tillräckligt med tid eller resurser för att göra ett sannolikhetsurval är det lämpligt att använda 

sig av just ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013). Då vi både har haft begränsad tid och 

begränsade resurser till förfogande var detta anledningen till valet av studiens urvalsmetod.  

5.3 Operationalisering 
Studiens semi-strukturerade intervjuer baserades på den intervjuguide som utformats utifrån den 

teoretiska referensramen. Intervjuguiden återfinns under bilaga 1 och nedan redogörs för 

intervjuguidens innehåll.   

Varje intervju inleds med en kort presentation av studiens syfte och hur informationen från intervjun 

avsågs hanteras. Att lämna information kring studiens syfte är främst betydelsefullt från en etisk 

aspekt (Jacobsen, 2002). Våra respondenter tillfrågades huruvida de godkände inspelning av 

intervjun, där samtliga lämnade sitt samtycke. Vidare behandlar våra inledande frågor i 

intervjuguiden företagsledarnas demografiska uppgifter som exempelvis ålder, utbildning, 

erfarenhet och befattning. Dessa frågor ställdes på grund av att uppfattat värde är mycket 

individuellt och att respondenternas uppfattning kan påverkas av dessa karaktäristiska (Collis, Jarvis 

& Skeratt, 2004; Hambrick & Mason, 1984). I de inledande frågorna ställdes även en fråga kring 

hur länge respondenterna haft nuvarande revisorer och vilket revisionsbolag de arbetar på då detta 

också kan påverka respondenternas upplevda värde av revisionen. De inledande frågorna bestod av 

frågorna 1-6 i intervjuguiden.   

Efter de inledande frågorna behandlas frågor kring revisionens värde. Frågorna 7 och 8 är av mer 

övergripande karaktär och behandlar dels vad som av respondenterna upplevs som revisionens 

viktigaste funktion samt vilka övriga funktioner de anser att revisionen har. Dessa frågor ställdes för 

att inte styra respondenternas svar och på så vis påverka studiens tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). 

Fråga 13 lades till för att respondenterna skulle få möjlighet att tillägga något kring vad revisionen 

skulle kunna bidra med för värde utöver det som återfinns i vår teoretiska referensram vilket ger 

möjlighet till svar som kan utveckla den befintliga teorin. De övriga frågorna i intervjuguiden utgår 

från den teori och tidigare forskning som tas upp i den teoretiska referensramen. Frågorna 9, 10, 11 

och 12 behandlar koncept som berör kärnvärde och mervärde medan fråga 14 behandlar värdet av 

lekmannarevisionen. Vidare behandlar fråga 15, 16, 17 och 18 den kommunala kontexten och 

revisionen i förhållande till verksamhetens intressenter. Samtliga av frågorna som utgår från den 
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teoretiska referensramen är mer specificerade än de inledande frågorna. En risk med mer 

specificerade frågor är att respondenten inte svarar sanningsenligt utan svarar utefter vad denne 

antar att intervjuaren vill ha som svar vilket i sin tur kan minska tillförlitligheten i de givna svaren. 

Tillförlitligheten i svaren ses trots det som hög eftersom frågorna är relativt öppna, och 

respondenterna tilläts svara så som de uppfattade frågan. Varje intervju avslutades med en fråga om 

respondenten hade något att tillägga då det enligt Jacobsen (2002) och Bryman och Bell (2013) är 

väsentligt att respondenten ges möjlighet att ge uttryck för alla sina upplevelser och åsikter så 

utförligt som möjligt innan intervjun avslutas. 

 

5.4 Empiribearbetning och analys av empirin 
Samtliga intervjuer transkriberades för att underlätta för oss att analysera materialet (Bryman & 

Bell, 2013; Alvehus, 2013). Det transkriberade materialet analyserades med hjälp av tematisk 

analys. Tematisk analys innebär att den insamlade empirin struktureras upp genom teman som 

identifieras i det insamlade materialet (Braun & Clarke, 2006). Ett tema fångar något viktigt i 

relation till studiens syfte. Den tematiska analysen kan utföras med antingen en induktiv eller en 

deduktiv ansats (ibid.). En deduktiv ansats utgår från studiens syfte och den teoretiska 

referensramen för att bestämma teman medan en induktiv ansats istället utgår från den insamlade 

empirin för att identifiera teman. I studien användes en deduktiv ansats då teman fastställdes utifrån 

den teoretiska referensramen. Den tematiska analysen utfördes enligt de sex steg som Braun och 

Clarke (2006) beskriver. Det första steget handlar om att bekanta sig med det insamlade 

materialet och få en förståelse för dess innehåll. Detta gjordes genom att de transkriberade 

intervjuerna lästes flertalet gånger. I det andra steget identifieras relevanta aspekter i förhållande till 

studiens syfte och dessa sorteras sedan in i olika koder (Braun & Clarke, 2006). För att finna dessa 

relevanta aspekter sammanfattades samtliga intervjuer och alla ord, meningar och stycken som var 

relevanta för studiens syfte markerades. Efter kodningen undersöktes relationen mellan de olika 

koderna och på så vis utvecklades dessa till olika teman som därefter granskades och strukturerades 

om, vilket enligt Braun och Clarke (2006) beskrivs som analysmetodens tredje och fjärde steg. 

Därefter definierades samt namngavs samtliga teman och avslutningsvis skrevs studiens analysdel 

med utgångspunkt från dessa teman. Att definiera och namnge samtliga teman är det femte steget i 

metoden och det sjätte och sista steget är att slutligen skriva studiens analysavsnitt (Braun & 

Clarke, 2006).   
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5.5 Etik 
Vid en kvalitativ studie som inkluderar respondenter är det viktigt att säkerställa att dessa behandlas 

på ett etiskt korrekt sätt. De principer som ofta tas upp i forskningssammanhang, och även är de 

som gäller svensk forskning är  informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013; David & Sutton, 2016; Vetenskapsrådet, 2002).   

 
I enighet med informationskravet har respondenterna informerats om vårt syfte i god tid innan 

studien och även i förväg fått ta del av den intervjuguide vi sedan använt för att vara fullt 

införstådda med vad studien härrörde. Vi har varit noga med att inte på något sett ge information 

kring studien som kan uppfattas som vilseledande eller felaktig. Vi var även, i linje med 

samtyckeskravet, noga med att informera om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta intervjun. Enligt konfidentialitetskravet ska uppgifter om studiens respondenter även 

behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman & Bell, 2013). Begreppet syftar till att 

informationen är känd och registrerad av dem som genomför studien, men att denna information 

vidare inte presenteras i rapporteringen av studien (Bryman & Bell, 2013; David & Sutton, 2016). 

Vi har i vår studie informerat respondenterna om att all information kommer att behandlas 

konfidentiellt och har i vår analys av materialet valt att benämna företagen med nummer och 

personerna med dess position. På så sätt minimeras risken att respondentens identitet kan 

identifieras (David & Sutton, 2013). I enighet med nyttjandekravet har den information vi samlat in 

enbart används i forskningssyfte och vi har inte på något sätt delat informationen så att den kommit 

till användning för oss själva eller annan utanför ramen för studien.   
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6 Resultat 
I kapitlet presenteras det resultat som erhållits genom genomförda intervjuer. Kapitlet inleds med en 

tabell som sammanfattar de inledande frågorna i intervjuguiden. Därefter presenteras respektive 

intervju var för sig.  

6.1 Sammanställning av inledande frågor

Tabell 1. Egen bearbetning. 

6.2 Sammanfattning av intervjuer 

6.2.1 Företag 1 
VD på företag 1 är 58 år gammal och har arbetat i sin roll på bolaget i snart 9 år, och är i grunden 

utbildad sjöingenjör. Han förklarar att revisionens viktigaste funktion för honom består av två delar, 

dels den ekonomiska delen av revisionen, att någon med utifrånperspektiv tittar på hur bokföringen 

och redovisningen sköts ”Man får en second opinion på att det funkar och att vi följer lagar och 

regler.”. Han förklarar vidare att revisorn även fungerar som ett bollplank han kan rådfråga och 

kontakta om sådant de har funderingar kring ”Någon som är väl insatt i bolaget, som inte bara 

kontrollerar oss, utan för oss är det ju en trygghet att ha någon som vi vet har lite koll på oss 

också.”. Han anger att revisorn är en hjälp vid tolkningsfrågor för hur de ska göra och om det är rätt 

att göra på ett visst sätt.   

!24



Han anser även att dialogen med revisorn är väldigt viktig. ”Det här med kontakten, att man har en 

revisor som man kan prata med är oerhört viktig alltså. Det värdesätter vi.”. Vidare förklarar han 

”Har man en öppen dialog är det lättare att slänga med lite frågor så man får konsultation, råd och 

tips.”. Relationen med nuvarande revisorer anser han är bra och att det är ”a och o” för att få det att 

fungera. Att man lyssnar på varandra och tar del av varandras kunskaper anser han är en viktig del 

av relationen.   

Han förklarar vidare att han anser att revisionen bidrar till ekonomiska fördelar genom att de slipper 

göra misstag som leder till skattetillägg och att de tvingas lägga tid på en konsult som ska reda ut 

saker och ting. ”Blir det rätt från början blir det mer ekonomiskt fördelaktigt” […]. Vid 

beslutsfattande anser han att revisionen hjälper till och att han kan ha en dialog med revisorn om 

t.ex. hur en investering eller en nedskrivning av en fastighet ska tolkas. Vid frågan om revisionen 

hjälper till vid utvecklingen av verksamheten svarar han att det indirekt gör det, att revisorerna kan 

komma med förslag kring själva bokslutet och användas som bollplank vid exempelvis 

utvecklingen av en ny produkt. Han förklarar också att då det är något revisorn inte kan svara på 

finns det annan expertkompetens inom revisionsbolaget som de kan använda sig av, och som han 

även använt en del.   

I fråga om revisionens roll i förhållande till verksamhetens intressenter ser han revisionen som en 

kontrollfunktion att företaget sköts korrekt och att lagar och regelverk efterlevs. Han tror att 

kontrollfunktionen är ännu viktigare i ett kommunalt bolag än i ett privat bolag eftersom att det 

handlar om kommuninvånarnas pengar och att ”[…] om man slarvar bort pengarna i ett privat 

bolag är det ju en annan sak.”. Han tillägger också att den rådgivande funktionen inte blir på 

samma nivå i ett större bolag och att ”[…] då vi är ett litet bolag är vi ju mer beroende utav 

dialogen än vad man är i större bolag där man har mer resurser och kan möta upp med egen 

kompetens.”.    

Han förklarar att lekmannarevisorerna har en lite otydligare roll än yrkesrevisorerna och han tror 

inte att lekmannarevisorerna generellt sett över tid har haft klart för sig vad som är deras roll. Att 

det krävs ett tydliggörande kring lekmannarevisorernas roll och syfte är något han poängterar flera 

gånger. Vi har haft tur, förklarar han, som haft en ordförande som tagit reda på vad deras roll 

innebär och att "[…] vi nu har en ganska klar uppfattning men innan dess så hade vi inte det.". 
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Innan tyckte han att de olika revisionsformerna gjorde i princip samma sak. Kring 

lekmannarevisorernas roll förklarar han att de i första hand ska titta på att ägardirektiv följs och att 

det som ägaren efterfrågar levereras "[…] det är kommuninvånarnas och kommunfullmäktiges 

förlängda arm till att ha insyn i bolagets verksamhet […]". 

6.2.2 Företag 2  

VD på företag 2 är 54 år gammal och har varit VD för företaget i tre år. Han är utbildad arkitekt och 

har inte tidigare arbetat som VD eller ekonomichef. På frågan om vilken han anser är revisionens 

viktigaste funktion svarar han "Det är att göra oss lite bättre". Han beskriver även att den viktigaste 

funktionen är att revisorerna synar hur företaget förhåller sig till ägardirektiven. Vidare förklarar 

han att revisorerna ser över rutinerna och arbetssätten och att det är "[…] en trygghet för ägaren att 

se att vi inte hittar på dumheter […]".   

Utöver den viktigaste funktionen anser han att revisionen till viss del har en rådgivande roll genom 

att de kan komma med input och ge förslag på hur företaget skulle kunna göra saker ännu bättre 

vilket han uttrycker som "[…] ytterligare skruvar som gör det lite, lite bättre utöver den viktigaste 

funktionen.". Detta skruvande anser han ger ett litet bidrag till verksamhetens utveckling men inte i 

någon större utsträckning. Han förklarar vidare att det är bra med någon som kommer och tittar med 

andra ögon för att det är lätt att bli hemmablind. Han anser även att revisionen fungerar som ett 

kvitto för allmänheten och intressenterna på att företaget gör rätt och inte gör några dumheter. Han 

anser inte att revisionen bidrar till underlag vid beslutsfattande och förklarar "Det låter kaxigt men 

vi har de verktyg och kanaler vi behöver för att få det att funka.".   

Relationen med revisorerna tycker han fungerar väldigt bra och han anser att revisorerna är 

"oerhört" professionella. Då han tidigare arbetat i ett privat bolag ser han det överlag som att man i 

privata bolag ser revision som "[…] något nödvändigt ont medan här ser man det inte som en 

motpart utan som en medspelare för att göra saker ytterligare lite bättre.".   

När vi går in på lekmannarevisionen är han tydlig med att det är en stor skillnad i nyttan av de olika 

revisionsformerna "[…] det är ju en milsvid skillnad i hur vi tänker kring det och vad vi har för 

nytta av det för lekmannarevisorerna är måttligt insatta och intresserade i olika utsträckning. Jag 

ska inte dra alla över en kam men det är relativt ofta de inte vet vad de är satta att göra […]". Han 
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förklarar vidare att lekmannarevisionen skulle kunna bidra med mer till verksamheten om de hade 

någon form av branschkunskap och visste vad företaget sysslade med.  

 
6.2.3 Företag 3 
VD på företag 3 är 44 år och har arbetat i bolaget i 12 år. Hon har ingen akademisk bakgrund, men 

har genomgått internutbildningar inom ekonomi samt ledarskapsutbildningar i tidigare arbeten. Hon 

har även en bakgrund som både administratör och ekonomichef  i bolaget innan hon tillträdde som 

VD i början av 2017. Den viktigaste funktion hon anser att revisionen har i verksamheten är just 

den externa kontrollen, ”[…] att kontrollera oss, se till att vi följer lagar och regler.” förklarar hon. 

Hon beskriver att hon ser detta som en trygghet och ett kvitto på att bolaget gör vad som förväntas 

av dem, både från ägare och från kunder. Hon svarar ”Ägarna och hyresgästen är de viktigaste 

[intressenterna] för oss.”, och förklarar att en väl genomförd revision kan fungera som en säkerhet 

för bolagets intressenter. ”Vi är ju offentliga […] vi har ju ögonen på oss på ett annat sätt.” ”[…] 

vi har ju ett samhällsansvar.”. 

På frågan om vad hon anser att revisionen bidrar med utöver den externa kontrollen berättar hon att 

hennes upplevelse är att revisionen bidrar med expertis som är svår att tillhandahållas av bolaget 

självt. ”Vi mäktar ju inte med expertkompetensen eftersom vi är relativt små” förklarar hon, och 

menar att "experthjälpen" också bidrar till en känsla av trygghet och att de gjort saker rätt. Vidare 

förklarar hon att hon upplever att revisorerna tillför bolaget ett utifrånperspektiv och att man lätt blir 

”hemmablind” när det exempelvis gäller vissa bokföringsrutiner. Hon beskriver att revisorerna har 

en rådgivande roll på så vis att de med sin breda erfarenhet efter att ha reviderat fler bolag kan 

komma med tips på effektiviseringar i redovisningen, något hon sällan tidigare upplevt. Hon 

förklarar att vissa tidigare revisorer haft approachen att ”ni gör fel”, och att de nya fungerar mer 

som ett stöd och en hjälp för verksamheten, ”[…] De här sätter sig in i allt och ställer 

följdfrågor[…] ex. ”hur går det för er?” […] kommer med förslag som tillexempel ”Ska vi be en 

skatteexpert titta på just det här?””. Detta är något hon ser som mycket positivt.   

På frågan om  hon anser att revisionen hjälper henne vid beslutsfattande beskriver hon att hon kan 

få viss input gällande redovisningen, exempelvis nedskrivningar, vilket i sin tur kan påverka större 

beslut gällande budget. ”[…] på så sätt är de ju lite som ett bollplank.” förklarar hon. De 

nuvarande revisorerna är nya sedan 2017. Hennes upplevelse av revisionen är övergripande positiv 

och hon anser att samarbetet med de nuvarande revisorerna fungerar bra. "De är bäst hittills” 
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berättar hon. Vad som gör samarbetet bra förklarar hon är att hon känner att de är framåt och 

intresserade av just hennes bolag. ”De tidigare har inte känts så intresserade. De gjorde sitt jobb, 

men inte så mycket mer.”  förklarar hon. Hon beskriver även revisorerna som väldigt engagerade 

och insatta och att de bidrar med nytänkande till verksamheten.   

När vi kommer in på värde av lekmannarevisionen anser hon även att det samarbetet fungerar bra. 

”Lekmannarevisorerna tycker jag också är väldigt bra nu, de är engagerade.” berättar hon, men är 

också snabb att poängtera att det inte alltid varit en självklarhet. ”[…] annars brukar de mest sitta 

och lyssna och säga att allt ser bra ut.” vilket hon anser inte ger något vidare värde alls till 

verksamheten. De nuvarande lekmannarevisorerna, förklarar hon, ifrågasätter besluten kopplade till 

det kommunala uppdraget på ett helt annat sätt. De har även ifrågasatt styrelsen och vissa beslut 

som tagits, vilket hon inte anser hör till det vanliga när det kommer till hennes erfarenhet av 

lekmannarevisorer ”Det är första gången jag stött på lekmannarevisorer som varit så pålästa […]”. 

Lekmannarevisorerna är även de nya sedan 2017. 

 

6.2.4 Företag 4 

Ekonomichefen på företag 4 är 44 år och har en magisterexamen med inriktning redovisning och 

ekonomistyrning i ryggen. Hon har tidigare arbetat som bland annat controller och administrativ 

chef innan hon tillträdde rollen som ekonomichef för företag 4 för snart 14 år sedan. Hon anser att 

revisionens viktigaste funktion är att vara en kontroll för att företaget gör det de ska ”[…] det 

viktigaste är ju att de är en kontrollfunktion och då vet vi att vi gjort rätt. Det är ju rätt vi vill 

göra.”. Hon upplever även att hon kan bolla frågor med revisorerna. ”De är ju en hjälp till att göra 

rätt.” beskriver hon. Hon är dock tydlig med att det finns en försiktighet i att inte låta revisorerna 

bli rådgivare, ”De får ju inte bli rådgivare eftersom de ska granska oss”, men förklarar samtidigt 

att de kan komma med vissa förbättringsförslag i och med sina granskningar. På så sätt anser hon 

inte att revisionen hjälper henne specifikt vid beslutsfattande. Hon förklarar att ”[…] man kan bolla 

frågor som syftar till att de vid en revision anser att man gjort rätt. Det blir ju ett stöd.”. Hon 

förklarar vidare att revisorerna kan ha en rådgivande roll, men då främst i syfte att förebygga 

eventuella fel som kan framkomma i revisionen senare. ”[…] Det är ju liksom bra för båda, vi 

brukar ju träffas under hösten och ha några möten där vi stämmer av med dem om vi har gjort 

grejer som t.ex. krångliga affärer där vi förklarar ”såhär har vi gjort och såhär har vi tänkt, tycker 

ni det är okej?” För det är ju ändå dem som ska granska oss och sen säga att de tycker det är rätt. 

Så på det sättet är de ju rådgivande[…]”  
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På frågan om revisionen bidrar till verksamhetens utveckling anser hon att den på sätt och vis gör 

det i och med sin granskande funktion. ”[…] [Revisionen] görs ju i granskningssyfte, men leder ju 

också till förbättringsförslag, tips och idéer om man skulle kunna göra på något annat sätt.”. Hon 

förklarar även att om de vill ha djupare rådgivning i en specifik fråga för att utveckla verksamheten 

så köper de istället konsulttjänster från revisionsbolaget. På frågan om hon önskar något mer av 

revisionen svarar hon övergripande nej, men poängterar att det ibland finns vissa svårigheter i 

arbetet med revisorerna. Främst handlar det om flyt i kommunikation och tider och att de inte riktigt 

fått flyt på arbetsflödet. De har haft sin revisionsbyrå i ca 8 år, men sedan 2017 har de en ny 

påskrivande revisor. Hon förklarar att revisorerna lätt hamnar i tidsnöd på slutet av revisionen vilket 

i sin tur kan påverka företagets rapportering.  

  

När vi vidare diskuterar vilket värde hon anser att lekmannarevisionen bidrar med förklarar  hon att  

de mest är ett kvitto på att de tycker att företaget har tillräcklig intern kontroll. ”Det är ingen 

bollning på samma sätt. De har ju ambitionen […] men det säger de ju själva, de har inte tiden att 

komma med tankar och idéer.”. Vidare tas upp att hon anser företagets kunder och ägare som de 

viktigaste intressenterna, men anser inte att revisionen borde ses som annorlunda bara för att 

verksamheten ägs av kommunen, ”[…] jag tycker att vi ska utnyttja de möjligheter som finns 

skattemässigt och så, men vi ska göra rätt. Och jag tänker att jag skulle vilja det även om jag 

arbetade i ett privat bolag.”. Vidare i diskussionen framkommer dock att hon tror att upplevelsen 

av revisionen kan vara annorlunda i ett privat bolag ”Vi har ju allmänhetens ögon på oss på ett 

annat sätt, och då vill man ju göra jobbet rätt. Allt är ju offentligt.”. Hon är tydlig med att hon 

fortfarande värderat revisionen högt även om bolaget varit privat, ”[..] klart att hanteringen kan 

vara annorlunda i bolag med andra förutsättningar, men när jag tänker skulle jag vilja ha det på 

samma sätt som för oss nu.” 

 

6.2.5 Företag 5 

Ekonomichefen på företag 5 är 53 år och är från början civilekonom med inriktning på kostnads- 

och intäktsanalys. Hon har sedan hon var 24 år arbetat som ekonomichef i olika typer av bolag, men 

har sedan 22 år haft ekonomichefspositionen i företag 5. Hon anser att den viktigaste funktionen av 

revisionen är att vara en kvalitetsstämpel på redovisningen och bolagets externa rapporter, och 

beskriver det som att ”[…] någon man kan lita på skriver sitt namn på våra rapporter.”. Utöver 

kvalitetsstämpeln beskriver hon att hon även kan fråga revisorerna om råd. ”När man kommer in på 
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ett nytt område så kan jag fråga dem om det […] gäller det exempelvis en likvidation rådfrågar jag 

dem om hjälp.”. Hon beskriver även att revisorerna kan fungera som omvärldsbevakare inom 

redovisningsområdet och att hon kan ställa frågor till dem gällande nya lagar, regleringar eller andra 

förändringar ”[…] så man inte sitter och redovisar någonting gammalt.” beskriver hon.   

Vidare anser hon inte att revisionen hjälper henne som underlag i sitt beslutsfattande ”Nej det tycker 

jag inte att den gör.”. Vidare i diskussionen förklarar hon att det, om det anses vara beslutsfattande, 

endast rör beslut inom redovisningsfrågor när det exempelvis gäller moms, ”[…] fastigheter och 

moms är ju ganska svårt. Där frågar jag en del till deras [revisionsbyråns] specialistgrupp. Hur 

kan man göra i det här fallet? Finns det några knep för att lösa det här?” förklarar hon. Annars 

anser hon inte att revisionen bidrar med ett betydande värde till den operativa verksamheten, ”[…] 

där är den inte till någon hjälp. Vi kan ju den interna verksamheten och fastigheter mycket bättre än 

vad de kan.”   

Vidare ställer vi frågan om hon anser att revisionen har en rådgivande roll, får vi ett nej ”[…] inte 

själva revisionen, men revisorerna kan ha det.” och beskriver att revisorernas rådgivning ligger 

mycket i den löpande kontakten, ”Vi vill ju göra rätt, och ibland vet man inte vad som är det rätta, 

och då kan vi fråga revisorerna.”. Hon tillägger att de i och med revisionen dock sällan behöver 

komma med förbättringsförslag, ”[…] vi har bra ordning på saker och ting […]”. Hon tycker att 

samarbetet med revisorerna fungerar bra och att det är någonting som underlättar arbetet. De har 

haft nuvarande revisionsbolag i 12 år. Hon anser också att det är viktigt att de har ett bra förtroende 

för varandra i arbetet med revisionen. 

När lekmannarevisionen kommer på fråga har hon ett tydligt svar, ”Jag tycker inte att 

lekmannarevisorerna bidrar med något som helst värde […] de tillför ingenting.”. Hon förklarar att 

hennes bild av lekmannarevisionen är att de ska se så att bolaget följer ägardirektiven ” […] men de 

kan man ju läsa innantill.” tillägger hon. Hon förklarar att hon tycker att lekmannarevisorerna 

borde vara mer professionella ”De är ju gamla politiker som inte är jätteskarpa” men tillägger att 

”De ska ju vara lekmän, så jag vet inte hur man ska få ihop det.”. Annars tror hon att det 

kommunala ägandet påverkar hur de ser på revisionen ”Vi är ju väldigt måna om att göra rätt. Att 

inte gör några fel skattemässigt […] att vi har bra kontrollfunktioner. Just för att vi ägs av det 

allmänna […] det måste ju vara viktigare än om vi hade haft en ägare där det påverkar just hans/

hennes plånbok, men nu är det ju hela kommunen som äger oss så då måste vi ju visa att vi inte 
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håller på med några skumma affärer.”. Hon förklarar även att hon utifrån sin egen erfarenhet har 

uppfattningen att revision inte värderats lika högt på de privata bolag hon arbetat för, ”[…] vi är ju 

mycket mer måna om revisionen här än vi varit på mina tidigare jobb. Här känner man mer att det 

är viktigt med stämpeln att vi är ett okej bolag, det kände man inte på samma sätt där.”. 

 
6.2.6 Företag 6 

Ekonomichefen på företag 6 är 50 år gammal och har arbetat i sin roll på företaget i 12 år. Han är 

utbildad civilekonom och har tidigare arbetat som revisor. Den viktigaste funktionen anser han, likt 

andra av våra respondenter, är kvalitetskontrollen av redovisningen och bokföringen "[…] man får 

ett godkännande och en stämpel på att det är okej" […].   

Förutom kvalitetskontrollen anser han att revisionen fungerar som ett bollplank när det gäller 

redovisningsfrågor och att det går bra att lyfta dessa frågor till revisorn. Han förklarar att det är bra 

att ta hjälp av revisorn vid komplexa frågor och tillägger att det blir naturligt att ställa frågorna till 

just revisorn då denne ligger "steget före" i och med sin inblick i verksamheten. Han beskriver 

vidare att frågorna kan röra förändringar, nya lagar eller skatte- och momsfrågor. Han anser även att 

revisorn är en bra ingång till övriga konsulter i sin verksamhet exempelvis om de vill ha stöd i 

rutiner kring intern kontroll. Vidare beskriver han att han kan "[…] ha de lite som slagträ i debatten 

internt […]. Med det förklarar han att exempelvis förvaltningschefen inte riktigt ser vikten i att 

saker och ting redovisas på korrekt sätt och då är det bra att kunna "[…] skylla på revisorn och säga 

att det här kommer revisorn aldrig att godkänna […]".   

Han anser att revisionen hjälper honom vid beslutsfattande, exempelvis vid bokslutsrevisionen eller 

förvaltningsrevisionen när de ska granska bolaget utifrån den interna kontrollen. Han beskriver 

vidare "[…] då brukar vi börja med ett möte med revisorn där vi stämmer av om det finns några 

större bokslutsfrågor, så vi redan från början har klart med revisorn att såhär gör vi, och att det är 

okej. Det är lite tråkigt när vi kommer fram på våren och de ska granska och så kommer det fram 

att nej såhär kan ni inte göra. Då får vi liksom öppna bokslutet igen och börja revidera om, så vi 

vill ju ventilera de här frågorna innan.".   

Enligt honom är ägarna verksamhetens viktigaste intressenter. Han anser att revisionen är en 

trygghet och ett kvitto för ägarna på att verksamheten fungerar. Relationen med revisorn upplever 

han som bra. Han anser att det är viktigt att "[…] man har ett ömsesidigt förtroende, och förtroende 

!31



för kompetensen hos revisorn så man känner att man kan ställa den frågan och få en bra 

uppfattning.".   

På frågan om han tror att det kommunala ägandet påverkar uppfattningen om revisionen svarar han 

ja och beskriver "[…] det finns ju ett allmänintresse i vår verksamhet kontra privata bolags 

verksamheter.". Han förklarar vidare att frågor som exempelvis representation kan skilja sig åt "Vi 

kan ju inte göra vad som helst för hur mycket pengar som helst när vi är till för att tjäna 

allmännyttan". Kring lekmannarevisionen uttrycker han att de politiskt valda lekmän som sköter 

lekmannarevisionen inte alls har den kompetensen som den vanliga revisorn har och att värdet av 

den revisionen inte är så stor. Han tror att han skulle kunna se ett högre värde i lekmannarevisionen 

om de som arbetade med det hade högre kompetens och kunde komma med mer initierade 

synpunkter. 
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7   Analys 
Kapitlet inleds med en analys av studiens resultat med utgångspunkt från den teoretiska 

referensramen, vilken följs av en sammanfattande tabell över respondenternas svar.

7.1 Kärnvärde 
Den insamlade empirin indikerar att revisionens kärnuppdrag bidrar till en rad olika typer av 

värden, då samtliga företagsledare angav att revisionen hade ett flertal olika funktioner. Enligt 

Carringtons (2014) sätt att se på revision som en typ av försäkran innebär revisionen en bekräftelse 

på att redovisningen liksom verksamhetens förvaltning är skött på ett korrekt sätt enligt gällande 

regelverk, främst i relation till bolagets ägare och externa intressenter (Carrington, 2014). Samtliga 

av våra respondenter svarade i linje med detta resonemang; att revisionens främsta funktion i 

verksamheten var just den externa kontrollen att lagar och regler efterföljs och att verksamheten 

sköts på det sätt som förväntas. Vissa av respondenterna framhåller vikten av att revisionen 

försäkrar dem om att de själva gjort rätt. Respondent för företag 4 tillägger att "[…] det ju rätt vi 

vill göra!". Andra respondenter lägger istället vikten vid att revisionen fungerar som en trygghet för 

ägarna att bolaget gör vad som förväntas. Resonemanget återfinns i den agentteoretiska 

problematiken, där revision på samma sätt som i respondenternas resonemang föreslås att verka 

som lösning (Jensen & Meckling, 1976; Ijiri, 1983; Öhman, 2007). Samtliga av respondenterna 

syftade alltså på den kontrollerande och granskande funktionen men de hade olika perspektiv. 

Övervakningen och kontrollen ger utöver ett värde till företagets intressenter även en trygghet, och 

därmed också ett värde, till företagsledarna att redovisningen och rapporteringen är korrekt utförd. 

Att samtliga av företagsledarna angav att revisionens kontrollerande och granskande roll var dess 

viktigaste funktion visar på att dess traditionella huvudsakliga uppgift fortfarande är högst aktuell, 

trots att Broberg (2013) ansåg att det fanns anledning att ifrågasätta synsättet. 

 

Fem av sex företagsledare anser att ägarna och kommuninvånarna (även refererade till som 

hyresgästerna, kunderna, allmänheten) är verksamhetens viktigaste intressenter. Det framhålls även 

av samtliga respondenter att revisionens funktion i förhållande till dessa intressenter är att fungera 

som en trygghet och en kvalitetsstämpel på bolagets finansiella information och 

förvaltning. Revisionens legitimerande funktion kan fungera som en trygghet för att intressenter ska 

se företagets finansiella information som tillförlitlig (O’Donovan, 2002). På detta sätt kan 

revisionen anses som en legitimerande funktion för bolagen.  
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Utöver den huvudsakliga funktionen angav majoriteten av våra respondenter att revisionen på något 

sätt hjälper till att förbättra företagets redovisning. Respondenten för företag 4 uttrycker att 

revisorerna kan komma med vissa förbättringsförslag i och med sina granskningar och respondenten 

för företag 3 beskriver att revisorerna har en rådgivande roll på så vis att de kan komma med tips på 

effekt iv iser ingar i redovisn ingen. Den här typen av rådgivning kan to lkas 

som revisionsrådgivningen i samband med revisionen vilken har som mål att förbättra företagets 

redovisning och förvaltning (Carrington, 2014; Moberg, Valentin & Åkersten, 2014). 

Revisionsrådgivningen bidrar således med ett värde till företagen, och kan hänföras till både 

Carringtons (2014) och Svanströms (2008) sätt att se på revision som en typ av förbättring av 

företagets redovisning. En förbättrad redovisning med en högre kvalité leder i sin tur till att 

företagsledningen får ett bättre beslutsunderlag för att fatta ekonomiska beslut (Svanström, 2008). 

Hälften av respondenterna uttryckte att de upplevde att revisionen bidrar som underlag i 

beslutsfattande genom dess förbättrande funktion. Dessa respondenter framhåller att det främst rör 

beslut rörande rent ekonomiska redovisningsfrågor, exempelvis nedskrivningar och moms. 

Respondent för företag 3 beskriver vidare att dessa frågor i sin tur kan påverka större beslut 

gällande exempelvis budget. Revisionsrådgivningen kan även bidra till en effektivitetsökning 

genom att potentiella brister lättare upptäcks i samband med revisionens granskning (Svanström, 

2008). Respondenten för företag 1 bekräftar Svanströms (2008) resonemang då han förklarar att 

revisionen bidrar till ekonomiska fördelar genom att de slipper göra misstag som leder till 

skattetillägg och att man tvingas lägga tid på en konsult som ska reda ut saker och ting. ”Blir det 

rätt från början blir det mer ekonomiskt fördelaktigt” […]. 

 

Respondenten för företag 2 anser att det existerar en typ av rådgivning i samband med revisionen, 

men att den sällan direkt bidrar till verksamheten. Han förklarar vidare att revisionen på så vis inte 

heller verkar som underlag vid beslutsfattande i bolaget då han anser att de själva tillhandahåller de 

verktyg och kanaler de behöver för att få det att fungera. På ett liknande vis resonerar respondenten 

för företag 5 som förklarar att hon sällan upplever att revisionen bidrar till förbättringsförslag, "[…] 

vi har bra ordning på saker och ting[…]". Dessa respondenter upplever på så vis inte något direkt 

värde av revisionsrådgivningen, vilket går emot Carringtons (2014) och Svanströms resonemang 

om att revisionen för dessa bolag kan verka som en förbättring. Respondenten från företag 4 anser 

att revisorerna genom revisionen kan komma med vissa förbättringsförslag, men precis som 

respondent 2 och 5, inte i den utsträckning så att de kan användas som beslutsunderlag.   
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7.2 Mervärde 
Utöver revisionsrådgivningen som revisorerna är förpliktigade att ge i samband med revisionen 

angav fem av våra respondenter att bolagets revisorer även kan bidra med andra typer av rådgivning 

löpande under året. Det kan bland annat handla om att revisorn med sin kompetens och insyn i 

bolaget stödjer klienter i problemsituationer. Denna typ av rådgivning sträcker sig utöver 

revisorernas kärnuppdrag och bidrar således med ett slags mervärde till företaget, enligt Grönroos 

(1997) resonemang om vad som kan klassas som mervärde. I linje med detta förklarar majoriteten 

av våra respondenter att revisorerna fungerar som ett bollplank eller en person de kan fråga om råd 

när det gäller komplexa frågor och vissa tolkningsfrågor kring redovisning. Vidare uttrycker två av 

företagsledarna att de kan rådfråga revisorerna kring förändringar och nya lagar. Respondent för 

företag 5 beskriver revisorerna som en omvärldsbevakare inom redovisningsområdet. Samtliga 

ovan nämnda funktioner är inte direkt relaterade till kärnuppdraget och kan därmed ses som 

mervärden för bolaget (Herda & Lavelle, 2013; Grönroos, 1997).   

Respondent för företag 3 beskriver bolagets nya revisorer (sedan 2017) som "bäst hittills" då de 

kommer med följdfrågor och följer upp hur det löpande redovisningsarbetet fungerar och kan 

exempelvis komma med förslag på om specialistkompetens behövs i vissa frågor, något hon inte 

upplevt av sina tidigare revisorer. Hon uttrycker "[…] De gjorde sitt jobb, men inte så mycket mer", 

vilket tyder på att de nuvarande revisorerna upplevs bidra med ett större värde än de tidigare. VD på 

företag 2 ansåg inte att revisorerna hade någon rådgivande funktion utöver kärnuppdraget, 

revisorerna kunde i vissa fall komma med förbättringsförslag i och med revisionen men förutom det 

ansåg han inte att revisorerna hade en rådgivande roll. Han är den enda av våra respondenter 

som inte indikerat på ett upplevt mervärde.   

Samma respondenter som beskriver att revisorerna bistår med rådgivning utöver 

revisionsrådgivningen anger även att de utnyttjat konsulttjänster och experthjälp hos 

revisionsbyråerna i de fall revisorerna inte haft tillräcklig kompetens i en specifik fråga. Tre av 

dessa företagsledare förklarar att revisorn är en bra ingång för att få kontakt med konsulter och 

experter och de två övriga respondenterna tolkas ha fått kontakt med konsulter i revisionsbyrån 

genom sina revisorer. Att revisorerna är en kontaktperson till experter som hjälper företaget att få 

rätt rådgivning kan även detta ses som ett mervärde enligt Grönroos (1997) och Herda och Lavelles 

(2013) definition av vad mervärde innebär. Revisorernas roll som kontaktperson kan tolkas som 

förmedling av de ytterligare tjänster som revisionsbyråerna erbjuder, vilket indikerar likt Broberg, 
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Gerlofstig  och  Umans  (2013)  anförde  att revisionsbyråernas lägger ökad vikt vid förmedling av 

ytterligare tjänster utöver revisionen.   

Den löpande kontakten fem av våra respondenter anger att de har med sina revisorer kan, utöver att 

generera ett mervärde i form av olika typer av rådfrågning och stöttning, även indikera på 

ytterligare mervärde. Två av respondenterna nämner att de träffar revisorerna flera gånger under 

hösten för att diskutera större bokslutsfrågor och stämma av bokföringen, medan två andra anger att 

de löpande kan ställa frågor till revisorn för tips och råd. Både Herda, Petersen och Fontaine (2014) 

och Andersson (2002) resonerar kring värdet som uppstår i och med en kontinuerlig interaktion med 

revisorn, vilken i sin tur även gör att revisorns förståelse och inblick i klientens verksamhet ökar. 

Respondent för företag 6 beskriver att det för honom blir naturligt att fråga sin revisor då han 

upplever att denna med sin inblick i verksamheten ligger "steget före". På ett liknande sätt beskriver 

respondenten för företag 3 att deras revisorer fungerar som en typ av "experter" inom 

redovisningsområdet i verksamheten och att detta upplevs som en trygghet.  

Att respondenterna har löpande kontakt med revisorerna under året tyder också på en väl 

fungerande kommunikation. En väl fungerande kommunikation gör det möjligt för revisorn att ge 

förslag till förbättringar vilket ytterligare anses generera ett mervärde (Anderson, 2012; Herda, 

Petersen & Fontaine., 2014). Att fem av våra sex respondenter angivit att revisorn på ett eller annat 

sätt hjälper till med råd och stöttning både kring och utöver revisionen indikerar därmed också på 

att en bra kommunikation föreligger. Vidare anser samtliga av företagsledarna i studien att de har en 

bra relation med sina revisorer och många lyfter även att de tycker det är viktigt med en väl 

fungerande relation. Enligt Fontaine och Pilote (2013) spelar en bra relation en stor roll för det 

upplevda värdet av revisionen och revisionstjänsterna, men ersätter inte en dåligt fungerande tjänst. 

Då samtliga företagsledare anser att revisionen och revisionstjänsterna fungerar bra kan den bra 

relationen med revisorerna stärka revisionstjänsten och därför ses som ett mervärde. VD för företag 

1 nämner att en viktig del av relationen är att man lyssnar på varandra och tar del av varandras 

kunskaper. Ekonomichef för företag 6 uttrycker att det är viktigt att man har ett ömsesidigt 

förtroende för varandra och att man har ett förtroende för kompetensen hos revisorn. Från dessa två 

respondenters perspektiv kan det tolkas som att båda parter får någon typ av fördel av relationen 

och att relationen är välbehaglig för båda parter. Att båda parter får någon typ av fördel av 

relationen och att relationen är välbehaglig för båda parter leder i sin tur till en långvarig och 

framgångsrik affärsrelation (Ratliff & Brackner, 1998). Det ömsesidiga förtroendet, som respondent 
!36



för företag 6 uttrycker, bidrar också till att det upplevda värdet i bolaget ökar (Fontaine, Letaifa & 

Herda, 2013).   

Respondent för företag 4 uttrycker att det finns vissa svårigheter i arbetet med revisorerna, främst 

när det handlar om kommunikation och tider och att de inte riktigt får flyt i arbetsflödet. Hon 

förklarar vidare att revisorerna lätt hamnar i tidsnöd på slutet av revisionen vilket i sin tur kan 

påverka företagets rapportering. Detta talar emot en väl fungerande kommunikation och ger därför 

ett minskat mervärde till bolagets verksamhet.  

  

7.3 Upplevt värde 
Värdet som kunderna av en vara eller tjänst upplever kan delas in i tre olika typer av värden; 

funktionellt värde, emotionellt värde och socialt värde (Sweeney & Soutar, 2001; Corten, Steijvers 

& Lybaert, 2017). Samtliga av våra respondenter kan antas uppleva det funktionella värdet som 

störst då alla anger att revisorns kontroll av bolagets finansiella rapporter och att bolaget sköts på 

det sätt som förväntas är revisionens viktigaste funktion. Respondenternas svar om den mest 

centrala funktionen stämmer överens med Öhmans (2007) resonemang om revisionens 

kärnuppdrag, att granska bolagets ekonomi och förvaltning. Samtliga av företagsledarna ansåg 

alltså att revisionens kontrollerande och granskande funktion var den viktigaste funktionen, dock 

hade de olika perspektiv. En del företagsledare understryker att revisionen fungerar som en trygghet 

för ägarna och andra av företagets intressenter att bolaget gör vad som kan förväntas och att de 

finansiella rapporterna är tillförlitliga. Corten, Steijvers och Lyabert (2017) beskriver att det sociala 

värdet av revisionen är att företagsledare kan uppleva det som att företaget får ett ökat anseende mot 

företagets intressenter. De företagsledare som haft perspektivet att revisionen fungerar som en 

trygghet för företagets ägare och andra intressenter upplever alltså ett socialt värde av revisionen. 

Andra företagsledare understryker istället att det handlar om att revisionen försäkrar dem själva om 

att de gjort rätt vilket indikerar på att de upplever positivt emotionellt värde. Positivt emotionellt 

värde är en försäkran och en trygghet för företagsledaren att företagets finansiella rapporter är 

tillförlitliga och att företaget sköts rätt (Corten, Steijvers & Lyabert, 2017). Enligt Corten, Steijvers 

och Lyabert (2017) kan även företagsledare känna sig kontrollerade, övervakade och mindre 

flexibla i och med revisionen vilket leder till att de upplever ett negativt emotionellt värde. Ingen av 

våra företagsledare anger dock att det upplever något negativt emotionellt värde av revision.   
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Det finns även olika faktorer som påverkar det upplevda värdet av revisionen, dessa kan exempelvis 

vara ålder, kön, utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter (Hambrick & Mason, 1984). Vi har i 

denna studie inte funnit några indikationer på att det upplevda värdet specifikt påverkats av någon 

av dessa faktorer. Ytterligare något som kan påverka det upplevda värdet av revisionen är företagets 

storlek. Vår studie tyder på att företagsledarna för företag 1, 3 och 6, de mindre företagen, i större 

utsträckning upplever att revisorerna bidrar med rådgivning utöver revisionsrådgivningen än 

företagsledarna för de större företagen, företag 2, 4 och 5. Respondent för företag 1 anger att han 

kan ställa frågor till och få tips av sin revisor och uttrycker ”[…] då vi är ett litet bolag är vi ju mer 

beroende utav dialogen än vad man är i större bolag där man har mer resurser och kan möta upp 

med egen kompetens.”. På samma sätt beskriver respondenten för företag 3; ”Vi mäktar ju inte med 

expertkompetensen eftersom vi är relativt små”, och tillägger att "experthjälpen" fungerar som en 

trygghet för bolaget. Företag 2 och 5 beskriver istället att de själva har bra ordning på saker och ting 

och att de har de kanaler och verktyg de behöver. En annan intressant antydan i företagsledarnas 

upplevda värde är att de tre mindre företagen anser att revisionen bidrar som underlag vid 

beslutsfattande medan de större företagen anser att den inte gör det.   

7.4 Det kommunala ägandet och revisionen 
Det upplevda värdet av revisionen kan även antas påverkas av den kontext bolagen befinner sig 

i. Kontexten i vilken de kommunala bostadsbolagen verkar beskrivs av Thomasson (2013) som 

komplex i och med det kommunala ägandet och bolagets syften att tjäna allmännyttan samtidigt 

som de ska agera affärsmässigt. Majoriteten av respondenterna framhåller att de anser att det 

kommunala ägandet påverkar hur man ser på revisionen av bolaget. Respondent för företag 5 

förklarar:   

”Vi är ju väldigt måna om att göra rätt. Att inte gör några fel skattemässigt […] 

att vi har bra kontrollfunktioner. Just för att vi ägs av det allmänna […] det måste 

ju vara viktigare än om vi hade haft en ägare där det påverkar just hans/hennes 

plånbok, men nu är det ju hela kommunen som äger oss så då måste vi ju visa att 

vi inte håller på med några skumma affärer.”.  

Respondenten för företag 4 för en diskussion kring att hon inte anser att det kommunala ägandet 

borde påverka hur man ser på revisionen. Hon förklarar att hon vill ta tillvara på exempelvis 

skattemässiga möjligheter på samma sätt som vilket bolag som helst, men att det är viktigt att allt 
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går rätt till. Resonemanget kan kopplas till den hybrida komplexiteten, att bolagen både behöver ta 

hänsyn till affärsmässighet och allmännytta (SKL, 2013; Thomasson, 2013). Hon medger sedan att 

då de har allmänhetens ögon på sig bidrar det möjligen till större incitament till att vilja göra rätt för 

sig. På så vis kan tolkas att revisionen, precis som tidigare beskrivet, fungerar som ett kvitto på att 

man som bolag gör vad som förväntas. Respondenten för företag 3 framhåller att både faktumet att 

de har ett samhällsansvar, men också att de är offentliga gör att revisionen känns extra viktig.   

Fem av sex anger även att bolagets viktigaste intressenter är ägarna och kommuninvånarna (även 

refererade till som hyresgästerna, kunderna, allmänheten) och att revisionens roll gentemot dessa är 

att säkerställa att verksamheten sköts på ett korrekt sätt. Samtliga som angett ägaren och/eller 

kommuninvånarna som viktigaste intressent har även svarat att revisionens viktigaste funktion är 

den externa kontrollen, ett kvitto på att verksamheten skötts på ett sätt som kan förväntas.   

Dessa resonemang kan antas bottna i de kommunala bostadsbolagens främsta syfte vilket är just 

samhällsnyttan (Thomasson, 2013; Lundquist, 1992) och att man på så vis är mån om att sköta 

bolaget  ändamålsenligt,  men  kan  också  delvis  bero  på  att  bolagen  omfattas  av 

offentlighetsprincipen.  Offentlighetsprincipen  innebär  att  en stor del av de handlingar som 

tillkommer bolaget ska finnas tillgängliga för allmänheten (Erlingsson & Wittberg, 2017; 

Regeringskansliet, 2015). I och med principen finns en högre grad av transparens i bolagen och 

risken att eventuella felaktigheter syns är högre än i bolag som inte omfattas av principen. 

Respondent i företag 4 förklarar ”Vi har ju allmänhetens ögon på oss på ett annat sätt, och då vill 

man ju göra jobbet rätt. Allt är ju offentligt.”.  

Till de respondenter som tidigare arbetat i ett privat bolag ställdes även frågan om de anser att 

inställningen till revisionen skiljer sig åt i det privatägda kontra kommunalägda bolaget. 

Respondent för företag 5 förklarar att hon upplever att det är viktigare i det kommunala bolaget att 

ha stämpeln att de är okej, och förklarar att de inte alls varit lika måna om revisionen på tidigare 

privata arbeten. Respondent för företag 2 beskriver att  han i privata bolag upplevt revisionen som 

"[…] något nödvändigt ont […]" medan han upplever att man i det kommunala bostadsbolaget ser 

det mer som en medspelare för att göra saker bättre. Respondent för företag 4 och respondent för 

företag 6 resonerar båda kring att de kommunala bostadsbolaget inte har samma syfte och 

förutsättningar som ett privat bolag, och anser att inställningen till revision kan skilja sig på grund 

av detta.  
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7.5 Värdet av lekmannarevisionen 
Revisionen av kommunalägda aktiebolag har en lagstadgad skillnad och därmed också andra 

förutsättningar än revisionen av privata aktiebolag i och med att de även omfattas av en 

lekmannarevision. Det primära syftet med lekmannarevisionen är att stärka den demokratiska 

insynen och kontrollen för att pröva de kommunala aspekterna av verksamheten och på så vis 

granska om verksamheten uppfyller ägarens mål (SKL, 2013). Hälften av respondenterna beskriver 

att de ser på lekmannarevisionen som en funktion som försäkrar ägaren om att direktiv efterföljs, 

och beskrivs av en av respondenterna som "[…] kommunfullmäktiges förlängda arm[…]".  På så vis 

beskrivs lekmannarevisionen som en typ av försäkran enligt Carringtons (2014) resonemang. Dock 

kan det ifrågasättas på vilket sätt denna funktion av lekmannarevisionen ger värde till 

verksamheten. Fem av sex av respondenterna upplever att lekmannarevisionen inte i någon större 

utsträckning bidrar med ett värde till bolagen. Respondenten för företag 2 beskriver att det är en 

milsvid skillnad i det värde han upplever av lekmannarevisionen jämfört med revisionen utförd av 

yrkesrevisorn. Även respondenten för företag 5 har en klar bild, ”Jag tycker inte att 

lekmannarevisorerna bidrar med något som helst värde […] de tillför ingenting.”. Respondenten 

för företag 6 beskriver att han anser att lekmannarevisorn inte alls har samma grad av kompetens 

som yrkesrevisorn och att värdet av den revisionen således inte är så stort. Vidare beskriver 

respondent för företag 4 att hon inte upplever samma bollning i frågor med lekmannarevisorerna, 

utan att revisionen snarare är ett kvitto på att ägarna anser att bolaget har tillräcklig intern kontroll. 

SKL (2013) beskriver att de genom sin praxisstudie från 2011 visar att bolagsföreträdarnas syn på 

lekmannarevisionen är att denna inte genererar någon större nytta i bolagen och inte heller bidrar till 

dess utveckling, vilket bekräftar våra respondenters resonemang.   

SKL (2013) beskriver även att lekmannarevisorerna själva ofta upplever sin roll som otydlig, 

samtidigt som flera av våra respondenter antyder att de har samma uppfattning. Respondent för 

företag 2 beskriver att "[…] det är relativt ofta de inte vet vad de är satta att göra[…]". Flera av 

våra respondenter menar även att man skulle uppleva ett högre värde av revisionen om 

lekmannarevisorerna hade varit mer professionella och haft högre kompetens. Respondent för 

företag 3 förklarar till skillnad från övriga respondenter att hon är mycket nöjd med 

lekmannarevisorernas arbete, men är dock snabb att poängtera att detta är första gången hon upplevt 

detta. Hon beskriver att det är första gången hon stött på lekmannarevisorer som varit pålästa och att 

hon tidigare inte upplevt ett värde av lekmannarevisionen.  

 Nedan tabell summerar respondenternas svar. 
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 Tabell 2. Egen bearbetning.  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8   Slutsats 
I kapitlet redogörs för de slutsatser vi kommit fram till utifrån studiens syfte. Kapitlet avslutas med 

en presentation av studiens kunskapsbidrag samt förslag till fortsatt forskning.  

Den insamlade empirin indikerar liksom tillämpad teori att det upplevda värdet av revisionen kan 

vara mångfacetterat och kopplat till olika typer av funktioner.  Studiens resultat visar att 

respondenterna anser revisionens viktigaste funktion vara dess kontrollerande och granskande 

funktion, vilket bekräftar Carringtons (2014) resonemang om att revisionen kan skapa värde genom 

att verka som en försäkran. Vissa av respondenterna framhåller att denna kontroll försäkrar dem 

själva om att de gjort rätt, vilket indikerar på skapande av ett emotionellt värde för företagsledaren. 

Andra framhåller istället att revisionen i många fall fungerar som en trygghet för ägare och andra 

intressenter att bolaget gör vad som förväntas av dem, vilket är ett resonemang som återfinns som 

lösning på den agentteoretiska problematiken (Jensen & Meckling, 1976.) Att företagsledarna ser på 

revisionen som en trygghet för företagets ägare och andra intressenter tyder på de upplever ett 

socialt värde av revisionen.   

Resultatet visar att respondenterna i stor utsträcknig ser ägarna och/eller kommuninvånarna (även 

refererade till som hyresgästerna, kunderna, allmänheten) som bolagets viktigaste intressenter. 

Samtliga respondenter uttrycker att revisionen kan fungera som en kvalitetsstämpel och en trygghet 

gentemot dessa, vilket kan ses som värde skapat genom legitimitet för bolaget enligt Carringtons 

(2014) resonemang.  

Att respondenterna i många fall angett att ägarna och/eller kommuninvånarna är bolagets viktigaste 

intressenter och att samtliga dels uttryckt att revisionen i förhållande till dessa intressenter fungerar 

som en kvalitetsstämpel och dels att de ansett revisionens viktigaste funktion vara den externa 

kontrollen, indikerar på att värdet av revisionen till stor del skapas i och med de kontrollerande, 

försäkrande och legitimerande funktionerna av revisionen. Detta går emot både Brobergs (2013) 

och Niklasson och Rosdals (2017) resonemang kring att det funnits anledning att ifrågasätta 

revisionens traditionella uppgift och värdet av den kontrollerande funktionen i relation till företagets 

ägare. Det framgår även i empirin att det kommunala ägandet påverkar inställningen till revisionen, 

vilket bland annat motiveras med att de är måna om att vara transparenta mot det allmänna och att 

de känner ett ansvar att göra rätt. Ett annat motiv som tas upp är faktumet att bolaget är offentligt 
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och att man därför har större incitament till att vilja göra rätt. På så vis kan faktumet att bolagen är 

kommunalt ägda och att företagsledarna indikerar på att det känner ett ansvar inför allmänheten 

antas vara en anledning till att de kontrollerande, försäkrande och legitimerande funktionerna 

upplevs skapa ett större värde i dessa bolag.  

Förutom den kontrollerande och granskande funktionen visar studien även att revisionsrådgivningen 

verkar som en typ av förbättring, vilket bekräftar Svanströms (2008) och Carringtons (2014) 

resonemang. Studien indikerar även att det upplevda värdet av revisionsrådgivningen skiljer sig 

mellan bolagen. Det framgår att det tycks vara ett negativt samband mellan det upplevda värdet av 

revisionsrådgivningen och företagets storlek. Samtliga av företagsledarna i de mindre företagen 

upplever ett större värde av revisionsrådgivningen än vad företagsledarna i de större företagen gör. 

Det framgår även av empirin att ett liknande samband finns gällande den fristående rådgivningen.  

Studien indikerar även att det skapas ett mervärde av revisionen genom den fristående rådgivningen 

enligt Grönroos (1997) definition. Det framgår även av studien att revisorerna är en bra 

kontaktperson till övriga konsulttjänster hos revisionsbyrån och att företagsledarna anser att de har 

en välfungerande kommunikation samt en bra relation med sina revisorer vilket ytterligare skapar 

ett mervärde. Våra respondenters svar tyder således på att en stor del av revisorernas arbete också 

består av dess rådgivande funktion. Detta stödjer Carringtons (2014), Brobergs (2013) och 

Svanströms (2008) resonemang om att en väsentlig och betydande del av revisorernas arbete är dess 

rådgivande roll, trots att studien, som tidigare nämnts, visar på att revisorernas kontrollerande och 

granskande funktion fortfarande är högst aktuell.  

Enligt ovan resonemang finns indikationer på att revisionen utförd av yrkesrevisor har betydande 

funktioner och på så vis även skapar värde till bolagen i olika utsträckning. Respondenternas 

uppfattningar om funktionen och värdet av lekmannarevisionen i bolagen verkar dock inte styrka en 

liknande slutsats. Det framgår av empirin att lekmannarevisionen delvis anses ha en försäkrande 

funktion gentemot ägaren på så vis att den granskar om direktiv efterföljs, vilket kan hänföras till 

Carringtons (2014)  resonemang om revision som försäkran. Dock visar studien även att 

lekmannarevisionen inte i någon större utsträckning bidrar med ett värde till bolagen. Detta 

bekräftar resultatet från SKL:s (2013) praxisstudie som antyder att värdet av lekmannarevisionen av 

bolagsföreträdare anses som lågt och att den heller inte bidrar till beslutsfattande. Studien indikerar 

även att lekmannarevisorernas roll upplevs som otydlig och att värdet av lekmannarevisionen 
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möjligen kunnat vara större om lekmannarevisorerna vart mer pålästa och haft högre kompetens. 

Lekmannarevisionen bidrar på så vis inte med något nämnvärt värde till bolagen i dess nuvarande 

form. Dock antyder dess försäkrande funktion samt önskan från bolagsföreträdarna om en mer 

högkvalitativ lekmannarevision på att den har förutsättningar för att skapa värde om den i större 

utsträckning skulle matcha vad som efterfrågas av den i förhållande till bolagens intressen. 

8.1 Studiens kunskapsbidrag 
Studien har bidragit med kunskap kring företagsledares uppfattning om revision, dess funktion och 

vilka värden detta kan generera till verksamheten i kommunala bostadsaktiebolag. Studien indikerar 

att de kontrollerande, försäkrande och legitimerande funktionerna av revisionen är de som 

huvudsakligen skapar värde för bolagen. Detta tyder på det att dessa funktioner fortfarande är högst 

aktuella vilket går emot resonemang anförda av Broberg (2013) och Niklasson och Rosdal (2017). 

En möjlig förklaring till detta kan vara bolagens kommunala ägande och de faktum att de externa 

intressenterna ses som bolagets viktigaste, samt att bolagen omfattas av offentlighetsprincipen. 

Samtidigt visar studien att revisionen, både direkt och indirekt, i olika utsträckning bidrar med 

rådgivning kring redovisningen och företagets verksamhet. Genom att utforska hur de som 

företräder bolagen uppfattar revisionens funktion och värden ökar förståelsen kring hur revisionen 

kan bidra till verksamheten samt på vilka plan den kan utvecklas, både för revisorer och de som 

företräder bolagen. I denna studie valde vi specifikt att undersöka kommunala bostadsbolag då de 

kommunala aspekterna av verksamheten gör att dessa bolag skiljer sig från de privata aktiebolag 

som tidigare varit föremål för liknande studier. De kommunala bolagen omfattas även av en 

lekmannarevision vilket ytterligare skiljer dem från de privata bolagen. Studien antyder som 

tidigare nämnts att det kan föreligga skillnader mellan privata och kommunala bolag i vilka värden 

man upplever av revisionen. Det finns även tydliga indikationer på att det upplevda värdet av 

lekmannarevisionen är begränsat hos de bolag studien omfattar, vilket kan bero på att dess roll dels 

upplevs som otydlig, men också att man anser att lekmannarevisorerna i stor utsträckning har för 

begränsad kompetens för att utföra sitt uppdrag. Denna slutsats kan bidra till ökad förståelse för 

lekmannarevisorer om hur bolagsföreträdarna upplever lekmannarevisionen och på så vis mynna ut 

i förbättringar inom området.
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8.2 Förslag till fortsatt forskning
Studien ger indikationer på att det kan finnas en skillnad på företagsledares upplevda värde av 

revisionen i kommunala och privata bolag. Flera av våra respondenter har uttryckt att de tror eller 

anser att värdet av och synen på revisionen skiljer sig åt mellan de olika bolagsformerna. Det vore 

därför intressant med en jämförande studie av revisionens värde i kommunala jämfört med privata 

bolag för att ytterligare utforska och eventuellt säkerställa om skillnader föreligger mellan 

bolagstyperna. Studien tyder även på att företagets storlek kan påverka hur företagsledare ser på 

revisionens rådgivande funktion. Det samband skulle ytterligare kunna undersökas för att skapa 

större förståelse för vad som efterfrågas av revisionen beroende på bolagets förutsättningar. Något 

som också varit en intressant aspekt att titta närmre på är hur revisionens värde kan påverka och 

bidra till företagsledares styrning av verksamheten. Detta var något studien i ett tidigt skede även 

avsåg att undersöka, men blev i detta fall för omfattande att genomföra inom ramen för studien.   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Bilaga 1. Intervjuguide

Intervjuguide 

 

Inledande frågor
1. Hur gammal är du?

2. Vilken är din högst avklarade utbildning? Inom vilket ämnesområde?
3. Har du några tidigare befattningar i företaget? Isåfall vilka/ hur länge?

4. Hur länge har du haft din nuvarande roll?
5. Har du arbetet som VD/ekonomichef tidigare? Isåfall hur länge?

6. Hur länge har ni haft nuvarande revisor/revisorer? Från vilket bolag? 

Revisionens nytta och värde
7. Vad anser du är revisionens viktigaste funktion i verksamheten?

8. a. Vad mer anser du att revisionen bidrar med i er verksamhet?  
b. Vilket värde anser du att detta skapar för er verksamhet?

9.  Anser du att revisionen hjälper dig som underlag vid beslutsfattande?
10. Anser du att revisionen har en rådgivande roll i er verksamhet?  

- Om ja, på vilket sätt?  
- Om nej, skulle du önska att den hade det?

11. Anser du att revisionen bidrar till verksamhetens utveckling?  
- Om ja, på vilket sätt?

12. Anser du att ni har en bra relation mer er revisor/ era revisorer? Fungerar samarbetet bra?
13.  Har revisionen övergripande den/ de funktioner du önskar?  

- Om nej, vilka fler funktioner skulle du önska av revisionen?  

Skillnaden mellan de olika revisionsformerna
14. Anser du att det finns en skillnad i vilket värde lekmannarevisionen och revisionen utförd av 

yrkesrevisorn skapar i verksamheten?  
- Om ja, på vilket sätt?

Revisionen i förhållande till verksamhetens intressenter
15. a. Vilka anser du är verksamhetens främsta/viktigaste intressenter?  

b. Vad anser du att revisionen har för roll i förhållande till dessa intressenter? 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16. Hur uppfattar du att revisionen påverkar allmänhetens och intressenternas syn på 

verksamheten och verksamhetens redovisade information?
17.  Tror du att det kommunala ägandet påverkar det upplevda värdet av revisionen?  

- Om ja, på vilket sätt?  
- Om nej, varför inte?

18. Om du tidigare arbetat i ett privat bolag, anser du att det upplevda värdet av revisionen skiljer 
sig mellan privatägda och kommunala bolag?

19. Avslutningsvis, har du något att tillägga?
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