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Sammanfattning 

Titel Upphandling av auktoriserad revisor till kommunala aktiebolag. Vilka faktorer 
påverkar valet av revisionsbyrå? 

Författare Kim Ederstål och Amanda Kaller 

Handledare Torbjörn Tagesson 

Nyckelord Agentteori, auktoriserad revisor, kommunala aktiebolag, revision, 
upphandling. 

Introduktion De kommunala aktiebolagen måste granskas av en auktoriserad revisor. 

Dock måste dessa upphandlas enligt LOU. LOU har kritiserats för att påverka vilka faktorer 

som avgör vilken revisionsbyrå som upphandlas. De kommunala aktiebolagen har också 

kritiseras för att brista i transparens. Få tidigare studier har fokuserat på revision inom 

kommunala aktiebolag på grund av att det hamnar mellan två forskningsfält. Därför är det 

intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar valet av revisor.  

Syfte Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som påverkar om sakkunniga 

yrkesrevisorer anlitade av kommunens revisorer och auktoriserad revisor i kommunens 

bolag upphandlas från samma revisionsbyrå eller inte. 

Metod Studien har en deduktiv ansats eftersom befintliga teorier härleds och ligger till 

grund för studiens hypoteser. En tvärsnittsstudie har genomförts för att 

förklara sambandet mellan olika faktorer och valet av revisionsbyrå. Empirin består av 

primär- och sekundärdata och datainsamling har gjorts genom 

dokumentstudier samt en enkätundersökning. Detta analyseras sedan med hjälp av 

regressionsanalyser.  

Slutsats Studiens resultat visar att det finns faktorer som förklarar valet av 

revisionsbyrå. Upphandlingsprocessen uppvisar ett signifikant samband med valet av 

revisionsbyrå.  





Abstract 

Title Procurement of certified auditors in municipal corporations. Which factors affect the 

choice of audit firm?   

Authors Kim Ederstål and Amanda Kaller 

Advisor Torbjörn Tagesson 

Key words agency theory, certified auditor, municipal corporations, auditing, 

procurement. 

Introduction Municipal corporations require auditing by a certified auditor. These must 

be procured in accordance with Swedish legislation (LOU). However, this process of 

procurement has been criticized for affecting auditor choice while Municipal corporations 

have been criticized for lacking transparency. The fact that municipal corporations are 

considered part of both the private and public sector have lead to few studies focused on 

this type of organization. Auditing in municipal corporations is therefor of interest to study.  

Aim The aim of this thesis is to explain which factors affect whether or not municipal 

auditors and certified auditors for the municipal corporations are procured from the 

same audit firm. 

Method A deductive approach is used for creating hypotheses based on existing theories. 

In order to explain the relationship between different factors and the choice of audit firm 

we use a cross-sectional design. Secondary data is gathered through documents and a 

survey is designed for the purpose of collecting primary data. The data is analyzed through 

regression analysis.  

Conclusion Results show factors affecting the choice of audit firm. There is a 

significant relationship between the procurement process and the choice of audit firm.  
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1. INLEDNING

I detta kapitel presenteras en introduktion till ämnet. Detta följs av en problematisering 

som lyfter kritik inom ämnet samt tidigare forskning, vilket leder fram till uppsatsens 
syfte. Slutligen presenteras uppsatsens disposition.  

1.1. INTRODUKTION	

Idag finns det 1677 kommunala aktiebolag i Sverige (SCB, 2016). Dessa bolag utgör en stor 

del av den kommunala verksamheten och är betydande för Sveriges samlade ekonomi 
(SKL, 2006). De kommunala aktiebolagen verkar inom både den offentliga sektorn och på 

den privata marknaden vilket särskiljer dem från övriga aktiebolag i Sverige (Collin et al., 

2009). De drivs således i en kapitalistisk bolagsform samtidigt som de syftar till att bidra 
med allmännyttiga intressen (Collin et al., 2009). Detta leder till att de kommunala 

aktiebolagen måste följa både aktiebolagslagen (ABL) och kommunallagen (Albrektson & 
Adrell, 2001). De måste därför granskas av en auktoriserad revisor, precis som ett privat 

aktiebolag (ABL, 9 kap. 1 §). Den auktoriserade revisorn ska granska bolagets finansiella 
rapporter och pröva ansvarsfrihet för styrelse och VD (Dahlqvist et al., 2015). 

Revisionsberättelsen upprättas i huvudsak till bolagets ägare men är av intresse för andra 

intressenter (ibid).   

Att aktiebolagen ska granskas av en auktoriserad revisor särskiljer bolagen från 
kommunens övriga verksamhet. Kommunen har inte något krav på att verksamheten skall 

revideras av en auktoriserad revisor. Istället granskas kommunens verksamhet av 
förtroendevalda revisorer som väljs av kommunfullmäktige (Cassel, 2000). De 

förtroendevalda revisorerna verkar även som lekmannarevisorer och granskar kommunens 

aktiebolag (SKL, 2015). Enligt kommunallagen (9 kap. 8 § 1 & 2 st.) ska de förtroendevalda 
revisorerna ta hjälp av sakkunniga yrkesrevisorer i den omfattning som behövs för att 

fullgöra granskningen enligt god revisionssed. De sakkunniga yrkesrevisorerna upphandlas 
från en extern revisionsbyrå (SKL, 2016). 

Behovet av revision kan förklaras utifrån agentteorin (Flint, 1988). Incitament för revision 

uppstår genom att principalen överlåter beslutsfattandet till agenten vilket leder till ett 

behov av kontroll (Jensen & Meckling, 1976). Det agentteoretiska förhållandet är dock 
komplicerat i ett kommunalt aktiebolag. De kommunala aktiebolagen ägs av kommunen 

och kan därför ses som aktiebolagets principal (Collin et al., 2009). Enligt kommunallagen 
ska kommunfullmäktige utse samtliga styrelseledamöter i det kommunala aktiebolaget 



1-2

(Albrektson & Adrell, 2001). Enligt Jensen & Meckling (1976) uppstår inget agentproblem 

om ägare och styrelse utgör samma personer. Behovet av revision i kommunala aktiebolag 
kan därför ifrågasättas, eftersom ägaren har full kontroll över bolagets verksamhet.  

Kommunen utgörs av kommunfullmäktige som väljs av kommuninvånarna. Detta skapar i 
sin tur ytterligare ett agentteoretiskt förhållande med kommuninvånarna som principal och 

kommunen som agent (Collin et al., 2009). Eftersom de kommunala aktiebolagen är en del 
av den kommunala verksamheten kan således även kommuninvånarna ses som principal 

till de kommunala aktiebolagen. Det kan uppstå en problematik i att både 
kommunfullmäktige och kommuninvånarna ses som principal till det kommunala 

aktiebolaget. Detta på grund av att det kan ifrågasättas om de båda principalernas behov av 

revision kan likställas eftersom det finns olika behov av kontroll (Jensen & Meckling, 1976; 
Zimmerman, 1977). Kommuninvånarna har ett intresse av att verksamheten inom den 

kommunala sektorn drivs i syfte att gynna samhällsnyttan samt att de resurser de 
tillhandahåller, i form av skattemedel, används på ett optimalt sätt (Zimmerman, 1977). 

Däremot är deras möjlighet att kontrollera de kommunala aktiebolagen begränsad till 
kommunvalen och de har därför enbart en indirekt påverkan över de beslut som fattas 

inom kommunen och dess aktiebolag (ibid). Istället är det olika instanser inom kommunen 
som tar beslut. Det är alltså dessa som upphandlar och har en påverkan på valet av 

revisionsbyrå till de kommunala aktiebolagen.  

Speciellt för de kommunala aktiebolagen är att de granskas av både en auktoriserad revisor 

och en lekmannarevisor (SKL, 2015). Enligt Tengdelius (2016) (se appendix 1), anställd på 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är det av intresse att undersöka om samma 

revisionsbyrå upphandlas till både sakkunniga yrkesrevisorer samt auktoriserad revisor till 

de kommunala aktiebolagen och vad som påverkar utfallet. Detta eftersom det råder 
tvetydigheter i huruvida kommuner strävar efter samordningsfördelar eller ökad 

kunskapsutväxling (ibid). 
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1.2. PROBLEMATISERING

De kommunala aktiebolagen har kritiserats för att inte vara tillräckligt transparanta och för 

att brista i sitt ansvarsutkrävande (Albrektson & Adrell, 2001; Meyer & Månsson, 2009; 
Erlingsson et al., 2014). Enligt Erlingsson (2006) har korruptionsnivån i Sveriges 

kommuner ökat på grund av en ökad bolagisering av kommunal verksamhet. En anledning 
till detta kan vara att dessa bolag går under både kommunallalagen och aktiebolagslagen 

(ibid). Å ena sidan råder offentlighetsprincipen som anger att allmänheten har rätt till 
insyn i bolagen (Albrektsson & Adrell, 2001). Å andra sidan ger aktiebolagslagen företagen 

rätt att dölja affärshemligheter (Cassel, 2000). På grund av detta kan de kommunala 

aktiebolagen möjliggöra för politiker att dölja oegentligheter och affärstransaktioner 
(Cassel, 2000). Hyltner & Velasco (2009) hävdar till och med att vissa kommunala 

aktiebolag bildats i syfte att förhindra insyn i den kommunala verksamheten. För att 
minska denna asymmetri kan revisionen ses som ett verktyg (Jensen & Meckling, 1976). 

Därav anser vi att det finns ett intresse att studera kommunal revision. 

Den auktoriserade revisorn till de kommunala aktiebolagen måste upphandlas enligt Lagen 

(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) (12 §). Detta betyder att upphandlingen 
måste följa lagstadgade kriterier (ibid). Syftet med LOU är att optimera användandet av 

skattebetalarnas pengar genom att reglera att det mest fördelaktiga avtalet inleds (Ramberg 
& Reepalu, 2013). LOU har dock kritiserats för att inte leva upp till detta och istället 

motverka upphandling av lönsamma och flexibla kontrakt (ibid).  LOU har också kritiserats 
för att hämma konkurrensen mellan leverantörer på grund av att upphandlingen ofta sker 

samordnat för att spara kostnader och effektivisera upphandlingstiden (Ramberg & 

Reepalu, 2013). Det går att ifrågasätta om samordnad upphandling påverkar vilka faktorer 
som avgör vilken revisionsbyrå som upphandlas. Enligt Haglund & Brunström (2012) 

utvärderas ofta kommunala revisionstjänster utifrån pris istället för kvalitativa faktorer och 
de anser att detta inte är förenligt med god revisionssed. I linje med detta visade Tagesson 

et al. (2015) att upphandling enligt LOU leder till att kommunen övervägande väljer 
sakkunniga yrkesrevisorer från den revisionsbyrån som erlagt lägst pris. Att enbart välja 

revisionsbyrå utifrån pris har visat sig leda till en negativ påverkan på den totala 

revisionskvaliteten (U.S. General Accountability Office, 1987). Politiker har anklagats för att 
ha mottagit mutor mot att godkänna osanna fakturor (Goldstein, 2010).  Enligt Ramberg & 

Reepalu (2013) är detta ett bevis på att LOU inte är ett effektivt medel mot korruption. Det 
har också visat sig att mutbrott och andra oegentligheter sällan uppdagas av en revisor 

(Mellgren, 2014). Vi tolkar denna kritik som att det finns ett behov av att studera 
upphandlingen av auktoriserad revisor och därför vilka faktorer som är avgörande för valet 

av revisionsbyrå till de kommunala aktiebolagen. 
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Nämnvärt är även avsaknad av studier om kommunala aktiebolag, inte minst rörande 

upphandling av dess revisorer samt vilka faktorer som påverkar valet av revisionsbyrå. 

Anledningen kan vara att dessa typer av aktiebolag hamnar mellan två forskningsfält, det 

offentliga och det privata (Koppell, 2003). Resultat från forskning inom den privata sektorn 

är svårt att applicera på den offentliga sektorn på grund av att upphandlingen av 

revisionsbyrå sker enligt LOU. De kommunala aktiebolagen skiljer sig också mot de privata 

aktiebolagen i organisationsstruktur, finansiell risk samt kultur (Tate, 2007). De 

kommunala aktiebolagen har hittills fått lite uppmärksamhet inom forskningen i Sverige 

trots att dessa bolag har ökat i antal (Koppell, 2001). Tidigare forskning inom revision med 

fokus på kommunala aktiebolag har främst genomförts i andra länder än i Sverige (se US 

General Accountability Office, 1987; Copley et al., 1995; Cohen & Leventis, 2013). Denna 

studie syftar till att fylla den kunskapslucka som finns om upphandling av revisionstjänster 

till kommunala aktiebolag. Studien kan bidra med kunskap för att förbättra 

ansvarsutkrävande och kontroll inom kommunala aktiebolag samt öka kunskapen om 

upphandling inom kommunal sektor.  

I denna studie undersöks valet av revisionsbyrå till Sveriges kommunala aktiebolag. Valet 

av revisionsbyrå operationaliseras som huruvida sakkunniga yrkesrevisorer som anlitas av 

kommunens valda revisorer och auktoriserad revisor i bolaget, upphandlas från samma 

revisionsbyrå.  Genom denna vinkel kan vi fånga intressanta aspekter inom 

upphandling av revisionstjänster till kommunala aktiebolag, där vi funnit avsaknad av 

kunskap. Vidare prövas flera faktorer för att testa om dessa påverkar om sakkunniga 

yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå eller 

inte. Dessa faktorer är revisionsarvode, revisorsbyråns marknadsandel, 

upphandlingsprocessen, kommunstorlek, skattesats och politisk konkurrens. 

1.3. SYFTE	

Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som påverkar om 

sakkunniga yrkesrevisorer anlitade av kommunens revisorer och auktoriserad revisor i 

kommunens bolag upphandlas från samma revisionsbyrå eller inte.   
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1.4. DISPOSITION		

 

Metod 

I detta kapitel presenteras studiens forskningsansats och teoretiska utgångspunkter. 

Studien har en deduktiv ansats och utgår från agentteorin samt institutionell tröghet. 

Kapitlet avslutas med relevant institutionalia.  

Teori 

I denna del av studien presenteras en kort sammanfattning av tidigare studier inom ämnet. 

Vidare presenteras studiens modell vilken består av nio hypoteser som ligger till grund för 
den empiriska insamlingen. 

Empirisk metod  

Här presenterar vi studiens undersökningsmetod samt hur vi har samlat in studiens 
datamaterial. Vi redogör för studiens urval samt presenterar en bortfallsanalys för den 

delen av urvalet som inte kunde tas med i undersökningen. Vi beskriver även hur syftet har 
operationaliserats.  

Analys  

Analysen består av fem avsnitt, beskrivande statistik, bivariat analys, regressionsmodeller 
samt prövning av hypoteser. För att testa vår modell genomförs fyra logistiska regressioner. 

Vidare genomför även två kompletterande linjära regressioner för att testa resultatet 

ytterligare.  

Slutsats  

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av studiens resultat tillsammans med 

reflektioner och slutsatser. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.   
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2. VETENSKAPLIG	METOD

I detta kapitel presenteras studiens forskningsansats och teoretiska utgångspunkter. 

Studien har en deduktiv ansats och utgår från agentteorin samt institutionell tröghet. 
Kapitlet avslutas med relevant institutionalia.  

2.1. FORSKNINGSANSATS	

Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som påverkar valet av revisionsbyrå 
till Sveriges kommunala aktiebolag.  Studien har en deduktiv ansats eftersom vi utgår från 

tidigare forskning och teorier inom ämnesområdet (Jacobsen, 2002). Från den tidigare 
forskningen härleds flera hypoteser vilka ligger till grund för den empiriska insamlingen 

(Bryman & Bell, 2013). En deduktiv ansats anses relevant eftersom tidigare studier 
undersökt vilka faktorer som påverkar valet av revisionsbyrå inom både kommunal och 

privat sektor (se Knechel et al., 2008; Almer et al., 2014; Tagesson et al., 2015).  

De faktorer som testas i studien har valts utifrån resultat från tidigare forskning (ex. 

Samuelsson & Zeckhauser, 1988; Johnsen, 2004; Falkman & Tagesson, 2008; Tagesson et 
al., 2015 m.fl.). Vi är dock medvetna om att det finns en risk att en deduktiv ansats leder till 

att viktiga faktorer förbises (Jacobsen, 2002). Det finns även en risk att relevansen av 
hypoteserna först bekräftas efter att datainsamlingen är utförd (Bryman & Bell, 2013). 

Eftersom hypoteserna utgår från forskning och teorier som är nära avgränsat till denna 

studies forskningsområde kan studiens relevans ändå anses hög (Jacobsen, 2002).   

2.2. TEORETISKA	UTGÅNGSPUNKTER	

Denna studie utgår från ett eklektiskt synsätt då hypoteser utformas baserat på blandade 
teorier utan att dessa befästs i en övergripande teori. Agentteorin är studiens huvudsakliga 

teori men även teorin om institutionell tröghet används för att utforma vissa hypoteser.  

Enligt agentteorin uppstår ett behov av kontroll när principalen överlåter beslutsfattandet 

till agenten (Jensen & Meckling, 1976). Denna teori kan appliceras på alla typer av 
organisationer, inklusive kommunal verksamhet (Zimmerman, 1977). I detta fall kan 

kommuninvånarna ses som principal och styrelsen i aktiebolaget som dess agent (Collin et 
al., 2009). Teorin antar att alla individer agerar för att maximera sitt välstånd och det finns 
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därför en risk att agenten inte handlar i principalens intresse (Jensen & Meckling, 1978). 

Grunden i teorin är att det uppstår intressekonflikter mellan agenten och principalen. Detta 
skapar incitament för principalen att kontrollera och påverka agentens handlande.  På 

grund av att principalen överlåtit sin kontroll till agenten uppstår informationsasymmetri, 
där agenten har ett informationsövertag över principalen (ibid). Revisionens funktion är 

alltså att öka trovärdigheten i de finansiella rapporterna som företagsledningen lämnat till 

ägaren, med andra ord att reducera de problem som uppstår på grund av 
informationsasymmetrin (Baber, 1983). Tidigare forskning som undersökt valet av 

revisionsbyrå inom båda privat och kommunal sektor har använt sig av agentteorin som 
utgångspunkt i sin undersökning (se Knechel et al., 2008; Cohen & Leventis, 2013). Därav 

anses agentteorin lämplig för denna studie.   

Teorin om institutionell tröghet deduceras för att förklara hur olika individer handlar och 

tar beslut. Denna teori utgår från organisationers oförmåga anpassa sig till förändrade yttre 
faktorer (Samuelsson & Zeckhauser, 1988). Fenomenet existerar i relation till 

organisationens miljö. Denna kan mätas i hur lång tid det tar för organisationen att anpassa 
sig i förhållande till den tid det tar att samla in och bearbeta ny information (Hannan & 

Freeman, 1984). Enligt Samuelsson & Zeckhauser (1988) agerar individer ofta enligt status 
quo. Teorin om status quo anger att, oavsett ny information kommer en individ vara 

oförmögen att ta nya beslut, eftersom individen trivs bäst i oförändrat tillstånd. Beroende 

på hur stark åsikt en individ har avseende det beslut som skall tas kommer denne vara mer 
eller mindre benägen att agera enligt status quo (Samuelsson & Zeckhauser, 1988). 

2.3. INSTITUTIONALIA	

De kommunala aktiebolagen går under både kommunallagen (1991:900) och 
aktiebolagslagen (ABL) (2005:551) (Palm, 2004; Hansson & Henningsson, 2016). Enligt 

ABL (9 kap. 1 §) är ett aktiebolag skyldig att granskas av en revisor om villkoren enligt 
tredje stycket i samma paragraf är uppfyllt. De kommunala aktiebolagen går under Lagen 

(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) i de fall upphandlingsbeloppet överstiger det 

tröskelvärde som lagen anger (LOU, 1 kap. 2 § 2 st. 2p.). Detta kan genomföras på olika sätt 
och lagen reglerar inte vem som har i uppdrag att ansvara för upphandlingen, utan detta är 

upp till varje enskild kommun. Oavsett vem som upphandlar lämnas ett förslag till 
aktiebolagets bolagstämma som slutligen beslutar om vilket revisionsbyrå som anlitas 

(ABL, 9 kap. 8 §). Uppdragsbeskrivning och kravspecifikation ska normalt upprättas enligt 
LOU. Vidare ska de anbud som inkommer prövas utifrån pris eller det som är mest 

ekonomiskt fördelaktigt (Upphandlingsmyndigheten, 2016).  
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Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige utse en av kommunens förtroendevalda 

revisorer till lekmannarevisor hos varje hel- och delägt dotterbolag (3 kap. 18 a §). 
Lekmannarevisorn ska granska det kommunala aktiebolagets verksamhet 

(Kommunallagen, 9 kap. 9 § 1 & 2 st.).  Lekmannarevisorn skall ta hjälp av sakkunniga 
revisorer från externa revisionsbyråer (i denna uppsats sakkunniga yrkesrevisorer) i den 

utsträckning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed 

(Kommunallagen, 9 kap. 8 § 2 st.).  

Enligt kommunallagen kan kommunfullmäktige överlämna angelägenheter till en juridisk 
person, dvs. ett aktiebolag (Kommunallagen, 3 kap. 16 §).  För ett kommunalt aktiebolag 

råder offentlighetsprincipen eftersom det går under offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) (OSL) (Kommunallagen, 3 kap. 16 § 3 st.). Offentlighetsprincipen innebär att 
alla invånare i samhället ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (Regeringskansliet, 

2013). Det finns dock bestämmelser som inskränker på offentlighetsprincipen (ibid) 
eftersom att kommunala aktiebolag även går under aktiebolagslagen vilket leder till att 

sekretessregler kvarstår (Cassel, 2000). Sekretessreglerna gäller för kommunens bolag som 
driver affärsverksamhet för affärs- och driftsförhållanden (OSL, 19 kap. 1 § 1 st.).  
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3. TEORI

I denna del av studien presenteras en kort sammanfattning av tidigare studier inom 
ämnet. Vidare presenteras studiens modell vilken består av nio hypoteser som ligger till 

grund för den empiriska insamlingen. 

3.1. FAKTORER	SOM	KAN	PÅVERKA	VALET	AV	REVISIONSBYRÅ	

Forskning som studerat valet av revisionsbyrå har främst avgränsat sin undersökning till 

den privata marknaden (ex. Abbot & Parker, 2000; Knechel et al., 2008; Hope et al., 2009; 
Ettredge et al. (2009); Almer et al., 2014).  Knechel et al. (2008) undersökte valet av 

revisionsbyrå hos små och medelstora företag. Deras resultat visade att företagets 
organisation och nivå av komplexitet påverkar vilken revisionsbyrå som slutligen väljs. 

Enligt Knechel et al. (2008) är valet av revisionsbyrå relaterat till bolagets storlek och 
behov av lånat kapital, då detta påverkar efterfrågan av en högre revisionskvalitet.  

Vidare är De Angelo (1981) en av flera forskare som hävdar att revisionsbyråerna inom big 
4 kan erbjuda en högre revisionskvalitet än mindre revisionsbyråer. Enligt De Angelo 

(1981) definieras revisionskvalitet som revisionsbyråns förmåga att upptäcka felaktigheter 
och avvikelser i de finansiella rapporterna. Palmrose (1986) menar också att större 

revisionsbyråer kan erbjuda en högre service än mindre revisionsbyråer vilket i sin tur kan 
associeras med högre revisionskvalitet. Enligt Ettredge et al. (2009) kommer företag som 

efterfrågar en högre revisionskvalitet att välja en revisionsbyrå inom big 4 (eller big 5). 

Deras undersökning visade att företagets storlek, tillväxtmöjligheter och kapitalintensiteten 
har ett positivt signifikant samband med att en revisionsbyrå inom big 4 (eller big 5) 

anlitas.   Hope et al. (2009) visade i sin undersökning att den nationella kulturen, främst 
landets nivå av transparens, påverkar valet av revisionsbyrå. De fann att företag med en 

mer sluten företagskultur är mindre benägen att anlita en revisionsbyrå av big 4, med 
anledning av att dessa revisionsbyråer erbjuder en högre revisionskvalitet.  

Abbot & Parker (2000) studerade förekomsten av revisionskommitté i privata aktiebolag 

och valet av revisionsbyrå. De fann att en revisionskommitté i större utsträckning valde en 

revisionsbyrå som associerades med högre industrispecialisering. Detta är i linje med 
Almer et al. (2014) som visade att en revisionskommitté föredrar en revisionsbyrå med ett 

rykte av hög industri och teknisk expertis i kombination med förmåga att upptäcka 
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felaktigheter.  Resultatet indikerar att kompetens om revision påverkar valet av 

revisionsbyrå (Abbot & Parker, 2000).  
 

Guedami et al. (2009) undersökte hur valet av revisionsbyrå förändras i och med att 
aktiebolag privatiserats. Mer specifikt undersökte de hur ägarstrukturens förändring 

påverkar efterfrågan av en högre revisionskvallitet. Deras resultat visade att sannolikheten 

att en revisionsbyrå av big 4 anlitas, ökar om företaget privatiseras. De tolkade resultatet 
som att valet av revisionsbyrå främst påverkas av ägarens strävan efter att uppnå 

transparens i verksamheten vilket också speglas i efterfrågan av revisonskvalitet (ibid).  
 

I en studie av Tate (2007) undersöktes vad som påverkar valet av revisionsbyrå inom 
ideella organisationer.  Resultatet visade att förändringar i ledningens och organisationers 

operationella rykte påverkar valet av revisionsbyrå. Vidare visade de, likt vinstdrivande 

företag, att företagsstorlek och revisionsarvode påverkar valet av revisionsbyrå (ibid).   
 

Tagesson et al. (2015) studerade valet av sakkunniga yrkesrevisorer till den kommunala 
verksamheten. Resultatet av denna studie visade att den revisionsbyrå som erbjöd lägst pris 

övervägande var den som slutligen upphandlades. De menade att anledningen till detta 
resultat var att upphandlingen inom den kommunala sektorn måste följa LOU samt att 

inkilningsprissättning förekommer på den offentliga marknaden (ibid).  

 
I denna studie har vi utgått från forskning både inom privat och offentlig sektor för att 

bygga våra hypoteser. Detta eftersom de kommunala aktiebolagen verkar inom båda dessa 
marknader (Collin et al., 2009). De faktorer som ingår i undersökningen är 

revisionsarvode, revisionsbyråns marknadsandel, upphandlingsprocess, kommunstorlek, 
skattekraft och politisk konkurrens.  

        

3.2. VÅR	MODELL	

 

Modellen bygger på ett flertal faktorer som kan tänkas ha en påverkan på valet av 
revisionsbyrå till de kommunala aktiebolagen. För att undersöka studiens syfte härleds 

hypoteser från tidigare forskning inom både privat och kommunal sektor.  Totalt består 
modellen av nio hypoteser.  

 

3.2.1.  SAKKUNNIGA YRKESREVISORER OCH AUKTORISERAD REVISOR 

UPPHANDLAS FRÅN SAMMA REVISIONSBYRÅ  
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Upphandling av auktoriserad revisor till kommunala aktiebolag måste göras i enlighet med 

samma lag som vid upphandling av sakkunniga yrkesrevisorer (LOU). Det kan därför 
tänkas att båda revisorerna upphandlas från samma revisionsbyrå eftersom lagen reglerar 

de kriterier som ligger till grund för upphandlingen. Vidare upphandlas de båda 
revisionstjänsterna från samma marknad av revisionsbyråer, vilket begränsar 

valmöjligheten. Huruvida sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas 

från samma revisionsbyrå kommer i denna studie användas som beroende variabel för att 
studera vilka faktorer som kan påverka valet av revisionsbyrå.  

Det finns argument för att kommunen skulle välja att upphandla sakkunniga yrkesrevisorer 

och auktoriserad revisor från samma revisionsbyrå. Organisationer antas sträva efter att 

minimera produktions- och transaktionskostnader (Johnsen et al., 2004). Att kommunen 
upphandlar flera tjänster tillsammans, istället för att utföra flera extensiva 

upphandlingsprocesser, kan tänkas leda till att upphandlingskostnader totalt sett sjunker 
inom kommunen (Se Simunic, 1984; Palmrose, 1986; Firth, 1997). Detta motiveras även av 

att tid och skattemedel istället kan allokeras till de verksamhetsområden inom kommunen 
som kommuninvånare anser viktiga (Collin et al., 2009). På så sätt kan politiker samla 

kommuninvånares röster inför nästkommande val och därav öka sina chanser för omval 
(Falkman & Tagesson, 2008).  

Argumentet stärks även av att valet av revisionsbyrå inte görs av kommuninvånarna som är 
den yttersta principalen. Kommuninvånarnas förmåga att utöva kontroll över de 

kommunala aktiebolagen är, till skillnad från dess ägare, begränsad till kommunvalen 
(Zimmerman, 1977). Samtidigt har inte kommuninvånarna tillräcklig med kunskap för att 

ställa krav på revisionen i de kommunala aktiebolagen. Detta leder till att 

kommuninvånarnas incitament för revision kan anses låga och att det enbart är 
kommunen, dvs. aktiebolagets ägare, som drar nytta av revisionen (ibid). Eftersom 

kommunen oftast utgör både ägare och styrelse i det kommunala aktiebolaget, kan 
incitamenten för att granska sin egen verksamhet anses låga (Jensen & Meckling, 1976). 

Därmed kan det tänkas att kostnaden av att utföra extensiva upphandlingsprocesser till alla 
tjänster anses för hög.  

Ytterligare argument för att kommunen skulle upphandla sakkunniga yrkesrevisorer och 
auktoriserad revisor från samma revisionsbyrå är att individer trivs bäst i oförändrat 

tillstånd och oftast agerar enligt status quo (Samuelsson & Zeckhauser, 1988). Samuelsson 
& Zeckhauser (1988) menar att då en individ står inför ett nytt beslut kommer denne oftast 

hålla fast vid sitt tidigare val, även vid nya valmöjligheter. Enligt denna teori kan det alltså 
antas att om samma individ inom kommunen upphandlar flera revisionstjänster kommer 

denne upphandla samtliga tjänster från samma revisionsbyrå.  
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Revision är en professionell service som kräver ett pågående samarbete mellan revisorn och 

den som revideras (Johnsen et al., 2004). Genom att sträva efter att uppnå en långsiktig 
relation med revisorerna kan revisions- och transaktionskostnader minimeras. Detta på 

grund av att revisorer verksamma inom samma revisionsbyrå kan samarbeta och dela med 
sig av den kunskap och erfarenhet de har om kommunen. Det kan därför antas att 

kommunen upplever en ökad nytta av revisionen genom att upphandla revisionstjänster till 

kommunen och de kommunala aktiebolagen från samma revisionsbyrå. Detta är i linje med 
tidigare forskning inom privat sektor som visat att klienter föredrar en revisor med kunskap 

om företaget och dess miljö (Carcello et al., 1992; Behn et al., 1997).  

Med bakgrund av ovanstående utgår denna studie från att upphandlaren kommer väga den 

kostnad som uppstår av att olika revisionsbyråer utvärderas, mot den nyttan som uppstår i 
form av kostnadseffektivisering genom samordningsfördelar. Detta leder oss till studiens 

första hypotes: 

H1: Sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor till det kommunala 
aktiebolaget upphandlas från samma revisionsbyrå.  

Huruvida kommunen upphandlar sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor från 
samma revisionsbyrå kan komma att påverkas av kommunens incitament för kontroll. 

Denna kontroll kan i sin tur påverkas av kommun-, byrå- och företagsspecifika faktorer. 
Nedan presenteras de faktorer som utgör studiens oberoende variabler.  

3.2.2. REVISIONSARVODE 

Tidigare forskning har undersökt revisionsarvodets påverkan på valet av revisionsbyrå (ex. 

Beattie & Fearnley, 1988; Simon & Francis, 1988; Almer et al., 2014; Tagesson et al., 2015). 
Tagesson et al. (2015) undersökte vilka faktorer som påverkar valet av sakkunniga 

yrkesrevisorer inom kommunen. De kom fram till att 72 % av kommunerna väljer den 
revisionsbyrå som erbjuder lägst pris. De menar att detta kan bero på att upphandlingen av 

yrkesrevisorer måste följa LOU. Att utvärdera revisionsbyråerna utefter pris kan anses 
enklare eftersom det minimerar risken att upphandlingen överklagas (ibid).  

Upphandlingen av revisionsbyrå till de kommunala aktiebolagen måste följa LOU om 
upphandlingen överstiger ett visst belopp (Albrektson & Adrell, 2001). Det kan därför 

tänkas att samma utfall uppstår även för upphandling av auktoriserade revisorer, dvs. att 
den revisionsbyrå som erbjuder lägst revisionsarvode är den som upphandlas. Det har visat 

sig vanligt förekommande att revisionsbyråerna använder sig av inkilningspris på den 

offentliga marknaden (se Simon & Francis, 1988; Tagesson et al., 2015). Detta kan ses som 
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ett bevis på att revisionsarvode är en avgörande faktor för vilken revisionsbyrå som 

upphandlas. Beattie & Fearnley (1988) visade i sin undersökning att signifikant reducerat 
pris leder till att revisionsbyrån byts ut till förmån för den som erbjudit lägst pris. 

Almer et al. (2014) studerade valet av revisionsbyrå inom den privata sektorn. De kom fram 
till att revisionsarvodets påverkan på valet av revisionsbyrå är mindre om arvodet håller sig 

inom rimliga marginaler jämfört med konkurrerande byråer (ibid). Eftersom de 
kommunala aktiebolagen verkar inom både den privata och den kommunala sektorn 

(Collin et al., 2009) skulle detta resultat kunna vara applicerbart även för kommunala 
aktiebolag. Det kan därför antas att valet av revisionsbyrå påverkas av revisionsarvode om 

de olika byråernas priser betydligt avviker från varandra. Detta leder oss fram till 

hypotesen:  

H2: Olika revisionsarvode leder till att sakkunniga yrkesrevisorer och 
auktoriserad revisor inte upphandlas från samma revisionsbyrå.  

3.2.3. MARKNADSANDEL

Det kan tänkas att respektive revisionsbyrås marknadsandel påverkar vilken byrå som 

upphandlas. Detta eftersom en revisionsbyrå med högre marknadsandel ofta förknippas 
med högre industrispecialisering och revisionskvalitet (Balsam et al., 2013). En 

specialiserad byrå är mer benägen att anmärka på felaktigheter och avvikelser i de 
finansiella rapporterna. Det kan därför vara en fördel att anlita en revisionsbyrå med 

kunskap om företaget och branschen för att uppnå en effektivare revison (ibid).  Vidare 
visade Dunn & Mahyew (2004) att företagare föredrar en specialiserad revisionsbyrå 

eftersom det signalerar legitimitet.     

Eftersom revisionskvalitet är svårt att mäta, utvärderas istället revisionsbyråer utefter 

andra faktorer (DeAngelo, 1981). En av dessa faktorer kan vara revisionsbyråns rykte (ibid). 
En hög marknadsandel kan likställas med att revisionsbyrån har ett bra rykte och kan 

därför påverka valet av revisionsbyrå (Hogan & Jeter, 1999). Det kan därför tänkas att 
marknadsandel kommer vara en faktor som påverkar valet av revisionsbyrå. 

Hogan & Jeter (1999) kom fram till att marknadsledande revisionsbyråer ökar sina 
marknadsandelar snabbare än de som har lägre marknadsandelar. De tolkade detta som att 

ju mer specialiserad revisionsbyrån är inom marknaden, desto fler lockas att anlita just 
denna byrå. Även Dunn & Mahyew (2004) visade att de revisionsbyråer som har en stark 

marknadsposition inom en bransch investerar mer för att försvara denna position. Detta 

kan tolkas som att marknadsandel kan påverka sannolikheten att sakkunniga 
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yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå.  Detta leder 

oss till hypotesen:   

H3: Större marknadsandel leder till att sakkunniga yrkesrevisorer och 

auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbolag.  

3.2.4. UPPHANDLINGSPROCESS

Tidigare forskning har visat att vem som genomför upphandlingen har påverkan på valet av 

revisionsbyrå (Copley & Doucet, 1993; Abbott & Parker, 2000). Då upphandlingen i detta 
fall ska genomföras i enlighet med LOU styrs upphandlingen av lagstadgade kriterier. Detta 

medför att samma utvärderingskriterier gäller oavsett vem som genomför upphandlingen. 

LOU ger däremot utrymme för tolkning av vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt (4 kap. 
19 §). Då Öhman (2007) visat att olika individers uppfattning av syftet med revision skiljer 

sig åt, kan detta tänkas påverka de tolkningar som måste göras av upphandlaren. Enligt 
agentteorin antas individer agera i egenintresse (Jensen & Meckling, 1976). Följaktligen 

kan olika individer anse att olika faktorer är viktiga vid en upphandlingsprocess. Därmed 
kan detta leda till att olika faktorer tas i beaktande beroende på vem som utför 

upphandlingen.  

Enligt Samuelsson & Zeckhauser (1988) varierar en persons benägenhet att agera enligt 

status quo i grad med hur starka åsikter individen har när denne står inför olika 
valmöjligheter. I det fall individen har en stark åsikt om det val som ska tas, minskar 

sannolikheten att agera enligt status quo (ibid). En individ med starka åsikter om revision 
kommer vara mindre benägen att upphandla samma revisionsbyrå endast på grund av att 

oförändrat tillstånd ska råda. Det kan därför tänkas att individers olika starka åsikter om 

revision påverkar upphandlingen. Detta leder oss fram till hypotesen: 

H4: Upphandlingsprocessen påverkar om sakkunniga yrkesrevisorer och 
auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå.  

Abbot & Parker (2000) kom fram till att valet av revisionsbyrå inom privata aktiebolag 
påverkas om en oberoende revisionskommitté tillsätter revisionsbyrån. Den kunskap en 

oberoende revisionskommitté besitter anses förbättra och effektivisera valet av 
revisionsbyrå (ibid). Enligt Abbot & Parker (2000) finns det också ett positivt samband 

mellan revisionens kvalitet och om en revisionskommitté tillsätter revisionsbyrån.  

I vissa kommuner har kommunfullmäktige delegerat upphandlingen av det kommunala 

aktiebolagets revisionsbyrå till kommunens förtroendevalda revisorer. Resultatet från 
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Abbot & Parker (2002) kan i detta fall tillämpas analogt. De förtroendevalda revisorerna 

anses besitta högre kunskap om hur revisionen ska vara utformad samt vilka kriterier som 
bör vara av vikt vid upphandling av revisionsbyrå. Valet av revisionsbyrå borde därför 

påverkas av att kommunens förtroendevalda revisorer ansvarar för upphandlingen.  

Det kan även tillägas att de förtroendevalda revisorerna utses till lekmannarevisorer inom 

de kommunala aktiebolagen. De samarbetar således med både de sakkunniga 
yrkesrevisorerna och bolagens auktoriserade revisor (Kommunallagen (1991:900)). Det kan 

tänkas att de förtroendevalda revisorerna ser samordningsfördelar med att anlita samtliga 
tjänster från samma revisionsbyrå om de anser detta leda till ett effektivare samarbete. Om 

de förtroendevalda revisorerna upphandlar både de sakkunniga yrkesrevisorerna och den 

auktoriserade revisorn till de kommunala aktiebolagen, kan det uppstå en ökad sannolikhet 
för att dessa upphandlas från samma revisionsbyrå. Detta leder oss till hypotesen: 

H5: När kommunens förtroendevalda revisorer genomför upphandlingen av 

auktoriserade revisorer i de kommunala aktiebolagen kommer sakkunniga 
yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma 

revisionsbyrå.  

3.2.5. KOMMUNSTORLEK 

Sveriges 290 kommunen varierar betydligt i storlek, från den minsta kommunen på enbart 
några tusen invånare till den största på flera hundratusen. Storlek på kommun kan 

definieras som antal kommuninvånare (ex. Johnsen et al., 2004; Falkman & Tagesson, 
2008). Storleksskillnader mellan kommunerna medför att deras organisationsstrukturer 

skiljer sig betydligt åt. I de större kommunerna finns det fler och större aktiebolag än i 

mindre kommuner. De större kommunerna har därför en mer komplex 
organisationsstruktur vilket leder till att det uppstår fler transaktioner inom verksamheten. 

Enligt Blank et al. (2009) leder en mer komplex organisationsstruktur till ett ökat behov av 
kontroll. Detta leder i sin tur till ett ökat behov av revision (ibid). Större organisationer har 

också visats dra till sig mer uppmärksamhet vilket skapar ökade politiska kostnader (Watts 
& Zimmerman, 1978). De kommunala aktiebolagen kan därför tänkas känna press från 

staten och andra myndigheter som har intresse av att kontrollera dessa. Detta har visat sig 

leda till en ökad användning av revision (ex. Johnsen et al., 2004; Falkman & Tagesson, 
2004). Andra forskare stärker detta argument om att en större kommun med fler 

transaktioner leder till en ökad efterfrågan på revision (Baber, 1983; Copley et al., 1995).  

Enligt Blank et al. (2009) leder fler kommuninvånare till att avståndet mellan dessa och 
kommunen ökar. Det ökade avståndet leder till att kommunpolitikernas direkta 
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kommunikationsförmåga med invånarna begränsas och revisionen kan då ses som ett 

verktyg för att signalera legitimitet (ibid). Detta kan betyda att det även uppstår ett ökat 
avstånd mellan kommuninvånare och styrelsen i det kommunala aktiebolaget, dvs. den 

yttre principalen och agenten. Detta i sin tur skapar ökade agentkostnader på grund av 
informationsasymmetri (Blank et al., 2009). Därför kan antal invånare tänkas ha betydelse 

för revisionen i det kommunala aktiebolaget.  

Större kommuner är också utsatta för mer uppmärksamhet vilket har visat sig påverka både 

omfattningen och kvaliteten av utgiven finansiell information (Falkman & Tagesson, 2008). 
Orsaken till detta är att dessa organisationer har fler intressenter och en större påverkan på 

samhället (ibid). De större kommunerna förväntas dra till sig mer uppmärksamhet från 

media vilket ökar pressen på kommunen tillika dess kommunala aktiebolag (Falkman & 
Tagesson, 2008). Det kan därför tänkas att större kommuner lägger mer vikt vid sitt val av 

revisionsbyrå än mindre kommuner och att detta påverkar vilken revisionsbyrå som 
upphandlas. Detta leder oss fram till hypotesen: 

H6: En större kommunleder till att sakkunniga yrkesrevisorer och 

auktoriserad revisor inte upphandlas från samma revisionsbyrå.  

Å andra sidan har en större kommun bättre förhandlingskraft (Johnsen et al., 2004).  De 

större kommunerna kan erbjuda fler revisionsuppdrag till samtliga revisionsbyråer vilket 
kan tänkas leda till att en större kommun är mer attraktiv som kund hos de olika 

revisionsbyråerna. Kommunerna förväntas sträva efter att minimera sina 

transaktionskostnader och dra nytta av sina stordriftsfördelar (Johnsen et al., 2004). Större 
kommuner kan därför tänkas upphandla samtliga tjänster från samma revisionsbyrå för att 

minimera den totala revisions- samt upphandlingskostnaden.  Detta leder oss fram till 
hypotesen:    

H7: En större kommun leder till att sakkunniga yrkesrevisorer och 

auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå.  	

3.2.6. SKATTEKRAFT 

Skattekraft beräknas genom att kommunens totala skatteinkomst delas på antalet invånare 
(Halápi, 2008) och är ett mått på medelinkomsten för den aktuella kommunen. Enligt 

Jensen & Payne (2005) kommer en högre inkomstnivå i kommunen leda till att 

kommuninvånarna är mer intresserade av de ekonomiska beslut som tas i kommunen. Av 
detta följer en ökad benägenhet hos kommuninvånarna att kontrollera den kommunala 
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verksamhet som bedrivs (ibid). Det kan därför tänkas att betydelsen av revision i de 

kommunala aktiebolagen ökar vid en högre skattekraft inom kommunen.  

Högre skattekraft kan därför leda till att mer vikt läggs på valet av revisionsbyrå och att 

andra faktorer såsom samordningsfördelar inte prioriteras. Skattekraften i kommunen kan 
därför påverka valet av revisionsbyrå till kommunens aktiebolag. Detta leder oss till 

hypotesen: 

H8: En starkare skattekraft leder till att sakkunniga yrkesrevisorer och 

auktoriserad revisor inte upphandlas från samma revisionsbyrå.  

3.2.7. POLITISK KONKURRENS 

Enligt Baber (1983) påverkas revisionens omfattning av den politiska konkurrens som 

råder. Vidare menar Zimmerman (1977) att behovet av övervakning ökar vid stark politisk 
konkurrens eftersom oppositionspartier har ett intresse av att kontrollera verksamheten. 

Då politiker verksamma inom kommunen är de som även sitter i de kommunala 
aktiebolagens styrelser (Albrektson & Adrell, 2001), kan det tänkas att samma resultat även 

uppstår inom de kommunala aktiebolagen. Detta eftersom övervakning från 

oppositionspartier inte borde vara begränsad till kommunens förvaltningsverksamhet utan 
når alla delar som kontrolleras av politiker.  

Politiker antas sträva efter att bli återvalda samt sträva efter ökad makt och prestige 

(Downs, 1957). Detta betyder att oppositionen kommer ha intresse av att kontrollera 

verksamheten i syfte att upptäcka felaktigheter i förvaltningen. En sådan upptäckt skulle 
kunna öka sannolikheten att få majoritet vid nästkommande val. Det sittande partiet, å 

andra sidan, kommer istället ha intresse av att verksamheten i de kommunala aktiebolagen 
speglas på ett fördelaktigt sätt för att signalera legitimitet till kommuninvånarna. En ökad 

legitimitet kan öka deras chanser att bli återvalda (Falkman & Tagesson, 2008).   

Sammantaget betyder detta att vid hög politisk konkurrens kommer både det sittande 

partiet och oppositionspartier vilja utöva mer kontroll av den kommunala verksamheten 
och därav även dess kommunala aktiebolag (Zimmerman, 1977; Baber, 1983). En ökad vilja 

inom kommunen att utöva kontroll leder till ett ökat behov av revision (Collin et al., 2009). 
Följaktligen kan det antas att ett ökat behov av revision kommer leda till att kommunen 

lägger större vikt vid upphandling och valet av revisionsbyrå. Alltså, att de utför en 
noggrann upphandling och värderar anbuden utifrån vad som krävs för det specifika 

uppdraget. Att uppnå samordningsfördelar genom upphandling av alla tjänster från samma 

byrå kan därför bli underordnat den nytta som uppstår då revisionen anpassas till det 
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specifika uppdraget. Vidare visade Tagesson et al. (2015) att valet av sakkunniga 

yrkesrevisorer till viss del påverkas av den politiska konkurrensen. Eftersom de 
auktoriserade revisorerna upphandlas på liknade sätt kan det tänkas att samma resultat 

uppstår även i detta fall. Detta leder oss till hypotesen: 

H9: Högre politisk konkurrens leder till att sakkunniga yrkesrevisorer och 

auktoriserad revisor inte upphandlas från samma revisionsbyrå.  
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4. EMPIRISK	METOD

4.1. UNDERSÖKNINGSMETOD	

Studiens forskningsstrategi är kvantitativ vilket lämpar sig väl med en deduktiv 

forskningsansats (Bryman & Bell, 2013).  Genom en kvantitativ metod kan syftet att 

förklara vilka faktorer som påverkar valet av revisionsbyrå till de kommunala aktiebolagen 
uppnås (ibid). Vidare ger den kvantitativa forskningen utrymme att studera samband och 

mönster av de faktorer som kan tänkas påverka valet av revisionsbyrå (Bryman & Bell, 
2013). Syftet med studien är även att uppnå ett resultat vilket kan generaliseras till samtliga 

Sveriges kommuner, vilket den kvantitativa metoden möjliggör (ibid). Fördelar med den 
kvantitativa metoden är att den är enkel att använda och samtidigt effektiv då mycket 

information kan samlas in. Nackdel är att undersökningen kan få en ytlig prägel samt att 

viktiga faktorer inte tas med (Jacobsen, 2002). Vi är därför medvetna om vikten av att 
säkerställa relevansen av de faktorer som ingår i undersökningen.  

4.2. DATAINSAMLINGSMETOD	

Insamling av data sker i första hand genom en dokumentstudie av sekundärdata. Detta 
möjliggör en objektiv insamling av stora mängder information (Bryman & Bell, 2013). 

Metoden är strukturerad och består av sifferkodning. Underlaget till vår undersökning är 
dokument hämtade från Sveriges kommuner och dess aktiebolag. För insamling av 

kommunspecifik information, såsom kommunstorlek samt vald revisionsbyrå för 
sakkunniga yrkesrevisorer, har kommuners årsredovisningar samt de sakkunnigas 

revisionsrapporter från respektive kommuns hemsida granskats. Vad gäller bolagsspecifik 
information, såsom företagsstorlek, revisionsbyrå samt revisionsarvode, har information 

hämtats ur årsredovisningar från respektive aktiebolag. På grund av att alla kommuner inte 

presenterat årsredovisning för 2015 vid tidpunkten för datainsamlingen kommer studien 
att endast utgå från årsredovisningar och rapporter upprättade 2014. Detta på grund av att 

vi då kan uppnå en högre grad av jämförbarhet mellan studiens variabler och därmed även 
en högre grad av relevans och generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2013). I de fall kommuner 

eller dess bolag inte har presenterat årsredovisning eller revisionsrapport på respektive 
hemsida har ansvarig person kontaktats via mail för att begära ut dokumenten. För dem 

som inte svarat eller inte angett fullständiga uppgifter har ytterligare ett mail skickats ut 
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med en ny begäran av dokument. Data såsom antal invånare per kommun, politisk 

konkurrens samt skattekraft har inhämtats direkt från Statistiska Centralbyråns (SCB) 
statistikdatabas och är statistik för året 2014.  

Att själva studera dokumenten ser vi som en säkrare metod för att få in den information vi 
behöver. Ett alternativ hade varit att genomföra en enkätundersökning där respektive 

kommun och bolag själva får fylla i begärd information. Detta anser vi dock mindre 
lämpligt eftersom det riskerar att leda till större bortfall (Bryman & Bell, 2013). Det går 

dock att förhålla sig kritiskt till en extensiv datainsamlingsmetod som denna. Detta då det 
finns en risk att informationen blir ytlig och insamlingen styrs av de faktorer som antas 

påverka valet av revisionsbyrå samt att inte alla faktorer observeras (Jacobsen, 2002).  

Utöver dokumentstudien genomförs en mindre enkätundersökning vilken syftar till att 

samla in information om vem som genomför upphandlingen av auktoriserad revisor till de 
kommunala aktiebolagen (se appendix 2). Enkätenen består av två slutna frågor där 

respondenten enbart kan välja ett passande alternativ. Enkäten innehåller också två öppna 
frågor där respondenten får möjlighet att fylla i själv om inget av de angivna alternativen är 

aktuella.  Detta medför att risken för att respondenten inte kan delta i enkäten, på grund av 

att inget svarsalternativ passar, minskar.  Dock kan öppna frågor leda till 
tolkningssvårigheter och vi måste med försiktighet dra slutsatser om dessa svar (Bryman & 

Bell, 2013).  Fördelen med att använda enkäter är att de är enkla att administrera och 
kostnadseffektiva. Nackdelen med att använda enkäter är att det finns en risk för ett större 

bortfall vilket kan påverka uppsatsens validitet. På grund av att svarsfrekvensen i enkäten 
uppgår till mer än 50 % av Sveriges kommuner anser vi ändå att validiteten samt 

representativiteten i studien är hög (ibid). Enkäten skickas ut via mail med en elektronisk 

länk och i det fall vi inte fått svar har ytterligare påminnelsemail skickats ut. Sammanlagt 
mailas enkäten ut i tre omgångar. Trots att enkäten består av fyra frågor anser vi endast att 

en av frågorna är relevant för studies omfattning och syfte. Frågan som används är ”vem 
genomför upphandlingen av auktoriserad revisor till kommunens kommunala aktiebolag?” 

(se appendix 1). Övriga frågor i enkäten används för att få en helhetsbild av 
upphandlingsprocessen. 

 

4.3. URVAL	

 

Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som påverkar om sakkunniga 
yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå eller inte. 

Önskvärt vore att alla kommuner och dess kommunala aktiebolag ingår i undersökningen 

då ett större stickprov ökar preciseringen av resultatet (Bryman & Bell, 2013). Eftersom det 
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finns strax under 1700 aktiebolag i Sverige, krävs en avgränsning i urvalet på grund av 

begränsad tidsåtgång. För att minska risken för att urvalet inte är representativt är 
utgångspunkten att alla 290 kommunerna ska ingå i undersökningen eftersom vi vill 

generalisera resultatet till samtliga Sveriges kommuner och dess aktiebolag (Bryman & Bell, 
2013). För att uppnå detta är utgångspunkten att varje kommuns bostadsbolag ingår i 

undersökningen. Valet av kommunala bostadsbolag görs eftersom det är vanligt 

förekommande att kommunen äger ett bostadsbolag och att dessa oftast är ett av de större 
aktiebolagenbolagen i kommunen. Urvalet förenklar insamlingen då det är mer troligt att 

dessa bolag tillhandahåller den information vi behöver via internet. Genom att välja ett 
bolag från samtliga kommuner ökar reliabiliteten av studien, eftersom att sannolikheten för 

att samma resultat uppstår på nytt ökar (Bryman & Bell, 2013). Genom att använda detta 
urval ökar representativiteten av vår undersökning eftersom kommunerna skiljer sig i 

storlek, politiskt ställning och geografiskt läge (ibid). I det fall en kommun äger flera 

kommunala bostadsbolag har det bolag med störst nettoomsättning valts som kommunens 
bostadsbolag. Detta är dock inte vanligt förekommande då endast större kommuner, såsom 

Stockholm och Göteborg, är ägare till flera bostadsbolag. På grund av detta anser vi ej att en 
sådan avgränsning i urvalet påverkar relevansen och generaliserbarheten av studien. 

4.4. TVÄRSNITTSDESIGN	

Studien utgår från en tidpunkt, då syftet inte är att beskriva förändring över tid (Jacobsen, 

2002). Studien utgår även från flera fall, här Sveriges kommuner och dess bolag, vilket 
leder till att tvärsnittsdesign är relevant vid insamling av datamaterial (Bryman & Bell). 

Denna design lämpar sig också eftersom syftet enbart är att förklara relationen mellan olika 

faktorer och valet av revisionsbyrå, dvs. om dessa variabler påverkar valet, samt att 
generalisera detta resultat till den totala populationen (Jacobsen, 2012; Bryman & Bell, 

2013). En fördel med tvärsnittsdesign är att det inte går att manipulera de variabler som 
undersöks. Vi är dock medvetna om att denna design kan leda till att enbart de kända 

variablerna kontrolleras. Detta kan anses skada studiens relevans vilket vi tar hänsyn till 
när vi drar slutsatser utifrån analysen (Jacobsen, 2002).  

4.5. FORSKNINGSETIK	

Vetenskapsrådet utgår från två forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa 
är forskningskravet som syftar till att utveckla och fördjupa kunskaper och förbättra 

metoder samt individskyddskravet, som innebär att individer inte får utsättas för psykisk 
och fysisk skada. Vidare delas individskyddskravet in i fyra huvudkrav: 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att berörda individer ska informeras om studiens syfte och de 
villkor som gäller för deltagande i undersökningen (ibid). I de fall fysiska personer deltagit i 

studien genom enkätsvar, har vi informerat dem om hur vi ska använda oss av den 
information som deltagaren tillhandahållit oss samt att deltagandet är frivilligt. I vår enkät 

deltar alla individer anonymt och samtyckeskravet uppfylls genom att de efter förfrågan 

själva svarar på vår enkät. I de fall en deltagare inte är anonym i vår undersökning har vi 
noga inhämtat ett skriftligt samtycke från uppgiftslämnaren för att säkerställa 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet är inte aktuell då den information som används i 
undersökningen är offentlig information (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär att vi inte 

tar del av etisk känslig information som kan skada enskilda individer. Vidare kan också vem 
som helts samla in den information som används i vår undersökning. De uppgifter som 

samlats in kommer också enbart att användas i forskningsändamål, dvs. det kommer inte 

användas för kommersiellt bruk vilket är i linje med nyttjandekravet (ibid).  
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4.6. BORTFALLSANALYS	

Figur 1. Bortfall logistisk regression 

Av Sveriges 290 kommuner är det 253 av dessa som äger ett kommunalt bostadsbolag, 

vilket leder till att detta blir studiens utgångspunkt vid insamling av data. Nedan följer en 
redogörelse för de ytterligare bortfall som orsakats av svårigheter i datainsamlingen.  

Tidigare nämnd enkät mailades ut till samtliga 253 kommuner som var menade att ingå i 
studien. Svar inkom från totalt sett 194 kommuner, vilket leder till ett bortfall av 59 

kommuner (23,3 %). På grund av den risk för större bortfall som en enkätundersökning 
medför, anser vi att en svarsfrekvens på 76,7 % är bra med tanke på studiens omfattning 

(Bryman & Bell, 2013).  

Av de 194 kommuner som svarat på enkäten uppstod ytterligare bortfall av 24 kommuner 

(12,4 %) där information om sakkunniga yrkesrevisorer saknas. Bortfallet har uppstått på 
grund av att kommunens revisionsrapport för 2014 ej var tillgänglig på hemsidan. De har 

inte heller svarat på efterföljande mail med förfrågan om att få information om vilken 
revisionsbyrå de anlitat till sakkunniga yrkesrevisorer under 2014. På grund av begränsad 

tidsåtgång fanns inte möjlighet att fortsätta insamlingen med ytterligare ett mail-utskick. 

Efter detta bortfall har vi full information på 170 kommuner. Detta är utgångspunkten i de 
logistiska regressionsanalyserna där studiens beroende variabel ingår. Av Sveriges 290 

kommuner ingår alltså nästintill 60 % av dessa i studiens primära logistiska 
regressionsanalyser. Ett urval på över 50 % av totalpopulationen anses leda till ett 

generaliserbart resultat (Bryman & Bell, 2013).  
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I två av de logistiska regressionsanalyserna som utförs adderar vi variabeln 

revisionsarvode. Denna regression leder därför till ytterliga bortfall. Av de 170 
kommunerna vilka ingår i studiens ursprungliga urval är det 28 kommuner (16,5 %) där vi 

ej lyckats samla in information om det revisionsarvode som betalats ut till det kommunala 
bostadsbolagets revisionsbyrå under 2014. Dessa är kommuner som inte gett ut 

årsredovisningen på hemsidan eller inte angett 2014 års revisionsarvode i en not till 

resultaträkningen. Detta gäller framförallt mindre bostadsbolag på grund av att dessa bolag 
har möjlighet att upprätta räkenskaperna enligt K2-regelverket och alltså inte behöver ange 

revisionsarvode i not. Dessa 28 bostadsbolag har inte heller svarat på efterföljande mail 
med en förfrågan att få information om erlagt revisionsarvode för 2014. Detta leder till att 

142 kommuner har fullständig information i de logistiska regressioner där revisionsarvode 
ingår.  

Figur 2. Bortfall linjär regression 

I analysen ingår även en linjär regression där revisionsarvode används som beroende 
variabel. I dessa regressionsanalyser ingår inte information om vilken revisionsbyrå som 

anlitats för sakkunniga yrkesrevisorer under 2014, varför urvalet blir något högre än i de 
logistiska regressionerna som innehåller revisionsarvode. Av de 194 kommuner som svarat 

på studiens enkät har vi fått information om revisionsarvode för 152 av dessa. Därför är 
detta studiens urval i de linjära regressionsanalyserna (78,4 %).  

För att analysera hur vår bortfallsgrupp skiljer sig mot urvalet i studien genomförs en 
bortfallsanalys (se appendix 3). Detta görs genom att titta på medelvärden och 

standardavvikelse för antal invånare samt skattekraft i de kommuner som inte ingår i 
studien, för att sedan jämföra detta med de kommuner vi har fått in datamaterial för. 

Genom att jämföra dessa grupper kan vi ta ställning till studiens generaliserbarhet för 
totalpopulationen. I tabellen ser vi att medelvärdet för antal invånare är nästintill dubbelt 

så hög för de kommuner som ingår i urvalet jämfört med bortfalls-kommuner. Detta kan 
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dock förklaras av att alla de större kommunerna (Stockholm, Göteborg, Malmö och 

Uppsala) ingår i studiens urval och därmed drar upp medelvärdet markant. Denna effekt 
syns även i standardavvikelsen för antal invånare. Vad gäller skattesats är medelvärdet för 

de olika grupperna nästan lika stora, vilket tyder på att skillnader däremellan inte går att 
finna. Standardavvikelsen skiljer sig något mer.  

Sammantaget anser vi att studiens resultat ändå kan generaliseras till totalpopulationen 
eftersom urvalet är över 60 % samt att skillnaden i medelvärde för antal invånare kan 

förklaras av att några få kommuner agerar som outliers i datamaterialet. I de regressioner 
som genomförs kontrolleras detta även av att dummyvariabler används för kommunerna 

Stockholm, Göteborg och Uppsala.   

4.7. OPERATIONALISERING	

4.7.1. BEROENDE VARIABEL – SAKKUNNIGA YRKESREVISORER OCH

AUKTORISERAD REVISOR UPPHANDLAS FRÅN SAMMA REVISIONSBYRÅ

Huruvida sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor till det kommunala 
aktiebolaget upphandlas från samma revisionsbyrå eller inte, används i denna studie som 

en proxy för val av revisionsbyrå. Detta på grund av att det anses relevant med hänsyn till 
studiens oberoende variabler. Huruvida kommunen upphandlar samma revisionsbyrå till 

båda eller inte, ger information om beslutsfattandet kring valet. Informationen om vilken 
revisionsbyrå som upphandlas till auktoriserad revisor samlas in genom att titta på 

aktiebolagens årsredovisningar för 2014 för att avläsa vilken byrå som skrev 

revisionsberättelsen. Informationen om vilken revisionsbyrå som upphandlas till 
sakkunniga yrkesrevisorer till kommunen hämtas från kommunens revisionsrapporter för 

2014.  

Kodning sker genom dymmyvariabler där 1 används då kommunen upphandlat samma 
revisionsbyrå till både auktoriserad revisor i bolaget och till de sakkunniga 

yrkesrevisorerna. I det fall olika byråer upphandlats inom samma kommun kodas detta 

med en 0:a. 

Nedan följer modellens oberoende variabler. 
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4.7.2.  REVISIONSARVODE 

Revisionsarvode operationaliseras som det totala revisionsarvodet aktiebolaget lagt på 

revision för 2014. Detta dividerats med bolagets omsättning för att på så sätt kontrollera för 

företagsstorlek och eliminera denna faktor ur variabeln. Enligt Blank et al. (2009) påverkas 
revisionens omfattning av det reviderade bolagets omsättning. Därför väljer vi att dividera 

erlagt revisionsarvode med omsättning, för att på så sätt eliminera denna faktor. För att 
försäkra en normalfördelning av variabeln har den naturliga logaritmen beräknats för 

värdena.  

Utöver den logistiska regressionen utförs även en kompletterande linjär regression med 

revisionsarvode som beroende variabel. I den linjära regressionen testas även 
revisionsarvode utan att det divideras med omsättning för att på så sätt jämföra resultaten 

av de olika analyserna.  

4.7.3. MARKNADSANDEL 

Marknadsandel operationaliseras som den revisionsbyrån med flest kommunala 

bostadsbolagen inom ett visst län. Vi har valt att operationalisera marknadsandel baserat 

på län eftersom vi vill fånga upp faktorer såsom byråns rykte i närliggande kommuner. 
Eftersom vi enbart har aktiebolag från en bransch fångas det även upp om revisionsbyrån 

är specialiserad eller inte (ex. Balsam, 2004).  

Vi skulle även kunna operationalisera marknadsandel som högst andel av den nationella 

marknaden. Eftersom studien även kontrollerar för revisionsbyråns påverkan på valet av 
revisionsbyrå kommer denna variabel fånga upp nationell marknadsandel. För att kunna 

särskilja revisionsbyrå med marknadsandel väljer vi därför att avgränsa variabeln till län.  

Marknadsandel kodas genom dummyvariabler där 1 används om den med högst 
marknadsandel har valts i länet, annars 0. I de fall två revisionsbyråer anlitats av lika 

många kommuner inom ett län har båda kodats med 1.  

4.7.4. UPPHANDLINGSPROCESS 

Enligt information från SKL kan upphandling av revisionsbyrå till kommunernas 
aktiebolag ske på flertalet sätt (Tengdelius, 2016). För att veta hur respektive kommun 
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genomför sin upphandling av revisionsbyrå har enkäter skickats ut till samtliga kommuner 

i urvalet. I enkäten kan kommunen välja mellan åtta olika svarsalternativ, kommunens 
centraliserade upphandlingsfunktion, centraliserad upphandlingsfunktion tillsammans 

med andra kommuner, uppdrag gett till annan kommun, kommunens revisionskontor, 
kommunens förtroendevalda revisorer, upprättat aktiebolag för upphandlingstjänster, 

aktiebolaget självt samt annan.  

Dessa svar har sedan kategoriserats till fyra olika grupper: 

Centraliserad upphandling 

Denna innehåller både kommunens centraliserade upphandlingsfunktion samt om 
kommunen har upprättat ett kommunalt aktiebolag som utför upphandlingen. Det 

sistnämnda är sällan förekommande.  

Kommunens revisorer 

I alla de fall där kommunens förtroendevalda revisorer var inblandade i upphandlingen har 

detta kategoriserats som att kommunens revisorer genomför hela upphandlingen. I denna 
ingår både upphandling genomförd av kommunens revisionskontor samt upphandling 

genomförd av de förtroendevalda revisorerna. Detta gäller även då upphandlingen 

genomförts med stöd av kommunens centraliserade upphandlingsfunktion.  

Samarbete mellan kommuner 

Här ingår då kommunen har en centraliserad upphandlingsfunktion tillsammans med 

andra kommuner samt om den aktuella kommunen givit uppdrag om upphandling till 
annan kommun.  

Aktiebolaget upphandlar 

Då upphandling genomförts direkt av aktiebolaget. 

Inga enkätsvar har kategoriserats som ”annan”. 

Upphandlingsprocessen har kodats med fyra dummyvariabler. Om kommunens 

centraliserade upphandlingsfunktion upphandlar kodas detta med 1, annars 0. Om 
kommunens revisorer upphandlar kodas detta 1, annars 0. Om kommunen samarbetar 

kodas detta med 1, annars 0. Om aktiebolaget upphandlar själv kodas detta 1, annars 0. 
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4.7.5. KOMMUNSTORLEK

Kommunstorlek operationaliseras i denna studie som antal invånare inom kommunen och 

baseras på 2014 års folkräkning hämtad från SCB. Att använda antal invånare som proxy på 

kommunstorlek har gjorts i flertalet tidigare studier (Baber, 1983; Johnsen et al., 2004; 
Falkman & Tagesson, 2008; Blank et al, 2009). Då storlek kan mätas på flera olika sätt 

hade alternativt antal företag inom kommunen kunnat användas som ett mått på 
kommunstorlek. Däremot anses antal kommuninvånare mer relevant, då 

kommuninvånarna kan anses ha störst behov av revision utifrån ett agentteoretiskt 
perspektiv (Collin et al., 2009).  

Kommunstorlek operationaliserat även som omsättning per bolag. Detta på grund av att 
storlek är en variabel vilken riskerar att korrelera med flertalet andra variabler, bland annat 

politisk konkurrens samt revisionsarvode (se Baber, 1983).  

För att uppnå en normalfördelning av storlek tar vi fram den naturliga logaritmen av både 

antal invånare och bolagets omsättning, något som är väl vedertaget inom studier vilka 
använder sig av ekonometrisk metod (Baber, 1983; Francis & Wilson, 1988; Guedhami et 

al., 2009).  

4.7.6. SKATTEKRAFT 

Skattekraft beräknas genom att kommunens totala skatteintäkter divideras med antal 

invånare inom kommunen (se Blank et al, 2009). Dessa siffror finns färdiga att hämta från 

SCB och är beräknade för beskattningsåret 2014. 

4.7.7. POLITISK KONKURRENS 

För att operationalisera politisk konkurrens utgår vi från Baber (1983). Maktskifte samt 

majoritet används som proxy för politisk konkurrens. 2010 års samt 2014 års valresultat 
har inhämtats från SCBs statistikdatabas. Dessa har sedan jämförts för att bestämma 

huruvida maktskifte skett inom kommunen eller inte. Då det finns många olika varianter av 
partisamarbeten inom Sveriges kommuner har vi tolkat det som att maktskifte skett om det 

skiftat mellan höger-, vänster- eller block-styre från valet 2010 till valet 2014. Kodning sker 

genom dummyvariabler. Om maktskifte skett under det senaste valet sätts en 1:a medan en 
0:a används för de kommuner där maktskifte inte skett under senaste valet.  
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Politisk konkurrens mäts även genom att analysera om kommunerna har majoritetsstyre 

eller minoritetsstyre. En kommun styrs av majoritet om de samarbetande partierna 
tillsammans har 50 % eller mer av totalt antal röster. Vid minoritetsstyre kan detta tolkas 

som att högre politisk konkurrens råder (Baber, 1983). Vid majoritetsstyre kodas 
kommunen med en 1:a medan kommuner med minoritetsstyre kodas med en 0:a.  

4.8. KONTROLLVARIABLER

4.8.1. REVISIONSBYRÅ

Vilken revisionsbyrå som väljs kan påverkas av byråns karaktär såsom storlek, expertis och 
rykte (Hogan & Jeter, 1999; Balsam et al., 2003). Ett bra rykte indikerar högre 

revisionskvalitet (Hogan & Jeter, 1999).  Vidare kan en specialiserad revisionsbyrå 

associeras med högre revisionskvalitet eftersom denna anses ha tillräcklig kunskap för att 
anmärka på felaktigheter och genomföra en effektiv revision. En annan faktor som även 

associeras med bättre revisionskvalitet är revisionsbyråns storlek eftersom en starkare 
marknadsposition ofta är avgörande vid val av revisionsbyrå (Palmrose, 1986; Balsam et al., 

2003).  

Palmrose (1986) visade i sin undersökning att en byrå inom dåvarande big 8 (idag big 4) 
tog ut ett högre revisionsarvode. Dock visade inte Simunic (1980) något samband mellan en 

större byrå och revisionsarvode. Att PwC tar ut ett högre revisionsarvode förklarade 

Simunic (1980) av att de erbjuder ett mer kvalitativt kontrollsystem. Vidare visade 
Tagesson et al. (2015) att KPMG samt Deloitte oftare väljs utifrån lägst pris jämfört med 

PwC. Vi vill därför kontrollera för revisionsbyråns påverkan på om sakkunniga 
yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå.  

Vi operationaliserar denna variabel genom att koda de fyra största byråerna, PwC, KPMG, 

Deloitte och EY.  Övriga revisionsbolag kodar vi som annan. Varje byrå kodas med 1 om 

bostadsbolaget har denna byrå som auktoriserad revisor, annars 0.  

4.8.2. STORSTAD 

På grund av att det i Sverige finns ett fåtal kommuner vilka är betydligt större sett till antal 
invånare kontrollerar vi även för dessa i studiens regressionsanalyser. Detta görs genom 



4-33	

användning av dummyvariabler där Stockholm, Göteborg och Uppsala kodas med 1. Övriga 

Sveriges kommuner kodas med 0.  
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4.9. SAMMANFATTNING	VARIABLER	
Tabell 1. Operationalisering av variabler 

Variabel Operationalisering 

Beroende Variabel 

Upphandlat samma 

Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att 
sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad 
revisor upphandlats från samma byrå 

Oberoende variabler 

Marknadsandel 

Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att den 
byrå med högst marknadsandel inom länet 
upphandlats till auktoriserad revisor.  

Centraliserad upphandling 

Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att 
kommunens centraliserade 
upphandlingsfunktion upphandlar 

Kommunens revisorer 

Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att 
kommunens revisorer genomfört 
upphandlingen  

Samarbete 

Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att en 
gemensam upphandling med andra 
kommuner genomförts 

Aktiebolaget upphandlar 
Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att 
aktiebolaget genomfört upphandlingen 

Skattekraft Totala skatteintäkter/antal invånare 

Majoritet 
Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att 
kommunen har majoritetsstyre 

Maktskifte 
Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att 
maktskifte skett mellan valet 2010 och 2014 

Revisionsarvode 
Totalt revisionsarvode/aktiebolagets 
omsättning  

Omsättning bolag Omsättning per bostadsbolag 
Antal invånare Antal invånare per kommun 
Kontrollvariabler 

Storstad 
Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär 
Stockholm, Göteborg och Uppsala 

KPMG 

Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att 
bostadsbolaget anlitat auktoriserad revisor 
från KPMG 

EY 

Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att 
bostadsbolaget anlitat auktoriserad revisor 
från EY 

Deloitte 

Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att 
bostadsbolaget anlitat auktoriserad revisor 
från Deloitte 

PwC 

Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att 
bostadsbolaget anlitat auktoriserad revisor 
från PwC 

Annan 

Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att 
bostadsbolaget anlitat auktoriserad revisor 
från annan än Big-4 
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5. ANALYS		
	

Analysen består av fem avsnitt, beskrivande statistik, bivariat analys, 

regressionsmodeller samt prövning av hypoteser. För att testa vår modell genomförs fyra 
logistiska regressioner. Vidare genomför även två kompletterande linjära regressioner 

för att testa resultatet ytterligare.  

	

5.1. BESKRIVANDE	STATISTIK		

 

Avsnittet inleds med beskrivande statistik över de variabler som ingår i undersökningen. 

Tabell 2 visar beskrivande statistik för de logistiska regressionsanalyserna där två urval 
presenteras. Då revisionsarvode exkluderas är studiens urval 170 observationer. Då 

revisionsarvode inkluderas är urvalet 142 observationer och presenteras i tabell 2. 

Variablernas egenskaper presenteras i procent av totalt urval, medelvärden och 
standardavvikelser. I tabell 3 presenteras beskrivande statistik för upphandlingsprocessen. 

I studiens analys ingår även en linjär regression med ett urval på 152 observationer. 
Beskrivande statistik har även gjorts för detta urval men uppvisar inte några betydande 

skillnader jämfört med de tabeller som presenteras. Därför väljer vi att inte presentera 
denna tredje tabell.  
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Tabell 2. Beskrivande statistik 

Logistisk regression n=170  Linjär regression n=142 
Beroende variabel 
1. Upphandlar samma byrå 1. Revisionsarvode (% av omsättning)
Upphandlar samma (1) 89 (52,4 %) Medelvärde 0,15 % 
Upphandlar inte samma (0) 81 (47,6 %) Standardavvikelse 0,17 % 
Oberoende variabler 
2. Marknadsandel
Antal län med KPMG 2 2 
Antal län med EY 4 4 
Antal län med Deloitte 3 3 
Antal län med PWC 15 15 
Antal län med annan 1 1 
3. upphandlingsprocess
Centraliserat inom kommunen 81 (47,6 %) 71 (50 %) 
Kommunens revisorer 34 (20 %) 29 (20,4 %) 
Sammarbete mellan kommuner 19 (11,2 %) 14 (9,9 %) 
Aktiebolaget upphandlar 36 (21,2 %) 27 (19 %) 
4. Skattekraft
Medelvärde 176 968 184 028 
Standardavvikelse 19 913 19 924 
5. Politisk konkurrent
Majoritet (1) 81 (47,6 %) 66 (46,5 %) 
Minoritet (0) 89 (52,4 %) 76 (53,5 %) 
Maktskifte (1) 74 (43,5 %) 59 (41,5 %) 
Ej maktskifte (0) 96 (56,5 %) 83 (58,5 %) 
Kontrollvariabler 
6. Revisionsbyrå
KPMG 31 (18,2 %) 26 (18,3 %) 
EY 30 (17,6 %) 26 (18,3 %) 
Deloitte 14 (8,2 %) 12 (8,5 %) 
PWC 83 (48,8 %) 72 (50,7 %) 
Annan 12 (7,1 %) 6 (4,2 %) 
7. Omsättning bolag
Medelvärde 229 (mnkr) 302 (mnkr) 
Standardavvikelse 422 (mnkr) 153 (mnkr) 
7. Antal invånare
Medelvärde 18 927 47 154 
Standardavvikelse 86 870 93 933 
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Tabell 2 över beskrivande statistik för den logistiska regressionen visar att 52,4 % av 

kommunerna har valt att upphandla sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor till 
dess kommunala bostadsbolag från samma revisionsbyrå. 47,6 % av kommunerna har valt 

olika revisionsbyråer till båda tjänsterna. I beskrivande statistik för den linjära 
regressionen är medelvärdet för revisionsarvode/omsättning 0,15 % medan 

standardavvikelsen är 0,17 %.  

Vad gäller studiens oberoende variabler ser vi att det inte är någon markant skillnad mellan 

de två urvalen. Det är endast storleksvariablerna omsättning bolag samt antal invånare 
som skiljer sig åt. I den beskrivande statistiken för den logistiska regressionen är 

medelvärden för storleksvariablerna lägre än i den beskrivande statistiken för den linjära 

regressionen. Detta kan förklaras av att färre små kommuner ingår i det lägre urvalet 
samtidigt som de större kommunerna fortfarande ingår. Detta visar sig även i att 

standardavvikelsen är högre för omsättning bolag i det större urvalet. Vi anser inte att 
validiteten påverkas av dessa skillnader eftersom vi kontrollerar för storstad i analysen.  

Utifrån beskrivande statistik för de båda urvalen kan vi utläsa att upphandlingsprocessen 

skiljer sig åt mellan kommunerna, då ca 50 % har svarat att upphandlingen av 

revisionsbyrå till aktiebolagen genomförs centraliserat i kommunen. 20 % har svarat att 
upphandlingen genomförs av kommunens förtroendevalda revisorer och ca 1o % genom ett 

samarbete med andra kommuner. Ca 2o % har svarat att det är aktiebolaget som genomför 
upphandlingen. Den revisionsbyrån med högst marknadsandel inom kommunala 

bostadsbolag i Sverige är PwC med runt 50 %. Minst marknadsandel har Deloitte med lite 
över 8 % följt av annan som har lägst andel. PwC är också den byrån med störst 

marknadsandel inom 15 län.  
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Tabell 3. Cross-tab upphandlingsprocess  

Centraliserad 
upphandling 
0 1 Totalt 

Upphandlar samma 0 40 41 81 
1 49 40 89 

Totalt 89 81 170 

Kommunens revisorer 
0 1 Totalt 

Upphandlar samma 0 70 11 81 
1 66 23 89 

Totalt 136 34 170 

Samarbete 
0 1 Totalt 

Upphandlar samma 0 70 11 81 
1 81 8 89 

Totalt 151 19 170 

Aktiebolaget upphandlar 
0 1 Totalt 

Upphandlar samma 0 63 18 81 
1 71 18 89 

Totalt 134 36 170 

I tabell 3 presenteras beskrivande statistik för upphandlingsprocessen, dvs. om vem som 

genomför upphandlingen av revisionsbyrå till det kommunala aktiebolaget samt om 
sakkunnigs yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlats från samma revisionsbyrå. 

Vi väljer att presentera denna statistik för urvalet 170 observationer eftersom utfallen 
mellan de olika urvalen inte har betydande skillnader. Vi kan i den första boxen se att av de 

81 kommuner där upphandling genomförts av en centraliserad upphandlingsfunktion, har 
40 (49 %) av dessa upphandlat sakkunniga yrkester och auktoriserad revisor från samma 

revisionsbyrå. Vi kan se att den upphandlingsprocess som leder till att samma 

revisionsbyrå upphandlas flest gånger är om kommunens revisorer genomför 
upphandlingen (68 %). Vi kan även se att den upphandlingsprocess som leder till att 

samma revisionsbyrå upphandlas minst gånger är om upphandling genomförts 
tillsammans med andra kommuner (42 %). Då aktiebolaget själv upphandlar har det i 50 % 

av fallen varit samma revisionsbyrå som upphandlats.  
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5.2. BIVARIAT	ANALYS

Analysen utgår från signifikansnivåerna p<0,01 och p<0,05 där den förstnämnda visar på 
starkast samband. Dessa signifikansnivåer har valts eftersom de är väl vedertagna inom 

samhällsvetenskapliga studier (Djurfeldt et al., 2010).  Vidare har även variabler med p<0,1 
uppmärksammats som svagt signifikanta eftersom ett statiskt samband inte helt kan 

uteslutas (ibid). 

I tabell 4 presenteras en korrelationsmatris för studiens logistiska regression. 
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Tabell 4. Korrelationsmatris logistisk regression (n=170) 

Spearman Upphandlat 
samma 

Marknads
- andel 

Centralisera
d 

upphandling 
Kommunens 

revisorer Samarbete 
Aktiebolaget 
upphandlar 

Skattekraf
t Majoritet Maktskifte 

Revisions- 
arvode Storstad KPMG EY Deloitte PWC Annan 

Omsättning 
bolag 

Antal 
invånar

e 
Upphandlat 
samma 1 
Marknadsand
el 0,094 1 
Centraliserad 
upphandling -0,057 -0,056 1 
Kommunens 
revisorer 0,153** 0,007 -0,463*** 1 

Samarbete -0,073 -0,006 -0,320*** -0,184** 1 
Aktiebolaget 
upphandlar -0,024 0,065 -0,492*** -0,283*** -0,195*** 1 

Skattekraft 0,079 -0,059 0,176** 0,017 -0,078 -0,165** 1 

Majoritet -0,005 0,018 -0,173** -0,025 0,106 0,148** -0,079 1 

Maktskifte 0,032 0,028 0,094 -0,118 0,083 -0,059 -0,099 -0,063 1 
Revisionsarvo
de 0,087 0,178** -0,097 -0,002 0,056 0,082 -0,215*** 0,078 0,061 1 

Storstad -0,127 -0,048 -0,028 0,140 -0,045 -0,068 -0,141** -0,111 0,052 -0,151** 1 

KPMG -0,026 -0,345*** 0,026 -0,151** 0,038 0,089 -0,033 0,068 -0,035 -0,183** -0,056 1 

EY -0,024 -0,306*** 0,051 0,092 -0,037 -0,122 0,145** -0,082 -0,039 -0,089 0,140** -0,237*** 1 

Deloitte -0,084 0,017 0,129 -0,103 0,139 -0,158** 0,062 -0,021 0,123 -0,044 -0,031 -0,145** -0,133 1 

PWC 0,198*** 0,631*** -0,072 0,057 -0,020 0,044 -0,051 -0,011 0,066 0,254*** -0,030 -0,479*** -0,438*** -0,269*** 1 

Annan -0,230 -0,244*** -0,105 0,086 -0,104 0,119 -0,129** 0,056 -0,142** -0,036 -0,030 -0,141** -0,129** -0,079 -0,261*** 1 
Omsättning 
bolag -0,018 -0,047 0,196*** 0,000 -0,161** -0,111 0,404*** -0,122 -0,047 -0,698*** 0,184*** 0,011 0,152** -0,039 -0,069 -0,070 1 

Antal invånare 0,063 -0,072 0,230*** 0,048 -0,147** -0,208*** 0,576*** -0,175*** -0,043 -0,575*** 0,175*** -0,023 0,163*** -0,010 -0,060 -0,080 0,800*** 1 

*** Korrelation är signifikant vid 0,01 
** Korrelation är signifikant vid 0,05 
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Det går att utläsa signifikant korrelation mellan studiens beroende variabel 

upphandlar samma och oberoende variabler. Vi kan se att upphandling utförd av 

kommunens revisorer korrelerar signifikant positivt med studiens beroende 

variabel. Vidare visar revisionsbyrån PwC på en starkt signifikant positiv 

korrelation med den beroende variabeln.  

Det går också att utläsa att flera av studiens dummyvariabler korrelerar signifikant 

med varandra. Bland annat centraliserad upphandling, kommunens revisorer, 

samarbete samt aktiebolaget upphandlar. Detta förklaras av att dummyvariabler är 

beroende av varandra. Detta gäller även dummyvariablerna för revisionsbyrå. PwC 

korrelerar positivt signifikant och KPMG negativt signifikant med revisionsarvode 

vilket kan betyda att dessa tar ut ett högre respektive lägre revisionsarvode än 

resterande revisionsbyråer. Detta resultat är i linje med tidigare forskning som 

visar att KPMG korrelerar positivt med lägst pris

(Tagesson et al., 2015).  

Marknadsandel korrelerar positivt signifikant med revisionsarvode vilket betyder att 

desto högre marknadsandel revisionsbyrån har desto högre revisionsarvode tas ut. 

Även vår storleksvariabel omsättning bolag korrelerar negativt signifikant med 

samarbete samt positivt signifikant med centraliserad upphandling. Detta betyder att 

i en större är det mindre förekommande att upphandlingen genomförs 

tillsammans med andra kommuner. Samtliga av dessa har dock låga 

korrelationskoefficenter. Vi kan också utläsa att våra storleksvariabler korrelerar 

starkt positivt med varandra samt med en hög korrelationskoefficent (0,800), vilket 

visar att dessa variabler medför kollinaritetsproblem.

På grund av att korrelationsmatrisen indikerar risk för multikollinaritet har VIF-

värden testats för alla variabler genom en linjär regression. Alla variablers värden 

utom två hamnade under 2,5 vilket anses vara ett kritiskt värde (Djurfeldt et al, 2010). 

Utstickande var våra storleksvariabler antal invånare och omsättning bolag som båda 

visade på värden runt 5. Plockar vi bort en av storleksvariablerna visar alla variabler 

VIF-värden under 2,5. På grund av detta använder vi aldrig båda storleksvariablerna 

i samma modell. Övriga variabler vilka alla hamnar under den kritiska gränsen 2,5 

används i våra regressioner.

essioner.
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5.3. REGRESSIONSANALYS

Nedan presenteras fyra logistiska regressioner för att testa våra hypoteser. Dessa är modell 
1, 2, 3 och 4 som presenteras i tabell 6. Genom att genomföra fler regressioner kan vi 

analysera om de signifikanta resultaten följer med i de olika modellerna och därmed uppnå 
ett starkare statistiskt resultat (Aronsson, 1999). I modell 1 och 3 exkluderas variabeln 

revisionsarvode på grund av att denna variabel leder till ett större bortfall. Skillnaden 
mellan modell 1 0ch 3 är att i modell 1 ingår storleksvariabeln antal invånare och i modell 

3 ingår storleksvariabeln omsättning bolag. I modell 2 inkluderas revisionsarvode samt 
testar för antal invånare. Utöver detta ingår också kontrollvariablerna revisionsbyrå och 

storstad i modell 1, 2 och 3. I modell 4 testar vi samtliga oberoende variabler och 

exkluderar alla kontrollvariabler. 

För att uppnå en normalfördelning av våra kontinuerliga variabler har dessa i första hand 
logaritmerats. Trots logaritmering av variabler uppstår tre outliers. Dessa är kommunerna 

Stockholm, Göteborg och Uppsala vilka i storlek skiljer sig drastiskt från övriga Sveriges 

kommuner. För att kontrollera för storstäder har dessa tre därför kodats med 
dummyvariabler. Efter detta har ett Kolmogorov-Smirnov test genomförts vilket då visar på 

normalfördelning av de kontinuerliga variablerna (se appendix 4). 
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Tabell	5.	Logistisk	regression	

Logistisk	regression	

Modell	1	(n=170)	
Exklusive	revisionsarvode	

Modell	2	(n=142)	
Med	revisionsarvode	

Modell	3	(n=170)	
Exklusive	revisionsarvode	

Modell	4	(n=142)	
Exklusive	kontrollvariabler	

B	
St.	

avvikelse	
Sannolik-

het	 B	
St.	

avvikelse	
Sannolik-

het	 B	
St.	

avvikelse	
Sannolik-

het	 B	
St.	

avvikelse	
Sannolik-

het	

Marknadsandel	 -0,153 0,441	 -0,038 0,487	 0,497	 0,121	 -0,170 0,44	 -0,042 0,617	 0,383	 0,154	

Centraliserad	upphandling	 -1,181** 0,509	 -0,294 -1,514** 0,621	 -0,377 -1,152** 0,509	 -0,287 -1,366** 0,564	 -0,341

Samarbete	 -1,522** 0,662	 -0,379 -1,832* 0,806	 -0,457 -1,536** 0,663	 -0,383 -1,749** 0,749	 -0,436

Aktiebolaget	upphandlar	 -0,967* 0,578	 -0,241 -1,853*** 0,712	 -0,462 -0,996* 0,576	 -0,248 -1,853*** 0,648	 -0,462

Skattekraft	 0,526	 1,941	 0,131	 0,151	 2,228	 0,038	 1,112	 1,844	 0,277	 1,320	 1,919	 0,329	

Majoritet	 0,220	 0,354	 0,055	 0,046	 0,401	 0,011	 0,187	 0,351	 0,047	 -0,002 0,376	 0,000	

Maktskifte	 0,237	 0,344	 0,059	 0,113	 0,384	 0,028	 0,231	 0,343	 0,058	 0,262	 0,373	 0,065	

Revisionsarvode	 0,172	 0,276	 0,043	 0,009	 0,207	 0,002	

Storstad	 -22,804 22451,831	 -5,685 -23,200 22273,988	 -5,784 -22,400 22589,874	 -5,585 -22,540 22185,876	 -5,620

KPMG	 -0,283 0,538	 -0,071 0,108	 0,619	 0,027	 -0,272 0,538	 -0,068

EY	 -0,136 0,540	 -0,034 0,067	 0,603	 0,017	 0,132	 0,539	 0,033	

Deloitte	 -0,492 0,631	 -0,123 -0,496 0,716	 -0,124 -0,517 0,631	 -0,129

Annan	 -3,089*** 1,156	 -0,770 -21,772 15216,144	 -5,428 -3,055 1,140	 -0,762

Omsättning	bolag	 0,006	 0,166	 0,001	

Antal	invånare	 0,169	 0,223	 0,042	 0,302	 0,321	 0,075	

Konstant	 -6,795 22,606	 -1,694 -2,309 26,072	 -0,576 -12,206 22,060	 -3,043 -14,847 23,168	 -3,702

Chi-2	 26,980**	 29,239***	 26,406**	 18,903**	

Rätt	förutspått	 64,10%	 64,50%	 62,90%	 63,80%	

Nagelkerke	R2	 0,196	 0,25	 0,192	 0,168	

Jämfört	med	PwC	och	kommunens	revisorer	

* signifikant	vid	0,1

**	signifikant	vid	0,05
***	Signifikant vid	0,01
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I modell 1 och 3 kan alla hypoteser förutom hypotes 2 prövas. I båda modellerna är båda 

oberoende variabler signifikanta vilket stärker resultatet i modellerna. Modell 1 

uppvisar dock en något högre nagelkerke samt högre andel rätt förutspått men 

skillnaden är marginell. Signifikansnivåerna skiljer sig inte anmärkningsvärt mellan 

modellerna varför dessa två modeller anses snarlika. Ingen av storleksvariablerna uppvisar 

någon signifikans i modellerna. Detta betyder således att resultatet blir densamma oavsett 

hur storleksvariabeln operationaliserats.  

I modell 1 och 3 kan vi utläsa att upphandlingsprocessen har en signifikant påverkan på 

den beroende variabeln upphandlar samma. Centraliserad upphandling och 

samarbete är signifikanta på en 0,05-nivå. Modellen visar också att Aktiebolaget 

upphandlar är svagt signifikant på 0,1-nivå. Detta betyder att sannolikheten att 

sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma 

revisionsbyrå minskar om någon av dessa genomför upphandlingen jämfört med om 

kommunens revisorer genomför upphandlingen. Resultatet är i linje med både hypotes 4 

och 5.  

I modell 1 och 3 uppvisar inte någon av de politiska variablerna såsom, majoritet 

och maktskifte signifikans. Kontrollvariabeln annan är starkt signifikant på en 0,01-

nivå i modell 1 med dock inte i modell 3. Sannolikheten att sakkunniga 

yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå 

minskar således om bostadsbolaget har en revisionsbyrå som inte är en av big-4. Vi 

väljer dock att tolka detta resultat med viss försiktighet på grund av att antal 

kommunala bostadsbolag med en auktoriserad revisor från en revisionsbyrå som ej 

klassas som big-4 är ytterst få. Av studiens totala observationer är det endast 7,1 som 

har upphandlat annan. För att testa detta resultat ytterligare har en femte logistisk 

regression utförts där samtliga big-4 byråer testas mot annan (se appendix 5). I detta 

fall ser vi att samtliga byråer (KPMG, EY, Deloitte, PwC) blir signifikant i jämförelse 

med annan.

Även i modell 2, där revisionsarvode ingår, uppvisar variablerna för 

upphandlingsprocessen signifikans, vilket stärker det tidigare resultatet. 

Centraliserad upphandling får samma signifikans som i modell 1 och 3, dvs på en 

0,05-nivå. För variablerna samarbete och aktiebolaget upphandlar skiljer sig dock deras 

signifikans från modell 1 och 3. Samarbete uppvisar enbart en svag signifikans 

medan aktiebolaget upphandlar uppvisar en stark signifikans. Deras beta-koefficenter 

är fortfarande negativa och uppvisar enbart en marginell skillnad jämfört med modell 1 och 

3. Resultatet i modell 2 överensstämmer med vårt tidigare resultat att om upphandlingen 

genomförs centraliserat, genom samarbete eller av aktiebolaget minskar 

sannolikheten att sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från 

samma revisionsbyrå jämfört med om kommunens revisorer upphandlar.  
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Nagelkerke för modell 2 är marginellt högre än i modell 1 och 3. Dock får inte variabeln 

annan någon signifikans i modell 2. Detta kan bero på att det lägre urvalet minskar 
frekvensen att en annan revisionsbyrå än big 4 har upphandlats. Detta bekräftas av att 

annan går från en marknadsandel på 7,1 % till 4,2 % i det lägre urvalet (se tabell 2).  

För att testa modellen ytterligare har vi valt att exkludera alla modellens kontrollvariabler. 

Modell 4 presenteras i tabell 5. Även denna modell består av det mindre urvalet 142. Modell 
4 uppvisar samma resultat som tidigare, dvs. att revisionsprocessens variabler 

centraliserad upphandling, samarbete och aktiebolaget upphandlar påverkar den 
beroende variabeln i jämförelse kommunens revisorer. Signifikansnivån har förbättrats i 

modell 4 jämfört med de övriga modellerna. Centraliserad upphandling och samarbete 

uppvisar en 0,05-nivå och aktiebolaget upphandlar en 0,01-nivå. Nagelkerke i denna 
modell är dock sämre än de övriga modellerna (0,168).  

5.4. KOMPLETTERANDE	ANALYSER

Eftersom vi har ett lägre urval för vår variabel revisionsarvode har vi valt att analysera 

denna variabel ytterligare. Detta har vi gjort genom två linjära regressioner (modell 1 och 2) 
som presenteras i tabell 6. I dessa två modeller har vi bytt ut den beroende variabeln 

upphandlar samma mot revisionsarvode/ omsättning (modell 1) och revisionsarvode i 
miljoner kronor (modell 2). I övrigt ingår samtliga oberoende variabler. Genom att göra 

denna analys kan vi studera om det finns ett samband mellan revisionsarvode och valet av 

revisionsbyrå som inte fångats upp genom den operationalisering som valts för studiens 
beroende variabel. Tagesson et al. (2015) visade att revisionsarvode är en avgörande faktor 

för valet av revisionsbyrå till sakkunniga yrkesrevisorer. Genom att göra en kompletterande 
analys kan vi studera om samma resultat uppvisas även för upphandling av revisionsbyrå 

till kommunala aktiebolag. Genom detta kan vi studera om det finns indikationer på att 
samma faktorer påverkar valet av revisionsbyrå till både sakkunniga yrkesrevisorer till 

kommunen och auktoriserad revisor till de kommunala aktiebolagen. Eftersom att syftet är 

att studera vilka faktorer som påverkar om samma revisionsbyrå upphandlas till de båda 
tjänsterna, kan denna kompletterande analys öka förståelsen för upphandling inom 

kommunal sektor.   
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Tabell 6. Linjär regression 

Linjär	regression	
revisionsarvode	

Modell	1	(n=152)																																						
revisionsarvode/omsättning	

Modell	2	(n=152)																																						
revisionsarvode	mnkr	

B	 St.	avvikelse	 t	 VIF	 B	 St.	avvikelse	 t	 VIF	

Marknadsandel	 -0,124	 0,156	 -0,794	 1,799	 -0,074	 0,135	 -0,551	 1,798	

Centraliserad	upphandling	 0,057	 0,154	 0,371	 1,796	 0,085	 0,134	 0,636	 1,802	

Samarbete	 0,15	 0,232	 0,647	 1,452	 0,162	 0,196	 0,824	 1,456	

Aktiebolaget	upphandlar	 -0,102	 0,185	 -0,551	 1,636	 0,163	 0,161	 1,015	 1,636	

Skattekraft	 1,397**	 0,663	 2,108	 1,269	 0,390	 0,576	 0,677	 1,271	

Majoritet	 0,145	 0,121	 1,205	 1,105	 0,166	 0,105	 1,590	 1,098	

Maktskifte	 0,177	 0,122	 1,459	 1,080	 0,077	 0,106	 0,732	 1,075	

KPMG	 -0,611***	 0,194	 -3,152	 1,710	 -0,444***	 0,168	 -2,635	 1,709	

EY	 -0,223	 0,190	 -1,175	 1,640	 -0,273	 0,165	 -1,657	 1,640	

Deloitte	 -0,691***	 0,229	 -3,014	 1,244	 -0,662***	 0,199	 -3,327	 1,240	

Annan	 0,064	 0,310	 0,207	 1,279	 -0,113	 0,270	 -0,418	 1,279	

Antal	invånare	 -0,652***	 0,075	 -8,654	 1,535	 0,441***	 0,065	 6,729	 1,538	

Storstad	 0,156	 0,472	 0,331	 1,305	 0,008	 0,410	 0,019	 1,305	

Konstant	 -17,076	 1,802	 -2,189	 		 -11,005	 6,788	 -1,621	 		

R2	 0,460	 		 		 		 0,382	 		 		 		

Justerad	R2	 0,410	
	 	

		 0,324	
	 	

		

F-värde	 9,119***	 		 		 		 6,609***	 		 		 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	Jämfört	med	PWC	och	kommunens	revisorer	
	 	 	 	 	 	*	signifikant	vid	0,1	

	 	 	 	 	 	 	 	**	signifikant	vid	0,05	
	 	 	 	 	 	 	 	***	Signifikant	vid	0,01	
	 	 	 	 	 	 	 	 

Modell 1 uppvisar en högre förklaringsgrad än modell 2 (46 % respektive 38,2 %). Båda 

modellerna uppvisar VIF-värden under 2,5, vilket anses vara gränsen för multikollinaritets-
problem (Djurfeldt et al., 2010). Därav anser vi det inte nödvändigt att presentera 

modellens korrelationsmatris. I modell 1 uppvisar skattekraft, Deloitte, KPMG och antal 

invånare signifikans. I modell 2 uppvisar samma variabler förutom skattekraft signifikans.  

Skattekraft uppvisar ett positivt signifikant samband med revisionsarvode/omsättning i 
modell 1. Detta innebär att en högre inkomstnivå i kommunen leder till att de kommunala 

bostadsbolagen betalar en större andel revisionsarvode av bolagets omsättning.  Skattekraft 

är signifikant på en 0,05-nivå. Även KPMG och Deloitte är starkt signifikanta på en 0,01-
nivå. Båda variablerna är negativt signifikanta, vilket betyder att dessa byråer erhåller ett 

lägre revisionsarvode i förhållande till bostadsbolagens omsättning i jämförelse med PwC. I 
modell 2 är också KPMG och Deloitte starkt negativt signifikanta med revisionsarvode. 

Detta betyder att KPMG och Deloitte även erhåller ett lägre totalt arvode från de 
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kommunala bostadsbolagen i jämförelsen med PwC. Detta resultat är i linje med tidigare 

forskning som visat att KPMG har ett positivt signifikant samband med lägre pris 
(Tagesson et al., 2015). Tagesson et al. (2015) menar att anledningen till detta kan vara att 

KPMG ofta använder sig av inkilningspris på den offentliga marknaden. Vidare uppvisar 
storleksvariabeln antal invånare i modell 1 stark negativ signifikans. Detta betyder 

att revisionsarvodet/omsättning är lägre i mindre kommuner än i större kommuner. 

Anmärkningsvärt är att storleksvariabeln i Modell 2 är starkt positivt signifikant 
med revisionsarvode. Detta betyder att de kommunala bostadsbolagen betalar ett högre 

totalt revisionsarvode i större kommuner jämfört med mindre kommuner.  
 

5.5. HYPOTESPRÖVNING		

	

Tabell 7. Hypotesprövning 

Hypotes Förväntat resultat Utfall 
Förkastas          
/förkastas ej 

1. Upphandlar samma Ja Ja/Nej Förkastas ej 
2. Revisionsarvode Påverkan Ej påverkan Förkastas 
3. Högre marknadsandel Ökar Ej påverkan Förkastas 
4. Upphandlingsprocess Påverkan Påverkan Förkastas ej 
5. Kommunens revisorer upphandlar Ökar Ökar Förkastas ej 
6. En större kommun  Minskar Ej påverkan Förkastas 
7. En större kommun Ökar Ej påverkan Förkastas 
8. Skattekraft Påverkan Ej påverkan Förkastas 
9. Politisk konkurrens Minskar Ej påverkan Förkastas 

 

Hypotes 1: Den auktoriserade revisorn upphandlas från samma revisionsbyrå 

som kommunens sakkunniga yrkesrevisorer.  

Hypotesen grundas på antagandet att sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor 

upphandlas från samma revisionsbyrå. 52,4 % av de kommuner som ingått i studien har 
upphandlat samma revisionsbyrå till båda tjänsterna och 47,6 % upphandlar olika. Vår 

bortfallsanalys visade inte på några signifikanta skillnader varför detta resultat kan 
generaliseras till samtliga kommuner i Sverige (se appendix 3). Resultatet visar att 

kommunerna oftast upphandlar samma revisionsbyrå till båda tjänsterna men att de båda 
fallen är förekommande. Vi väljer därför att inte förkasta hypotes 1.  

Hypotes 1: Kan ej förkastas  
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H2: Olika revisionsarvode lede till att sakkunniga yrkesrevisorer och 

auktoriserad revisor inte upphandlas från samma revisionsbyrå.  

Hypotes 2 utgår ifrån att revisionsarvode avgör huruvida sakkunniga yrkesrevisorer och 

auktoriserad revisor till det kommunala aktiebolaget upphandlas från samma 
revisionsbyrå. Eftersom vi inte hade tillräckligt med observationer valde vi att utesluta 

revisionsarvode ur modell 1 (tabell 5). I modell 2 (tabell 5) ingick revisionsarvode men 
uppvisade inte någon signifikans. Vi valde att genomföra en kompletterande modell med 

revisionsarvode som beroende variabel för att analysera denna hypotes. I modell 1 (tabell 6) 
kan vi se att revisionsbyrå har en signifikant påverkan på revisionsarvode. Detta resultat 

indikerar att valet av revisionsbyrå är beroende av revisionsarvode. Detta resultat är i linje 

med tidigare forskning som visar att pris oftast avgör valet av revisionsbyrå (Tagesson et 
al., 2015). Vi väljer ändå att utifrån våra ursprungliga regressioner förkasta hypotes 2 

eftersom vi inte kan säga om det finns en påverkan om samma revisionsbyrå upphandlas 
till båda tjänsterna.   

Hypotes 2: kan förkastas  

 

Hypotes 3: Större marknadsandel leder till att sakkunniga yrkesrevisorer och 
auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå.  

Antagandet i hypotes 3 utgår ifrån att en revisionsbyrå med större marknadsandel leder till 
att sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma 

revisionsbyrå. Korrelationsmatrisen visar inte på att det finns något signifikant samband 
mellan marknadsandel och om samma revisionsbyrå upphandlas. Inte heller någon av 

regressionsmodellerna visar på någon signifikans med den beroende variabeln. Detta leder 

oss till att hypotesen kan förkastas.  

Hypotes 3: kan förkastas  

 

Hypotes 4: Vem som genomför upphandlingen påverkar om samma 

revisionsbyrå upphandlas till sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad 
revisor.  

Hypotes 4 bygger på resonemang om att upphandlingsprocessen påverkar om sakkunniga 
yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå. Variablerna 

centraliserad upphandling, kommunens revisorer, samarbete och aktiebolaget 
upphandlar representerar de olika upphandlingsmetoderna, där kommunens revisorer 

använts som jämförande variabel. I samtliga regressioner i tabell 5 är dessa variabler 
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signifikanta vilket betyder att upphandlingsprocessen påverkar om samma revisionsbyrå 

upphandlas till båda tjänsterna. Hypotes 4 kan därför inte förkastas.  

Hypotes 4: kan ej förkastas  

 

Hypotes 5: Upphandling av kommunens förtroendevalda revisorer leder till 

att samma revisionsbyrå upphandlas till sakkunniga yrkesrevisorer och 

auktoriserad revisor.  

Hypotes 5 grundas på antagandet att då kommunens förtroendevalda revisorer genomför 
upphandlingen kommer sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas 

från samma revisionsbyrå. Variabeln har operationaliserats som kommunens revisorer och 

använts som jämförande variabel mot de övriga variablerna centraliserad upphandling, 
samarbete och aktiebolaget upphandlar för revisionsprocessen.  I Modell 1 uppvisar alla de 

övriga variablerna en signifikant påverkan på den beroende variabeln i jämförelse med 
kommunens revisorer. Dessa variablers påverkan är negativ vilket betyder att kommunens 

revisorer leder till att sannolikheten för att samma byrå upphandlas till båda tjänsterna 
ökar. Samma resultat uppnås i modell 2 och 3 (se tabell 5). Utifrån våra regressioner kan 

därför inte hypotes 5 förkastas.  

Hypotes 5: kan ej förkastas  

 

H6: En större kommunleder till att sakkunniga yrkesrevisorer och 
auktoriserad revisor inte upphandlas från samma revisionsbyrå.  

Antagandet i hypotes 6 bygger på att en större kommun kommer att minska sannolikheten 

sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå. 

Storlek på kommun har operationaliserats som antal invånare och omsättning bolag. 
Korrelationsmatrisen visar inte på något signifikant samband för någon av variablerna. 

Detsamma gäller för regressionerna varför hypotes 6 förkastas.  

Hypotes 6: kan förkastas  

 

H7: En större kommun leder till att sakkunniga yrkesrevisorer och 

auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå.    

Hypotes 7 grundar sig på antagandet att en större kommun kommer använda sina 

stordriftsfördelar och därför upphandla sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor 
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från samma revisionsbyrå. Eftersom ingen av storleksvariablerna uppvisar någon 

signifikans kan således hypotes 7 förkastas.  

Hypotes 7: kan förkastas 

 

H8: En starkare skattekraft leder till att sakkunniga yrkesrevisorer och 

auktoriserad revisor inte upphandlas från samma revisionsbyrå.  

Hypotes 8 bygger på att kommunens skattekraft påverkar om sakkunniga yrkesrevisorer 

och auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå. Varken 
korrelationsmatrisen eller någon av regressionerna visar på signifikans mellan skattekraft 

och studiens beroende variabel och hypotesen kan därför förkastas.  

Hypotes 8: kan förkastas  

 

H9: Högre politisk konkurrens leder till att sakkunniga yrkesrevisorer och 
auktoriserad revisor inte upphandlas från samma revisionsbyrå.  

Hypotes 9 grundas i antagandet att en högre politisk konkurrens leder till att sannolikheten 

för att sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma 

revisionsbyrå ökar. Politisk konkurrens har operationaliserats som variablerna majoritet 
och maktskifte. I korrelationsmatrisen är Maktskifte positiv signifikant med den beroende 

variabeln. Dock visar ingen av variablerna någon signifikans i modell 1 eller 2 (tabell 5).  Vi 
utgår från våra regressionsmodeller och kan därför förkasta hypotes 9.  

Hypotes 9: kan förkastas.  
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6. SLUTSATS	
 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av studiens resultat tillsammans med 
reflektioner och slutsatser. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.   

Syftet med studien är att förklara vilka faktorer som påverkar om sakkunniga 

yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå eller inte. 
Resultatet av studien är att upphandlingsprocessen påverkar utfallet av vilken 

revisionsbyrå som upphandlas.   

 

6.1. UPPHANDLAR	SAMMA		 	

 

Av de 170 kommuner som ingår i studien, upphandlar 52,4 % sakkunniga yrkesrevisorer 

och auktoriserad revisor från samma revisionsbyrå.  Det är alltså inte med någon stor 
majoritet som kommunerna upphandlar tjänsterna från samma revisionsbyrå.  Det går 

därför inte direkt att utläsa om kommunerna generellt föredrar att upphandla samma 
revisionsbyrå till båda tjänsterna eller inte. Att en kommun föredrar att upphandla samma 

revisionsbyrå till de båda tjänsterna kan förklaras av att de vill uppnå 

kostnadseffektivisering genom samordning (se Simunic, 1984; Palmrose, 1986; Firth, 
1997). Andra kommuner agerar möjligtvis enligt status quo, alltså att samma byrå 

upphandlas till de båda tjänsterna på grund av att de trivs bäst i oförändrat tillstånd och 
inte lägger tillräcklig vikt vid valet för att upphandla olika revisionsbyråer (jmf. Samuelsson 

& Zeckhauser, 1988). Detta är i linje med Tengdelius (2016) påstående om att det råder 
oklarheter om huruvida kommunen föredrar att upphandla samma revisionsbyrå till båda 

tjänsterna eller inte. 

 

6.2. UPPHANDLINGSPROCESSEN	
 

Resultatet från analysen visar istället att det är andra faktorer som avgör om sakkunniga 

yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå. Studiens 

resultat visar att upphandlingsprocessen har en signifikant påverkan på valet av 
revisionsbyrå.  Detta resultat uppkommer i samtliga regressionsmodeller varför det kan 

anses vara starkt (Aronsson, 1999). Enkätundersökningen visar att revisionsbyrån 
upphandlas på fyra olika sätt, dvs. av kommunens centraliserade upphandlingsfunktion, 
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kommunens förtroendevalda revisorer, samarbete mellan kommuner eller av aktiebolaget 

(se appendix 2). Resultatet visar att det uppstår skillnader beroende på vilken funktion som 
genomför upphandlingen. Detta kan förklaras av Öhman (2007) som kom fram till att 

individers uppfattning av syftet med revision skiljer sig åt. Trots att upphandlingen skall 
genomföras i enlighet med en lagstadgad process kan studiens resultat tolkas som att det 

inte går att bortse från den mänskliga faktorn. Det kan därför antas att olika individers 

preferenser och åsikter påverkar den bedömning som ska göras enligt LOU samt att olika 
egenskaper eftersöks hos den revisionsbyrå som ska upphandlas. Enligt agentteorin kan 

detta resultat tolkas som att de olika upphandlingsfunktionernas efterfrågan av revision 
skiljer sig åt. Antagandet om att individer agerar utifrån egenintresse kan tänkas förklara 

varför det uppstår olika bedömningar av vad som klassas som det optimala valet (Jensen & 
Meckling, 1976). 

Denna studie visar att när kommunens förtroendevalda revisorer är inblandade i 
upphandlingen av auktoriserad revisor till kommunens aktiebolag, ökar sannolikheten för 

att sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma 
revisionsbyrå jämfört med övriga upphandlingsfunktioner. Teorin om institutionell tröghet 

kan inte förklara studiens resultat. Detta eftersom de förtroendevalda revisorerna kan anses 
ha en stark åsikt om revision samt valet av revisionsbyrå. De upphandlar således inte 

samma revisionsbyrå på grund av en benägenhet att agera enligt status quo (se Samuelsson 

& Zeckhauser, 1988). Resultatet visar istället att kommunens revisorer ser andra fördelar 
med att upphandla samma revisionsbyrå till båda tjänsterna. Dessa faktorer kan förklaras 

av tidigare forskning såsom kunskapens påverkan på valet av revisionsbyrå samt nyttan av 
samordningsfördelar.  

Resultatet kan förklaras av att de förtroendevalda revisorerna besitter högre kunskap om 
revision jämfört med övriga upphandlingsfunktioner. Detta eftersom det ställs lagstadgade 

krav på de förtroendevalda revisorernas kompetens. Detta är i linje med Abbot & Parker 
(2000) som visade att om ett företag har en revisionskommitté påverkar detta valet av 

revisionsbyrå. Enligt dem har en revisionskommitté bättre kunskap om revision och anlitar 
därför den revisionsbyrå som är mest lämpad för företaget (ibid). En högre kunskap kan 

enligt vårt resultat förklara varför kommunens förtroendevalda revisorer skiljer sig 

signifikant mot övriga upphandlingsfunktioner.  

En annan förklaring till att de förtroendevalda revisorerna skiljer sig mot övriga 
upphandlingsfunktioner kan vara att de ser andra fördelar med att samarbeta med endast 

en revisionsbyrå (Se Simunic, 1984; Palmrose, 1986; Firth, 1997). Detta eftersom de 
förtroendevalda revisorerna samarbetar med både de sakkunniga yrkesrevisorerna och den 

auktoriserade revisorn i det kommunala aktiebolaget. Det kan uppstå samordningsfördelar 

eftersom revisionsbyrån redan har kunskap om kommunens verksamhet. Genom att endast 
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samarbeta med en revisionsbyrå behöver inte de förtroendevalda revisorerna kommunicera 

ny kunskap om kommunens verksamhet till ytterligare en revisionsbyrå. Johnsen et al. 
(2004) menar att en långsiktig relation med revisorn kan leda till en effektivare revision 

och kostnadsbesparingar. Detta kan således ses som ett argument för att 
samordningsfördelar påverkar om samma revisionsbyrå upphandlas till de båda tjänsterna.  

Jämfört med kommunens förtroendevalda revisorer upphandlar kommunens 
centraliserade upphandlingsfunktion mer sällan sakkunniga yrkesrevisorer och 

auktoriserad revisor från samma revisionsbyrå. Detta kan förklaras av att agentkostnader 
inte uppstår i de kommunala aktiebolagen på grund av att kommunen utgör både ägare och 

styrelse i det agentteoretiska förhållandet (Albrektson & Adrell, 2001). Efterfrågan på 

revision inom kommunen anses därför vara låg vilket här kan tänkas påverka 
upphandlingsfunktionens beslutsfattande och förklara studiens resultat (Jensen & 

Meckling, 1976).  

Då kommunens centraliserade upphandlingsfunktion skiljer sig mot kommunens 
förtroendevalda revisorer indikerar resultatet att dessa lägger vikt vid andra faktorer än 

samordningsfördelar. Upphandlingsfunktionen kan inte förväntas vara specialiserade på 

varje vara och tjänst de ansvarar för att upphandla. Därför stärks argumentet om att en 
högre kunskap leder till att sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas 

från samma revisionsbyrå. Ovanstående resonemang kan även förklara varför upphandling 
av de förtroendevalda revisorerna skiljer sig från om upphandlingen sker genom samarbete 

med andra kommuner. Det kan tänkas att om en kommun ansvarar för flera kommuners 
upphandling kommer detta leda till att samordningsfördelar inom en viss kommun inte 

prioriteras. Det kan istället kan det antas att de ser en fördel i att upphandla samma 

revisionsbyrå till samtliga kommuner som ingår i samarbetet för att på så sätt effektivisera 
upphandlingsarbetet. Av resultatet i denna studie kan vi inte utläsa detta, men under 

studien har vi funnit indikationer på att detta förekommer.  

Jämfört med kommunens förtroendevalda revisorer upphandlar aktiebolagen mer sällan 
sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor från samma revisionsbyrå. Detta 

resultat kan förklaras av att aktiebolag föredrar att anlita den revisionsbyrå som har god 

kunskap om företagets verksamhet och bransch (Carcello et al., 1992; Behn et al., 1997). 
Resultaten kan således inte förklaras av att aktiebolaget ser några samordningsfördelar av 

att upphandla samma revisionsbyrå till de båda tjänsterna.  

 

6.3. REVISIONSARVODE		
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Resultatet i studien visar inte att det finns något signifikant samband mellan 

revisionsarvode och om sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas 
från samma revisionsbyrå. Orsaken till detta kan vara att revisionsarvode 

operationaliserats felaktigt i denna studie. Istället kan revisionsarvode operationaliseras i 
likhet med Tagesson et al. (2015), dvs. om revisionsbyrå med lägst arvode upphandlats. Att 

revisionsarvode inte påvisar ett signifikant samband med studiens beroende variabel kan 

inte utesluta att det påverkar valet av revisionsbyrå.  

För att testa det sistnämna, genomfördes en kompletterande analys där revisionsarvode 
testas ytterligare (se tabell 6). Resultatet från denna analys är att det finns ett samband 

mellan revisionsbyrå och erlagt revisionsarvode. Detta är i linje med Tagesson et al. (2015) 

som visade att KPMG och Deloitte oftare upphandlas baserat på lägst pris. De tolkade detta 
som att strategin inkilningsprissättning förekommer på den offentliga marknaden. Detta är 

i linje med resultatet i denna studie då KPMG och Deloitte uppvisar ett negativt signifikant 
samband med revisionsarvode. Detta betyder alltså att KPMG och Deloitte tar ut ett lägre 

revisionsarvode i jämförelse med PwC.  EY uppvisade inte något samband med 
revisionsarvode vilket innebär att det inte finns någon signifikant skillnad mellan EY och 

PwC. Resultatet från denna modell kan tolkas som att revisionsarvode ändå har en 
påverkan på vilken revisionsbyrå som upphandlas även om det inte går att utläsa hur detta 

påverkar om samma revisionsbyrå upphandlas eller inte. Att studierna bidrar med samma 

resultat indikerar även att upphandlingen av sakkunniga revisorer och auktoriserade 
revisorer inte skiljer sig markant åt.  

 

6.4. KOMMUNSTORLEK		
 

Resultatet från studien visar inte att kommunstorlek mätt som antal invånare, alternativt 
bolagets omsättning, påverkar om sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor 

upphandlas från samma revisionsbyrå. Den kompletterande analysen visar däremot att 
storleksvariabeln antal invånare är negativt signifikant med revisionsarvode/omsättning. I 

modell 1 (tabell 6) minskar revisionsarvodets andel av omsättningen för bostadsbolag i en 

större kommun. Det negativa sambandet mellan antal invånare och revisionsarvode/ 
omsättning kan tolkas som att större kommuner drar nytta av sina stordriftsfördelar och 

kan minska kostnaden i relation till omsättningen. Johnson et al. (2004) menar att större 
kommuner har bättre förhandlingskraft än mindre kommuner och att detta kan påverka 

revisionskostnaden. Detta kan ses som en förklaring till studiens resultat.  

Vi kan dock utläsa i modell 2 (tabell 6) att en större kommun ökar det totala 

revisionsarvodet. Detta är i linje med tidigare studier (Baber, 1983; Evans & Patton, 1987; 
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Copley et al., 1995; Blank et al., 2009). Enligt Blank et al. (2009) ökar efterfrågan av 

revision vid en mer komplex organisationsstruktur. En större kommun med fler 
transaktioner leder således till ökad efterfrågan av revision (Baber, 1983; Evans & Patton, 

1987; Copley et al., 1995). Större kommuner förväntas också dra till sig mer 
uppmärksamhet vilket antas leda till en ökad användning av revision (Falkman & Tagesson, 

2004).   

Att storleksvariabeln inte ger något resultat mot studiens beroende variabel kan bero på att 

de underliggande teorierna inte kan förklara den beroende variabeln. Istället kan dessa 
kopplas till revisionens omfattning vilket bättre fångas upp i revisionsarvode.  

 

6.5. SKATTEKRAFT		

 
Enligt Jansen & Payne (2005) ökar kommuninvånarnas benägenhet att kontrollera den 
kommunala verksamheten vid en högre inkomstnivå. En högre skattekraft antas därför leda 

till att sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma 

revisionsbyrå. Detta bekräftas dock inte av resultatet i denna studie då skattekraft inte 
uppvisar någon signifikant påverkan på den beroende variabeln. Det kan därför inte 

argumenteras för att en högre skattekraft i kommunen kommer öka intresset hos 
kommuninvånarna för vilken revisionsbyrå som upphandlas.  

I den kompletterande analysen (se tabell 6) uppvisar skattekraft ett positivt signifikant 
samband med revisionsarvode/omsättning. Detta resultat är i linje med Jensen & Payne 

(2005) som menar att högre inkomstnivå leder till en ökad benägenhet att kontrollera 
beslutfattandet inom den kommunala verksamheten. Detta antas i sin tur leda till en ökad 

omfattning och kvalitet av revisionen (ibid).  

 

6.6. ÖVRIGA	VARIABLER			

 

Marknadsandel uppvisar inte någon signifikans i studiens resultat. Vi valde att använda 

marknadsandel per län, vilket kan vara en felaktig operationalisering av resultatet. Att 
revisionsbyrån annan uppvisar en negativ signifikant påverkan på den beroende variabeln 

kan tolkas som att marknadsandel bättre mäts genom en nationell avgränsning. Vi kan inte 

utläsa om revisionsbyråernas marknadsposition inom varje län påverkat om sakkunniga 
yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlats från samma revisionsbyrå.  Teorin om 

att den revisionsbyrån med störst marknadsandel och rykte kommer anlitas på grund av att 
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detta associeras med högre revisionskvalitet (se Hogan & Jeter, 1999; Balsam et al., 2003; 

Dunn & Mahyew, 2004) uppvisar därav inte något resultat i denna studie.  

Resultatet av studien finner inte någon indikation på att politisk konkurrens påverkar valet 

av revisionsbyrå till de kommunala aktiebolagen. Politisk konkurrens har 
operationaliserats som i flertalet tidigare studier varför detta kan ses som en pålitlig 

operationalisering (ex. Baber, 1983; Copley et al., 1995; Tagesson et al., 2015). Tagesson et 
al. (2015) kom fram till att politisk konkurrens endast till viss del kunde förklara valet av 

sakkunniga yrkesrevisorer till kommunen. I denna studie finner vi inte något sådant 
resultat.  

Vi valde att kontrollera för revisionsbyrå för att fånga upp de faktorer som kan tänkas 
påverkas av byråegenskaper (se Hogan & Jeter, 1999; Balsam et al, 2003; Tagesson et al., 

2015). I modell 1 uppvisar annan en stark signifikant påverkan på den beroende variabeln i 
jämförelse med PwC. Detta betyder således att sannolikheten att sakkunniga revisorer och 

auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå minskar om aktiebolaget har en 
revisor från en annan byrå än big 4. Att variabeln annan skiljer sig från PwC kan förklaras 

av att dessa revisionsbolag skiljer sig från varandra i storlek och marknadsandel. Dock 

uppvisar inte någon av big 4-byråerna signifikant skillnad gentemot varandra vilket kan 
tolkas som att dessa byråers karaktärer är likvärdiga (jmf. Palmrose, 1986; Hogan & Jeter, 

1999; Balsam et al, 2003). Resultatet visar att byråegenskaper påverkar om sakkunigga 
yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå.  
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6.7. REFLEKTIONER		

	

Syftet med denna studie var att förklara vilka faktorer som påverkar om sakkunniga 

yrkesrevisorer och auktoriserad revisor upphandlas från samma revisionsbyrå eller inte. 
Vår främsta intention med att studera detta var att undersöka om upphandlingsprocessen 

är en avgörande faktor för valet av revisionsbyrå. Det huvudsakliga resultatet av vår studie 
är att upphandlingsprocessen påverkar utfallet av vilken revisionsbyrå som upphandlas.  

Resultatet av undersökningen visar, trots att upphandlingen av de auktoriserade 
revisorerna genomförs enligt samma lagstadgade kriterier (LOU), att det finns faktorer 

utöver lagens krav som påverkar vilken byrå som upphandlas. Utfallet av vilken byrå som 
upphandlas skiljer sig åt mellan kommunens förtroendevalda revisorer och övriga 

upphandlingsfunktioner. Vårt resultat visar på att skillnaderna i första hand kan förklaras 
av vilken kunskap upphandlaren har om revision samt de samordningsfördelar som 

förväntas uppstå genom att samma revisionsbyrå upphandlas till båda tjänsterna. Detta 
bekräftar kritiken av att LOU riskerar att motverka upphandling av lönsamma och flexibla 

kontrakt på grund av att den genomförs samordnat i syfte att minimera 

upphandlingskostnader (se Ramberg & Reepalu, 2013). Det går således att ifrågasätta om 
syftet med LOU, dvs. att lagen ska leda till att det mest fördelaktiga avtalet upphandlas, 

uppnås (ibid). Eftersom tidigare studier visat att kunskap om revision hos den som 
upphandlar, bidrar till ökad revisionskvalitet (se Abbott & Parker, 2000), tolkar vi detta 

resultat som att ett det finns en risk att revisionskvaliteten kan påverkas av vem som 
genomför upphandlingen. 

Det finns indikationer på att det övervägande är samma upphandlingsfunktion som 
genomför upphandlingen av både sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor till 

aktiebolaget. I de fall det inte är samma funktion som genomför upphandlingen för båda 
tjänsterna beror detta på att aktiebolaget själv genomför upphandlingen. Vi har märkt att 

kommunen ofta upphandlar samma revisionsbyrå till samtliga aktiebolag i kommunen vid 

ett och samma tillfälle. Oavsett vilket aktiebolag vi studerar kommer därför samma resultat 
troligen uppstå. Detta stärker generaliserbarheten av studien.  

Vi har även reflekterat över svårigheten av att få tillgång till information om upphandling 

av revision till de kommunala aktiebolagen. Vi valde från börjat att utgå från de anbud som 
inkommit vid upphandling av auktoriserad revisor för att analysera variabeln 

revisionsarvode. Dock var vi tvungna att frångå denna empiriska datainsamlingsmetod 

eftersom det uppstod svårigheter att få tillgång till tillräckligt med material. Detta berodde 
på olika faktorer. Dels på grund av att det fanns osäkerhet inom kommunen om vem som 

ansvarade för dokumenten, dels att personerna i fråga inte förstod vad vi efterfrågade samt 
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inte förstod skillnaden mellan sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserade revisorer till 

aktiebolagen.  Detta ledde till att vi var tvungna att ändra variabeln revisionsarvode vilket 
kan ha påverkat resultatet av vår studie. På grund av detta ställer vi oss kritiska till 

transparensen inom den offentliga sektorn samt den kunskap som anställda upphandlare 
besitter. Det visade sig vara svårt att få insyn i den kommunala verksamheten, vilket vi har 

rätt till enligt lag. 

Vi är medvetna om att operationaliseringen av studiens beroende variabel kan vara 

svårtolkad utifrån de underliggande teorierna. Att mäta vad som påverkar valet av 
revisionsbyrå skulle kunna göras på flera olika sätt. Denna studie kanske därför endast 

fångar upp en del av de faktorer som kan tänkas påverka valet av revisionsbyrå till de 

kommunala aktiebolagen.  

 

6.8. FÖRSLAG	TILL	VIDARE	FORSKNING		

	

Vår uppsats testar en del av de faktorer som kan tänkas påverka valet av revisionsbyrå till 
Sveriges kommunala aktiebolag. Dock har det uppkommit några frågeställningar under 

studiens gång som kan vara av intresse för fortsatt forskning.  

Det skulle vara intressant att utföra en kvalitativ studie av varför de förtroendevalda 

revisorerna väljer att upphandla samma revisionsbyrå. Vad anser revisorerna själva vara 
anledningen till att de upphandlar samma revisionsbyrå? Det skulle även vara intressant att 

analysera vad en sådan upphandling får för effekter på revisionskvaliteten. Är det optimala 
valet att upphandla samma revisionsbyrå till de båda tjänsterna?   

Vi har också sett att det skiljer sig mellan om upphandlingen av revisionsbyrå till 
sakkunniga yrkesrevisorer och auktoriserad revisor genomförs samtidigt eller genom 

separata upphandlingar. Ett förslag till vidare forskning är därför att analysera om 
upphandling av dessa två tjänster genomförs samtidigt eller separat samt om detta 

påverkar valet av revisionsbyrå. 

Resultatet i denna studie skulle kunna stärkas av att undersöka hur ofta revisionsbyrå 

upphandlas, dvs. hur långa kontrakt som skrivs vid varje upphandlingstillfälle. Detta kan 
kombineras med att studera om det är samma revisionsbyrå som upphandlas från år till år.  
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Bilagor 

 

Appendix 1. Mailkorrespondens med Karin Tengdelius, SKL 

 

Hej igen,  

Tack för hjälpen! Hör gärna av dig igen om ni kommer på någon mer aspekt.  

Med vänlig hälsning,  
Amanda Kaller  

 

Den 11 mars 2016 10:42 skrev Tengdelius Karin <Karin.Tengdelius@skl.se>: 

Eftersom upphandlingen sker på flera olika sätt kan en fråga vara vilket sätt som är ”bäst”. 
Vad tycker bolagen och vad tycker ägaren? 

En annan är om man lägger någon vikt vid om det är samma – eller olika – revisionsbolag 
som biträder kommunens revisorer (som sakkunniga) och som utför 
revisionen i bolagen? Ibland ser/hör vi att man vill att det ska vara samma bolag för att få 
samordningsfördelar. Ibland vill man precis tvärtom för att få utväxling av att det 
är olika. 

 Hör av oss om vi kommer på någon mer aspekt.  

Hälsningar 
Karin Tengdelius 

  
Sveriges Kommuner och Landsting 

+46 8 452 7646   www.skl.se 

  

Från: Amanda Kaller [mailto:amaka226@student.liu.se]  
Skickat: den 11 mars 2016 09:06 

 
Till: Tengdelius Karin <Karin.Tengdelius@skl.se> 
Ämne: Re: Fråga angående upphandling av revisorer 

  

Hej,  

  

Vad bra att vi kan använda mailet. Tack! 



	

Det var en mycket bra tips. Vi ska absolut titta på den faktorn.  

Vi hör gärna av oss igen med mer frågor. Du får gärna höra av dig om det är något mer som 
ni skulle vara intresserade av att vi undersöker.  

Tack för hjälpen!  

Med vänlig hälsning,  
Amanda Kaller  

 
torsdag 10 mars 2016 skrev Tengdelius Karin <Karin.Tengdelius@skl.se>: 

Hej igen! 

Du kan använda mailkorrepondensen i meningen att den redovisar de huvudsakliga sätten 
som revisionen upphandlas på.  

Vad vi däremot inte vet är hur vanligt det är att man kanske inte upphandlar alls eller i vart 
fall har mycket långa avtal. 

Det kanske ni också kan fånga. 

Ni får mycket gärna återkomma och berätta om ert arbete. 

Hälsningar 

 
Sveriges Kommuner och Landsting 

+46 8 452 7646   www.skl.se 

  

Från: Amanda Kaller [mailto:amaka226@student.liu.se]  
Skickat: den 10 mars 2016 15:00 
Till: Tengdelius Karin <Karin.Tengdelius@skl.se> 
Ämne: Re: Fråga angående upphandling av revisorer 

  

Hej Karin,   

Tack för informationen. Det ger oss en mycket bättre bild av hur det fungerar. Vi har haft 
svårt att hitta en källa på vilka som upphandlar. Om det är praktiskt möjligt, kan vi 
använda denna mailkorrespondens som källa eller har du något annat material? 

Vi är två studenter vid Linköpings Universitet som skriver vår D-uppsats nu i vår. Vår 
frågeställning är : Vilka faktorer påverkar valet av auktoriserad revisor i kommunala 
aktiebolag.   

Vi har uppfattat att det finns en problematik i hur dessa bolag drivs, dvs. i vilket syfte samt 
ett avsaknad av transparens. Vi vill därför undersöka om det är andra faktorer än pris som 
påverkar valet av revisor i de kommunala aktiebolagen. Vi vill också undersöka om dessa 
faktorer kan skilja sig åt beroende på vem som upphandlar då de olika grupperna kan kan 
ha skilda uppfattningar om revisionens betydelse.   



	 	

Vi utgår bl.a. från tidigare forskning av Torbjörn Tagesson som visat att upphandling av 
sakkunniga yrkesrevisorer ofta baseras på pris.  

Om det är av intresse för er berättar vi gärna mer om vårt arbete.  

Med vänlig hälsning,  
Amanda Kaller  

Civilekonomprogrammet  

Linköpings Universitet 

Tel: 0708929962 

  

Den 10 mars 2016 10:42 skrev Tengdelius Karin <Karin.Tengdelius@skl.se>: 

Hej Amanda! 

Det finns som du säger ingen formell bestämmelse som säger vem som ska upphandla 
revisionen, däremot att det alltid måste vara bolagsstämman som utser. 

I praktiken sker detta på flera olika sätt, kanske litet beroende på hur många bolag 
kommunen har, hur stor kommunen är etc. 

·         Det kan vara bolaget själva som upphandlar, t ex ekonomichefen. 

·         Det kan vara kommunen som ägare som upphandlar, t ex om det finns en 
koncernförvaltning som sköter övergripande frågor, alternativt en koncernmoder. 

·         I många kommuner är det så att fullmäktige har givit ett uppdrag till kommunens 
revisorer att ombesörja denna upphandling och överlämna resultatet för beslut av 
bolagsstämman. 
I flertalet kommuner finns inget revisionskontor utan de förtroendevalda revisorerna 
arbetar själva med uppgiften t ex med stöd av en upphandlingsfunktion i kommunen. 
Men där det finns ett revisionskontor är det oftast detta som ombesörjer upphandlingen. 
Revisionskontor finns i 8 kommuner och 13 landsting/regioner. 

·         Jag har aldrig stött på att fullmäktige själva sköter denna upphandling. 

Hoppas detta ger dig en bild av hur det fungerar, hör annars gärna av dig igen. 

Vad är din uppsats inriktad på, vi är intresserade eftersom vi arbetar med att stötta de som 
är lekmannarevisorer i dessa. 
Du får gärna berätta. 

Hälsningar 

Karin Tengdelius 
Utvecklingsledare 
Ekonomi och styrning 
_________________________________ 

Sveriges Kommuner och Landsting  
Hornsgatan 20 



	

118 82 Stockholm 
+46 8 452 7646 
+46 70 341 12 11 
www.skl.se 

  

Från: Amanda Kaller [mailto:amaka226@student.liu.se]  
Skickat: den 10 mars 2016 08:22 
Till: Tengdelius Karin <Karin.Tengdelius@skl.se> 
Ämne: Fråga angående upphandling av revisorer 

 

Hej,  

Jag skriver en D-uppsats om revision inom kommunala aktiebolag. Jag tycker det är oklart 
vem det är som genomför upphandlingen av den auktoriserade revisorn till dessa bolag och 
undrar om du kan förklara detta tydligare för mig? Jag har försökt söka fram denna 
information utan resultat.   

Vad jag har förstått det så finns det ingen lag som reglerar vem som ska upphandla den 
auktoriserade revisorn. Jag har fått information om att det ibland kan vara 
kommunfullmäktige, revisionskontoret eller en upphandlingsavdelning som genomför 
processen. Stämmer detta och om inte vad är det som gäller?  

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning,  
Amanda Kaller  

 Civilekonomprogrammet  

Linköpings Universitet  

 

 

 

 

  



	 	

Appendix 2. Enkät 

 

Upphandling av kommunal revision 

Ange vilken/vilka kommuner Du representerar i denna enkät 
_______________________________________________ 

Vem genomför upphandlingen av sakkunniga yrkesrevisorer inom Don kommun? 

Kommunens centraliserade upphandlingsfunktion 

Kommunens revisionskontor 

Kommunens förtroendevalda revisorer 

Centraliserad upphandlingsfunktion samordnad med andra kommuner 

Uppdrag gett till annan kommun 

Upprättat kommunalt aktiebolag för upphandling 

Upphandlar ej sakkunniga 

Övrigt 

Är det samma person som sedan besluter om vilket anbud som ska antas? 

 Ja 

 Nej 

Om du svarat Nej på ovanstående fråga, vem tar beslutet? 

_______________________________________________ 

Vem genomför upphandlingen av auktoriserade revisorer till de kommunala aktiebolagen 
inom Din kommun? 

Kommunens centraliserade upphandlingsfunktion 

Kommunens revisionskontor 

Kommunens förtroendevalda revisorer 

Centraliserad upphandlingsfunktion samordnad med andra kommuner 

Uppdrag gett till annan kommun 

Upprättat kommunalt aktiebolag för upphandling 

Aktiebolaget själva upphandlar 

Övrigt 

Är det samma person som sedan besluter om vilket anbud som ska antas? 



	

 Ja 

 Nej 

Om du svarat Nej på ovanstående fråga, vem tar beslutet? 

_______________________________________________ 

 

 

 

  



	 	

Appendix 3. Bortfallsanalys 

 

   
Logistisk regression 

Bortfallsanalys 
  

 
Medelvärde 

Standard- 
avvikelse 

Antal invånare N 120 22657 27091 

 
  170 41832 87326 

Skattesats N 120 180226 27318 

 
  170 182116 19976 

 

 

   
Linjär regression 

 
  

 
Medelvärde 

Standard- 
avvikelse 

Antal invånare N 148 11452 24894 

 
  142 47474 94548 

Skattesats N 148 179216 25787 

 
  142 183665 19770 

 

 

  



	

Appendix 4. Kolmogorov-Smirnov test 

 

Logistisk 
  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
Unstandardized 

Residual 
N   170 
Normal Parametersa,b Mean 0,00000000 
  Std. Deviation 0,46275586 
Most Extreme Differences Absolute 0,187 
  Positive 0,187 
  Negative -0,155 
Test Statistic   0,187 
Asymp. Sig. (2-tailed)   0,000c 

   a. Test distribution is normal 
 b. Calculated from data 

  c. Lilliefors Significance Correction 
 d. This is the lower bound of the true significance 

 

Linjär 
  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
Unstandardized 

Residual 
N   153 
Normal Parametersa,b Mean 0,00000000 
  Std. Deviation 0,58934471 
Most Extreme Differences Absolute 0,048 
  Positive 0,037 
  Negative -0,048 
Test Statistic   0,048 
Asymp. Sig. (2-tailed)   0,200c,d 

   a. Test distribution is normal 
 b. Calculated from data 

  c. Lilliefors Significance Correction 
 d. This is the lower bound of the true significance 

 

	
  



	 	

Appendix 5. Logistisk regression, jämfört med annan.  

Logistisk regression  Modell 5 (n=170)                               
Exklusive revisionsarvode B Exp (B) S.E. 

Marknadsandel -0,170 0,844 0,440 
Centraliserad upphandling -1,152** 0,316** 0,509 
Samarbete -1,536** 0,215** 0,663 
Aktiebolaget upphandlar -0,996* 0,37* 0,576 
Skattekraft 1,112 3,040 1,844 
Majoritet 0,187 1,206 0,351 
Maktskifte 0,231 1,259 0,343 
Revisionsarvode   

 
  

Storstad -22,400 0,000 22589,874 
KPMG 2,783** 16,171** 1,146 
EY 2,924** 18,609** 1,161 
Deloitte 2,538** 12,656** 1,25 
PWC 3,055*** 21,23*** 1,140 
Omsättning bolag 0,006 1,006 0,166 
Antal invånare       
Konstant -15,262 0,000 22,020 
Chi-2 26,406     
Rätt förutspått 62,90% 

 
  

Nagelerke R2 0,192     

    Jämfört med annan och kommunens revisorer 
 * signifikant vid 0,1 

   ** signifikant vid 0,05 
   *** Signifikant vid 0,01 
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