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Abstract 
 
The purpose of our essay is to examine if variation exists in the way that auditors try their 
independence, this so called analysis-model. We will suggest some factors that influence the 
way auditors practise the analysis-model. The institutional theory predicts no differencies 
since the normative pressure could be expected to be severe. But we found that among other 
things people’s qualifications, personalities and audit firm’s size and age influence the way 
auditors try their independence. The data we collected came from nine different audit firms, 
where we also made observations from documentations of the analysis-model. When we 
analyzed this data we used Mann-Whitneys test and regression analysis, and found a 
significant connection to a large extent in our theory. For example between the size and age of 
the audit firm and how much time the auditor spends on the analysis-model and between the 
auditor’s sex and owner/employed and if the analysis-model is done in the beginning or in the 
end of the commission. 
 
Sammanfattning 
 
I denna uppsats beskriver vi revisorernas nya krav; analysmodellen och dess dokumentation. 
Syftet med analysmodellen är att säkerställa revisorernas opartiskhet och självständighet, men 
vår uppfattning är att revisorerna endast verkar ha fått ännu en blankett att fylla i. Uppsatsens 
syfte är att undersöka om det finns variation i tillämpning av analysmodellen och om 
skillnader finns, förklara vad dessa beror på.  
 
Utifrån den institutionella teorin borde ingen variation föreligga eftersom det normativa 
trycket är hårt. Vad vi kommit fram till är dock att variation föreligger. Förklaringen till detta 
har vi i en egen teori med olika faktorer som i förväg ställts upp. Dessa hävdar att variation av 
analysmodellens tillämpning finns utifrån att människor är olika, deras personligheter och 
erfarenheter skiljer sig åt.  
 
För att komma fram till våra resultat genomfördes personliga intervjuer och 
dokumentobservationer av analysmodellen på nio olika revisionsbyråer. Sedan testades 
utfallen med hjälp av Mann-Whitneys test och regressionsanalys. Vi fann då att revisorn inte 
tycks ta analysmodellen på allvar och att tillämpningen av analysmodellen varierar. Samband 
har vi bl a funnit mellan byråns storlek och ålder och hur mycket tid revisorn lägger på sin 
oberoendeprövning samt mellan revisorns kön och om revisorn är ägare/anställd och i vilket 
skede av uppdraget analysmodellen görs. Revisorernas attityd mot oberoendeprövningen 
verkar inte ha förändrats med analysmodellens införande. Den enda förändringen av rutiner 
anser revisorerna vara dokumentationen.  
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1. Inledning 
 
 
I första kapitlet diskuteras syftet med revisorslagens nya analysmodell, varför den kom till samt kortfattat varför 
vi har en misstanke om variation i tillämpning av den. Därefter formuleras syftet med uppsatsen, att förklara 
variationer i tillämpningen av analysmodellen och slutligen ger vi läsaren en överblick över arbetets fortsatta 
framställning. 
 

 
1.1 Bakgrund 
 
Har revisorerna fått en ny blankett att sätta kryss i? När den nya revisorslagen (2001:883) 
infördes den 1 januari år 2002 innehöll den ett nytt krav, nämligen dokumentation av 
revisorernas oberoendeanalyser.  
 
Enligt artikeln (”Den nya verkligheten för företagets revisorer”(2002)) bygger revision på 
förtroende, grundkraven för att omvärlden ska kunna ha förtroende för revisorn är att han eller 
hon har kompetens och tystnadsplikt samt är oberoende. Efter ett beslut från regeringen 1996 
tillsattes en utredning som skulle pröva särskilda frågor angående revisorer, bl a deras rätt att 
ge revisionsklienter rådgivning. Revisionsföretagens tjänster har ökat, från att bara gälla 
revision till att även omfatta fristående rådgivning och andra tjänster, som inte har något 
direkt samband med revisionen. Dessa tjänster innebär att hoten mot revisorernas oberoende 
ökar. Utredningen ledde fram till den nya revisorslagen, i vilken det fastställs att revisorn 
skall använda sig av analysmodellen för att undanröja dessa hot (Prop 2000 / 2001:146).  
 
Den nya lagen, innehållande analysmodellen, har funnits i två år och en intressant 
frågeställning är; följer revisorerna de krav som ställts upp? SRS (2002) menar att 
analysmodellens syfte är att revisorn skall inför varje nytt uppdrag pröva sitt oberoende, d v s 
om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och 
självständighet. Enligt FAR (2002) ska analysmodellen tillämpas vid nya uppdrag samt om ny 
omständighet uppkommer som kan rubba förtroendet vid befintligt uppdrag. Analysmodellen 
ska senast färdigställas då revisorn avger sin revisionsberättelse. Revisorn måste i det enskilda 
fallet pröva om någon omständighet föreligger som är förtroenderubbande och, då det behövs, 
vidta särskilda motåtgärder. Analysen ska dokumenteras för att Revisorsnämnden i efterhand 
skall kunna granska att den gjorts på ett tillfredställande sätt. 
 
Holmquist (2001) återger Anders Holms uttalande “Den stora frågan för trovärdigheten mot 
omvärlden är när revisor avgår eller avböjer ett uppdrag med stöd av en analys, som han har 
genomfört och säger: det går inte att genomföra det här uppdraget. Då väcker man respekt 
hos uppdragsgivare.” (s. 29). Vår undersökning bygger just på detta, om modellen tillämpas 
på ett seriöst sätt eller endast blivit en ny rutin som genomförs pliktskyldigast utan någon 
egentlig effekt på oberoendeprövningen. 
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1.2 Problemställning 
 
Varierar tillämpningen av analysmodellen mellan olika revisionsbyråer och revisorer? Det 
intressanta med att undersöka om variation finns är att analysmodellen ska, för att ge det 
förtroende den syftar till, tillämpas likadant av alla. Om det finns variation i tillämpningen 
efterlevs inte kraven och därmed ökar inte heller förtroendet för revisorerna. Vi tror att det 
kan vara så att människors olika personligheter och revisionsbyråers olika förutsättningar 
påverkar tillämpningen i så hög grad att man kan se en variation. 
  
Som tidigare nämnts har analysmodellen funnits i två år och revisorerna borde ha kommit in i 
användandet även om det ännu är för tidigt för att ha hunnit bli någon praxis.  Det vore därför 
intressant att följa upp revisorernas tillämpning av denna samt undersöka om användandet av 
modellen verkligen leder till något. I samband med analysmodellens införande har 
revisorsbranschen lagt ner mycket tid och kraft på att undervisa revisorerna om hur 
oberoendeprövningen ska gå till. Trots detta kan i Revisorsnämndens uttalande 2003-06-11 
(www.rn.se) läsas ”Revisorsnämnden (RN) har i olika sammanhang uppmärksammat att det 
förekommer oklarheter om hur den s.k. analysmodellen skall tillämpas på fristående 
rådgivning och om hur revisorn skall dokumentera oberoendeanalysen” (s.1). Enligt Ölund 
(2003) uttalar sig Per Eskilsson om att Revisorsnämnden har följt revisorernas hantering av 
analysmodellen genom att låta fem revisionsföretag redogöra för hur “deras” revisorer utfört 
och dokumenterat ett antal oberoendeanalyser. Denna redogörelse resulterade i 
Revisorsnämndens ovannämnda uttalande. Ingen annan liknande undersökning har hittills 
gjorts. Revisorsnämndens avsikt är att senare, med största sannolikhet inom ett år, göra en ny 
liknande undersökning av hur de större revisionsbyråerna uppfyller dokumentationskravet vid 
oberoendeanalyser (Per Eskilsson, Revisorsnämnden, via mail 13 nov 2003). 
 
Enligt Wennberg (2003) uttalar sig Christer Lefrell, myndighetschef vid Revisorsnämnden, 
om att revisorskåren själv hävdar att de alltid gjort den här oberoendeanalysen. Vidare anser 
han att resultatet från, det tidigare nämnda, projektet som Revisorsnämnden gjort om hur 
revisorerna dokumenterar sina oberoendeanalyser, inte visar något lysande resultat. Han säger 
också att det känns som om revisorerna endast fått ett nytt formulär att fylla i. Christer Lefrell 
anser också om analysmodellen ”Den är svår att tillämpa. Det kommer att ta lång tid innan 
man byggt upp en praxis så att man ser var gränserna går. Det kommer att kräva mycket tid 
både från Revisorsnämnden och branschens sida att få ordning på tillämpningen” (s.32). 
 
Detta leder fram till vår huvudhypotes, nämligen att tillämpningen av analysmodellen varierar 
mellan olika revisionsbyråer och revisorer på grund av deras olika förutsättningar och 
egenskaper. 
 
1.3  Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns variation i tillämpning av 
analysmodellen mellan olika revisionsbyråer och revisorer. Om skillnader finns, förklara vad 
dessa beror på.  
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1.4 Disposition 
 
Här följer en redogörelse för hur vi lagt upp dispositionen i denna uppsats. Kapitel två inleds 
med en beskrivning av vår undersökningsansats, sedan ger vi en förklaring av de teorier vi 
använder oss av. Vidare berättas i kapitlet att vi valt fallstudie som observationsmetod samt 
att vi både gjort personliga intervjuer och dokumentstudier. 
 
För att ge läsaren en förståelse för hur analysmodellen ska tillämpas har vi i kapitel tre 
beskrivit bakgrunden till modellen och sedan redogör vi för vilka hot som kan finnas för 
revisorn. Revisorn måste pröva varje omständighet som kan medföra att det finns anledning 
att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet. Motåtgärder måste vidtas om det 
föreligger något eller några hot, annars kan revisorn drabbas av olika sanktioner. Det stadgas i 
revisorslagens 24 § att analysmodellen ska dokumenteras, syftet med dokumentationen är att 
det i efterhand ska vara möjligt att bedöma revisorns opartiskhet och självständighet. 
Revisorsnämnden är en statlig myndighet som utövar tillsyn över revisorer och 
revisionsbyråers verksamhet och nämnden ska pröva om revisorerna tillämpar 
analysmodellen korrekt, om inte kan han eller hon drabbas av olika sanktioner. 
 
I det fjärde kapitlet förklarar vi innebörden av den institutionella teorin, den säger bland annat 
att omgivningen kan ställa olika krav på organisationer. Revisorer och revisionsbyråer är 
utsatta för ett tryck från omgivningen och är hårt kontrollerade. De måste följa lagar och 
regler från myndigheter, de ska ha ett oberoende förhållande till sina klienter samtidigt som 
de ska se till att inga intressenter blir åsidosatta. Om en organisation klarar av att anpassa sig 
till de institutionella kraven säkerställs organisationens överlevnad och de får socialt stöd. Vi 
gör sedan en beskrivning av vår egen teori där huvudhypotesen säger att det finns variation i 
tillämpningen av analysmodellen. Det finns ett antal faktorer som beskrivs i kapitlet som vi 
tror kan påverka tillämpningen av analysmodellen och dess dokumentation. Vi valde att utgå 
från revisionsbyrån, revisorn och klienten när vår teori skapades. 
 
Den empiriska metoden tas upp i kapitel fem. Vi förklarar där anledningen till valet av 
fallstudier. Till största del kommer vår undersökning att vara kvalitativ, dels eftersom det 
bästa sättet att beskriva just denna tillämpning är med ord och dels eftersom vi låter 
revisorerna ha öppna svarsalternativ. Då de olika revisionsbyråernas storlek beskrivits utifrån 
antalet anställda och klienten utifrån hur många år revisorn haft denne har vi har även använt 
oss av den kvantitativa metoden. För att på bästa sätt få veta förklaringen till variation i 
tillämpning av analysmodellen valde vi, som tidigare nämnts, att både göra personliga 
intervjuer och dokumentstudier. Vidare beskriver vi vilket urval vi gjort vid valet av 
intervjuobjekt samt intervjuguidens utformning. Vi analyserar också källkritik och eventuellt 
bortfall. 
 
I kapitel sex analyserar vi resultaten vi kommit fram till. Då vårt syfte är att undersöka om det 
finns variation i tillämpning av analysmodellen, kommer vi i detta kapitel att framställa en 
jämförelse mellan vår teori och svaren vi fått fram vid de personliga intervjuerna och vid 
granskningen av dokumentationerna. Därefter kontrolleras och redogörs för om hypoteserna 
förkastas eller ej.  
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Slutligen i kapitel sju avslutar vi uppsatsen med en slutsats av de resultat vi kommit fram till 
samt vilka praktiska implikationer dessa resultat leder till. Vi ser på problemställningen ur 
olika synvinklar och till sist ger vi, utifrån vad vi upptäckt på vår väg genom denna 
undersökning, förslag till fortsatt forskning 
 
1.5 Kapitelsammanfattning 
 
I kapitlet nämner vi revisorernas nya krav; analysmodellen och dess dokumentation. Hotet 
mot revisorernas oberoende har blivit större i och med att revisorns uppgifter har ökat från att 
bara gälla revision till att även omfatta fristående rådgivning och andra tjänster.  
 
I problemställningen frågar vi oss om analysmodellen tillämpas enligt den nya lagen eller om 
det endast blivit ännu en blankett som skall fyllas i utan att någon av de önskade effekterna 
om att säkerställa revisorns oberoende uppnås. Vad vi vill undersöka är om verkligheten 
överensstämmer med Revisorsnämndens föreskrifter angående analysmodellen. Vår 
huvudhypotes ställs upp och den lyder enligt följande; att tillämpningen av analysmodellen 
varierar mellan olika revisionsbyråer och revisorer. Syftet med denna uppsats är alltså att 
undersöka om det finns variation i tillämpning av analysmodellen och om skillnader finns, 
förklara vad dessa beror på.  
 
Slutligen ger vi en noggrann beskrivning av uppsatsens disposition, denna berättar vad de 
olika kapitlen handlar om. 
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2. Metod 
 
 
Andra kapitlet inleds med en beskrivning av vår undersökningsansats, därefter beskrivs de teorier vi använder 
oss av. Vi förklarar sedan varför vi valt fallstudie som observationsmetod samt vilka metoder för datainsamling 
som använts. 
  

 
2.1 Undersökningsansats 
 
Deduktion och induktion är två skilda angreppssätt som finns inom forskningen. Enligt 
Saunders, Lewis och Thornhill (2000) ska den deduktiva ansatsen användas när teori och 
hypoteser först utvecklas och sedan används en undersökningsstrategi för att testa dessa 
hypoteser. Den induktiva ansatsen är baserad på insamlad data som analyseras varefter detta 
resultat utvecklas till en teori. Vi har använt oss av båda ansatserna.  När vi skapade vår egen 
teori utgick vi från befintliga teorier och utifrån detta formulerade vi vår intervjuguide, vilken 
användes vid fallstudien, därmed använde vi den deduktiva ansatsen. Eftersom vi inte kan 
beskriva variation i tillämpning av analysmodellen i förväg, utan måste analysera detta efteråt, 
har vår undersökningsansats även ett induktivt drag.  
 
Enligt Thurén (1991) skiljer man inom vetenskapsteorin på hermeneutisk och positivistisk 
huvudinriktning. Edwardsson & Engkvist (2002) hänvisar till Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
(1999) som beskriver att den hermeneutiska utgår från ett deltagarperspektiv medan den 
positivistiska inriktningen utgår från åskådarperspektiv. Eftersom vi utgår från teorier och 
modeller använder vi oss av den positivistiska ansatsen.  
 
2.2 Val av teori 
 
Hatch (2000) beskriver institutionell teori bl a som att omgivningen kan …”ställa sociala och 
kulturella krav som innebär att organisationerna måste spela bestämda roller i samhället samt 
skapa och vidmakthålla en viss yttre fasad. En omgivning som domineras av sociala krav 
belönar organisationerna för att de håller sig till samhällets värderingar, normer, regler och 
åsikter.” (s. 106). Revisorerna har många krav på sig bl a från FAR, SRS samt olika lagregler. 
Eftersom omgivningen organiseras kring olika krav på revisionsbyråer, som då får ett hårt 
tryck på sig, passar den institutionella teorin in just på revisorer och revisionsbyråer. FAR 
(2002) menar att ”Få yrkesutövare torde vara föremål för så stränga krav och så stor kontroll 
som de kvalificerade revisorerna. De långsiktiga konsekvenserna av eventuella försummelser, 
och även rena misstag, riskerar att skada en revisor mer än vad han eller hon skulle kunna 
vinna på att avsiktligt åsidosätta de regler och krav som ställs på revisionsverksamheten.”    
(s. 614).  
 
Hur analysmodellen ska tillämpas är strikt reglerat enligt normer och lagar och borde därför 
göras likartat av alla och inte variera just på grund av den institutionella teorin. Vi tror 
däremot att det kan finnas variationer i tolkning och tillämpning av analysmodellen och har 
skapat en egen teori med revisorn, revisionsbyrån och klienten som mätbara indikatorer. 
Människor har olika personligheter, attityder och erfarenheter som gör att variation kan 
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finnas. Utifrån detta har vi byggt vår teori, i vilken det har ställts upp ett antal påståenden som 
vi tror kan förklara variation.  
 
Vår teori skiljer sig från den institutionella teorin som enbart hävdar att det finns en påverkan 
utifrån, ett tryck på organisationerna. I vår teori beskrivs även de faktorer som kan förklara 
vad som påverkar individernas sätt att gå tillväga och därmed eventuellt skapa en variation i 
tillämpning av analysmodellen.  
 
2.3 Observationsmetod och metoder för datainsamling 
 
Lekvall & Wahlbin (1993) definierar att en fallstudie innehåller många variabler och få fall. 
Av varje enskilt fall görs sedan en djupgående beskrivning. Vi har undersökt hur revisorn 
dokumenterar sin oberoendeanalys genom fallstudier på nio olika revisionsbyråer. Genom att 
göra personliga intervjuer fick vi samtidigt möjlighet att göra observationer av 
analysmodellens dokumentationer. Detta medförde att vi även kunde ställa kompletterande 
frågor vid vår granskning av dokumentationerna och att det lättare skulle gå att se samband 
och variation när vi själv fick studera dokumenten. Vid intervjuer garanteras dessutom att det 
är rätt uppgiftslämnare, vilket inte hade varit självklart vid enkäter. Om det är något som 
respondenten inte förstår kan detta utvecklas och förklaras närmare av intervjuaren. På 
vardera byrå lät vi revisorn ta fram de tre senaste dokumentationerna, vilka vi sedan ingående 
granskade. Fallstudien gjordes för att pröva vår teori och för att vi skulle kunna förklara en 
eventuell variation i tillämpningen. Surveymetoden görs oftast genom enkät och redovisas i 
form av diagram och tabeller. Våra resultat beskrivs mestadels kvalitativt och dessutom har vi 
genomfört intervjuer och granskning av dokumentationerna, därför var denna metod inte 
lämplig för oss. 
 
2.4 Kapitelsammanfattning 
 
I detta kapitel har vi förklarat att vi använt oss av både deduktiv och induktiv ansats. Den 
deduktiva ansatsen användes då vi, utifrån teorierna, skapade vår intervjuguide. Denna 
användes för att testa om de bakomliggande faktorer vi ställt upp i våra hypoteser måste 
förkastas eller ej. Variationen kan dock inte beskrivas på förhand utan måste analyseras efter 
gjorda dokumentstudier, därför har vi även ett induktivt inslag i denna uppsats. Vi utgår från 
teorier och modeller för att förklara vår empiriska undersökning, därför anser vi att den 
positivistiska vetenskapsteorin passar bäst i detta arbete.  
 
Vi har även förklarat att vi använder den institutionella teorin för att omgivningen ställer höga 
krav på revisionsbyråer och på revisorer, de har ett tryck på sig utifrån. Vi har även skapat en 
egen teori som hävdar att variation av analysmodellens tillämpning finns utifrån att människor 
är olika, deras personligheter och erfarenheter skiljer sig åt. Utifrån den institutionella teorin 
borde ingen variation av analysmodellens tillämpning föreligga utan göras likartat av alla 
eftersom den är strikt reglerad enligt lagar och normer.  
 
Fallstudier har gjorts på nio revisionsbyråer. Hos dessa gjordes dels personliga intervjuer och 
dels dokumentobservationer av analysmodellen. Genom att göra personliga intervjuer gjordes 
dessa dokumentstudier möjliga samt att kompletterande frågor kunde ställas. Dessutom 
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garanteras att det är rätt uppgiftslämnare som svarar på frågorna vilket inte hade varit 
självklart om vi använt oss av enkäter. 
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3. Analysmodellen 
 
 
Analysmodellen är uppbyggd i tre steg vilka beskrivs i detta tredje kapitel. Först identifieras de omständigheter 
som kan utgöra hot mot revisorns opartiskhet och självständighet, därefter prövas omständigheterna i det 
enskilda fallet samt vidtas andra motåtgärder och slutligen dokumenteras prövningen. Sedan beskriver vi 
analysmodellens flödesschema och den statliga tillsynen. 
 

 
3.1 Bakgrund 
 
Kravet på revisionens kvalitet har ökat, liksom efterfrågan på revisionsföretagens kompetens 
inom andra områden. Näringslivet har genomgått en snabb utveckling vilket medfört att 
revisionsbranschen har varit tvungna att anpassa sig till detta. Denna tillväxt har lett till att 
några mycket stora revisions- och konsultföretag har växt fram samtidigt som det blivit ett 
ökat behov av förändring för de mindre revisionsbyråerna. 
 
1996 tillsattes en utredning, efter ett beslut från regeringen, för att pröva särskilda frågor 
angående revisorer bl a deras rätt att ge revisionsklienter rådgivning. Utredningen lämnade 
1999 ett betänkande; ”Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet” (SOU1999:43). 
Detta arbete ledde fram till den nya revisorslagen (2001:883) som trädde i kraft den 1 januari 
2002. En ny reglering för revisorers oberoende infördes, den s k analysmodellen. Enligt FAR 
(2002) var Sverige det första landet i världen som lagfäste analysmodellen.  
 
I revisorslagens 20 § står följande: 
 
En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara 
objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, 
självständighet och objektivitet säkerställs. 
 
Analysmodellen återfinnes i revisorslagens 21 § (se kap 3.2). Ett krav på att revisorer ska 
dokumentera sina uppdrag ingår också i analysmodellen, detta finner man i 24 § (se kap 3.4). 
Den nya lagstiftningen innebär att hot mot oberoende måste analyseras, bedömas och 
dokumenteras på ett nytt sätt. 
 
Internationella motsvarigheter finns till den svenska analysmodellen. IFAC (International 
Federation of Accountants) har gett ut ”Code of Ethics” som reglerar oberoendet 
internationellt. Den amerikanska finansinspektionen SEC har ett eget regelverk avseende 
revisorernas oberoende som nyligen har omarbetats. FEE, den europeiska 
revisorsfederationen, har gett ett förslag till en analysmodell som sedan vidareutvecklats av 
EU-kommissionen. 
 
3.2 Analys av omständigheter som kan rubba förtroendet 
 
Analysmodellen innebär att inför varje uppdrag i revisionsverksamheten skall revisorn pröva 
om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och 
självständighet. Om det finns omständighet som kan rubba förtroendet så är presumtionen att 
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den också rubbar detta (presumtionsregeln). Det finns ett antal omständigheter som anges i 
lagen då revisorn skall avböja eller avsäga sig ett uppdrag, i det följande anges dessa hot. 
 
Revisorslagen 21 §: 
 
En revisor skall för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba 
förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Revisorn skall avböja eller avsäga sig ett 
sådant uppdrag, 
1. om han eller hon eller någon annan i den revisionsgrupp där han eller hon är verksam 
a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet, 
b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av 

granskningsuppdraget, 
c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller 

ekonomisk angelägenhet,  
d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i  dennes ledning, 
e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller 
2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns 

opartiskhet eller självständighet. 
Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet föreligger sådana 
särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att 
ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet.  
 
3.2.1 Egenintressehotet 
 
SRS (2002) anser att när revisorn eller någon annan person i den revisionsgrupp där revisorn 
är verksam har direkta eller indirekta ekonomiska intressen i revisionsklientens verksamhet 
föreligger ett egenintressehot. Detta kan bero på ett affärsmässigt band som revisorn har till 
revisionsklienten. Egenintresse föreligger när revisorn eller någon närstående exempelvis 
lämnar lån till eller ingår borgen för revisionsklienten, innehar aktier i klientens verksamhet 
eller gör affärer med revisionsklienten. 
 
Enligt FAR (2002) kan egenintressehot uppstå när revisions- och konsultarvoden är 
betydande i förhållande till revisorns eller byråns övriga arvoden. Då kan ett ekonomiskt 
beroende uppkomma. Likaså om revisorn får ersättning som inte är obetydlig till följd av 
fristående rådgivning åt revisionsklienten. 
 
3.2.2 Självgranskningshotet 
 
FAR (2002) anser att med självgranskning avses, att den som skall göra granskningen, redan i 
något annat sammanhang har tagit ställning till de förhållanden som skall granskas. Om 
revisorn eller någon annan som ingår i revisionsgruppen har lämnat fristående rådgivning kan 
ett självgranskningshot bli aktuellt, när sedan revisorn under granskningsuppdraget kan bli 
tvungen att ta ställning till detta. Enligt SRS (2002) anses självgranskningshot även föreligga 
om revisorn tidigare varit anställd hos revisionsklienten eller om någon närstående person till 
revisorn exempelvis bistått med redovisning som revisorn sedan skall granska. 
 
Enligt FAR (2002) kan presumtionsregeln normalt inte bli aktuell för självgranskning som 
bygger på ett förhållande i en årsredovisning som tidigare granskats i föregående 
räkenskapsårs årsredovisning, om inte revisorn tidigare gjort en missbedömning av större 
värde. 
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3.2.3 Partställningshotet 
 
SRS (2002) menar att hotet mot revisorns objektivitet uppträder om revisorn eller någon 
annan i revisionsgruppen talar i (eller mot) klientens rättsliga eller ekonomiska fråga där det 
råder meningsskiljaktigheter Partställningshotet föreligger ej om revisorn endast vidaresänder 
uppgifter som exempel deklaration eller annan uppgift till skattemyndigheten. 
 
I FAR (2002) anges ett exempel på partställningshot, det är när revisorn är biträde åt 
revisionsklienten med dennes diskussion med skattemyndigheten eller i en skatteprocess. Vid 
förhandlingar om företagsförvärv förekommer revisorn också ibland som biträde, men 
partställningshotet kan först bli aktuellt om revisorn har eller haft i uppdrag att tala i 
revisionsklientens sak. 
 
3.2.4 Vänskaps-/förtroendehot 
 
Det finns en risk att revisorn blir alltför välvilligt inställd till sina revisionsklienter och deras 
intressen. Detta kan inträffa om revisorn eller någon i samma revisionsgrupp som revisorn har 
alltför nära personliga relationer med klienten. Vänskapsrelationen kan även vara med 
styrelse, VD, ekonomichef eller andra ledande befattningshavare hos revisionsklienten. Med 
nära personliga relationer menas till exempel mångårig vänskap, ofta återkommande sociala 
kontakter men även genom indirekta kontakter genom någon närstående. Revisorn kan även 
bli allt för välvilligt inställd till klienten om revisorn själv eller någon av revisorns 
medhjälpare under många år innehaft uppdrag för denne. Om vänskapshotet aktualiseras 
innebär det att revisorns oberoende minskar. Revisorn måste då, för att kunna fullfölja 
uppdraget, visa att omständigheter eller vidtagna åtgärder medför att det inte längre finns 
anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet (SRS 2002, FAR 2002).  
 
3.2.5 Skrämselhot 
 
Hot och andra påtryckningar riktade mot revisorn från revisionsklienten eller annan, som är 
avsedda att inge revisorn obehag, rubbar förtroendet för revisorns opartiskhet och 
självständighet.  Det är ett hot om revisorn känner obehag inför klientens dominans eller av 
andra yttre påtryckningar mot revisorn. Vanliga ifrågasättningar av revisorns arbete eller 
ställningstaganden hör dock inte till skrämselhot (SRS 2002, FAR 2002). 
 
3.2.6 Generalklausul 
 
Det är inte möjligt att beskriva alla situationer där hot mot revisorns oberoende uppstår därför 
finns det en generalklausul. Även om något av de fem ovannämnda hoten inte föreligger kan 
det ändå innebära att revisorn skall avböja eller avsäga sig uppdraget. Vilka omständigheter 
som då ska föreligga anges inte i lagen eller i förarbetena utan det får utvecklingen av god 
revisionssed utvisa med tiden. FAR (2002) definierar det som ”om det föreligger något annat 
förhållande som är av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller 
självständighet” (s. 623). 
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3.3 Prövning av omständigheter och vidtagna motåtgärder 
 
Revisorn kan dock fullfölja uppdraget om presumtionen bryts genom att pröva om 
omständigheterna i det enskilda fallet medför att det inte finns anledning att ifrågasätta 
revisorns opartiskhet eller självständighet. Revisorn kan också vidta särskilda motåtgärder så 
att det inte längre finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet och 
självständighet. 
 
3.3.1 Omständigheter i det enskilda fallet 
 
Enligt SRS (2002) finns det ibland omständigheter som är sådana att det inte finns någon 
anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet och självständighet och då kan uppdraget 
fullföljas utan någon vedergällning. I varje enskilt fall måste en individuell prövning ske och 
exempel på när revisorn inte måste vidta några motåtgärder är när det gäller vardagliga och 
vanliga affärstransaktioner som sker på liknande villkor som gäller för andra. Det samma 
gäller om revisorn tidigare varit anställd hos klienten men att det är långt tillbaka i tiden och 
att det varit en syssla som inte har någon anknytning till revisionen. 
 
FAR (2002) anser att om någon annan i revisionsgruppen har nära personliga relationer med 
någon i revisionsklientens ledning behöver det inte medföra att revisorn måste avböja sig sitt 
uppdrag. Detta gäller under förutsättning att denna person saknar samband till 
revisionsuppdraget och har ingen chans att inverka på dess utförande. 
 
3.3.2 Motåtgärder 
 
Kan revisorn framhålla att det går att vidta motåtgärder, så att uppdraget kan fullföljas utan att 
det innebär ett hot mot hans eller hennes opartiskhet eller självständighet, behöver revisorn 
inte avträda sitt uppdrag. Vilka motåtgärder som fordras beror på vilken typ av hot som 
föreligger, hur starkt det är och om klienten är ett litet eller stort företag. 
 
3.3.2.1 Allmänna motåtgärder 
 
Det är viktigt att klargöra gränser mellan företag för att minska risken att revisorn kommer 
under påverkan av andra inom revisionsgruppen. FAR (2002) menar att detta gäller främst 
inom revisionsgruppen och mellan olika verksamhetsgrenar i respektive företag. Har en 
revisionsbyrå väl inarbetade rutiner, s k byrårutiner, behöver behovet av andra åtgärder inte 
vara lika stort. Allmänna motåtgärder kan även gälla andra förhållanden. Enligt SRS (2002) 
kan ett egenintressehot föreligga om exempelvis revisorns ersättning baseras på fakturering 
eller arbetsinsats i sina egna uppdrag. Detta hot kan åtgärdas genom att revisorns ersättning är 
fast eller bygger på hela byråns resultat istället. 
 
3.3.2.2 Enskilda motåtgärder 
 
Enligt SRS (2002) ska individuella motåtgärder bryta presumtionen i enskilda uppdrag. Det 
som avgör vilken motåtgärd som ska användas beror på vilket hot som anses föreligga. 
Exempel på interna motåtgärder kan vara att revisorn kontrollerar en kollegas arbete och 
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oberoende, tar hjälp av checklistor eller följer upp om rutiner faktiskt använts. I en del fall kan 
det räcka med informativa åtgärder, d v s att revisorn gör ett granskningsutlåtande och 
informerar om oberoendehotet. Informativa motåtgärder kan vara lämpliga t ex när ett 
självgranskningshot beror på revisorns uttalande år 1 och ifrågasätts inför uttalandet år 2.  Har 
revisorn, eller någon annan inom samma revisionsgrupp, lämnat rådgivning i en fråga som 
omfattas av granskningsuppdraget måste externa motåtgärder vidtas. Detta kan ske genom en 
s k second opinion, d v s att en revisor utanför revisionsgruppen gör en genomgång och 
kompletterande granskning. 
 
3.4 Dokumentationen 
 
Revisorslagens 24 § 
 
Revisorer och registrerade revisionsbolag skall dokumentera sina uppdrag i revisionsverksamheten. 
Dokumentationen skall innehålla sådan information som är väsentlig för att revisorns arbete samt hans eller 
hennes opartiskhet och självständighet skall kunna bedömas i efterhand.  
Dokumentationen skall ha färdigställts när revisionsberättelsen eller annat utlåtande avges. 
 
Revisorslagen kompletterar analysmodellen med en skyldighet att dokumentera denna. Detta 
stadgas i revisorslagens 24 § och syftet med dokumentationen är att det i efterhand ska vara 
möjligt att bedöma revisorns opartiskhet och självständighet. Dokumentation för 
revisionsverksamhet (d v s revisions- och andra granskningsuppdrag) skall innehålla 
upplysning om varje förhållande av betydelse, vilka tänkbara hot mot revisorns opartiskhet 
eller självständighet som identifierats samt revisorns bedömning av hotens påverkan mot 
detta. Det ska även framgå vilka åtgärder revisorn vidtagit för att eliminera hoten. Om någon 
annan inom revisionsgruppen fullgjort uppdrag för revisionsklienten skall dokumentationen 
också omfatta detta. Dokumentationen bör, för att ge den mest korrekta informationen, göras 
under ett tidigt skede. Den skall ske fortlöpande och färdigställas senast när revisorn avger 
revisionsberättelse eller annat utlåtande (SRS 2002).  
 
När det gäller rådgivning som lämnas till en revisionsklient har Revisorsnämnden utfärdat 
föreskrifter om vad som ska framgå av dokumentationen (RNFS 2001:2). Den ska innehålla 
uppgifter om vilken revisionsrådgivning eller fristående rådgivning som lämnats till en 
revisionsklient, omständigheter som identifierats och som kan påverka revisorns opartiskhet 
och självständighet, motåtgärder som vidtagits samt slutsatser som revisorn dragit vid 
prövning enligt analysmodellen. Enligt Engerstedt & Strömqvist (2003) ställs vid fristående 
rådgivning särskilt höga krav på dokumentationens struktur och tydlighet. Ett undantag från 
dokumentationskravet vid fristående rådgivning har införts för rådgivning av enklare slag. 
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3.5 Flödesschema 
 

Figur 1: FARs flödesschema kan användas som beslutsstöd för analysmodellen (FAR 2002). 
 
När ett nytt uppdrag kommer in till revisionsföretaget eller en ny omständighet inträffar i ett 
redan befintligt uppdrag ska det avgöras om det är revisions- eller konsultuppdrag. Är det ett 
konsultuppdrag ska ansvarig revisor underrättas om det har inverkan på revisionsuppdraget, 
annars kan det accepteras. Är det ett revisionsuppdrag måste revisorn pröva om jäv föreligger 
och om fallet är så måste han eller hon avgå direkt. Förekommer inget jäv är revisorn tvungen 
att pröva om något hot föreligger som kan rubba hans eller hennes oberoende. Om hot inte 
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föreligger eller revisorn har vidtagit motåtgärder kan uppdraget accepteras. Både vid 
acceptans och avböjande måste oberoendeprövningen dokumenteras (FAR 2002). 
 
3.6 Statlig tillsyn och disciplinära åtgärder 
 
Revisorsnämnden är den statliga myndighet som utövar tillsyn över de auktoriserade och 
godkända revisorerna samt revisionsbyråernas verksamhet. Nämnden ska pröva om revisorer 
tillämpar analysmodellen korrekt. Tillsynen ska även säkerställa hög kvalitet och efterlevnad 
av normerna god revisionssed, god revisorssed och god redovisningssed.  
 
FAR (2002) anser att god revisionssed är lika med god sed bland erfarna revisorer och 
handlar om kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme. God revisorssed är etiska regler 
för revisorer, en viktig etisk regel är att tillämpa god revisionssed. God redovisningssed är 
normer för bokföring och bokslut och olika finansiella rapporter. God sed i Sverige bygger på 
internationell god sed.  
 
Anmälningar från myndigheter eller från allmänheten kan inkomma till nämnden som prövar 
frågor om disciplinära åtgärder mot revisorer. Det finns olika sanktioner som kan meddelas 
beroende på hur allvarliga omständigheterna är. Om dessa är av mindre allvarligt slag kan 
revisorn få en erinran eller en varning. Varningen kan, om det finns särskilda skäl, även leda 
till att revisorn döms att betala en straffavgift till staten med lägst 1 000 kronor och högst     
25 000 kronor (revisorslagen 32 § 4st). Om omständigheterna är allvarliga och om revisorn 
uppsåtligen gör orätt skall godkännandet eller auktorisationen upphävas. 
 
3.7 Kapitelsammanfattning 
 
I detta kapitel har vi gjort en beskrivning av analysmodellen och hur den skall tillämpas. 
Läsaren måste, för att förstå vår uppsats, få en uppfattning om vad analysmodellen innebär. 
 
Kraven på revisorerna och revisionsföretagen ökar och de är tvungna att säkerställa en hög 
kompetens. Samtidigt finns ett starkt krav på revisorernas opartiskhet och självständighet. 
Den nya revisorslagen innehåller en särskild del som kallas analysmodellen, den bygger på att 
revisorn själv ska pröva sitt oberoende i alla revisionsuppdrag. Om det finns omständighet 
som kan rubba förtroendet för revisorn så är presumtionen att den också rubbar detta. I lagen 
anges dessa hot och om något av dessa föreligger skall revisorn avböja eller avsäga sig 
uppdraget. 
 
De omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorn är egenintresse, självgranskning, 
partställning, vänskap, hot eller annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet. 
Utöver dessa omständigheter kommer även jäv enligt ABL. Presumtionen kan brytas genom 
att revisorn prövar om omständigheterna i det enskilda fallet medför att det inte finns 
anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet, men även genom att 
revisorn vidtar särskilda motåtgärder så att det inte längre finns anledning att ifrågasätta hans 
eller hennes opartiskhet och självständighet. 
Analysmodellen ska dokumenteras och dokumentationen ska innehålla upplysning om varje 
förhållande som är av betydelse, om revisorn identifierat några hot mot hans eller hennes 
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opartiskhet eller självständighet samt revisorns bedömning av hotens påverkan mot detta. Om 
revisorn vidtagit åtgärder för att eliminera eventuella hot skall också detta framgå. 
 
FAR har beskrivit hur analysmodellen ska tillämpas och detta har resulterat i ett 
flödesschema. 
 
Allmänheten eller olika myndigheter kan lämna in anmälningar mot revisorer till 
Revisorsnämnden.  Nämnden är ett statligt organ som skall pröva om revisorerna tillämpar 
analysmodellen på ett korrekt sätt. Om inte kan revisorn drabbas av olika sanktioner. 
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4. Teori      
 
 
I detta fjärde kapitel behandlas den institutionella teorin som vi anser borde påverka revisorer och 
revisionsbyråer att tillämpa analysmodellen på ett likartat sätt. Sedan görs en beskrivning av vår egen teori, i 
vilken vi hävdar att tillämpningen av analysmodellen och dess dokumentation varierar. Det finns ett antal olika 
faktorer som tas upp, vilka vi tror kan påverka variationen. 
 

 
Vi har valt att utgå från den institutionella teorin då de kvalificerade revisorerna är föremål för 
stränga krav och hård kontroll. Detta starka tryck utifrån borde medföra att alla revisorer 
tillämpar analysmodellen på ett likartat sätt och att därmed ingen variation av den skulle 
förekomma. Däremot tror vi, som vi sedan beskriver under 4.2, att variation av 
analysmodellens tillämpning förekommer. Vi beskriver först den institutionella teorin och vår 
grundhypotes. Sedan ger vi en förklaring av vår egen teori och de kriterier vi tror kan förklara 
en variation samt vår huvudhypotes. 
 
4.1 Institutionell teori 
 
Enligt Lundequist (1998) särskiljer institutionell teori formella och informella institutioner. 
Formella institutioner innefattar regler som är nedskrivna, t ex lagar, förordningar och 
nedtecknade avtal medan informella institutioner innehåller oskrivna regler som exempelvis 
sedvänjor. Institutioner kan uttryckas som samhällets spelregler som begränsar och gör det 
möjligt för aktörerna att handla. Inom institutionell teori särskiljs institutioner och 
organisationer. Lundequist (1998) menar att ”Institutioner är spelets regler och 
organisationerna är spelarna” (s. 81). Med organisationer menas här en grupp individer, t ex 
företag, som vill nå ett gemensamt mål. Hur institutionerna utformas påverkar 
organisationernas sätt att agera. Organisationerna är bundna till beslut och måste ledas i en 
bestämd bana, detta begränsar till viss del deras möjlighet att handla. 
 
Hatch (2000) anser att omgivningen på olika sätt kan ställa krav på en organisation, vilket 
innebär att de måste spela en viss roll och skapa en fasad utåt. Organisationen belönas för att 
de följer samhällets normer, regler och värderingar.  Den institutionella teorin syftar på den 
externa påverkan från denna yttre miljö. Den generella omgivningen som finns runt en 
organisation kan delas in i olika sektorer, bl a social, juridisk och ekonomisk. Den juridiska 
sektorn omfattar regler och förordningar som gäller för företagen. Om en organisation 
anpassar sig till de institutionella kraven säkerställs organisationens överlevnad och de får 
socialt stöd. På grund av att det finns lagar, normer och regler upprepas vissa 
handlingsmönster av organisationerna. 
 
Vidare enligt Hatch (2000) anser de amerikanska sociologerna Woody Powell och Paul 
DiMaggio att ett tvingande institutionellt tryck föreligger när påverkan härrör från statliga 
lagar och regler. När organisationer känner sig osäkra tar de gärna efter och härmar andra 
organisationers handlingsmönster och strukturer, detta menar Powell och DiMaggio kallas 
mimetiskt (härmande) institutionellt tryck. Hatch (2000) anser också att omgivningen har 
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blivit institutionaliserad när den organiseras kring bl a sociala, kulturella, politiska och 
juridiska krav. 
 
Revisionsbranschen är utsatt för ett stort tryck från omgivningen. De måste följa lagar och 
regler från myndigheter, de ska ha ett oberoende förhållande till sina klienter samtidigt som 
de ska se till att inga intressenter blir åsidosatta. De intressenter vi syftar på är de som 
revisorn ska ta hänsyn till vid revision hos klienterna; ägare, kreditgivare, leverantörer, 
anställda, leverantörer, skattemyndigheten etc. Enligt FAR (2002) ger revisionen trovärdighet, 
de olika intressenterna måste kunna lita på förvaltningen och på den ekonomiska information 
företaget lämnar ifrån sig.  
 
FAR (2002) menar också att för att leva upp till omvärldens förtroende måste 
revisionsbyråerna själv hålla en hög kvalitet på sitt arbete därför kontrollerar 
revisionsorganisationerna deras arbete. God utbildning och praktisk erfarenhet säkerställer 
också en hög kvalitet. 
 
Enligt Jaffee (2001) är inte organisationer ”bara svarta boxar som producerar varor och 
service utan även mänskliga organisationer som drivs av känslor och traditioner” (s. 227). 
Jaffee (2001) anser också ”att studera organisationer som institutioner menas att 
organisationer har en historia, kultur, värderingar, traditioner, vanor, rutiner och intressen”   
(s. 227). 
 
Scott (1992) hävdar att Meyer och Rowans (1977) institutionella idéer för att analysera 
organisationer är det mest inflytelserika tillägget, som hävdar att det moderna samhället 
innehåller många komplexa institutionaliserade regler och mönster. Dessa sociala realiteter 
förser en ram för skapandet och prövandet av formella organisationer. I det moderna 
samhället tar dessa organisationer formen av rationaliserade myter, de är myter för att de är 
”widely held beliefs” som inte kan bli testade objektivt. De är sanna för att man tror på dem.  
 
Den institutionella teorin hävdar att fenomen som är starkt normerade, såsom redovisning och 
revisionsprocessen, medför att organisationer följer normer och regleringar. Analysmodellen 
är ännu inte så starkt normerad men strikt reglerad i lag och ska således tillämpas likartat av 
alla. Därmed borde ingen variation i tillämpningen förekomma. 
 
Grundhypotes: Utifrån den institutionella teorin ska ingen variation i analysmodellens 
tillämpning förekomma. 
 
4.2 Vår egen teori 
 
Den teori vi har skapat har sin grund dels i befintliga teorier och dels i egna uppfattningar om 
verkligheten. Vi valde att utgå från revisionsbyrån, revisorn och klienten när vår teori 
skapades. En viss variation av analysmodellens tillämpning borde finnas på grund av 
revisionsbyråers olika förutsättningar, t ex storlek, ålder och den geografiska placeringen av 
byrån.  Dessutom tror vi att revisorns olika egenskaper och erfarenhet kan orsaka variation i 
tillämpningen som t ex kön, ålder och hur lång tid som han eller hon har arbetat som revisor. 
Vidare kan även klientföretagets storlek, samt hur välkänt det är ha inverkan på revisorns 
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oberoendeprövning.  Vår teori skiljer sig från den institutionella teorin som enbart hävdar att 
det finns en påverkan utifrån, ett tryck på organisationerna. I vår teori beskrivs även de 
faktorer som kan förklara vad som påverkar individernas sätt att gå tillväga och därmed 
eventuellt skapa en variation i tillämpning av analysmodellen. Nedan följer en närmare 
genomgång av denna teori.  
 
Vår huvudhypotes: Att tillämpningen av analysmodellen varierar mellan olika 
revisionsbyråer och revisorer på grund av deras olika förutsättningar och egenskaper. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figur 2: En skiss över vår teori om varför vi anser att  analysmodellens tillämpning kan variera. 

 
4.2.1 Revisionsbyrån 
 
Genom väl fungerande byrårutiner kan hanteringen av oberoendefrågor förenklas. På stora 
och välkända byråer kan möjligheten att ge internutbildning och sprida information vara 
högre än på de mindre byråerna, eftersom de stora ofta ingår i en kedja och har lättare för att  
samordna med andra byråer.  Ett hårdare tryck utifrån mot de stora byråerna kan medföra 
större tendens att följa gällande normer.    
 
Enligt Winroth (1999) uppfattas en stor byrå ha bred och djup kompetens och har möjlighet 
att hantera stora fall. Vidare anser Winroth (1999) att den stora byrån kan …”relateras till 
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status, kompetens, kapacitet, intressanta uppdrag och en ekonomiskt givande verksamhet.”   
(s. 191). Stora revisionsbyråer ingår ofta i en kedja, de har då lättare för att sprida information 
mellan sig och kan på ett enklare sätt samordna rutiner med andra byråer. SRS (2002) menar 
att genom väl fungerande byrårutiner kan hanteringen av oberoende frågor förenklas. Enligt 
FAR (2002) måste alla medarbetare inom revisionsföretaget få tillräcklig information för att 
analysmodellen ska fungera i praktiken. De stora byråerna har bättre möjligheter att ge 
internutbildning eftersom de personella och ekonomiska resurserna ofta är större hos dessa. 
Kompetensen på dessa byråer är högre eftersom de kan utbyta kunskaper, ofta har specialister 
inom olika områden och kan kombinera kunskaper till kompetens. Ett exempel på det är att de 
stora byråerna kan ha särskilda utbildningsstaber. På små byråer blir utbildningskostnaden per 
anställd högre än vad den blir på de stora byråerna där kostnaden fördelas på fler anställda.   
 
Benägenheten att följa gällande normer kan vara högre på stora byråer på grund av ett större 
tryck från omgivningen och hårdare kontroll från myndigheter (jfr institutionell teori). Som 
exempel på detta kan nämnas Ölund (2003) som skriver om Revisorsnämndens projekt, som 
tidigare togs upp under vår problemformulering, angående revisorernas hantering av 
analysmodellen. Detta projekt innebar att de lät fem stora revisionsföretag redogöra för hur 
revisorerna utfört och dokumenterat ett visst antal oberoendeanalyser. 
 
FAR (2002) anser att rutiner och instruktioner ska finnas så att medarbetarna kan identifiera 
samtliga klienter och hantera nya och befintliga uppdrag på det sätt som analysmodellen 
kräver. Om rutiner säger Winroth (1999): ”Vissa menar att dessa blir redskap för att skapa 
enhetlighet och stöd för verksamheten, medan andra ser dem som hinder för att lösa frågor 
snabbt när de uppkommer” (s.179). March (1958) menar att ”även om organisationerna är 
mycket rutiniserade, har rutinerna karaktären av strategi snarare än fasta program. Specifika 
aktiviteter är utformade som svar på signaler och stimulans på något sätt” (s. 26). På de äldre 
byråerna kan rutinerna vara väl inarbetade och svåra att ändra på. Revisorerna lever dock i en 
föränderlig värld då det ständigt utkommer nya normer och regler. Det gäller alltså för 
revisorerna att löpande uppdatera och anpassa sig efter dessa, men görs detta i verkligheten? 
 
Enligt Holmquist (2001) anser Gunnar Widhagen att om revisionsbyrån är belägen på en 
mindre ort kan revisorn nästan bli asocial, risken är stor att det framstår som ett 
beroendeförhållande om han pratar med sina grannar. På grund av den familjära atmosfären, 
som ofta finns på landsbygden, kanske revisorn har svårt att avsäga sig uppdrag av 
känslomässiga skäl. Detta kan medföra att revisorn endast sätter “ett kryss” på blanketten utan 
att pröva sitt oberoende enligt analysmodellen. Enligt Edwardsson & Engkvist (2002) har 
revisorn på den lilla orten dock starkare kontrollmöjligheter över sina klienter än vad en 
revisor på en större ort har. Detta innebär att de får reda på saker om sina klienter genom sina 
sociala kontakter och de träffar fler av sina klienter utanför arbetet. Den information de 
därigenom får reda på kan de ha nytta av vid revisionen av klienten. 
 
Om det finns många revisionsföretag på orten kan konkurrensen vara hård och därmed 
innebära att revisorn gärna vill ha uppdraget och därför inte gör sin oberoendeanalys korrekt.  
 
H1: Att variation i tillämpning av analysmodellen finns på grund av revisionsbyråns storlek, 
ålder och geografiska placering.  
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4.2.2 Revisorn 
 
En viss betydelse kan också revisorns kunskap, erfarenhet och kön ha när det gäller variation i 
tillämpning av modellen. Likaså om revisorn är anställd eller delägare/ägare till den byrån där 
han eller hon arbetar. 
 
Beroende på om revisorn är man eller kvinna kan det finnas en variation i tillämpning av 
analysmodellen. Enligt Jönsson, Molin, Nilsson (2003) är män och kvinnor inte lika 
riskbenägna, kvinnor tar inte lika höga risker som män och är inte lika raka i sitt sätt att 
kommunicera. Männen undviker mycket detaljer och utsvävningar. Detta anser vi kan 
medföra att kvinnor på ett mer noggrant sätt dokumenterar sin analysmodell. 
 
Enligt Selander (1989) är en ägares auktoritet beroende av dennes status, d v s vilken person 
den är. Är revisorn ägare till den byrå där han eller hon är verksam är revisorn kanske mer 
försiktig och benägen att följa gällande regler och normer. Som ägare är det inte bara 
revisorns godkännande/auktorisation som kan sättas på spel utan även hela hans eller hennes 
företag som sådant. Följer revisorn inte kraven, kan han eller hon drabbas av olika sanktioner 
(se kap 3.6).  
 
Om en revisor har lång erfarenhet kan han eller hon vara så inarbetad i sitt sätt att utföra 
oberoendeprövning att det kan vara svårt att ändra på dessa rutiner trots nya regler och lagar. 
En revisor som har lite mindre erfarenhet har kanske lättare för att ta till sig nya rutiner 
eftersom han eller hon ännu inte har hunnit binda sig fast vid någon yrkesvana.  
 
H2: Att variation i tillämpning av analysmodellen finns på grund av revisorns kön, erfarenhet 
och om han eller hon är ägare eller anställd till revisionsbyrån. 
 
4.2.3 Klientföretaget 
 
Om klientens andel av revisionsbyråns totala omsättning är så stor att detta utgör ett hot, kan 
detta påverka revisorns oberoende. Vidare kan en revisor ha svårt för att avsäga sig uppdrag 
till kända klientföretag, då det är ett gott rykte att ha denne som klient. En revisor som har 
haft en klient sedan många år tillbaka har kanske svårt att se nya revisionsrisker som uppstår, 
utan anser sig ha goda kunskaper om klientföretaget. 
 
SRS (2002) menar att ett uppdrags storlek kan påverka revisorns oberoende, om klientens 
andel av revisionsbyråns totala omsättning är så stor att detta utgör ett hot. En tumregel som 
SRS (2002) anger är att om arvodet för ett enskilt uppdrag ej överstiger 10 – 20 % av byråns 
totala omsättning anses inget arvodeshot föreligga.  Det kan också vara så att arvodet för 
rådgivning är stort, detta kan man inte enbart titta på för ett enstaka år utan lämpligare är att se 
på förhållandena under tre till fem år. Enligt SRS (2002) kan man inte i rådgivningsfallen 
ange någon beloppsgräns utan man ställer istället kriteriet att arvodet måste vara väsentligt. 
Om arvodet endast något överstigit de angivna gränserna räcker det att den anledningen 
analyseras. Motåtgärder måste däremot vidtagas om överskridandet är betydande. 
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Om företaget som ska revideras är välkänt, kan det medföra att revisorn har svårt att avsäga 
sig uppdraget då det är god renommé att ha denne som klient.  
 
Enligt SRS (2002) finns det en risk att revisorer som haft en klient under lång tid inte ser nya 
revisionsrisker och har en alltför tillmötesgående inställning till denne. Revisorn själv 
upplever sig ofta ha mycket god kunskap om klienten och ser inte att hot existerar. Rotation 
av klienten, mellan revisorerna, borde vara en effektiv motåtgärd eftersom då kan revisorns 
opartiskhet och självständighet säkerställas. 
 
H3: Att variation i tillämpning av analysmodellen finns på grund av storleken på 
klientföretaget, om det är välkänt eller ej och om klienten är ny eller gammal för 
revisionsbyrån. 
 
4.3 Kapitelsammanfattning 
 
Vi har i detta kapitel beskrivit den institutionella teorin, att omgivningen på olika sätt kan 
ställa krav på organisationer. Detta innebär att de måste spela en viss roll och skapa en fasad 
utåt. Organisationen belönas för att de följer samhällets normer, regler och värderingar.  Den 
institutionella teorin syftar på den externa påverkan från denna yttre miljö. Om en 
organisation anpassar sig till de institutionella kraven säkerställs organisationens överlevnad 
och de får socialt stöd. Vissa handlingsmönster upprepas av organisationerna på grund av att 
det finns lagar, normer och regler. Omgivningen utsätter revisorer och revisionsbyråer för ett 
stort tryck. De måste följa lagar och regler från myndigheter, ha ett oberoende förhållande till 
sina klienter samtidigt som de ska se till att inga intressenter blir åsidosatta. Utifrån den 
institutionella teorin ska således ingen variation förekomma, detta är vår grundhypotes. 
 
Även vår egen teori beskrivs i detta kapitel. Den har sin grund dels i befintliga teorier och dels 
i egna uppfattningar om verkligheten. Vi tror att en viss variation av analysmodellens 
tillämpning borde finnas på grund av revisorer och revisionsbyråers olika förutsättningar, det 
är vår huvudhypotes. Dessutom har vi ställt upp fler hypoteser som hävdar att revisionsbyråns 
storlek, ålder och geografiska placering påverkar tillämpningen av analysmodellen. Precis 
som revisorns kön, ålder och erfarenhet också kan påverka variationen, även klientföretagets 
storlek, hur välkänt det är samt om det är en ny eller gammal klient för revisorn kan vara 
tänkbara faktorer. 
 
Vår teori skiljer sig från den institutionella teorin som enbart hävdar att det finns en påverkan 
utifrån, ett tryck på organisationerna. I vår teori beskrivs även de faktorer som kan förklara 
vad som påverkar individernas sätt att gå tillväga och därmed eventuellt skapa en variation i 
tillämpning av analysmodellen. 
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5. Empirisk undersökning 
 
 
I detta femte kapitel beskriver vi undersökningens metod samt varför vi valt att göra personliga intervjuer och 
dokumentstudier. Vidare ger vi läsaren en noggrann genomgång av intervjuguidens utformning och vilka tester 
vi använt oss av för att se om det finns statistiskt säkerställda samband i vår teori. Under källkritik granskar vi 
undersökningens reliabilitet och validitet. Slutligen redogörs för vilket bortfall vi haft i vår undersökning. 
 

 
5.1 Undersökningens metod 
 
Enligt Andersen (1998) är anledningen till valet av fallstudier i de flesta fall att antalet 
undersökningsenheter måste begränsas, dels på grund av brist på resurser och dels för att det 
kunskapsmässigt ska kunna gå att hantera upplysningarna. En fallstudie kännetecknas vidare 
av få observationer och många variabler och i vår undersökning är varje dokumentation av 
oberoendeanalysen ett fall. Våra fallstudier har utförts på olika ställen, Andersen (1998) 
hänvisar till (Yin 1989) som menar att sådana fallstudier kallas för multipla fallstudier och 
syftet med dessa kan vara någon form av generalisering. Vi har dock varit tvungna att 
begränsa oss till ett visst antal fallstudier eftersom tiden är knapp både till undersökning och 
till analys. Vår ambition är att pröva våra hypoteser om variationer kan föreligga och vad som 
kan förklara dessa eventuella variationer. Vi kan endast uttrycka oss om hur analysmodellen 
tillämpas just på de revisionsbyråer vi besökt, vilket medför att möjligheten till generalisering 
kan bli svår, då vår undersökning skulle kunna leda till ett felaktigt uttalande om hur 
analysmodellen överlag tillämpas. 
 
Det är möjligt att betrakta fallstudier både som kvalitativa och kvantitativa undersökningar 
enligt Andersen (1998). Större delen av vår undersökning kommer att användas av den 
kvalitativa metoden, dels eftersom det bästa sättet att beskriva just denna tillämpning är med 
ord och dels eftersom vi låter revisorerna ha öppna svarsalternativ. Vi har även använt oss av 
den kvantitativa metoden då exempelvis de olika revisionsbyråernas storlek beskrivits utifrån 
antalet anställda och klienten utifrån hur många år revisorn haft denne.  
 
För att på bästa sätt få veta förklaringen till variation i tillämpning av analysmodellen valde 
vi, som tidigare nämnts, att både göra personliga intervjuer och dokumentstudier. Vi ringde de 
olika revisionsbyråerna och presenterade hur vi skulle genomföra vår undersökning och hur 
intervjun skulle ske (se bilaga 1). För att minska risken för bortfall hade vi i förväg nedtecknat 
vad som skulle poängteras i telefonsamtalet, så att inga missöden skulle ske. Givetvis 
redogjorde vi redan då för deras anonymitet i vår uppsats samt att klientens uppgifter skulle 
övertäckas vid vår granskning av dokumentationerna.  Intervjuerna genomfördes under ca ½ 
timme hos vardera revisionsbyrå, samma person intervjuade samtliga revisorer och den andra 
antecknade hans eller hennes svar. Intervjuerna spelades även in på band för att undvika att 
missa viktiga detaljer och för att verkligen få med allt. Vi ställde både allmänna frågor om 
revisorn och revisionsbyrån och frågor hänförliga till just de klienterna som 
oberoendedokumentationerna hänförde sig till (se bilaga 2).  
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5.2 Urval 
 
Med stora byråer avses byråer som ingår i kedja, är relativt kända och finns i hela Sverige. 
Med små byråer avses byråer som endast finns på ett eller två ställen och har max 15 
anställda. Stad har vi definierat som stor ort, medan de mindre orterna definieras som små. 
 
På grund av tidsbegränsning, tio veckor, har vi inte kunnat undersöka alla revisorers 
tillämpning av analysmodellen. Vi har varit tvungna att göra ett s k bedömningsurval som, 
enligt Lekvall & Wahlbin (1993), är när undersökningsenheter väljs ut efter vissa kriterier 
som i förväg kan bedömas vara särskilt intressanta för undersökningen. Urvalet utgick från 
vår egen teori och gjordes med tanke på våra hypoteser, d v s det som vi tror kan förklara 
variationen. Först valdes tre stora och tre små revisionsbyråer på stor ort eftersom jämförelser 
då kunde göras mellan olika storlekar på byråerna. Därefter valdes tre revisionsbyråer på liten 
ort som möjliggjorde en jämförelse mellan olika geografiska placeringar. Totalt besökte vi nio 
olika revisionsbyråer. Anledningen till att vi gjorde detta urval och att hypotes (H1) fick vara 
bas för vårt urval är återigen tidsbegränsningen. Vi skulle även kunna ha valt ut revisorer som 
befinner sig i olika ålderskategorier och jämföra dessa. En större andel kvinnliga respektive 
manliga revisorer hade också varit intressant att väga mot vartannat, men det skulle ha varit 
alltför omfattande att göra i förhållande till den tid vi har att tillgå. Detta innebär att vi inte 
medvetet valt ut vissa specifika revisorer utan att det har varit slumpen som avgjort om det 
blev en gammal eller ung, kvinnlig eller manlig revisor som ville ställa upp på intervju. 
  
På alla de nio revisionsbyråer vi besökte valde vi att titta på de tre senaste dokumentationerna 
av analysmodellen. Anledningen till detta var att revisorerna annars kunde ha valt ut de 
dokumentationer som de tyckte var lämpligast att visa, nu tvingades de att ta fram just de tre 
senaste. Detta tror vi ger en mer rättvis, sanningsenlig och jämförbar bild av hur 
dokumentationerna verkligen ser ut. Vad vi menar med lämpligast att visa skulle kunna vara 
de dokumentationer som är mest noggrant utförda eller de där inga hot föreligger alls.  Genom 
detta urval kunde vi få fram våra 26 (ett bortfall) olika fall av dokumentationer.   
 
5.2.1 Urvalspopulation 
 
De nio olika revisionsbyråer vi besökte hittades på gula sidornas hemsida, 
www.gulasidorna.se. Där sökte vi under kategorin revisorer och sedan på olika orter i 
närheten av oss.  
 
5.3 Intervjuguidens utformning 
 
Vår intervjuguide (se bilaga 2) konstruerades utifrån vår teori för att kunna täcka upp alla de 
variabler vi trodde kunde påverka variationen.  De allmänna frågorna delades upp i två 
kategorier, dels frågor direkt till revisorn och dels frågor om revisionsbyrån. Sedan ställdes 
frågor om bl a klienten, uppdragstyp och ev hot utifrån dokumentationerna. Nedan följer en 
lista över våra intervjufrågor som vi motiverar utifrån teorin. 
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1. Kön, ålder, auktoriserad eller godkänd? 
Att se om revisorn var kvinna eller man och att fråga om han eller hon var auktoriserad eller 
godkänd var inte några svårigheter. Däremot revisorns ålder uppskattades eftersom vi ansåg 
att det var känsligt att fråga. Kön, ålder samt revisorns erfarenhet tror vi kan förklara variation 
i tillämpningen av analysmodellen. 
 
2. Hur många år har du jobbat som godkänd/auktoriserad revisor? 
Fråga 1 hänger samman med fråga 2, genom att fråga hur många år revisorn jobbat inom 
revisionsbranschen fick vi reda på vilken yrkesvana han eller hon hade. Om en revisor har 
lång erfarenhet kan han eller hon vara så inarbetad i sitt sätt att utföra sin oberoendeprövning 
att det kan vara svårt att ändra på dessa rutiner trots nya regler och lagar. Detta kan då leda till 
en skillnad i hur analysmodellen tillämpas.  
 
3. Är du anställd eller ägare/delägare i företaget? Hur länge har du arbetat i företaget? 
Är revisorn ägare till den byrå där han eller hon är verksam är revisorn kanske mer försiktig 
och benägen att följa gällande regler och normer. Som ägare är det inte bara revisorns 
godkännande/auktorisation som kan sättas på spel utan även hela hans eller hennes företag 
som sådant. Därför tror vi att tillämpningen av analysmodellen kan skilja sig om man är 
anställd eller ägare. 
 
4. Hur mycket tid lägger ni i genomsnitt ner på förberedelse, prövning och dokumentation av analysmodellen? 

Kan du uppskatta hur tiden fördelas mellan dessa tre aktiviteter? 
Genom att ställa denna fråga kunde vi se om det fanns en variation i hur mycket tid som 
revisorerna lägger ner på analysmodellen. Om revisorn lägger ner mycket tid på sin 
oberoendeprövning anser vi att han eller hon är mer noggrann och har tagit de nya reglerna till 
sig.  
 
5. Tillämpar du analysmodellen inför alla uppdrag, nya som gamla? Om ja, i vilket skede av ett uppdrag 

använder du analysmodellen? (I början, under tiden eller mot slutet av ett uppdrag?) Om nej, vilka är 
orsakerna till detta? 

Med denna fråga ville vi se om det fanns en variation i vilket skede av uppdraget som 
analysmodellen tillämpas. Beroende på vilka svar man får kan man se om variation finns. 
Svarar alla samma oberoende av kön, erfarenhet etc finns ingen variation. 
 
6. Har du gjort några avböjande sedan analysmodellens införande, i såfall hur många? 
Här ville vi veta om revisorn gjort några avböjande sedan analysmodellen infördes, detta för 
att eventuellt kunna avgöra om revisorerna verkligen ser seriöst på analysmodellen. Har 
revisorn ej gjort några avböjanden är sannolikheten större att han eller hon ej är så noggrann 
vid tillämpningen. Om revisorns antal avböjanden ökat är sannolikheten större att han eller 
hon är mer noggrann i sin tillämpning av analysmodellen. Således kan avböjanden vara en 
indikation på noggrannhet, dock ej ett bevis då några hot ej nödvändigtvis måste ha förelegat. 
 
7. Vad har du för inställning till analysmodellen, är den bra? Har den kommit till som ett svar på ett behov? 
Om revisorns inställning till analysmodellen är negativ finns en uppenbar risk att han eller 
hon endast ser den som ännu en blankett att fylla i och gör den på ett par minuter eller inte 
reflekterar över alla hoten. 
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8. Anser du att förtroendet för revisorskåren har ökat med införandet av analysmodellen?  
Om revisorn verkligen vill förbättra kårens rykte är han eller hon kanske mer benägen att ta 
analysmodellen på allvar och ägnar analysmodellen lång tid och gör den i planeringsstadiet. 
 
9. Hur gammal är den här revisionsbyrån? 
På de äldre byråerna kan rutinerna vara väl inarbetade och svåra att ändra på. En gammal 
revisionsbyrå kan tycka det är arbetsamt att följa nya regler och detta kan leda till att 
analysmodellen inte tas på allvar. 
 
10. Hur många anställda är ni på byrån? Hur stor andel av dem är revisorer? Vilken erfarenhet har era 

revisorer? 
Med denna fråga ville vi veta antalet anställda och andelen revisorer, eftersom vi tror att ju 
fler anställda och desto större andel revisorer desto mer satsar revisionsbyrån på 
internutbildningar. Detta kan medföra att byråer med stor andel revisorer har fått större 
information och kunskap om analysmodellen, än vad som kan ges på små revisionsbyråer, 
och borde därför tillämpa den bättre.  
 
11. Vad har ert företag gjort för att informera revisorerna om analysmodellen och dess tillämpning? (Har ni     

t ex anordnat internutbildningar – för enskilda/alla revisorer, spridit information via utskick eller 
samordnat på ngt annat sätt med andra revisionsbyråer?) 

Hur pass insatta är revisorerna om analysmodellen? Denna fråga hänger samman med 
föregående fråga, ju mer revisorerna är informerade desto bättre borde tillämpningen av 
analysmodellen vara. 

 
12. Har ni fasta rutiner för tillämpning och dokumentation av oberoendeprövningen? Om ja, hur går ni 

tillväga? Om nej, hur görs det då? 
Har revisorerna fasta rutiner för hur de ska tillämpa analysmodellen borde chansen vara större 
att tillämpningen blir korrekt och det bevisar även att man tar den på allvar. Med fasta rutiner 
menar vi om revisorerna går likadant tillväga varje gång som han eller hon gör sin 
oberoendeprövning. 

  
13. Har införandet av den nya revisorslagen med analysmodellen inneburit förändringar för er? Vilka i så fall? 

(Förändringar av rutiner, arbetssätt, ställningstaganden mm?) 
Har revisorerna verkligen tagit till sig den nya analysmodellen eller fortskrider rutinerna som 
förut? Om revisorns oberoendeprövning inte tar lång tid att göra och har han eller hon inte 
reflekterat över så många hot kan man inte utesluta att revisorn inte tagit analysmodellen på 
allvar. 
 
14. Hur många revisionsbyråer finns det totalt på den här orten?   
Konkurrenssituation p g a få företag på orten kan också medföra att revisorn gärna vill ha 
uppdraget och därför kanske bara fyller i dokumentationsblanketten och reflekterar inte direkt 
över hoten. Detta kanske kan visa sig i att, återigen, tillämpningen av analysmodellen går 
relativt snabbt. 
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15. Är arvodet från den här klienten betydande i förhållande till revisorns/byråns övriga arvode? 
Om klientens andel av revisionsbyråns totala omsättning är så stor att detta utgör ett hot, kan 
detta påverka revisorns oberoende. Är klientarvodet stort vill gärna revisorn ha den klienten 
kvar och det kan leda till att analysmodellen blir felaktigt tillämpad då föreliggande hot inte 
ses som så farliga.  
 
16. Hur pass känt är klientföretaget? I trakten, i Sverige eller i världen? 
Om företaget som ska revideras är välkänt, kan det medföra att revisorn har svårt att avsäga 
sig uppdraget då det är god renommé att ha denne som klient. Även detta kan leda till revisorn 
inte reflekterar över alla hoten och att det inte tar lång tid att göra oberoendeprövningen. 
 
17. Hur många år har ni haft denna klient? 
Det finns en risk att revisorer som haft en klient under lång tid inte ser nya revisionsrisker och 
har en alltför tillmötesgående inställning till denne. Även här finns en risk att revisorn inte 
reflekterar över alla hoten eftersom han eller hon själv anser sig ha ett bra förhållande till sin 
klient.  
 
18. Är den här klienten från orten? 
På grund av den familjära atmosfären, som ofta finns på landsbygden, kanske revisorn har 
svårt att avsäga sig uppdrag av känslomässiga skäl. Bor klienten på samma ort som sin 
revisionsbyrå kanske revisorn inte vill se några hot dem emellan och tillämpar inte 
analysmodellen helt korrekt.   
 
Dokumentationsobservationer: 
 
19. Nytt uppdrag eller befintligt? 
Eftersom oberoendeprövningen ska göras under ett tidigt skede, fortlöpande och färdigställas 
senast när revisorn avger sin revisionsberättelse ville vi se om prövningen verkligen görs både 
vid nya och befintliga uppdrag. 
   
20. Uppdragstyp, revisionsverksamhet eller konsultuppdrag? 
Eftersom oberoendeprövningen ska göras både vid revisions- och konsultuppdrag ville vi veta 
om det verkligen görs. 
 
21. Antal sidor? 
Antal sidor kan indikera hur noggrant revisorn gör sin oberoendeprövning. Fler sidor behöver 
dock inte betyda en noggrannare prövning, eftersom det kan bero på hur mycket text de 
innehåller.  
 
22. Systematiskt? 
Vi ville se om alla använder sig av mallar som t ex FAR och SRS har gett ut. Om revisorerna 
inte tillämpar samma mall vid varje oberoendeprövning finns således ingen systematik och 
prövningen kanske görs olika varje gång. 
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23. Hot (egenintresse, skrämsel, självgranskning, partställning eller övrigt) / Jäv (enligt ABL m fl 
författningar)? 

Här ville vi se hur noggrant revisorn reflekterat, har han eller hon tänkt till vid varje hot eller 
endast där det kan finnas ett behov. 
 
24. Motåtgärder som är planerade eller vidtagna? 
Om det föreligger hot bör motåtgärder vara planerade eller vidtagna för att undanröja dessa. 
 
25. Accepterat/Avböjt? 
Här ville vi veta om revisorn avböjt eller accepterat uppdraget, eftersom avböjanden kan vara 
en indikation på noggrannhet, dock ej ett bevis då några hot ej nödvändigtvis måste ha 
förelegat. 
  
26. Övriga kommentarer? 
Har revisorerna uppmärksammat något av vikt borde detta tas upp under övriga kommentarer. 
 
Vi har försökt att ställa våra frågor på ett sådant sätt att det inte självmant leder till ett 
förutbestämt svar. Vidare försökte vi låta revisorn svara utifrån hur han uppfattade frågan och 
i de fall han inte gjorde det gavs det exempel på vad det kunde vara vi menade. 
 
5.4 Test 
 
Vi har använt oss av Mann-Whitneys test och regressionsanalys i SPSS. Enligt Aronsson 
(1994) kan Mann-Whitneys test göras när man har ordinalskalor och inte kan göra något 
antagande om den bakomliggande fördelningen. Med ordinalskala menas när individerna kan 
delas upp i någon kvantitativ ordning. Flertalet av våra variabler är just sådana. För att utfallet 
ska bli starkare analyserat har vi även valt att göra regressionsanalys för de variabler som är 
kontinuerliga, såsom revisionsbyråns ålder, revisorns erfarenhet och hur många år som 
revisionsbyrån har haft klienten. 
 
5.5 Källkritik 
 
Vid denna typ av undersökningar måste man se upp med reliabilitet, det vill säga förmågan att 
göra observationer likvärdiga, och validitet, som är förmågan att fånga det man ska. Enligt 
Thurén (1991) är reliabilitet samma som tillförlitlighet och det innebär att mätningarna ska 
vara korrekt utförda. Lekvall & Wahlbin (1993) har satt upp ett antal exempel på när låg 
reliabilitet föreligger, d v s vad som kan göra att mätningarna skiljer sig åt. Det kan vara stress 
eller motivation hos den intervjuade, distraherande miljö, variationer i sättet att fråga, 
oklarheter som leder till skilda tolkningar, slumpfaktorer etc. Vad vi inte kunnat påverka är 
stress och motivation hos den intervjuade. Miljön har varit revisorernas egna kontor vilket 
inte bör ha inneburit någon distraktion. Risken med en intervju är den s k intervjuareffekten,  
d v s respondenten kan påverkas i sitt sätt att svara utifrån intervjuarens uppträdande. Vi har 
haft samma person som ställt frågorna vid samtliga intervjuer för att minska risken för 
variation i sättet att fråga. Vidare kan respondentens svar tolkas fel utav intervjuaren. Enligt 
Lekvall & Wahlbin (1993) finns det risk för s k haloeffekt, det vill säga att om intervjuaren 
har fått en positiv bild av respondenten, tolkar han eller hon därför dennes svar alltför 
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tillmötesgående. Vi har försökt att vara objektiva och inte låtit oss påverkas av personligheter. 
Våra intervjufrågor har varit enkla och korta för att undvika oklarheter, har frågor ändå dykt 
upp har vi förklarat vad vi menat. Våra respondenter är anonyma vilket vi tror kan öka 
reliabiliteten i och med att de förmodligen svarar mer sanningsenligt än om deras namn 
nämns i uppsatsen. Vi anser att detta medför att reliabiliteten i vår undersökning är hög.  
 
Med validitet menas att man verkligen har undersökt det man skulle och ingenting annat 
menar Thurén (1991). Vi har noga utformat våra frågor utifrån FAR, SRS och revisorslagens 
beskrivning av analysmodellen och hur den ska tillämpas samt utifrån våra hypoteser. De 
observationer som gjordes på dokumentationerna har helt och hållet utgått från de 
ställningstaganden revisorerna måste ta enligt dessa. Vi bockade även av varje fråga mot vår 
teorimodell för att säkerställa att vi skulle täcka upp allt och inte ta med något oväsentligt. 
Detta för att få en hög validitet. Lekvall & Wahlbin (1993) nämner något som de kallar 
begreppsvaliditet. Med det menas att man har en teori och med den ska mätresultaten 
överrensstämma, då har man en god begreppsvaliditet. Om resultaten inte stämmer överrens 
med teorin kan det bero på att teorin är felaktig. Våra resultat, som redogörs i kapitel sex, 
stämmer till stor del överens med vår teori så därför anser vi oss ha en god begreppsvaliditet. 
 
5.6 Bortfallsanalys 
 
Vi bestämde oss för att kontakta nio revisionsbyråer, tre stora i stad, tre små i stad samt tre 
små på liten ort. Totalt kontaktades 15 revisionsbyråer innan målet om nio stycken hade nåtts. 
De små byråerna på liten ort var svårast att bestämma personlig intervju med, några hade inte 
tid och andra ville ej deltaga. Eftersom denna undersökning redan är liten och generalisering 
är svår, valde vi att fortsätta söka tills vi hade dessa nio byråer.  
 
Ett annat problem som uppstod var att hitta kvinnliga revisorer. En av våra hypoteser säger att 
skillnader finns mellan män och kvinnor i deras tillämpning av analysmodellen. Men vi fick 
endast tag på två kvinnliga revisorer, detta på grund av den tidsbrist vi hade, därför kan vi 
bara uttala oss om hur just de har gjort. Könsfördelningen i vår undersökning blev alltså ca   
22 % kvinnor och 78 % män. I verkligheten är 25 % av revisorskåren kvinnor så vi har nästan 
nått upp till samma fördelning. 
 
Revisionsbyråerna ombads att ta fram de tre senaste oberoendedokumentationerna som de 
gjort, sju revisorer tog fram de tre vi bad om. En revisor på en av de mindre byråerna på liten 
ort tog endast fram två, detta för att revisorn ansåg att dokumentationerna såg likadana ut och 
att det därför var onödigt att visa dem alla. På en av de större byråerna på stor ort hade 
revisorn dokumentationerna ”i huvudet” vid vårt besök, då revisorn även här tyckte att de såg 
likadana ut och inte var mycket att visa. Vi fick dock se den mall som de använde sig av. 
 
5.7 Kapitelsammanfattning 
 
I detta kapitel har vi beskrivit undersökningens metod, fallstudier och anledningen till valet av 
fallstudie är i de flesta fall att antalet undersökningsenheter måste begränsas. Det kan bero 
dels på brist på resurser och dels för att det kunskapsmässigt ska kunna gå att hantera 
upplysningarna. Vidare kännetecknas en fallstudie av att man har få observationer och många 
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variabler, i vår undersökning är varje dokumentation av oberoendeanalysen ett fall. 
Fallstudier kan betraktas som både kvalitativa och kvantitativa. Till största del i vår 
undersökning har vi använt oss av den kvalitativa metoden, dels eftersom bästa sättet att 
beskriva just denna tillämpning är med ord och dels eftersom vi låter revisorerna ha öppna 
svarsalternativ. Den kvantitativa metoden har också använts då de olika revisionsbyråernas 
storlek beskrivits utifrån antalet anställda, revisorns erfarenhet i antal år och klienten utifrån 
hur många år revisorn haft denne.  
 
Vi har beskrivit hur intervjuerna har genomförts och vad vi gjort för att minska bortfallet. 
Samma person intervjuade samtliga revisorer och den andra antecknade samtidigt hans eller 
hennes svar. Intervjuerna genomfördes under ca en halvtimme hos vardera revisionsbyrå och 
spelades även in på band för att undvika att missa viktiga detaljer och för att få med allt 
väsentligt. Vad som skulle poängteras i telefonsamtalet hade i förväg nedtecknats så att inga 
missöden skulle ske, vi klargjorde redan i telefonsamtalet för att deras svar skulle vara 
anonyma och att klientens uppgifter skulle övertäckas vid vår granskning av 
dokumentationerna.  
 
Vi hade ett mål på att nå nio olika revisionsbyråer med en indelning om tre och tre med 
utgångspunkt från vår egen modell. Vi kontaktade 15 revisionsbyråer innan målet om nio 
stycken hade blivit uppnått.  
 
Vidare redogörs noggrant för intervjuguidens utformning. Under källkritik beskrivs 
undersökningens reliabilitet och validitet, slutligen redogör vi för vilket bortfall vi haft i 
denna undersökning. På grund av den tidsbrist vi hade blev antalet kvinnliga revisorer lågt, 
två stycken. Därför kan vi bara uttala oss om hur just de två har gjort och inte göra en 
generalisering. Vi har dock samma fördelning mellan kvinnliga och manliga revisorer som 
revisorskåren har i verkligheten. Av de 27 dokumentationer vi skulle granska fick vi svar 
utifrån 26 men fick endast själv titta på 23 stycken. 
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6. Analys 
 
 
I detta sjätte kapitel analyserar vi vårt empiriska material och jämför detta med våra hypoteser för att se om 
dessa måste förkastas eller ej. I diagramform visas de samband där signifikans uppnåtts. Resultaten 
sammanställs sedan i en skiss över vilka statistisk säkerställda samband som vi har funnit. 
 

 
6.1 Struktur 
 
Då vårt syfte är att undersöka om det finns variation i tillämpning av analysmodellen, 
kommer vi i detta kapitel att framställa en jämförelse mellan vår teori och svaren vi fått fram 
vid de personliga intervjuerna och vid granskningen av dokumentationerna. Därefter 
kontrolleras om hypoteserna måste förkastas eller ej. 
 
6.2 Utfall  
 
Nedan redogörs för hur utfallen blivit på de faktorer vi ställt upp i vår teori och som vi tror 
påverkar tillämpningen av analysmodellen. 
 
6.2.1 Byrån 
 
I vår teori har vi ställt upp hypotesen att tillämpning av analysmodellen varierar beroende på 
revisionsbyråernas storlek, ålder och geografiska placering.  
 
6.2.1.1 Storlek på byrån (se bilaga 3) 
 
Mellan storleken på byrån och åldern på byrån finns ett statistiskt säkerställt samband och 
därför kan vi inte säga om det är storleken eller åldern som förklarar variation i tillämpningen 
av analysmodellen. 
 
Vad gäller hur revisorerna har fått information om analysmodellen finns ingen statistisk 
säkerställd skillnad mellan stora och små byråer enligt Mann-Whitneys test. Det enda man 
kan se är att ca en tredjedel av de små byråerna endast informerat sig själv, de har alltså inte 
deltagit på några kurser eller informationsdagar. På de övriga små samt på de stora byråerna 
har samtliga fått ta del av intern och/eller extern information om analysmodellen.  
 
Alla revisionsbyråer vi undersökt, stora som små, har fasta rutiner vid tillämpning av 
analysmodellen. Med fasta rutiner menar revisorerna främst att de har färdiga mallar som de 
utgår från vid dokumentationen. Många av revisionsbyråerna har datoriserat revisionsprogram 
där det i programmet redan finns färdiga mallar och instruktioner för hur de ska gå tillväga. I 
revisorernas ögon har införandet av analysmodellen inte inneburit någon annan förändring än 
att oberoendeprövningen nu även måste dokumenteras. 
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Figur 3: Byråns storlek i förhållande till hur mycket tid som revisorerna lägger ner på analysmodellen. 

 
Tittar man på tiden som revisorerna i genomsnitt lägger ner på förberedelse, prövning och 
dokumentation av analysmodellen finns enligt Mann-Whitneys test en statistiskt säkerställd 
skillnad (p-värdet 0,014) mellan de stora och de små revisionsbyråerna.  67 % av de 
dokumentationer som gjorts av de stora byråerna har mindre än 11 minuter ägnats åt 
oberoendeprövning. På samma prövning lägger revisorerna på de mindre byråerna ner mer än 
20 minuter på ca 70 % av deras dokumentationer. Eftersom det inte finns statistiskt säkerställt 
samband mellan storleken på byrån och internutbildning/information och fasta rutiner, medför 
det att vi endast kan uttala oss om att det finns ett samband mellan storleken och hur mycket 
tid revisorerna lägger ner på analysmodellen men inte vad det beror på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Byråns storlek i förhållande till hur många hot som revisorn har reflekterat över. 

 
Hur noggrant revisorerna utför sin prövning kan visa sig i att han eller hon verkligen tänker 
till över varje hot som kan förekomma enligt analysmodellen. Enligt Mann-Whitneys test är 
det statistiskt säkerställt (p-värdet 0,007) att det finns en skillnad mellan stora och små byråer 
på hur de reflekterar över om det finns något hot eller inte. Av de nio dokumentstudier som 
utfördes på stora byråer fick vi endast själv granska sex, de andra tre ansåg revisorn var 
likadana och var inget att visa. Därför fick vi endast svaren utifrån hans huvud och detta visas 
i diagrammet under “kan ej uttala oss om”. Av de övriga sex dokumentationerna på stor byrå 
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hade samtliga reflekterat över alla hoten. På de små byråerna kan man se en tendens mot att 
de inte är lika noggranna, då en stor del av dem inte reflekterat över alla hoten.  
 
Det är inte statistiskt säkerställt (p-värdet 0,349) enligt Mann-Whitneys test att 
revisionsbyråns storlek påverkar i vilket skede en revisor gör sin oberoendeprövning. Här har 
vi dock haft vissa problem med tolkning av svaren, en del av byråerna menar med “slutet av 
uppdraget” att det är inför kommande period man gör prövningen. Det har vi tolkat som om 
det vore i början av uppdraget.  
 
Det finns alltså ett samband mellan storleken på byrån och hur mycket tid som revisorn lägger 
ner på analysmodellen samt antalet hot som han eller hon reflekterar över. De stora byråerna 
lägger ner minst tid på analysmodellen samtidigt som de är mer noggranna och reflekterar 
över samtliga hot. Därför kan vi inte uttala oss om storleken har betydelse för hur noggrant 
analysmodellen tillämpas utan endast konstatera att variation finns. Det finns även ett 
samband mellan storleken och åldern på byrån, vilket betyder att vi inte kan uttala oss om det 
är storleken eller åldern som förklarar variation. 
 
6.2.1.2 Ålder på byrån (se bilaga 4) 
 
I vår undersökning påverkas inte rutinerna av revisionsbyråns ålder, jämför kapitel 6.2.1.1, då 
samtliga har svarat ja på frågan om de har fasta rutiner vid analysmodellens tillämpning. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Byråns ålder i förhållande till hur mycket tid som revisorn lägger ner på analysmodellen. 

 
Enligt linjär regressionsanalys förklarar revisionsbyråns ålder 77,2 % av variationen i hur 
mycket tid som revisorn lägger ner på analysmodellen. Denna regression är signifikant 
eftersom p-värdet är 0,000. Det är alltså statistiskt säkerställt att byråns ålder förklarar hur 
mycket tid som läggs ner på oberoendeprövningen. De revisorer som arbetar på de två yngsta 
revisionsbyråerna i denna undersökning lägger ner mest tid, omkring en timme, på 
analysmodellen. Detta kan jämföras med de revisorer som arbetar på de två äldsta byråerna, 
som är bland dem som lägger ner kortast tid, mindre än 11 minuter, på analysen. 
 

 
 

Byråns ålder i förhållande till hur mycket tid som revisorn 
lägger ner på analysmodellen

0
2
4
6
8

10

0-10 min

11-20 min

21-30 min

31-40 min

41-50 min

51-60 min

A
nt

al
 fa

ll

54 år
47 år
41 år
25 år
23 år
22 år
16 år
11 år
2 år



Analysmodellen – en variation i tillämpningen?  Nilsson, Therése & Svensson, Camilla 
__________________________________________________________________________________________ 

 38

Byråns ålder i förhållande till hur många hot som revisorn har 
reflekterat över

0
2
4
6
8

10
12

Kan ej uttala oss

Inget hot

Ett hot

Två hot

Tre hot

Fyra hot

Fem hot

Sex hot

A
nt

al
 fa

ll

54 år
47 år
41 år
25 år
23 år
22 år
16 år
11 år
2 år

 
Figur 6: Byråns ålder i förhållande till hur många hot som revisorn har reflekterat över. 

 
Här förklarar revisionsbyråns ålder 58,6 % av variationen i hur mycket revisorerna reflekterar 
över hoten enligt linjär regressionsanalys. P-värdet är 0,003 och vi kan påvisa att regressionen 
är signifikant. Det är alltså statistiskt säkerställt att revisionsbyråns ålder förklarar hur mycket 
revisorerna reflekterar över hoten. Nio av elva dokumentationer som revisorn har reflekterat 
över samtliga analysmodellens hot har gjorts på byråer som är 22 år eller äldre. På en av de 
tre dokumentationer som gjorts på den yngsta byrån har ingen reflektion gjorts och på de 
andra två har endast en reflektion gjorts. Kanske kan sägas att ju äldre revisionsbyrå desto fler 
reflektioner gör revisorerna över hoten.  
 
Det bör påpekas att det också var de stora byråerna som lade ner minst tid på analysmodellen. 
Är det så att de stora byråerna är mer effektiva och drivna att arbeta att de gör så mycket som 
möjligt på kortast tid? Eftersom vi inte har haft möjlighet att granska tre av 
dokumentationerna på stor byrå, kan vi inte uttala oss om hur just den revisorn har reflekterat 
över hoten. 
 
Enligt linjär regressionsanalys är regressionen av revisionsbyråns ålder och i vilket skede av 
uppdraget som analysmodellen görs inte signifikant, p-värdet är 0,267.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns ett samband mellan byråns ålder och hur mycket 
tid som revisorn lägger ner på analysmodellen samt antalet hot som revisorn reflekterar över, 
detta stämmer överens med vår hypotes. De yngsta byråerna lägger ner mest tid medan de är 
sämre på att reflektera över antalet hot. Återigen ska nämnas att det finns ett samband mellan 
storleken och åldern på byrån, vilket betyder att vi inte kan uttala oss om det är storleken eller 
åldern som förklarar variation.  
 
6.2.1.3 Byråns geografiska placering (se bilaga 5) 
 
Det är statistiskt säkerställt (p-värdet 0,000) enligt Mann-Whitneys test att det finns ett 
samband mellan byråns placering och det totala antalet byråer på orten. Detta innebär att vi 
inte kan uttala oss om huruvida det är byråns placering eller antalet byråer på orten som 
förklarar hur revisorerna tillämpar analysmodellen. Är revisionsbyrån belägen på en liten ort 
finns högst fem andra revisionsbyråer på orten. Finns det dessutom endast ett fåtal företag i 
omgivningen blir konkurrensen hög då revisorn troligen gärna vill ha klientföretag för sin 
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överlevnad. Ligger revisionsbyrån på en stor ort är också konkurrensen hög då det finns 
många revisionsföretag som slåss om klienterna, men om det finns ett större utbud av klienter 
minskar dock konkurrensen. 
 
Varken byråns placering eller antalet byråer på orten kan med hjälp av Mann-Whitneys test 
förklara variationen i hur lång tid som revisorn lägger ner på analysmodellen, hur många hot 
revisorn totalt har reflekterat över eller i vilket skede av uppdraget som revisorn gör 
analysmodellen.  Sambandet är inte statistiskt säkerställt i något av fallen.  
 
6.2.2 Revisorn 
 
I vår teori har vi ställt upp hypotesen att tillämpning av analysmodellen varierar beroende på 
revisorns kön, erfarenhet och om han eller hon är ägare eller anställd till revisionsbyrån.  
 
6.2.2.1 Revisorns kön och om han eller hon är anställd eller ägare (se bilaga 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Revisorns kön i förhållande till hur mycket tid som revisorn lägger ner på analysmodellen. 
 
Kvinnor och män lägger ner olika lång tid på förberedelse, prövning och dokumentation av 
analysmodellen, det är statistiskt säkerställt (p-värdet 0,000) med hjälp av Mann-Whitneys 
test. Vi har intervjuat två kvinnor och sju män, fördelningen dem emellan är helt korrekt 
jämfört med verklighetens fördelning inom revisorskåren. Dock är antalet för få för att kunna 
göra en generalisering. I vår teori säger vi att kvinnor är mer noggranna än män eftersom 
kvinnorna inte är lika riskbenägna. Dessutom har vi hävdat att männen undviker mycket 
detaljer och utsvävningar vilket kan medföra att de inte lägger ner lika mycket tid som 
kvinnorna. Den teori vi hade var att kvinnorna ägnade mer tid åt analysmodellen än männen. 
De båda kvinnorna som intervjuats ägnade i genomsnitt ca en timme åt analysmodellen. 
Männen hade en mer varierad tidsfördelning, men ingen ägnade analysmodellen lika mycket 
tid som kvinnorna.  
 
Att det finns en skillnad mellan hur många hot kvinnor och män reflekterar över i sin 
oberoendeprövning är enligt Mann-Whitneys test inte statistiskt säkerställt på 5 %-nivån, men 
det finns en svag signifikans (p-värdet 0,051). På drygt hälften av de dokumentationer som 
gjorts av män har samtliga hot reflekterats över. Detta kan jämföras med de dokumentationer 
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som gjorts av kvinnor där endast en tredjedel av samtliga hot har reflekterats över. 
Motsägelsefullt är dock detta då vi tidigare hävdat att kvinnor är mer noggranna och att 
männen undviker detaljer och utsvävningar, men då ska påpekas att det inte är statistiskt 
säkerställt fullt ut. 
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Figur 8: Revisorns kön i förhållande till i vilket skede av uppdraget som analysmodellen görs. 
 
Kvinnor och män gör analysmodellen i olika skeden av uppdraget, det är statistiskt säkerställt 
(p-värdet 0,003) med hjälp av Mann-Whitneys test. I samtliga fall som gjorts av kvinnor har 
oberoendeprövningen gjorts i början av uppdraget. 70 % av de fall som gjorts av män har 
oberoendeprövningen gjorts i slutet av uppdraget. 
 
Vår teori säger att om revisorn är ägare till den byrå där han eller hon är verksam är revisorn 
kanske mer försiktig och benägen att följa gällande regler och normer. Det är statistiskt 
säkerställt (p-värdet 0,005) med hjälp av Mann-Whitneys test att det finns ett samband mellan 
om man är kvinna eller man och om man är anställd, delägare eller ägare. Båda kvinnorna i 
vår undersökning är ensamägare och därför är det svårt att uttala oss om det är att revisorn är 
kvinna eller om det är för att revisorn är ägare som hon är mer försiktig.  
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Figur 9: Om revisorn är anställd, delägare eller ensamägare i förhållande till hur mycket tid som revisorn lägger ner på 
analysmodellen. 
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Enligt Mann-Whitneys test är det statistiskt säkerställt (p-värdet 0,000) att det finns en 
skillnad på hur mycket tid som revisorn lägger ner på analysmodellen och om han eller hon är 
anställd, delägare eller ensamägare. Samtliga ensamägare har ägnat mer än 20 minuter på 
oberoendeprövningen, medan anställd revisor ägnade mindre än 11 minuter på samma 
prövning. Övriga revisorer som är delägare låg någonstans mittemellan. 
 
Det finns inget statistiskt samband (p-värdet 0,158), enligt Mann-Whitneys test, mellan om 
revisorn är anställd, delägare eller ensamägare och hur många hot som revisorn reflekterat 
över. 
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Figur 10: Om revisorn är anställd, delägare eller ensamägare i förhållande till i vilket skede som analysmodellen görs. 
 
Sambandet mellan om revisorn är anställd, delägare eller ensamägare och i vilket skede av 
uppdraget som analysmodellen görs är, enligt Mann-Whitneys test, statistiskt säkerställt      
(p-värdet 0,020). Ca 75 % av dokumentationerna som görs av ensamägare gör sin 
oberoendeprövning i början av uppdraget. Detta kan jämföras med ca 73 % av 
dokumentationerna som görs av delägare och samtliga dokumentationer av anställda som gör 
prövningen i slutet av uppdraget. 
 
Det är alltså omöjligt att säga om det är revisorn kön eller om revisorn är anställd eller ägare 
som förklarar hur mycket tid som läggs ner på analysmodellen och i vilket skede av uppdraget 
som oberoendeprövningen görs. Säkerställt är dock att kvinnor och ensamägare ägnar mest tid 
åt analysmodellen och gör sin prövning i början av uppdraget.  
 
6.2.2.2 Revisorns ålder och erfarenhet (se bilaga 7) 
 
Det är enligt Mann-Whitneys test statistiskt säkerställt att det finns ett samband mellan om 
revisorn är godkänd eller auktoriserad och revisorns erfarenhet. Även mellan revisorns ålder 
och revisorns erfarenhet och mellan revisorns ålder och om han eller hon är godkänd eller 
auktoriserad finns också ett samband. Därför är det återigen svårt att uttala oss om det är 
revisorn ålder, erfarenhet eller att revisorn är godkänd eller auktoriserad som förklarar 
variation i tillämpning av analysmodellen. 
 
Det finns ingen statistisk skillnad (p-värdet 0,105), enligt Mann-Whitneys test, mellan 
revisorns ålder och hur mycket tid som revisorn lägger ner på analysmodellen. 
 



Analysmodellen – en variation i tillämpningen?  Nilsson, Therése & Svensson, Camilla 
__________________________________________________________________________________________ 

 42

Revisorns ålder i förhållande till hur många hot som han eller 
hon har reflekterat över

0%

20%
40%

60%
80%

100%

Kan ej uttala oss

Inget hot

Ett hot

Två hot

Tre hot

Fyra hot

Fem hot

Sex hot

A
nd

el
 fa

ll 35-45 år
46-55 år
>55 år

 
Figur 11: Revisorns ålder i förhållande till hur många hot som han eller hon har reflekterat över. 
 
Sambandet mellan revisorns ålder och totala antalet reflekterade hot som revisorn gjort är 
statistiskt säkerställt (p-värdet 0,004) enligt Mann-Whitneys test. Ca 75 % av de 
dokumentationer som gjorts av revisorer i åldern 35-45 år har reflekterat över alla sex hoten. 
Hälften av dokumentationerna som gjorts av revisorer som är 55 år eller äldre har antingen 
inte alls reflekterat eller bara reflekterat över ett hot. Eftersom sambandet var statistiskt 
säkerställt mellan revisorns ålder, erfarenhet och om han eller hon är godkänd eller 
auktoriserad kan vi endast säga att revisorns ålder förklarar antalet hot som revisorn 
reflekterar över, men vet inte vilket av ovanstående faktorer som det beror på. 
 
Det är inte statistiskt säkerställt (p-värdet 0,141) enligt Mann-Whitneys test att det finns en 
skillnad mellan revisorns ålder och i vilket skede av uppdraget som analysmodellen görs. 
 
Även här finns ett samband mellan revisorns godkännande/auktorisation, ålder och erfarenhet 
och därför är det svårt att säga vad det är som förklarar variation i tillämpningen. De yngre 
revisorerna tenderar att vara mer noggranna då de flesta  reflekterat över alla hoten. 
 
6.2.3 Klienten 
 
I vår teori har vi ställt upp hypotesen att tillämpning av analysmodellen varierar beroende på 
storleken på klientföretaget, om det är välkänt eller ej och om klienten är ny eller gammal för 
revisionsbyrån. 
 
6.2.3.1 Klientens storlek 
 
Är arvodet från klienten så stort att det kan utgöra ett hot för revisorn och revisionsbyrån bör 
revisorn avsäga sig uppdraget. Samtliga revisorer vi har intervjuat har endast små och 
medelstora företag och därför inte har något betydande klientarvode. Detta har lett till att alla 
svarat nej på frågan om arvodet från klienten är betydande och att vi inte kan svara på om det 
är en förklarande faktor till variation i tillämpningen av analysmodellen.  
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6.2.3.2 Välkänd klient eller ej (se bilaga 8) 
 
Vi har i vår teori tagit upp att om klienten är känd kan revisorn ha svårt att avsäga sig 
uppdraget på grund av att det är god renommé att ha en välkänd klient. Eftersom alla uppdrag 
accepterats, som finns i de dokumentationer vi granskat, kan vi inte säga om det finns ett 
samband mellan just hur välkänd klienten är och om revisorn avböjt eller accepterat 
uppdraget. 
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Figur 12: Hur välkänt klientföretaget är i förhållande till hur mycket tid som revisorn lägger ner på analysmodellen. 
 
Det är enligt Mann-Whitneys test statistiskt säkerställt på 5 %-nivån (p-värdet 0,037) att det 
finns en skillnad på hur mycket tid som revisorn lägger ner på analysmodellen och hur 
välkänd klienten är. På hälften av de klienter som är kända i trakten lägger revisorn ner 
mindre än 11 minuter på oberoendeprövningen. Samma prövning ägnar revisorn ca en timme 
på hälften av de klienter som ej är kända. 
 
Det är inte statistiskt säkerställt med hjälp av Mann-Whitneys test att det finns ett samband 
mellan hur välkänt klientföretaget är och totalt hur många hot som revisorn har reflekterat 
över och i vilket skede av uppdraget som analysmodellen görs. 
 
6.2.3.3 Hur länge byrån haft klienten (se bilaga 9) 
 
Det finns en risk att om revisorn haft en klient under lång tid inte ser revisionsrisker  och 
anser sig ha mycket god kunskap om klienten. 
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Figur 13: Hur många år som revisionsbyrån har haft klienten i förhållande till hur mycket tid som revisorn lägger ner på 
analysmodellen. 
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Hur många år som revisorn haft klienten förklarar 40,9 % av variationen i hur mycket tid som 
revisorn lägger ner på analysmodellen enligt linjär regressionsanalys. P-värdet är 0,038 och 
därmed är regressionen signifikant. Av de oberoendeprövningar som revisorn ägnar mindre än 
11 minuter är två tredjedelar klientföretag som revisionsbyrån har haft tio år eller mer. Av de 
oberoendeprövningar som revisorn ägnar omkring en timme är samtliga klientföretag som 
revisionsbyrån haft i åtta år eller mindre. Detta hänger då samman med vår teori att om 
revisorn haft klienten under lång tid har en alltför tillmötesgående inställning till denne och 
gör oberoendeprövningen ganska snabbt. 
 
Sambandet mellan hur många år som revisionsbyrån har haft klienten och hur många hot som 
revisorn reflekterat över och i vilket skede av uppdraget som revisorn gör analysmodellen är 
inte statistiskt säkerställt enligt linjär regressionsanalys. 
 
6.3 Hypotesprövning 
 
Nedan redogörs för vilka hypoteser vi förkastat respektive ej förkastat. 
 
Grundhypotes: Utifrån den institutionella teorin ska ingen variation i analysmodellens 
tillämpning förekomma. Eftersom vi funnit variation i analysmodellens tillämpning måste 
denna grundhypotes förkastas. 
 
Vår huvudhypotes: Att tillämpningen av analysmodellen varierar mellan olika revisionsbyråer 
och revisorer på grund av deras olika förutsättningar och egenskaper. Vi kan inte förkasta 
denna hypotes eftersom signifikans uppnåtts på ett flertal ställen vilket framkommer i vår 
prövning av underhypoteserna nedan.  
 
H1: Att variation i tillämpning av analysmodellen finns på grund av revisionsbyråns storlek, 
ålder och geografiska placering. Storlek och ålder på byrån påverkar hur mycket tid som 
revisorn lägger ner på analysmodellen och totala antalet hot som revisorn reflekterar över, 
därmed kan en del av denna hypotes inte förkastas eftersom signifikans uppnåtts. Däremot har 
vi inte funnit någon signifikans mellan byråns geografiska placering och tillämpningen av 
analysmodellen. 
 
H2: Att variation i tillämpning av analysmodellen finns på grund av revisorns kön, erfarenhet 
och om han eller hon är ägare eller anställd till revisionsbyrån. Vi kan inte förkasta denna 
hypotes då signifikans uppnåtts.  
 
H3: Att variation i tillämpning av analysmodellen finns på grund av storleken på 
klientföretaget, om det är välkänt eller ej och om klienten är ny eller gammal för 
revisionsbyrån. Det fanns ingen skillnad mellan storleken på klientföretaget och 
tillämpningen av analysmodellen eftersom samtliga revisorer har små klienter, således kan vi 
inte uttala oss om storleken på klientföretaget påverkar tillämpningen av analysmodellen. 
Både hur välkänd klienten är och antal år som revisionsbyrån har haft klienten förklarar hur 
mycket tid som revisorn lägger ner på analysmodellen, därmed kan en del av denna hypotes 
inte förkastas då signifikans uppnåtts.  
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I diagrammet nedan illustreras vilka hypoteser som inte kan förkastas. De mörka strecken 
visar mellan vad vi funnit statistiskt säkerställt samband. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figur 14: En skiss utifrån vår teori som visar mellan vad vi funnit statistiskt säkerställda samband. 
 
6.4 Kapitelsammanfattning 
 
I det här kapitlet har vi med hjälp av Mann-Whitneys test och regressionsanalys testat 
sambanden i vår teori samt om vi kan förkasta eller inte förkasta våra hypoteser.  
 
Ett samband finns mellan storleken på byrån och hur mycket tid som revisorn lägger ner på 
analysmodellen samt antalet hot som han eller hon reflekterar över. Vi kan inte uttala oss om 
storleken har betydelse för hur noggrant analysmodellen tillämpas utan endast konstatera att 
variation finns. Detta beror på resultatet vi kom fram till som säger att de stora byråerna 
lägger ner minst tid på analysmodellen samtidigt som de är mer noggranna och reflekterar 
över samtliga hot. Liknande resultat kom vi fram till då det gäller byråns ålder och hur 
mycket tid som revisorn lägger ner på analysmodellen samt antalet hot som revisorn 
reflekterar över. De yngsta byråerna lägger ner mest tid på sin oberoendeanalys medan de är 
sämre på att reflektera över antalet hot. Mellan storleken och åldern på byrån finns ett 
samband som gör att vi inte kan uttala oss om vilken av dessa som förklarar variation. Även 
mellan byråns placering och det totala antalet byråer på orten finns ett samband. Detta innebär 
att vi inte kan uttala oss om huruvida det är byråns placering eller antalet byråer på orten som 
påverkar hur revisorerna tillämpar analysmodellen. Det är inte statistiskt säkerställt att byråns 
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placering eller antalet byråer på orten förklarar variationen i hur lång tid som revisorn lägger 
ner på analysmodellen, hur många hot revisorn totalt har reflekterat över eller i vilket skede 
av uppdraget som revisorn gör analysmodellen. Vår hypotes som säger att variation i 
analysmodellens tillämpning finns beroende på revisionsbyråns storlek, ålder och geografiska 
placering kan inte förkastas då det gäller byråns storlek och ålder, men den förkastas då det 
gäller byråns geografiska placering. 
 
Statistiskt säkerställt är att kvinnor och ensamägare ägnar mest tid åt analysmodellen och gör 
sin prövning i början av uppdraget. Eftersom det även finns ett statistiskt säkerställt samband 
mellan revisorns kön och om revisorn är anställd eller ägare är det omöjligt för oss att säga 
om det är det ena eller andra som förklarar hur mycket tid som läggs ner på analysmodellen 
och i vilket skede av uppdraget som oberoendeprövningen görs. De yngre revisorerna har en 
tendens att vara mer noggranna då de flesta av dem har reflekterat över samtliga hot. Men det 
finns även ett samband mellan revisorns godkännande/auktorisation, ålder och erfarenhet och 
därför är det svårt att säga vad det är som påverkar variation i tillämpningen. Hypotesen att 
revisorns kön, erfarenhet samt om revisorn är anställd eller ägare till byrån påverkar variation 
av analysmodellens tillämpning kan inte förkastas i något fall. 
 
Inte på någon av de dokumentationer vi har tagit del av har klientens arvode varit betydande. 
Samtliga revisorer vi har intervjuat har endast små och medelstora företag och har därmed 
inte något betydande klientarvode, därför kan vi inte svara på om det är en förklarande faktor 
till variation i tillämpningen av analysmodellen. Alla uppdrag som vi granskat har accepterats 
och därför kan vi inte heller säga om det finns ett samband mellan just hur välkänd klienten är 
och om revisorn avböjt eller accepterat uppdraget. Det är dock statistiskt säkerställt att det 
finns en skillnad på hur mycket tid som revisorn lägger ner på analysmodellen och hur 
välkänd klienten är. På de klienter som är kända i trakten lägger revisorerna ner minst tid på 
sin oberoendeprövning. Statistiskt säkerställt är inte sambandet mellan hur välkänt 
klientföretaget är och hur många hot som revisorn har reflekterat över samt i vilket skede av 
uppdraget som analysmodellen görs. Om revisorn har haft klientföretaget länge, tio år eller 
mer, tenderar de att lägga ner mindre tid på sin oberoendeprövning. Detta stämmer bra 
överens med vår teori att om revisorn haft klienten under lång tid har han eller hon en alltför 
tillmötesgående inställning till denne och gör oberoendeprövningen ganska snabbt. Statistiskt 
säkerställt är inte sambandet mellan hur många år som revisionsbyrån har haft klienten och 
hur många hot som revisorn reflekterat över och i vilket skede av uppdraget som revisorn gör 
analysmodellen. Den sista hypotesen vi satte upp säger att variation av analysmodellens 
tillämpning finns beroende på klientens storlek, om klienten är välkänd eller ej samt hur länge 
revisorn haft klienten. Denna hypotes kan inte förkastas då det gäller klientens storlek samt 
hur länge revisorn haft klienten. Vi kan inte uttala oss om klientens storlek då ingen av de 
granskade dokumentationerna hade klienter av betydande storlek. 
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7. Slutsats 
 
 
I det sjunde kapitlet drar vi slutsatser från vår analys och redogör för vår uppfattning om revisorernas allmänna 
inställning till analysmodellen. Vidare för vi ett resonemang kring varför oberoendeprövningen varierar samt 
hur vi uppfattar problemet. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning.  
 

 
7.1 Uppsatsens slutsats 
 
Av vår undersökning kan man konstatera att revisorers och revisionsbyråers olika 
förutsättningar påverkar deras sätt att tillämpa analysmodellen. Vår egen teori där 
huvudhypotesen säger att variation av analysmodellens tillämpning finns har till många delar 
inte kunnat förkastas. Det kan tyckas märkligt att variation i tillämpningen finns då 
analysmodellen är strikt reglerad enligt lag. Utifrån den institutionella teorin skulle ingen 
variation förekomma på grund av ett yttre tryck som är starkt normerande och därmed 
påverkar organisationerna att följa dessa normer. Denna grundhypotes måste vi förkasta då 
variation förekommer.  
 
Enligt vår första hypotes skulle variation av analysmodellens tillämpning finnas på grund av 
revisionsbyråns storlek, ålder och geografiska placering. Denna hypotes kan vi i vissa delar 
inte förkasta då vi har sett stora skillnader i bl a tid som läggs ned på oberoendeprövningen, 
antal reflekterade hot som tas med i dokumentationen. Som nämndes i kapitel sex kan vi inte 
uttala oss om storleken har betydelse för hur noggrant analysmodellen tillämpas utan endast 
konstatera att variation finns. Detta beror på resultatet vi kom fram till som säger att de stora 
byråerna lägger ner minst tid på analysmodellen samtidigt som de är mer noggranna och 
reflekterar över samtliga hot. Man kan fråga sig om det beror på att de stora revisionsbyråerna 
är så rutiniserade att de anser sig inte behöva lägga ner så mycket tid men att de samtidigt på 
grund av sin samlade kompetens är noggranna och reflekterar över samtliga hot. Liknande 
resultat kom vi fram till då det gäller byråns ålder och hur mycket tid som revisorn lägger ner 
på analysmodellen samt antalet hot som revisorn reflekterar över. De äldsta byråerna 
motsvarar de stora revisionsbyråerna då vi funnit ett samband mellan storlek och ålder. Då en 
ung byrå oftast är liten säger detta samma som ovan, nämligen att de små byråerna inte är 
rutiniserade och därför behöver lägga ner mer tid på sin oberoendeprövning och kanske 
istället är sämre på att reflektera över samtliga hot. Några förklaringar till detta kan kanske 
vara slarv eller att annat kräver mer tid av revisorerna. Vi har inte funnit några samband då 
det gäller byråns geografiska placering och därmed måste denna del av hypotesen förkastas.  
 
I vår andra hypotes påstod vi att revisorns kön, erfarenhet samt om han eller hon är ägare till 
revisionsbyrån skulle påverka tillämpningen. Denna hypotes kan inte förkastas i något fall. 
Variation beroende på revisorns kön kan förklaras av att män och kvinnor är olika, kvinnor är 
t ex inte lika riskbenägna och männen undviker mycket detaljer. Dock kan vi inte säga om 
variationen beror på revisorns kön eller om revisorn är ägare eller anställd eftersom vi funnit 
ett samband mellan dessa. Då vi i denna undersökning haft så få fall är det slumpen som gjort 
att just kvinnorna är ensamägare. I en större undersökning kunde man kanske kunnat få fram 
om det är kön eller ensamägande som är orsaken till variationen. Om revisorn är ägare eller 
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anställd kan variationen eventuellt bero på att som ägare till en revisionsbyrå vill man inte ta 
lika höga risker. Detta skulle kunna leda till att revisorn mister sin legitimation vilket då även 
drabbar hela byrån. Ett samband finns mellan revisorns ålder, erfarenhet samt om revisorn är 
godkänd eller auktoriserad och antal hot som revisorn reflekterar över. En ung mindre erfaren 
revisor verkar ha lättare att ta till sig nya rutiner då vi funnit att dessa är mer noggranna när 
det gäller att reflektera över samtliga hot.  
 
Den tredje hypotesen hävdar att variation i tillämpning av analysmodellen finns på grund av 
storleken på klientföretaget, om det är välkänt eller ej och om klienten är ny eller gammal för 
revisionsbyrån. Vi kan inte uttala oss om klientens storlek då ingen av revisorerna hade 
klienter av betydande storlek. Hypotesen om hur välkänd klienten är samt hur länge revisorn 
haft klienten kan dock inte förkastas. Ett samband finns mellan hur välkänd klienten är och 
hur mycket tid revisorn lägger ner på sin oberoendeprövning samt mellan hur länge revisorn 
haft klienten och hur mycket tid som han eller hon lägger ner på sin oberoendeprövning. 
Mindre tid ägnas åt de klienter som är kända i trakten och på de klienter som har innehafts 
under längre tid. Detta tyder på att om revisorns kännedom om klienten är hög tenderar de att 
ha en alltför tillmötesgående inställning till denne och riskerar då att inte upptäcka nya 
revisionsrisker. En effektiv motåtgärd till detta skulle kunna vara rotation av klienten mellan 
revisorerna, då revisorns opartiskhet och självständighet lättare skulle kunna säkerställas. 
 
Analysmodellens införande anser vi inte har inneburit några förändringar i revisorernas attityd 
mot oberoendeprövningen. Detta uppfattades utifrån de uttalanden vi fick av revisorerna vid 
de personliga intervjuerna. Den enda förändring av rutiner och arbetssätt anses av revisorerna 
vara själva dokumentationen. I själva verket betyder detta att variation i sättet att utföra 
oberoendeprövningen alltid tycks ha funnits och att detta problem inte har lösts med 
analysmodellen, dock borde dessa variationer ha minskat i och med analysmodellens 
införande. Men eftersom vi inte har jämfört de gamla och de nya reglerna kan vi inte uttala 
oss om det är så. Den nya analysmodellen går dock längre än vad de tidigare lagreglerna 
gjorde, vilket revisorerna verkar ha svårt att ta till sig. Enligt Engerstedt och Strömqvist 
(2003) finns det en uppenbar skillnad mellan de gamla och de nya lagreglerna om man tittar 
på reglernas utformning och uttalanden till den nya lagens förarbeten. Vi tycker dock att det 
är något märkligt att analysmodellen inte tillämpas fullt ut, problemet är att revisorerna redan 
anser sig behärska sin oberoendeprövning och därmed inte är i behov av någon analysmodell. 
De flesta tycker man alltid gjort på detta sätt och det enda nya är att den ska dokumenteras. 
Några revisorer tycker ändå att analysmodellen är bra för att de verkligen tvingas att tänka till 
och reflektera över alla de hot som kan förekomma.  
 
Problemet kan vara att det finns ett gap mellan den politiska och den operativa nivån. Med det 
menar vi att politikerna vill att revisorernas förtroende ska förbättras och styr uppifrån, jämför 
den institutionella teorin. Revisorsnämnden och revisorernas organisationer finns mittemellan, 
det vill säga de ska hjälpa politikerna att nå sina mål och samtidigt förmå revisorerna att 
genomföra dessa mål bland annat genom analysmodellen. Revisorerna finns på den operativa 
nivån och de anser inte att de behöver stärka förtroendet för de är redan duktiga i sin 
oberoendeprövning. Dessutom hävdar revisorerna att deras klienter och folk i allmänhet inte 
känner till analysmodellen och därför kan inte heller ett eventuellt dåligt förtroende förbättras 
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genom denna. Analysmodellen är gjord för den politiska nivån och således har den 
institutionella teorin stupat i transporten från den politiska nivån till den operativa.  
 
Vad kan man lära sig av det här? Revisionsprofessionen kontrollerar delvis sig själva genom 
Svenska revisorsamfundet och FAR. Revisorsnämnden är dock den tillsynsmyndighet som 
ska tillse att revisorerna efterlever de nya lagreglerna och utsätter revisorerna för hård 
styrning och kontroll. Det är upp till dessa kontrollorgan att förmå revisorerna att ta de nya 
lagreglerna på allvar och få dem att förstå varför analysmodellen är så viktig. Engerstedt och 
Strömqvist (2003) hävdar att Revisorsnämndens uppfattning är att det finns oklarheter i hur 
analysmodellen ska tillämpas. Detta tyder på att revisorerna borde ges mer information och 
utbildning i hur analysmodellen är ägnad att tillämpas.  Med det menar vi att analysmodellen 
inte bara är till för att säkerställa den enskilde revisorns förtroende utan även för att stärka 
hela revisorskårens, vilket enligt vår uppfattning  revisorerna troligen inte förstått. 
 
Problemet kan också ses från en annan synvinkel, nämligen att det är på den politiska nivån 
som en felaktig bild av revisorernas förtroende finns. Utifrån de revisorer vi har intervjuat har 
vi fått uppfattningen att förtroendet från deras klienter inte är så dåligt som uppfattningen på 
den politiska nivån är. Det är snarare revisorns bemötande mot klienten som avgör vilket 
förtroende han eller hon får. Eftersom problemet då bara finns på den politiska nivån är inte 
analysmodellen lösningen. Politikerna måste ner på den operativa nivån för att ta reda på hur 
det i verkligheten står till med revisorernas förtroende gentemot klienterna. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att problemet med variation av analysmodellens tillämpning 
kan ses ur två synvinklar. Antingen har revisorerna inte förstått vikten av analysmodellen och 
måste därmed utbildas mer eller så är det fel att använda en politisk lösning, analysmodellen, 
på den operativa nivån. 
 
Syftet med analysmodellen är att säkerställa revisorernas och därmed hela revisorskårens 
opartiskhet och självständighet. Om den ska fylla sitt syfte förutsätter modellen en 
ändamålsenlig utbildning av revisorerna (FAR 2002). Analysmodellen har förmodligen inte 
tillfört revisorskåren så mycket som lagstiftaren hoppats på, då det föreligger variation i dess 
tillämpning. Vi anser att revisorerna inte tar analysmodellen på allvar, endast i knappt hälften 
av de fall vi tagit del av har revisorerna reflekterar över samtliga hot. En tredjedel av de 
revisorer vi intervjuat lägger ned mindre än 11 minuter på analysmodellen och en allmän 
uppfattning tycks vara att man ”endast fått en ny blankett att sätta kryss i”.  
 
 
7.2 Förslag på fortsatt forskning 
 
Ytterligare frågeställningar har uppkommit under uppsatsens gång. Resultaten från vår 
undersökning visar att variation i tillämpningen av analysmodellen finns, men på grund av få 
fall är det svårt att utifrån dessa få en generell bild av verkligheten. Det skulle därför kunna 
vara av intresse att göra en större undersökning liknande denna för att kunna dra generella 
slutsatser. En annan intressant problemställning skulle kunna vara att undersöka varför den 
institutionella teorins normöverföring inte fungerar i transporten mellan den politiska och den 
operationella nivån. Om överföringen av dessa normer hade fungerat borde ingen variation av 
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analysmodellens tillämpning förekomma. Som nämndes ovan finns en uppenbar skillnad 
mellan de gamla och de nya lagreglerna om man tittar på reglernas utformning och uttalanden 
till den nya lagens förarbeten. Det vore intressant att vidareutveckla frågan om varför 
revisorerna har svårt att ta de nya reglerna till sig. Teorin om att storleken på byrån påverkar 
variation skulle kunna utvecklas till att även innefatta nätverkstillhörighet, d v s vilken kedja 
byrån tillhör kanske också kan ha betydelse när det gäller hur oberoendeprövningen utförs.  
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Appendix 
 
Bilaga 1 

Telefonsamtal 
 
Hej! 
 
Mitt namn är X.X och jag studerar ekonomi på Högskolan i Kristianstad. Just nu skriver jag 
och en studiekamrat kandidatuppsats i redovisning. Vi ska undersöka tillämpningen av den 
nya revisorslagens analysmodell och ska genomföra personliga intervjuer hos nio olika 
revisionsbyråer och undrar om ni vill vara en av dem? 
 
Vi har några allmänna frågor som vi vill ställa om bl a byråns storlek, er erfarenhet. Vi skulle 
också vilja titta på de tre senaste dokumentationerna av oberoendeprövningen och ställa några 
frågor utifrån dessa.  
 
Kan ni hjälpa oss genom att berätta om er tillämpning och om hur ni dokumenterar dem? 
 
Under samtalets gång redogörs givetvis för forskningsetiken, d v s anonymitet och 
tystnadsplikt. Vi beskriver också mer ingående hur intervjun kommer att gå till. 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Allmänna frågor 
 
Revisorn 
 
 
1. (Själv observera: kön, ålder, auktoriserad eller godkänd) 
 
2. Hur många år har du jobbat som godkänd/auktoriserad revisor? 

3. Är du anställd eller ägare/delägare i företaget? Hur länge har du arbetat i företaget? 

4. Hur mycket tid lägger ni i genomsnitt ner på förberedelse, prövning och dokumentation av 

analysmodellen? Kan du uppskatta hur tiden fördelas mellan dessa tre aktiviteter? 

5. Tillämpar du analysmodellen inför alla uppdrag, nya som gamla? Om ja, i vilket skede av 

ett uppdrag använder du analysmodellen? (I början, under tiden eller mot slutet av ett 

uppdrag?) Om nej, vilka är orsakerna till detta? 

6. Har du gjort några avböjande sedan analysmodellens införande, i så fall hur många? 

7. Vad har du för inställning till analysmodellen, är den bra? Har den kommit till som ett 

svar på ett behov? 

8. Anser du att förtroendet för revisorskåren har ökat med införandet av analysmodellen?  

 
Byrån 
 
 
9. Hur gammal är den här revisionsbyrån? 

10. Hur många anställda är ni på byrån? Hur stor andel av dem är revisorer? Vilken erfarenhet 

har era revisorer? 

11. Vad har ert företag gjort för att informera revisorerna om analysmodellen och dess 

tillämpning? (Har ni t ex anordnat internutbildningar – för enskilda/alla revisorer, spridit 

information via utskick eller samordnat på ngt annat sätt med andra revisionsbyråer?) 

12. Har ni fasta rutiner för tillämpning och dokumentation av oberoendeprövningen? Om ja, 

hur går ni tillväga? Om nej, hur görs det då? 

13. Har införandet av den nya revisorslagen med analysmodellen inneburit förändringar för 

er? Vilka i så fall? (Förändringar av rutiner, arbetssätt, ställningstaganden mm?) 

14. Hur många revisionsbyråer finns det totalt på den här orten?   
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forts bilaga 2 
 

Dokumentationsfrågor 
 
15. Är arvodet från den här klienten betydande i förhållande till revisorns/byråns övriga 

arvode? 

16. Hur pass känt är klientföretaget? I trakten, i Sverige eller i världen? 

17. Hur många år har ni haft denna klient? 

18. Är den här klienten från orten? 

 
Dokumentationsobservationer 

19. Nytt uppdrag eller befintligt?  

20. Uppdragstyp, revisionsverksamhet eller konsultuppdrag? 

21. Antal sidor? 

22. Systematiskt? 

23. Hot (egenintresse, skrämsel, självgranskning, partställning eller övrigt) / Jäv (enligt ABL 

m fl författningar)? 

24. Motåtgärder som är planerade eller vidtagna? 

25. Accepterat/Avböjt? 

26. Övriga kommentarer? 
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Bilaga 3 
 
Storlek på byrån 
 
* Storlek på byrån / Tid som revisorn lägger ner: 
 

Tid som revisorn lägger ner på analysmodellen * Storlek på byrån
Crosstabulation

Count

3 6 9
2 2
6 3 9
6 6

17 9 26

0-10 min
11-20 min
21-30 min
51-60 min

Tid som revisorn
lägger ner på
analysmodellen

Total

liten byrå stor byrå
Storlek på byrån

Total

 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,014 
 
 
 
* Storlek på byrån / Totala antalet reflektioner: 
 

Totala antalet reflektioner per dokumentation * Storlek på byrån
Crosstabulation

Count

1 1
2 2
1 1
6 6
2 2
5 6 11

17 6 23

ingen reflektion
ett reflekterat hot
två reflekterade hot
tre reflekterade hot
fyra reflekterade hot
sex reflekterade hot

Totala antalet
reflektioner per
dokumentation

Total

liten byrå stor byrå
Storlek på byrån

Total

 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,007 
 
 
* Storlek på byrån / I vilket skede analysmodellen görs: 
 

I vilket skede av uppdraget görs analysmodellen? * Storlek på byrån
Crosstabulation

Count

9 3 12

8 6 14

17 9 26

i början av uppdraget

i slutet av uppdraget

I vilket skede av
uppdraget görs
analysmodellen?
Total

liten byrå stor byrå
Storlek på byrån

Total

 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,349 
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Bilaga 4 
 
Ålder på byrån 
 
* Exakt ålder på revisionsbyrån / Tid som revisorn lägger ner: 
 

Tid som revisorn lägger ner på analysmodellen * Exakt ålder på revisionsbyrån Crosstabulation

Count

3 3 3 9
2 2

3 3 3 9
3 3 6
3 3 3 3 3 3 2 3 3 26

0-10 min
11-20 min
21-30 min
51-60 min

Tid som revisorn
lägger ner på
analysmodellen

Total

2 11 16 22 23 25 41 47 54
Exakt ålder på revisionsbyrån

Total

 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,000, förklaringsgrad (R) 77,2 % 
 
 
* Exakt ålder på revisionsbyrån / Totala antalet reflektioner: 
 

Totala antalet reflektioner per dokumentation * Exakt ålder på revisionsbyrån Crosstabulation

Count

1 1
2 2

1 1
3 3 6

2 2
2 3 3 3 11

3 3 3 3 3 3 2 3 23

ingen reflektion
ett reflekterat hot
två reflekterade hot
tre reflekterade hot
fyra reflekterade hot
sex reflekterade hot

Totala antalet
reflektioner per
dokumentation

Total

2 11 16 22 23 25 41 47
Exakt ålder på revisionsbyrån

Total

 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,003, förklaringsgrad (R) 58,6 % 
 
 
* Exakt ålder på revisionsbyrån / I vilket skede analysmodellen görs: 
 

I vilket skede av uppdraget görs analysmodellen? * Exakt ålder på revisionsbyrån Crosstabulation

Count

3 3 3 3 12

3 3 3 2 3 14

3 3 3 3 3 3 2 3 3 26

i början av uppdraget

i slutet av uppdraget

I vilket skede av
uppdraget görs
analysmodellen?
Total

2 11 16 22 23 25 41 47 54
Exakt ålder på revisionsbyrån

Total

 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,267, förklaringsgrad (R) 22,6 % 
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Bilaga 5 
 
Byråns geografiska placering 
 
* Byråns placering / Antal revisionsbyråer på orten: 

Antal revisionsbyråer på orten. * Revisionsbyråns geografiska placering
Crosstabulation

Count

8 8
6 6

12 12
8 18 26

1-5 byråer
6-10 byråer
>10 byråer

Antal revisionsbyråer
på orten.

Total

liten ort stor ort

Revisionsbyråns
geografiska placering

Total

 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,000 
 
* Byråns placering / Tid som revisorn lägger ner och antal revisionsbyråer på orten / 
Tid som revisorn lägger ner: 

Tid som revisorn lägger ner på analysmodellen * Revisionsbyråns
geografiska placering Crosstabulation

Count

9 9
2 2
6 3 9

6 6
8 18 26

0-10 min
11-20 min
21-30 min
51-60 min

Tid som revisorn
lägger ner på
analysmodellen

Total

liten ort stor ort

Revisionsbyråns
geografiska placering

Total

 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,599 

Tid som revisorn lägger ner på analysmodellen * Antal revisionsbyråer på orten.
Crosstabulation

Count

3 6 9
2 2
6 3 9

3 3 6
8 6 12 26

0-10 min
11-20 min
21-30 min
51-60 min

Tid som revisorn
lägger ner på
analysmodellen

Total

1-5 byråer 6-10 byråer >10 byråer
Antal revisionsbyråer på orten.

Total

 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,763 
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forts bilaga 5 
 
* Byråns placering / Totala antalet reflektioner och antal revisionsbyråer på orten / 
Totala antalet reflektioner: 

Totala antalet reflektioner per dokumentation * Revisionsbyråns geografiska
placering Crosstabulation

Count

1 1
2 2
1 1

3 3 6
2 2
3 8 11
8 15 23

ingen reflektion
ett reflekterat hot
två reflekterade hot
tre reflekterade hot
fyra reflekterade hot
sex reflekterade hot

Totala antalet
reflektioner per
dokumentation

Total

liten ort stor ort

Revisionsbyråns
geografiska placering

Total

 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,809 

Totala antalet reflektioner per dokumentation * Antal revisionsbyråer på orten.
Crosstabulation

Count

1 1
2 2

1 1
3 3 6
2 2
3 2 6 11
8 6 9 23

ingen reflektion
ett reflekterat hot
två reflekterade hot
tre reflekterade hot
fyra reflekterade hot
sex reflekterade hot

Totala antalet
reflektioner per
dokumentation

Total

1-5 byråer 6-10 byråer >10 byråer
Antal revisionsbyråer på orten.

Total

 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,774 
 
* Byråns placering / I vilket skede analysmodellen görs och antal revisionsbyråer på 
orten / I vilket skede analysmodellen görs: 

I vilket skede av uppdraget görs analysmodellen? * Revisionsbyråns
geografiska placering Crosstabulation

Count

3 9 12

5 9 14

8 18 26

i början av uppdraget

i slutet av uppdraget

I vilket skede av
uppdraget görs
analysmodellen?
Total

liten ort stor ort

Revisionsbyråns
geografiska placering

Total

 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,563 
 

I vilket skede av uppdraget görs analysmodellen? * Antal revisionsbyråer på orten.
Crosstabulation

Count

3 3 6 12

5 3 6 14

8 6 12 26

i början av uppdraget

i slutet av uppdraget

I vilket skede av
uppdraget görs
analysmodellen?
Total

1-5 byråer 6-10 byråer >10 byråer
Antal revisionsbyråer på orten.

Total

 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,846 
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Bilaga 6 
 
Revisorns kön och om han eller hon är ägare eller anställd 
 
* Revisorns kön / Tid som revisorn lägger ner: 

Revisorns kön * Tid som revisorn lägger ner på analysmodellen Crosstabulation

Count

9 2 9 20
6 6

9 2 9 6 26

man
kvinna

Revisorns
kön

Total

0-10 min 11-20 min 21-30 min 51-60 min
Tid som revisorn lägger ner på analysmodellen

Total

 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,000 
 
 
* Revisorns kön / Totala antalet reflektioner: 

Revisorns kön * Totala antalet reflektioner per dokumentation Crosstabulation

Count

6 2 9 17
1 2 1 2 6
1 2 1 6 2 11 23

man
kvinna

Revisorns
kön

Total

ingen
reflektion

ett reflekterat
hot

två
reflekterade

hot

tre
reflekterade

hot

fyra
reflekterade

hot

sex
reflekterade

hot

Totala antalet reflektioner per dokumentation

Total

 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,051 
 
 
* Revisorns kön / I vilket skede analysmodellen görs: 

Revisorns kön * I vilket skede av uppdraget görs
analysmodellen? Crosstabulation

Count

6 14 20
6 6

12 14 26

man
kvinna

Revisorns
kön

Total

i början av
uppdraget

i slutet av
uppdraget

I vilket skede av
uppdraget görs

analysmodellen?

Total

 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,003 
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forts bilaga 6 
 
* Revisorns kön / Ägare eller anställd: 

Revisorns kön * Anställd eller delägare/ensamägare till revisionsbyrån?
Crosstabulation

Count

3 11 6 20
6 6

3 11 12 26

man
kvinna

Revisorns
kön

Total

anställd delägare ensamägare

Anställd eller delägare/ensamägare till
revisionsbyrån?

Total

 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,005 
 
* Anställd eller ägare / Tid som revisorn lägger ner: 

Anställd eller delägare/ensamägare till revisionsbyrån? * Tid som revisorn lägger ner på analysmodellen
Crosstabulation

Count

3 3
6 2 3 11

6 6 12
9 2 9 6 26

anställd
delägare
ensamägare

Anställd eller
delägare/ensamägare
till revisionsbyrån?

Total

0-10 min 11-20 min 21-30 min 51-60 min
Tid som revisorn lägger ner på analysmodellen

Total

 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,000 
 
 
* Anställd eller ägare / Totala antalet reflektioner: 

Anställd eller delägare/ensamägare till revisionsbyrån? * Totala antalet reflektioner per dokumentation Crosstabulation

Count

3 3
3 2 3 8

1 2 1 3 5 12
1 2 1 6 2 11 23

anställd
delägare
ensamägare

Anställd eller
delägare/ensamägare
till revisionsbyrån?

Total

ingen
reflektion

ett reflekterat
hot

två
reflekterade

hot

tre
reflekterade

hot

fyra
reflekterade

hot

sex
reflekterade

hot

Totala antalet reflektioner per dokumentation

Total

 
 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,158 
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forts bilaga 6 
 
* Anställd eller ägare / I vilket skede analysmodellen görs: 

Anställd eller delägare/ensamägare till revisionsbyrån? * I vilket skede av
uppdraget görs analysmodellen? Crosstabulation

Count

3 3
3 8 11
9 3 12

12 14 26

anställd
delägare
ensamägare

Anställd eller
delägare/ensamägare
till revisionsbyrån?

Total

i början av
uppdraget

i slutet av
uppdraget

I vilket skede av
uppdraget görs

analysmodellen?

Total

 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,020 
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Bilaga 7 
 
Revisorns ålder och erfarenhet 
 
* Godkänd eller auktoriserad revisor / Jobbat exakt antal år: 

Godkänd eller auktoriserad revisor * Jobbat exakt antal år som revisor Crosstabulation

Count

5 3 3 11
3 3 3 3 3 15
3 3 3 5 3 3 3 3 26

godkänd
auktoriserad

Godkänd eller
auktoriserad revisor

Total

2 4 7 12 13 14 15 19
Jobbat exakt antal år som revisor

Total

 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,000, förklaringsgrad (R) 75,2 % 
 
 
* Revisorns ålder / Jobbat exakt antal år: 

Revisorns ålder * Jobbat exakt antal år som revisor Crosstabulation

Count

3 3 3 3 12
2 3 5
3 3 3 9

3 3 3 5 3 3 3 3 26

35-45 år
46-55 år
>55 år

Revisorns
ålder

Total

2 4 7 12 13 14 15 19
Jobbat exakt antal år som revisor

Total

 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,000, förklaringsgrad (R) 85,9 % 
 
 
* Revisorns ålder / Godkänd eller auktoriserad: 

Revisorns ålder * Godkänd eller auktoriserad revisor
Crosstabulation

Count

12 12
5 5
6 3 9

11 15 26

35-45 år
46-55 år
>55 år

Revisorns
ålder

Total

godkänd auktoriserad

Godkänd eller
auktoriserad revisor

Total

 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,001 
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forts bilaga 7 
 
* Revisorns ålder / Tid som revisorn lägger ner: 

Revisorns ålder * Tid som revisorn lägger ner på analysmodellen Crosstabulation

Count

6 6 12
2 3 5

3 3 3 9
9 2 9 6 26

35-45 år
46-55 år
>55 år

Revisorns
ålder

Total

0-10 min 11-20 min 21-30 min 51-60 min
Tid som revisorn lägger ner på analysmodellen

Total

 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,105 
 
 
* Revisorns ålder / Totala antalet reflektioner: 

Revisorns ålder * Totala antalet reflektioner per dokumentation Crosstabulation

Count

3 9 12
1 2 2 5

1 2 3 6
1 2 1 6 2 11 23

35-45 år
46-55 år
>55 år

Revisorns
ålder

Total

ingen
reflektion

ett reflekterat
hot

två
reflekterade

hot

tre
reflekterade

hot

fyra
reflekterade

hot

sex
reflekterade

hot

Totala antalet reflektioner per dokumentation

Total

 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,004 
 
 
* Revisorns ålder / I vilket skede analysmodellen görs: 

Revisorns ålder * I vilket skede av uppdraget görs
analysmodellen? Crosstabulation

Count

3 9 12
3 2 5
6 3 9

12 14 26

35-45 år
46-55 år
>55 år

Revisorns
ålder

Total

i början av
uppdraget

i slutet av
uppdraget

I vilket skede av
uppdraget görs

analysmodellen?

Total

 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,141 
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Bilaga 8 
 
Hur välkänt klientföretaget är 
 
* Hur välkänt klientföretaget är / Tid som revisorn lägger ner: 

Hur känt är klientföretaget? * Tid som revisorn lägger ner på analysmodellen Crosstabulation

Count

1 2 3 6
2 2

8 1 6 1 16
1 1 2

9 2 9 6 26

ej känt
känt i branschen
känt i trakten
känt i Sverige

Hur känt är
klientföretaget?

Total

0-10 min 11-20 min 21-30 min 51-60 min
Tid som revisorn lägger ner på analysmodellen

Total

 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,037 
 
 
* Hur välkänt klientföretaget är / Totala antalet reflektioner: 

Hur känt är klientföretaget? * Totala antalet reflektioner per dokumentation Crosstabulation

Count

1 1 1 3 6
2 2

5 1 7 13
1 1 2

1 2 1 6 2 11 23

ej känt
känt i branschen
känt i trakten
känt i Sverige

Hur känt är
klientföretaget?

Total

ingen
reflektion

ett reflekterat
hot

två
reflekterade

hot

tre
reflekterade

hot

fyra
reflekterade

hot

sex
reflekterade

hot

Totala antalet reflektioner per dokumentation

Total

 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,128 
 
 
* Hur välkänt klientföretaget är / I vilket skede analysmodellen görs: 

Hur känt är klientföretaget? * I vilket skede av uppdraget görs
analysmodellen? Crosstabulation

Count

4 2 6
2 2
6 10 16

2 2
12 14 26

ej känt
känt i branschen
känt i trakten
känt i Sverige

Hur känt är
klientföretaget?

Total

i början av
uppdraget

i slutet av
uppdraget

I vilket skede av
uppdraget görs

analysmodellen?

Total

 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,149 
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Bilaga 9 
 
Klienten ny/gammal för byrån 
  
* Hur länge byrån haft klienten / Tid som revisorn lägger ner: 
 

0 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 18 20 Totalt
0-10 min 1 1 1 1 1 2 1 1 9

11-20 min 1 1 2
21-30 min 1 1 1 2 2 1 1 9
51-60 min 1 1 1 2 1 6

Totalt 2 2 2 1 2 2 4 3 2 1 1 2 1 1 26

Tid som revisorn 
lägger ner på 
analysmodellen

Exakt antal år som revisionsbyrån haft klienten

 
 
Signifikans uppnått, p-värdet 0,038, förklaringsgrad (R) 40,9 % 

 
 
* Hur länge byrån haft klienten / Totala antalet reflektioner: 

 

0 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 Totalt
Ingen reflektion 1 1
Ett reflekterat hot 1 1 2
Två reflekterade hot 1 1
Tre reflekterade hot 1 1 1 1 2 6
Fyra reflekterade hot 1 1 2
Sex reflekterade hot 1 1 1 2 2 3 1 11

2 2 2 1 2 2 4 2 2 1 2 1 23Totalt

Totala antalet 
reflektioner per 
dokumentation

Exakt antal år som revisionsbyrån haft klienten

 
 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,756, förklaringsgrad (R) 6,9 % 

 
 
* Hur länge byrån haft klienten / I vilket skede som analysmodellen görs: 
 

0 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 18 20 Totalt
I början av 
uppdraget 2 2 1 3 2 1 1 12
I slutet av 
uppdraget 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 14
Totalt 2 2 2 1 2 2 4 3 2 1 1 2 1 1 26

I vilket skede av uppdraget 
som analysmodellen görs

Exakt antal år som revisionsbyrån haft klienten

 
Signifikans ej uppnått, p-värdet 0,124, förklaringsgrad (R) 30,9 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


