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Förord 
Vi vill ta tillfället i akt och tacka först och främst docent Paula Liukkonen för hennes hjälp och 
tålamod gentemot var grupp. Vi vill aven tacka alla som ställt upp och sett till att vi har blivit klara 
med arbetet i tid. Vi tackar också alla revisorer som ställt upp på intervjuer och svarat på de frågor 
vi har ställt.  
Stödet vi har fått har varit ovärderlig.  
 
Med vanliga hälsningar  
 
Fesahaye –Habtegiorgis  
Goran Seradji  
 



  

 
 
 
Abstract 
Den första januari 2002 lagstiftades i Sverige om en analysmodell som bygger på att revisorn själv 
i alla revisionsuppdrag, med hjälp av analysmodellen, ska analysera sin opartiskhet och 
självständighet gentemot det reviderade bolaget. En av revisorns uppgifter är att ge ökad 
trovärdighet åt årsredovisningen. Syftet är att omvärlden skall få ett ökat förtroende för 
årsredovisningen när revisorn sätter sin signatur. En förutsättning för detta är att revisorn är 
oberoende av de han granskar. För att säkerställa oberoendet använder sig revisionsbyråer av 
analysmodellen för att analysera revisorns situation gentemot sina klienter. Modellen är en 
självgranskande modell och det är endast revisorn själv som primärt avgör hur oberoendet han/hon 
är. Ett problem som ses med detta är om självgranskning är en grund för att bygga på.  



  

Sammanfattning  
Under slutet av 1990-talet uppstod en efterfrågan på utvidgad kompetensen hos revisionsföretagen. 
Klienterna förväntade sig en utökad rådgivningsverksamhet i frågor som rörde skatter och 
konkursutredningar samt företagsvärderingar mm. Många kritiska röster höjdes då inom branschen 
eftersom det ansågs att rådgivningen påverkade revisorns opartiskhet och objektivitet i 
granskningen. Detta ledde till en statligutredning som hade till uppgift att se över och klargöra 
begreppet revisionsverksamheten, samt undersöka om det fanns anledning att begränsa revisorers 
medverkan i verksamheter som saknade samband med revision.  
 
Den senaste tidens redovisningsskandaler i omvärlden har lett till fokuseringen kring revisorns 
oberoende. I Sverige har detta lett till att man lagstiftar en ny lag, vilket innehåller en analysmodell 
som skulle hjälpa revisorn att analysera den hot som kunde påverka opartiskheten i ett uppdrag. 
Den nya revisorslagen trädde i kraft den 1 januari 2002. Sverige var då den första land i Europa 
som lagstiftat analysmodellen.  
 
Modellen är uppbyggd i tre steg och ska först identifiera eventuella omständigheter som kan utgöra 
hot mot opartiskheten eller självständigheten. Det andra steget bedömer omständigheterna och de 
motåtgärder som krävs och det sista steget består i att analysen ska dokumenteras.  
 
Syftet med denna uppsats är först och främst att undersöka om analysmodellen skapar någon 
förändring i revisorns förhållningssätt till sitt arbete. Vi kommer även att ta reda på vilka orsaker 
som ligger till grund för analysmodellens tillkomst, vilka för och nackdel som finns med modellen 
och om den är en belastning eller ett stöd för revisorerna. Eftersom revisorns oberoende är ett 
omfattande ämne har vi valt att avgränsa undersökningen till revisorns ställning gentemot 
klienterna på Stockholms område. 
 
Den inledande delen av uppsatsen består av litteraturstudier i ämnet och syftar till att ge en 
förståelse. Då uppsatsen undersöker om analysmodellen skapat någon förändring i revisorns 
arbetssätt, har vi valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod i den empiriska undersökningen och dess 
form har varit strukturerade besöksintervjuer. Denna metod är lämpad för att få så uttömmande 
svar som möjligt av respondenterna. Vi har intervjuat 11 stycken både godkända och auktoriserade 
revisorer, både kvinnliga och manliga, från stora och små revisionsbyråer för att se om åsikter och 
arbetssätt skiljer sig åt. Eftersom målsättningen varit att göra en kvalitativ undersökning gjordes 
valet av respondenter slumpmässigt i Stockholms område. 
 
Enligt vår undersökning har analysmodellens införande lett till att revisorns tankegång nu måste 
dokumenteras. Revisorerna är positiv inställda till modellen och tycker att den ger ett gott stöd i 
deras arbete, analysmodellen har blivit det lämpad del, vilken den var avsedd att bli. En nackdel 
med modellen är att det blivit dyrare för klienten eftersom denne kan bli tvungen att vända sig till 
någon annan för rådgivningen. Detta skapar även en otrygghet hos klienten. En av de bidragande 
orsakerna till analysmodellens införande anser vi vara den utbyggnad av konsultverksamheten som 
skedde under slutet av 1990-talet. 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen följt av en problemformulering och 
frågeställning. Syfte och avgränsning följer därefter. Avslutningsvis presenteras uppsatsens 
disposition. 

1.1 Bakgrund 
Revision innebär att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och 
förvaltning. 1 
Frågorna kring oberoendet har funnits lika länge som revision2. Näringslivets behov av tillförlitlig 
information har gjort att frågorna kring revisorns oberoende har ökat. Kraven på att revisorn ska 
vara oberoende är således av central betydelse för att revisionens tilltroskapande funktion ska kunna 
uppfyllas men samtidigt kan inte kravet på oberoende drivas hur långt som helst.  
 
En revisor har numera en bred kunskap inom flera områden än bara ren revision. Idag fungerar en 
revisor även som rådgivare. Ordet revisor är en översättning av det engelska ordet accountant, som 
har en betydligt vidare innebörd. Revisorns roll som rådgivare har lett till en ökning av 
revisionsbyråernas utbud av tjänster. Det finns yrkesmässiga regler som slår fast hur revisorn ska 
utöva sitt yrke med självständighet och objektivitet. Finns inte denna förutsättning eller om det kan 
ifrågasättas att den finns, skall revisorn lämna uppdraget. Men under senare år har man börjat inse 
att det är orealistiskt att tala om ett absolut oberoende. Det existerar inte i mänskliga sammanhang. 
Därför överger man förbudslistorna och studerar istället de hot mot revisorns objektivitet som finns 
i ett uppdrag. 
 
Den 1 januari 2002 infördes den nya revisorslagen som innebär ett tydliggörande av kraven på 
revisorers oberoende. I den nya lagen finns det en modell, den s.k. analysmodellen, som grundar sig 
på att revisorerna ska göra en anpassning vid olika revisionsuppdrag. Vid olika problem och 
konflikter som kan uppstå, ger modellen en vägledning för revisorn om hur man ska gå tillväga på 
ett så rättvist och opartisk sätt som möjligt vid revisionsuppdraget.  
 
Redovisningsskandalerna i de amerikanska företagen Worldcom och Enron har gett upphov till 
stora debatter och har i hög grad påverkat USAs lagstiftning. I de företagen uppvisades ekonomiska 
rapporter där den finansiella ställningen var misstänkt bedrägeri. Skulle inte detta upptäckas av 
revisorerna? Var inte revisorernas intresse i företagen att fullgöra en fullgod version. Frågor av 
dessa slag belyser vikten av att revisorn faktiskt måste vara oberoende och därmed följdfrågan: Hur 
kan oberoendet säkerställas? 
 
Den 1 januari 2002 infördes en ny Revisorslag (2001:883), där en analysmodell infördes som 
grundar sig på att revisorerna ska göra en anpassning vid olika revisionsuppdrag. Modellen ger en 
vägledning vid olika problem och konflikter som kan uppstå. Modellen ger även en vägledning för 
revisorn om hur man ska gå tillväga på ett rättvist och opartiskt sätt vid revisionsuppdraget.  

                                                 
1  Fars revisionsbok 2002 sid. 13. 
2 Fars regler om revisorer och revision 2002 sid 410. 
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1.2 Problemformulering 
Som de flesta vet är redovisningen viktig för både staten och allmänheten, inte minst för aktieägarna. 
Statens intresse är inkomsten från företag i form av moms och skatt vilket i sin tur kommer att 
användas i de offentliga sektorerna. Aktieägarna däremot är intresserade av redovisning för att köpa 
aktier, och redovisningen och förvaltningsberättelsen är viktiga underlag för dem.    
I Sverige pågick häftiga debatter efter skandalerna i de börsnoterade företagen Enron och 
Worldcom i USA år 2001. Sedan reglerades Analysmodellen i lag den 1 januari 2002 för alla 
revisionsbyråer. Meningen med detta är att upprätthålla oberoendet/en opartisk ställning samt att 
öka uppmärksamheten kring redovisningen (2001:883). 
 ”Går det att säkerställa oberoendet med analysmodellen som verktyg?” 
Dessutom om lagen gav någon effektivitet jämfört med innan det träde i kraft, samt hur det 
påverkade oberoendet. För att lösa problemet med oberoende har lagstiftarna ställt krav på att 
revisorn inför varje uppdrag skall pröva, med hjälp av modellen, om han är oberoende eller inte.  
”Har analysmodellen inneburit praktiska förändringar för revisorn och revisionsbyråerna?” 
Analysmodellen syftar till att ge en mer heltäckande lösning på oberoende problemet än vad den 
gamla revisorslagen gjorde (1 995:528).  
”Har analys modellen gjort säkerställandet av oberoendet säkrare eller har den endast skapat mer 
arbete?” 
 Det problem som uppstår är att testa Analysmodellen om den fungerar i praktiken. Det 
åtgärdsprogram som finns i USA kallas för Sarbanes-Oxley Act (SOA). Programmet syftar till att 
begränsa revisorns tid hos samma klient. Detta program kommer att påverkar de svenska företag 
som finns noterade på den amerikanska börslistan3. Debatten kring oberoende inom revision har 
varit livlig i Europa på senare år. Ett förslaget har lagts fram till lagstiftning inom EU.  
”Redovisning och dess konsekvenser ur ett revisorsperspektiv, vad är det för roll revisorn har i 
samhället när det gäller redovisning och om det är i enlighet med lagen? Uppstår det någon konflikt 
av intresse när ett och samma bolag ger råd samt revidera bolaget?” 
Att vara revisor åt ett företag samt att ge rådgivning har sina för och nackdelar. Fördelen är att 
revisorn bidrar till ett högt kostnadseffektivitet. Nackdelarna är att genom konsultuppdrag kommer 
revisorn att granska sitt eget arbete samt att eftersom det ekonomiska intresset ger större intäkter kan 
detta skapa ett beroende förhållande.  

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att ur ett revisorsperspektiv utforska vad yrkesverksamma revisorer har för 
åsikter när det gäller deras roll i samhället samt deras åsikter om intressekonflikter. 

1.4 Avgränsningar 
Vi avser att besvara frågeställningen ur revisorns perspektiv eftersom det är revisorerna som är 
föremål för de förändringar som föreslogs i regelverket. Det är revisorerna som måste ta ställning 
till hur regelverket tolkas och som bäst kan besvara hur den nya lagstiftningen har påverkat deras 
verksamhet. Detta gör att vi inte kommer att rikta vår undersökning mot deras klienter, banker, 
myndigheter samt kreditgivare.   

                                                 
3 www.far.se 
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2 TEORETISK METOD 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Det finns två huvudskaliga vetenskapliga synsätt, positivism och hermeneutik. De skiljer sig åt när 
det gäller att närma sig det studerade fenomenet.   
 
Positivism 
För att besvara vår frågeformulering tillämpar vi ett positivistiskt synsätt. Positivismen består av 
olika filosofiska inriktningar där tänkandet är baserad på fakta. Positivisterna tror på absolut 
kunskap, det vill säga ”hårda fakta”. Människor har enligt positivismen två källor till kunskap, 
sinnen och logik. Med sinnen iakttar vi medan vi med logiken räknar ut.4  Positivism uppkom 
genom att man ville förkasta skenvetenskapen, så kallad metafysik.  Positivisterna har ett 
naturvetenskapligt synsätt där mätningar skall vara empiriskt verifierbara. De använder sig ofta av 
verifierbarhetsprincipen för att verifiera sina mätningar. Detta innebär att om det inte finns något 
tänkbart sätt att avgöra om ett påstående är sant eller inte så har påståendet ingen mening 
överhuvudtaget. Positivisterna anser att forskningsresultat ska vara objektiva så att forskarens 
personliga värderingar inte styr och påverkar resultatet.   
 
Hermeneutik 
Å andra sidan kommer vi att tillämpa hermeneutik. Hermeneutik tillämpas för att kunna förstå 
verkligheten. Vi kommer att intervjua människor för att kunna få en inblick i deras värld. 
Tyngdpunkten i hermeneutiken ligger i tolkning av de olika svarsalternativen. Världsuppfattningen 
kommer att ligga på tolkarens kunskaper och tidigare kunskaper. 5  Hermeneutik är den 
vetenskapliga inriktning som söker efter det meningsfulla i mänskliga aktiviteter, resultaten av de 
mänskliga aktiviteterna, samt betingelserna för dessa aktiviteter. Hermeneutiken har bidragit till att 
skapa en metodlära för tolkning av meningsfulla fenomen och en beskrivning av de villkor som 
möjliggör förståelse av en mening. 6  Detta vetenskapliga synsätt behandlar förståelse av 
meningsfulla fenomen, exempelvis handlingar, texter, förståelse och tolkning. Hermeneutiken är en 
förståelseinriktad forskningsmetod där tolkning utgör den huvudsakliga metoden. Inom 
hermeneutik söks inga absoluta sanningar eftersom sådana inte finns enligt den hermeneutiska 
kunskapsteorin. Forskaren söker istället nya och mera fruktbara sätt att förstå fenomen som kan vara 
svåra att hantera. Den hermeneutiska cirkeln är ett viktig redskap i och med att den pekar på 
sambandet mellan tolkning, förförståelse, förklaring och förförståelse. Den visar att all forskning 
består av ett växelvist utbyte mellan helhet och del vilket forskning skall tolka.7  Grundtanken inom 
hermeneutiken är förförståelsen, att vi har en uppfattning eller innehar kunskap och erfarenhet om 
fenomenet i fråga. Vi har alltid en förförståelse för något mot den bakgrund som vi själva tar med 

                                                 
4 Thuren T. Vetenskapsteori för nybörjare s.14-18. 
 
5 Ibid. P. 45-60. 
6 Gilje. N och Grimen. H Samhällsvetenskpernas förutsättningar s. 175-177. 
 
7 Ibid. S. 175ff. 
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oss in i förförståelseprocessen. Vi har vissa förutsättningar som vi tar för givna.8 
Vi vill belysa hur analysmodellen fungerar i verkligheten utifrån dess styrka och svaghet. Det 
resultat vi kommer att uppnå är oberoende av vår påverkan. Positivismen ställer krav på 
intersubjektivitet och opartiskhet. Enligt Holme och Solvang skall vetenskapen vara neutral och 
objektiv.9 Vi kommer att försöka vara så objektiva som möjligt. 

2.2 Angreppssätt 
Valet av metod är grundad på att vi har ett syfte att studera analysmodellens styrka och svaghet ur ett 
revisorsperspektiv. Vi kommer att studera varje byrå som en enskild fallstudie. Vi kommer att 
försöka att finna resultat som är genomsnittliga och representativa för vår undersökning. Därefter 
kommer vi att dra slutsatser för hela undersökningen. Vi kommer att kunna göra generaliseringar 
utifrån de fallstudier vi kommer att utföra. Vi har valt att göra en kort sammanfattning av varje 
fallstudie innan vi presenterar resultatet och analysen av studierna.   

2.3 Tillvägagångssätt 
Vi har använt oss av Företagsekonomiska institutionens sökmotorer för att få en inblick i tidigare 
forskning inom samma område. För att finna relevant litteratur har vi använt oss av Stockholms 
universitets biblioteks sökmotorer.  
  
Kvantitativ metod  
Den kvantitativa metoden bygger på litteraturstudie. Vi genomförde detta genom att läsa den 
relevanta litteraturen för vår uppsats. Dessvärre fanns inte så mycket litteratur att utgå ifrån. 
Vi har använt oss av denna metod för att kunna utgå ifrån befintlig teori. Denna litteraturstudie 
ligger till grund för vår undersökning.  
 
Kvalitativa metoden bygger på intervjuer. Vi skall skaffa oss primärdata genom personliga 
intervjuer, med revisorer på olika revisionsbyråer. Vi kommer att skicka brev till några byråer för att 
kunna få lämpliga datum för intervjuer. Vi skall försöka använda oss av en intervjuguide där vi har 
en uppsättning av frågor som skall ställas under intervjuns gång. Frågorna kommer att vara 
standardiserade och strukturerade. För tillfället försöker vi formulera frågorna till intervjuer. 
Strukturerade frågor kommer att ha fasta svarsalternativ. Vi kommer inte att försöka ha 
icke-standardiserade intervjuer eftersom vi vill försöka får så bra svar som möjligt samt för att 
kunna göra en generalisering.  
 
Vi kommer att dokumentera intervjuerna genom anteckningar samt att spela in det på bandspelare 
om detta tillåts av revisorerna.  Efter intervjuerna kommer vi att bearbeta informationen för att 
kunna få en helhetssyn av analysmodellens styrka och svaghet (från delar till helhet).  

2.4 Metodkritik 
Det är viktigt att uppmärksamma begreppen validitet, reliabilitet och objektivitet under 
undersökningsarbetet. Dessa begrepp kallas ofta för sanningskriterier. 

                                                 
8 Ibid. S. 183 ff. 
9 Holme. M och Solvang B.K Forskningsmetodik om kvalitativa metoder s. 29-30. 
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2.4.1 Validitet 
Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument och definieras som mätinstrumentets förmåga 
att mäta det som avses mäta. 10  Innehållsvaliditeten och samtidiga validiteten är två sätt att 
säkerställa validiteten. När någon utomstående insatt i ämnet granskar mätinstrument ökar dess 
validitet. Samtidig innebär validitet att man jämför utfallet av mätinstrumentet med något annat 
kriterium, det skall kunna fastställas att det går att undersöka samma sak med en annan teknik.11  
Validiteten avser, med andra ord, mätinstrumentets förmåga att svara mot de egenskaper och 
fenomen som forskaren avser mäta. Problemet som uppstår avser inte enbart att mätinstrumenten 
inte mäter det den är avsedd att mäta utan att den erhållna informationen stämmer överens med de 
faktiska förhållandena.12 För att öka graden av validitet kommer vi att göra en jämförande analys 
mellan materialet i fallstudien och det som framkommit i litteraturstudien.  

2.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet avser hur väl ett mätinstrument motsvarar måttets tillförlitighet eller pålitlighet. 
Mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och stabila mått. Detta gäller när det är fråga om olika mått på 
reliabilitet som har tagits fram. Om ett instrument ger samma utfall när den mäter samma sak två 
gånger visar detta att instrumentet är stabilt. Det finns mått på observationer, 
interbedömarreliabilitet.13 Detta förutsätter att två observatörer som efter observationen jämför 
resultaten. Under fallstudiens intervjuer kommer om möjligt alla författare att vara närvarande för 
att på så sätt öka tillförlitligheten i framkomna resultat. Ett annat alternativ är att spela in intervjuer 
för att senare lyssna igenom och försäkra sig om att allt är korrekt uppfattat.14 Denna åtgärd har vi 
även planerat att vidta för att kunna minimera risken av ”fel värden” orsakad av yttre påverkan som 
intervjueffekter. Låg reliabilitet kan bero på att mätmetoden inte är definierad som tillräckligt 
stringent.15  

2.4.3 Objektivitet 
Objektiviteten och sakligheten innebär att data återges på ett korrekt sätt. Viktiga uppgifter skall inte 
återlämnas. Slutsatser skall inte vinklas. Varje utredare skall sträva efter saklighet och objektivitet 
oberoende av dennes perspektiv. Detta är viktigt för att kunna upprätthålla trovärdighet. Vid frågan 
om objektivitet på en principiell nivå finns olika åsikter om dess upprätthållande.16 Vi kommer att 
eftersträva att presentera fakta på ett korrekt sätt.   

                                                 
10 Eriksson. L och Weidersheim-Paul. F Att utreda forska och rapportera. S. 38ff. 
 
11 Patel. R och Davidsson b Forskningsmetodikens grunder- att planera, genomföra och rapportera en undersökning 
s.86. 
  
12 Patel, R. OCH Tebelius, U., Grundbok i forskningsmetodik, s. 72-73. 
 
13 Sabel, O., Produktivitet och kvalitet i offentlig verksamhet – om bolagisering av ett sjukhus. s. 77. 
14  Patel, R. och Davidsson, B., Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapporters en 
undersökning, s. 86ff.   
15 Lekvall, P. och Wahlbin, C., Information för marknadsbeslut, s. 214. 
 
16 Lundahl, U., och Skärvad P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare, s. 70. 
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2.4.4 Eget förhållningssätt till validitet, reliabilitet och objektivitet 
Under arbetet kommer vi att använda oss av sekundärdata i form av litteraturstudier samt information 
från olika databaser. Vi kommer att försöka hålla oss neutrala mot den litteratur som vi kommer att 
använda.  
  

2.5 Praktisk metod 

Allmänt 
I detta kapitel avser vi att redogöra för vår urvalsprocess samt hur vi har gått tillväga före, under och 
efter intervjuerna.  

2.5.1 Val av undersökningsobjekt 
När forskaren ska välja undersökningsobjekt kan ett sannolikhetsurval eller ett icke- 
sannolikhetsurval användas. När studiens syfte är att kunna dra slutsatser som är generaliserbara 
krävs ett sannolikhetsurval. Urvalet är då konstruerat så att undersökningsresultatet nästan blir 
detsamma som om undersökningen hade omfattat alla personer i populationen som man vill 
generalisera. Ett exempel på sannolikhetsurval är ett slumpmässigt urval där alla i populationen har 
lika stora chans att komma med i urvalsgruppen.17 
 
Eftersom vårt syfte inte är att kunna generalisera, utan att skapa en förståelse för ett fenomen, har vi 
använt oss av ett icke-sannolikhetsurval. Det innebär att forskaren själv väljer ut de 
undersökningsobjekt som kan ge tillfredsställande data till studien.18 Vi ställde vissa krav utifrån 
våra subjektiva bedömningar på de personer som vi valde att intervjua. För det första ville vi få bort 
enhetligheten i urvalet och träffade därmed revisorer från såväl stora som små revisionsbyråer i 
Sverige. För det andra ville vi att respondenterna skulle ha goda kunskaper inom sitt område och ha 
förståelse för vad analysmodellens införande verkligen inneburit. Av denna anledning var det 
nödvändigt att undersökningsobjekten arbetat i branschen även innan analysmodellen infördes. Vi 
ställde därför kravet att revisorerna skulle vara auktoriserade. 
 
Vi har valt att göra en avgränsning i vårt urval genom att inte intervjua revisorer på 
revisionskontoren utanför Stockholm. Vi har även begränsat urvalet att omfatta endast elva 
revisorer. 

2.5.2 Före intervjun 
Då vi hade bestämt oss för att träffa auktoriserade revisorer på stora och små revisionsbyråer 
kontaktade vi sex byråer i Stockholm via e-post. Trots att vi var ute i god tid var det svårt att får tid 
för intervju. Detta kunde vi arrangera genom telefonsamtal.  
På en byrå blev vi hänvisade till en person som har jobbat tjugoåtta år i yrket. Denna revisor hade 
mycket kunskap om analysmodellen vilket gjorde att vi fick mycket information till vår studie. Till 
en del av respondenterna skickade vi frågorna, en intervjuguide (bilaga 1), via e-post. En 
intervjuguide är en uppsättning frågor eller ämnen som skall utforskas under intervjuns gång. Det 
bör vara kort och fokuserad eftersom varje intervju kräver dyrbar tid av respondenten.19 Genom att 

                                                 
17  Johansson Lindfors, Maj-Brit,��1993) sid 92. 
18 �Ibid, sid 95. 
19 Gustavsson, Bengt 8Red.),(2003), sid 242. 
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låta revisorerna ta del av frågorna före intervjun fick de även chansen att förbereda sig samt avgöra 
om det var några ämnen som de inte ville svara på.   
 
Utifrån våra ökade kunskaper skapade vi en utförligare intervjuguide (bilaga 2). Den skulle hjälpa  
oss att ställa relevanta följdfrågor till revisorerna för att på så sätt få uttömmande svar.  
Genom guiden skulle vi även ha möjlighet att se till att täcka alla områden som vi hade för avsikt  
att behandla under intervjuns gång. 
 
2.5.3 Under intervjun 
Alla intervjuer genomfördes i konferensrum på revisorernas arbetsplatser. Vi inledde samtalen med 
att presentera oss och förklara syftet med vår uppsats. Vi tackade även för att de hade tagit sig tid att 
träffa oss. Vi hade köpt en bandspelare inför intervjuerna och ingen av respondenterna hade något 
emot att den användes under mötet. En av intervjuarna antecknande även i möjligaste mån det som 
sades medan övriga två fokuserade på att föra samtal med respondenterna samt koncentrera sig på 
att lyssna och förstå.  
 
De första frågorna i en intervju, liksom intervjuarens beteende, kan vara avgörande för hur intervjun 
fortskrider och hur respondenten väljer att svara.20 Vi önskade att respondenterna skulle svara så 
utförligt som möjligt på våra frågor och inledde därför intervjun med att ställa frågor om byrån i sig 
samt hur länge revisorn hade arbetet inom branschen. När samtalet hade kommit igång övergick vi 
till studiens huvudområden. Om respondenterna började förklara något som vi hade tänkt fråga 
senare lät vi dem fortsätta utan att avbryta. Vi ansåg att vi skulle få bättre information om 
respondenten fick resonera färdigt och inte var tvungen att svara på just den frågeställning som var 
aktuellt för tillfället. I de situationer då det uppstod en paus av tystnad lät vi bli att ställa en ny fråga 
direkt, så att respondenterna fick möjlighet att tänka efter om denne ville säga något mer. Med hjälp 
av intervjuguiden kunde vi ställa följdfrågor för att kunna få uttömmande svar och för att se till att 
alla områden vi önskade utreda kom med. Vid avslutandet av respektive intervju försäkrade vi oss 
om att vi kunde återkomma till respondenterna med eventuella frågor. Några personer frågade även 
om vi skulle sända en kopia av uppsatsen till dem via e-post.  

2.5.4 Efter intervjun 
Efter var och en av intervjuerna diskuterade vi igenom vad som framkommit och sammanställde våra 
skriftliga anteckningar med stöd av inspelningsbandet. Enligt överenskommelse med respondenterna 
kommer vi att skicka det sammanställda intervjumaterialet till dem. 

2.6 Studiens sanningskriterier 

2.6.1 Giltighet och intersubjektivitet 
Vid bedömning av en undersöknings trovärdighet kan olika sanningskriterier användas. Vilka som 
bör tillämpas och när beror på vilket angreppssätt forskaren valt för sin studie.21 När syftet, som i 
vårt fall, är att skapa förståelse för ett fenomen, är kriteriernas giltighet och intersubjektivitet 
relevanta.  
 

                                                 
20 Ibid, sid 242. 
21 Johansson Lindfors, Maj-Britt, (1993), sid 160. 
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Giltighet innebär att tillräckligt mycket data har samlats in och att ytterligare data inte skulle tillföra 
någon ny information till studien. Det har uppnåtts en teoretisk mättnad. 22  Vi anser att vår 
undersökning delvis har giltighet då vi tror att fler intervjuer med kollegor på de revisionsbyråer vi 
varit på inte skulle bidra med särskilt många nya relevanta uppgifter till studien. Vi anser inte heller 
att ytterligare möten med flera revisionsbyråer i samma storlek skulle påverka studien i någon högre 
grad, då många av svaren byråerna emellan liknar varandra. 
 
Det som dock skall ha kunnat inverka på studiens giltighet är att vi genomförde intervjuer med 
mindre revisionsbyråer. Implementeringen och användningen av analysmodellen har inte visat sig 
vara annorlunda på mindre eller enskilda revisionsbyråer oavsett storleken på resurser. Studiens 
giltighet har ökat tack vare den större undersökningen som vi genomförde. 
 
Intersubjektivitet handlar om att gjorda tolkningar ska accepteras av dem som studerats och av 
andra bedömare.23 Detta kriterium anser vi att vår studie uppfyller eftersom att vi skickade en 
sammanfattning av materialet till respondenterna som har fått korrigera och vidareutveckla den data 
vi har erhållit från intervjuerna. Informationen i undersökningen anser vi därför vara trovärdig. 
Uppsatsen har även kommenterats och granskats av vår uppsatshandledare samt kurskamrater.  
 
De data som använts i en undersökning ska vara pålitlig och så lik originalet som möjligt.24 
Eftersom vi har använt bandspelare vid mötena har vi lyckats fånga allt som sades under 
intervjuerna. Vid vår analys har vi därmed kunnat ta med all information och på så sätt inte 
utelämnat något av vad vi anser vara väsentlig del. Vi har även med bandspelarens hjälp kunnat 
använda citat som är exakt avspeglade från originalen.  

2.6.2 Kritik av primära och sekundära källor 
Våra primära källor utgörs av respondenterna i vår undersökning. Vi valde att låta respondenterna 
vara anonyma för att inte hindra dem från att svara så utförlig som möjligt. Det var även ett krav från 
vissa respondenternas sida. 
 
Även sättet som vi har ställt frågorna på kan ha gett upphov till intervjuareffekter vilket kan ha 
påverkat respondenternas svar och intervjuerna kvalitét. Vi som intervjuvare kan exempelvis ha 
ställt ledande frågor och därmed av misstag styrt in respondenten på vissa spår. 
 
Vi valde att intervjua auktoriserade revisorer för att de skulle ha så mycket kunskap om 
analysmodellen som möjligt. 
Det sekundära materialet vi har använt oss av i vår teoretiska referensram har inhämtats främst från 
förarbeten till revisorslagen och skriften från FAR förlag. Förarbetena är i allra högsta grad 
relevanta för vår studie eftersom de ligger till grund för revisorslagen och därmed analysmodellen. 
FAR är ett etablerat normgivande organ för revisions branschen, vilket gör deras skrifter trovärdiga. 
FARs publiceringar som behandlar analysmodellen baseras på lagens förarbeten vilket bidrar till 
ökad relevans och pålitlighet. 

                                                 
22 Ibid, sid 165. 
23 Ibid, sid 166. 
24 Gustavsson, Bengt (red.),(2003), sid 82. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Vad är revision?  
Enligt ABL kap 10 § 3 är revisorns uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall utföras enligt god 
redovisningssed samt att den skall vara ingående och omfattande.25  En revisor kan åta sig andra 
uppgifter utöver granskningsarbete. Han kan vara rådgivare och konsult. Revisionen delas i två 
olika delar som består av förvaltningsrevision och redovisningsrevision. Förvaltningsrevision är 
den som återges i ABL kap 10 § 3. Syftet med förvaltningsrevision är att undersöka om VD och 
styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. Om brott har begåtts skall VD och styrelsen betala skadestånd 
om uppsåt eller försummelse kan strykas enligt ABL 10kap § 38-40.26 Revisorn skall också bedöma 
om företagsledningen handlat i strid mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen (ABL kap 10 § 4). 
Det handlar om att undersöka om minoriteten har blivit orättvist behandlad vid bolagsstämman.  
 
Med redovisningsrevision avses granskning av årsredovisning och räkenskaperna. Syftet med detta 
är att utröna om vissa krav är uppfyllda. Revisorn skall kontrollera att alla tillgångar och skulder 
finns med i balansräkningen.   

3.2 Tjänster som erbjuds av revisorerna 
Revisionsföretagen marknadsför olika konsulttjänster. Revision är bara en av tjänsterna. Det är 
kompetens som står i centrum för markandsföringen. Syftet med dessa tjänster är att skapa en 
helhetslösning. Utöver traditionell rådgivning inom redovisnings-, organisations- och 
skatteområden erbjuds rådgivning inom andra områden som företagsanalys och företagsutveckling, 
finansiell analys, företagsvärdering, fastighetsadministration samt personalutveckling. 27  Detta 
betyder att en revisor kan vara en konsult och rådgivare. Rådgivningen omfattar sådant som ingår i 
kompetensområdet. Rådgivning skall inte vara så omfattande att oberoendet rubbas.  
 
Hos revisionsbolagen finns det specialistavdelningar som syssla med revisionsarbete. Rådgivningen 
betraktas som en självständig affärsidé. Konkurrensen samt prispressen har bidragit till att 
rådgivningsverksamheten blivit alltmer intressant.28   
 
Revisions lagens definition av begreppet revisionsverksamhet gör en uppdelning av ”revisionsnära 
tjänster” och ”fristående rådgivning”. Revisionsnära tjänster omfattar sådant arbete som ingår i den 
vanliga revisionen, det som ligger inom ramen för revisionsverksamhet. Revisorn har en skyldighet 
att lämna råd och förslag till förbättringar av den granskade årsredovisningen och förvaltningen. 
Detta sker enligt godrevisors- och revisionssed.29 Den fristående rådgivningen har inget med den 
vanliga revisionen att göra, då det inte är en följd av vad revisorn upptäckt under sin granskning.  
 
 

                                                 
25 FAR (2005) Revision, s.51. 
26 Ibid s. 56-57. 
27 SOU 1999:43 S. 62ff. 
28 Ibid. 
29 Prop 2000/01:146 2000 s. 39. 
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Enligt Krister Moberg kan revisorns olika roller delas upp på följande sätt:30 
 
• Den klassiska revisorns roll- revisorn bedriver kontroll i klientens näringsverksamhet 
• Konsultrollen– revisorn tillhandahåller rådgivning till revisionsklienten och till andra 
• Samt den rollen då revisorn ombesörjer uppgifter åt klienten som på grund av legala eller andra 

skäl faller inom ramen för klientens egen näringsverksamhet.  
 
De flesta revisorer arbetar idag utifrån både den klassiska- och konsultrollen. Lagstiftaren har valt 
att kalla revisionsverksamhet även konsultrollen. Vi har uppfattat den sista rollen som 
kontroversiell för en revisor eftersom revisorn då sitter på två stolar. Detta gav upphov till skapande 
av Analysmodellen.  

3.2.1 Oberoendet 
En revisor måste vara oberoende. Den som förlitar sig på en revisor ska känna sig säker på att denne 
inte har andra intressen än att göra en fullgod revision. Dessutom får inte revisorn äga aktier i 
bolaget eller i annat bolag inom samma koncern och får inte heller delta i ledningen i dessa 
företag.31 Denne får inte heller biträda med bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll 
av dessa. En revisor undersöker inför varje uppdrag olika hot mot oberoendet och de åtgärder som 
kan vidtas och sedan avgör denne om uppdraget kan utföras eller avböjas. 

3.2.2 Revisionsarvodet 
Enligt FAR:s yrkesetiska regler sägs det att arvodet ska vara skäligt med hänsyn till de kunskaper 
och den erfarenhet revisorn utnyttjar i sin verksamhet och hänsyn ska också tas till det enskilda 
uppdragets natur och omfattning. Klienten har rätt att få en ungefärlig uppgift om arvodet i för 
väg.32 

3.2.3 Skadestånd 
Både auktoriserade och godkända revisorer måste vara ansvarsförsäkrade. Revisorn som skadar 
bolaget i sitt arbete ska ersätta skadan. Skadeståndskyldighet gäller också om skadan drabbat 
aktieägare enligt aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordning inte följs. 
Skadan kan vara t.ex. att revisorn lämnar ett felaktigt råd så som i en skattefråga.33 

3.2.4 Tystnadsplikt 
En revisor har tystnadsplikt oavsett om han/hon är auktoriserade eller godkänd. Det vill saga att de 
inte ska lämna känsliga uppgifter om bolaget till utomstående. En revisor som bryter mot 
tystnadsplikt kan stämmas av bolaget. 
Revisorn har tystnadsplikt gentemot t.ex. enskilda aktieägare, enskilda styrelseledamöter, banker 
och andra kreditgivare, anställda, facket, journalister, stat och kommun, kunder och inte minst mot 
leverantörer.34    

                                                 
30 Moberg, K (2003) – Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess. 
31 Ibid sid 52. 
32 Ibid sid 57. 
33 Ibid. sid. 58. 
34 Ibid. sid. 50. 
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3.2.5 God redovisningssed 
God redovisningssed är en viktig allmän föreskrift för all redovisning och finns eftersom 
bokföringslagen och årsredovisnings lagen inte innehåller detalj föreskrifter. Det innebär att 
expertuttalanden om god praxis ska följas.35 Revisorer måste upprätta årsredovisningen för att den 
skall ge en rättvisande bild. 

3.2.6 Rättvisande bild 
Genom årsredovisnings lagen introducerades begreppet rättvisande bild i den svenska redovisnings 
lagstiftningen. Det är en översättning av det anglosaxiska redovisningsbegreppet ”True and fair”, 
vilket infördes i EU: s fjärde direktiv i och med Storbritanniens inträde till EU.36 Rättvisande bild 
innebär i korthet att redovisningen till att börja med ska vara överskadligt uppställd och utformad 
enligt god redovisningssed. Vidare ska årsredovisning som helhet - balans och resultaträkningar 
tillsammans med fotnoter och övrig information ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska 
ställning och resultat.37 Årsredovisning måste som regel ger en rättvisande bild.  

3.2.7 Revisionsberättelse 
För revisionsberättelsen svarar bolagets revisorer. Den är ett intyg om att årsredovisningen är 
upprättad enligt aktiebolagslagen. Revisorns uppgift är enligt aktiebolagslagen att granska 
årsredovisningen, räkneskaparna och styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.  
Revisionen ska enligt aktiebolagslagen utföras enligt god revisionssed och lagstiftaren låter 
revisions organisationer formulera vad god revisionssed innebär.38 

3.2.8 Intressenterna 
Det finns olika intressenter i ett företag när det gäller revisionen. Det är främst företagets ägare som 
har intresse av revisionen, men det kan även ha stor betydelse för andra, så som kreditgivare/banker 
leverantörer, kunder, stat, kommun, styrelse, företagsledning och inte minst anställda.39  Ovan 
nämnda intressenter har sina krav på ett företag om de ska samarbeta med företaget. 

3.3 Redovisningsrevision  
En årsredovisning består av förvaltningsberättelse, resultat räkning, balansräkning samt noter och 
kommentarer. Lag och god redovisningssed ställer upp ett antal regler för bokföringen och 
årsredovisningen och redovisningsrevisionens syfte är att undersöka om dessa regler är uppfyllda.40  

3.4 Förvaltningsrevision 
Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen se till att organisationen av bokföringen och 
medelsförvaltningen innefattar en tillfredställandekontroll (=skötseln av de pengar och andra 
finansiella resurser som företaget har för sin verksamhet). Och VD: n ansvarar sedan i sin tur för den 

                                                 
35 Thompson, J. Den nya affärsredovisningen (2000) sid. 100. 
36 Ibid. sid. 105. 
37 Björn Leonardz och  Anders Blomqvist Årsredovisningen en introduktion (2001) sid. 35. 
38 FAR: s revisions bok (2002) sid. 83 
39 Ibid. sid. 17. 
40 Ibid. sid. 18. 
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löpande skötseln av företaget. Aktiebolagslagen anger ett antal krav på styrelsens och VD: s arbete 
och förvaltningsrevisionen syftar till att undersöka om dessa krav är uppfyllda.41 

3.4.1 Planering 
Planeringen utgår från en företagsanalys, det vill säga företagsanalysen kan vara underlag inför 
kommande planeringen. Att analysera och bedöma risker är en mycket viktig del av planeringen av 
revisionen. Varje revisor måste planera detta vilket är avgörande del av arbetet. Bedömningen av 
vilka områden som ska granskas, men också hur, när och av vem görs av revisorn.42 

3.4.2 Rapporter 
Målet för revisorns granskning är att göra uttalanden om årsredovisningen och förvaltningen i en 
revisionsberättelse. Revisorn lämnar ofta både muntliga och skriftliga rapporter till olika 
beslutfattare i företaget och rapporterna kan innehålla iakttagelser och kritiska synpunkter på 
kontrollnivån inom företaget.43 

3.4.3 Dokumentation 
Revisorn dokumenterar sin granskning. Arbetspapperna blir en slags bekräftelse och bevis på att 
han/hon gjort granskningen. De verifierar revisorns ställningstaganden och rapporteringen. 
Dessutom gör dokumentationen det enklare när medarbetares och assistenters arbete ska bedömas 
efteråt, t.ex. vid en kvalitetskontroll av revisionen.44  

3.5 Branschorganisationer som styr revision  
De organisationer som vi kommer att diskutera är Revisionsnämnden (RN), Svenska 
Revisorssamfundet (SRS), Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Dessa organisationer spelar 
en avgörande roll genom utgivande av regler och norm som styr redovisningen.  

3.5.1 Revisorsnämnden och dess verksamhet 
Den svenska associationsrättslagstiftningen kräver revisionsplikt för aktiebolag, ekonomiska 
föreningar, stiftelser med flera. Revisionen skall säkerställa riktigheten av och förtroendet för den 
reviderade ekonomiska informationen och fyller därmed en viktig funktion för näringsliv och 
samhälle. Vissa krav på revisorns kompetens ställs för att säkerställa arbetes kvalitet. Den 
lagstadgade revisionen av aktiebolag får endast utföras av godkända eller auktoriserade revisorer.  
 
Revisorsnämndens verksamhet samt regler 
RN:s mål är att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer och 
revisionsbolag samt att säkerställa att dessa bedriver revisionsverksamhet av hög kvalitet och 
uppfyller höga etiska krav. Utöver revisorslagen (2001:883) har RN att tillämpa bl.a. Förordningen 
(1995:665) om revisorer. Dessa författningar innehåller, utöver de vanliga bestämmelser som avser 
godkännande/auktorisation av revisorer och om revisorers och revisionsbolags verksamhet, också 
regler om etik och oberoende.45 
                                                 
41 Vad är revision (2001); Fars revisions bok (2002) sid. 19. 
 
42 Fars revisions bok (2002) sid. 21. 
43 Vad är revision (2001) sid. 28. 
44 Ibid. sid. 47. 
45 www.revisionsnamnden.se 
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God revisors- och revisionssed 
RN ansvar är att god revisors sed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. God 
revisors sed syftar främst på normer för revisorernas yrkesmässiga uppträdande (etiska normer) 
medan god revisionssed avser normer för hur revisionsuppdrag skall utföras. RN använder sig av 
FAR och SRS rekommendationer vid beslutsfattandet.  
RN utreder anmälningar mot enskilda revisorer och registrerade revisionsbolag från klienter och 
skattemyndighet. RN gör en systematiskt uppsökande tillsyn. Ett antal revisorer och revisionsbolag 
väljs för kvalitetskontroll genom rena stickprov eller med ledning av särskilda riskfaktorer, såsom 
exempelvis att en revisor har ett onormalt stort antal uppdrag eller har varit föremål för upprepade 
disciplinära åtgärder. 
 
De disciplinära åtgärder som tillämpas 
RN tillämpar följande disciplinära åtgärder såsom erinran, varning eller upphävande. Upphävande 
av revisors godkännande eller auktorisation kan ske utan dröjsmål. Registrerade revisionsbolag kan 
också för disciplinära åtgärder. Beslutet om disciplinär åtgärd kan överklagas av revisorn.  
 
RN internationella samarbete 
RN bevakar den internationella utvecklingen inom revisorsområdet. RN har samarbetat med EU:s 
revisionskommitté i dess arbete om regler för kvalitetskontroll av revisorer och revisorernas 
oberoende i EU.  
 
Den nya revisorslagen 
Revisorsnämnden (RN) är en tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer 
samt för registrerade revisionsbolag. RN har översyn över regler för revisorer. En ny lagstiftning 
trädde i kraft januari 2002 (2001:883) och ersatte 1995 års revisorslagstiftning.46 
Revisorslagen (2001:883) trädde i kraft den 1 januari 2002. Till grund för lagen ligger 
Revisionsbolagsutredningens betänkande SOU 1999:43 samt regeringens proposition 2000/01:146, 
Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet. Vissa av de sakliga nyheter som följer av 
revisorslagen har i nämnda proposition (sid. 1-2) sammanfattats enligt följande: 
Innebörden av begreppet revisionsverksamhet slås fast i lagen. Med revisionsverksamhet skall 
huvudsakligen avses sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som skall utföras 
enligt författning, stadgar eller avtal och som skall utmynna i en rapport, ett intyg eller någon annan 
handling som är avsedd även för andra än uppdragsgivaren. 
En revisor skall vara skyldig att inför varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns 
omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. 
Om det finns någon sådan omständighet, skall revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget, såvida det 
inte i det enskilda fallet finns sådana omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför 
att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. 
En revisor skall inte få bedriva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har 
naturligt samband med revisionsverksamhet, om den andra verksamheten är av sådan art eller 
omfattning att den kan rubba förtroendet för revisorn. 
Om revisionsverksamhet utövas i ett handelsbolag eller ett aktiebolag, får bolaget inte bedriva 
annan verksamhet än sådan som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet. Bolag som 

                                                 
46 www.revisionsnamnden.se 
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bedriver revisionsverksamhet skall, som huvudregel, ägas av revisorer. Ägandet skall kunna ha 
formen av indirekt ägande genom bolag. 
Revisorer som har godkänts enligt den nya lagen eller den nuvarande revisorslagen – men inte 
revisorer som har godkänts enligt äldre bestämmelser – skall ha samma behörighet att utföra 
lagstadgad revision som auktoriserade revisorer.” 
En revisor är skyldig att prova sitt oberoende för samtliga uppdrag. Analysmodellen används för att 
utföra provningen. Fem typ-situationer är behandlade i lagtexten. Dessa är egenintresse hot, 
självgransknings hot, partssammanställnings hot, vänskaps hot och skrämsel hot. Dessa undersöks 
för att kunna bedöma om revisorn är opartisk och självständig. Diskussionen om dessa situationer 
görs i avsnitt nedan som behandlar analysmodellen.    

3.5.2 Förening Auktoriserade Revisor 
FAR är en förening för auktoriserade och godkända revisorer samt specialister inom 
revisionsbranschen. FAR utfärder rekommendationer och uttalanden om hur revisionsföretagen 
skall bedriva verksamheten.  
FAR:s plikt är att en revisor iaktta god revisors sed (19 § RevL). Detta innebär att lagen är tillämplig 
på såväl revisionsuppdraget samt revisorns yrkesverksamhet allmänt samt andra områden såsom 
rådgivning och skattefrågor. 47 
De rekommendationer samt uttalanden som FAR utfärda avseende byrån intern kvalitetskontroll är 
vägledande för tydliggörande av god yrkes sed. 
Med utgivande av analysmodellen genom revisorslagen jan 2002, har FAR utfärdat en kommentar 
som stod för tillämpning. 
 
God revisionssed 
FAR återger vad godrevisions sed avser enligt lagen. FAR vidare påpekar att revision skall bygger 
på förtroende, kompetens samt präglas av tystnadsplikt. FAR har utfärdat rekommendationer för 
god revisionssed. Dessa har betydelse för revision.  

3.5.3 Sveriges Revisorssamfundet  
”Alla företagets intressenter - ägare, finansiärer, anställda, kunder, leverantörer, stat och kommun - 
har nytta av att informationen om företagets ekonomiska ställning är tillförlitlig och rättvisande. Vid 
revision granskar revisorn dels informationen som finns i företagets årsredovisning, dels att 
företagsledningen följer spelreglerna. ”Bland Revisionssamfundets syften är:  
Syftet att verka för en yrkesskicklig kr av revisorer och god revisionssed i överensstämmelse med 
tidens krav och utveckling i samhället. Att se till att yrkesutövning utförs på ett kvalitativt och 
effektivt sätt. Fokus läggs på kvalitet och kompetens i små och medelstora företag.     

Yrkesutveckling 
Revisorsamfundet mål är att ta fram praktiska vägledningar för revisorer. De vägledningar som 
används är Metodik, Jäv och oberoende samt Analysmodellen. Aventus Resurs är ett 
dokumentationsprogram samt analys av redovisningsdata, checklistor för IT-säkerhet, och 
granskning av årsredovisningar.48  Bland de andra områden som har fått uppmärksamhet är de 
regler om revisorns oberoende (regler om revision och rådgivning) i små och medelstora företag 
bland annat. De andra områdena avser godkända revisors behörighet.  

                                                 
47 www.far.se 
48 www.samfundet.se 
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Kraven på ledamöter ingår i de etiska regler som finns i SRS stadgan som har följande 
lydelse: ”Ledamot skall iaktta god revisors sed. Till tolkning av detta begrepp har samfundet utgivit 
etiska regler, som ledamot är skyldig att följa. En ledamot samt hans medarbetare är skyldig att följa 
de etiska reglerna. En revisor måste anpassa sitt handlande efter det i varje enskilt fall tillämpliga 
strängaste regelverket”.49 Vidare påpekar SRS att reglerna inte är uttömmande utan beskriver de 
mera grundläggande uppfattningarna. Varje situation skall bedömas utifrån de förhållanden som 
råder i det enskilda fallet. Enligt SRS, skall varje ledamot skall i sitt arbeta iakttar objektivitet, 
självständighet, tystnadsplikt och kompetens. De regler som finns uppräknad av SRS återfinns i 
analysmodellen och skall inte diskuteras närmare under detta avsnitt.  

Branschorganisation har diskuterats för att kunna visar dess påverkan i utformning av 
analysmodellen. De regler som styr i de olika organisationerna ligger till grund för utformning av 
modellen. 

3.6 Analysmodellen 
Revisorslagen förespråkar att en revisor skall utföra sina uppdrag, som utgör revisionsverksamhet, 
utan påverkan på dennes oberoende samt ha ett objektivt ställningsantagande. Det fastställs även att 
revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och 
objektivitet säkras.50 
En revisor ska inte anta ett uppdrag i revisionsverksamheten om det finns omständigheter som kan 
förstöra eller rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.  
Analysmodellen säger att revisorn skall inför varje nytt uppdrag pröva om det finns omständigheter 
som kan rubba förtroendet för hans eller hennes eller vilja att utföra uppdraget med opartiskhet, 
självständighet och objektivitet. Detta skall göras även när det finns anledning som uppkommer i 
befintliga uppdrag.51  
 
1) Omständigheter som kan utgöra ett hot mot revisorns opartiskhet eller självständighet skall 
identifieras.  
2) Med hänsyn till omständigheterna bedöma om det i enskilda fallet finns anledning att ifrågasätta 
revisorns förmåga att utföra uppdraget med opartiskhet och självständighet. 
3) En fullständig dokumentation av prövningen.  
 
Några exempel på omständigheter då grundregeln kräver att revisorn ska avsäga sitt uppdrag. 
 
Egenintressehotet: revisorn själv har ett eget ekonomiskt eller annat intresse i klienten. 
Självgranskningshotet: en granskning och ett ställningstagande av det egna arbetet måste tas av 
revisorn.  
Partställningshotet: ställning för eller emot klienten har tagits av revisorn.  
Vänskaps/förtroendehotet: revisorn har starka personliga relationer till någon som skall granskas. 
Skrämselhotet: påverkningar av en dominerande personlighet hos någon som skall granskas eller av 
yttre påtryckningar. 
 

                                                 
49 www.samfundet.se 
50 FAR: s samlingsvolym 2004 del II, s 233. 
51 FAR: s revisionsbok 2004, sid. 87. 
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Grundregeln gäller inte om en revisor i ett enskilt fall har vidtagit sådana åtgärder, eller om det finns 
andra sådana omständigheter, som gör att en kunnig person med kännedom om alla relevanta 
omständigheter inte ser anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet. 52 
 
 
 

                                                 
52 FAR: s revisionsbok 2004, sid. 86. 
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                                            Figur 1. Analysmodellen Källa: Waterpricehouse, 2005. 
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År 1995 presenterade den europeiska revisorsfederationen FEE i publikationen ”Audit 
independence and objectivity” en analysmodell för prövning av revisorns oberoende. 
Själva modellen byggde på en redan existerande modell som redan användes av 
revisionsorganisationerna i Storbritannien. Följande år publicerade EU-kommissionen en grönbok 
angående revisorers roll, ställning och ansvar. En kommitté för revisorsfrågor med representanter 
för medlemsstaterna och revisorsprofessionen inrättades tills vidare. Med utgångspunkt i grönboken 
uttalade Europaparlamentet att regler om revisorers oberoende måste införas på EU-nivå. FEE fick i 
uppdrag av parlamentet att utveckla en gemensam kärna av etiska regler för 
medlemsorganisationerna. 1998 lämnade FEE sin rapport Statutory Audit Independence and 
Objectivity, Common Core of Principles for the Guidance of the European Profession, Initial 
Recommendation, till kommissionen. En vidare utveckling av en analysmodell från 
rekommendationsförslaget gjordes därefter av kommissionen, Statutory Auditors´ Independence in 
the EU: A Set of Fundamental Principles. Årsskiftet 2001/2002 skulle rekommendationen enligt 
planerna fastställas.  
Den internationella organisationen IFAC har också arbetat med oberoende frågorna under senare år. 
2001 antog IFAC ett nytt avsnitt i organisationens etikregler, Code of Ethics, vilket innehåller en 
analysmodell som motsvarar den modell som finns i förslaget till EU- rekommendation. Själva 
internationella utvecklingen har också påverkats av amerikanska finansinspektionen SEC: s arbete 
med Oberoendefrågorna. SEC har ett eget regelverk avseende revisorernas oberoende. Under senare 
år har regelverket reviderats, varvid reglerna har skärpts i vissa avseenden och mildrats i andra. 
Under 2002 trädde de nya reglerna full kraft.       
 
 1996 tillsattes i Sverige den s.k. Revisionsbolagsutredningen som hade i uppgift att bl.a. pröva om 
det fanns anledning att begränsa rätten för revisorer att bistå revisionsklienter med rådgivning. 
Utredningsarbetet ledde fram till den en ny revisorslag som trädde i kraft den 1a januari 2002. 53 
 
STEG 1- Identifiering  
Inför varje uppdrag ska revisorn granskas om det finns förhållanden som kan utgöra jäv enligt jävs 
regler i t.ex. ABL 10 kap 16 § eller om det i övrigt kan påverka revisorns opartiskhet och 
självständighet54. När revisorn åtar sig ett nytt uppdrag ska en prövning ske och när det uppstår en 
ny situation som är fortlöpande under uppdraget. Analysmodellen tar upp fem situationer som kan 
rubba revisorns oberoende.  
 
Egenintressehotet 
Ett sådant hot förekommer om revisorn eller någon annan person i den revisionsgrupp där revisorn 
är verksam har direkta eller indirekta ekonomiska intressen i kundens verksamhet. Ett direkt 
ekonomiskt intresse kan vara att revisorn har en affärsmässig förbindelse till sin klient, som att 
revisorn handlar med klientens värdepapper eller deltar i gemensamma projekt.  
Ett egenintressehot förekommer om revisionsbyrån är ekonomiskt beroende av en klient, där 
revisorns arvode bygger på företagets resultat. Med indirekta hot menas med att när är en närstående 
person har ekonomiskt intresse i revisionsklienten eller att har ekonomiska intressen i ett företag 
som äger andelar i revisionsklienten.  

                                                 
53 FAR: s samlingsvolym 2004 del II, s 234-236. 
54 FAR (2004) FAR: s samlingsvolym 2004 del II, sid. 234-236. 
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Självgranskningshotet 
Ett typiskt hot mot revisorns opartiskhet och självständighet är när revisorn ska granska något som 
denne redan har tagit ställning för tidigare eller om revisorn vid s.k. fristående rådgivning har 
lämnat råd i en fråga som revisorn under granskningsuppdraget kan bli tvungen att ta ställning till. 
Ett självgranskningshot föreligger om revisorn har varit anställd hos klienten som revisorn ska 
revidera åt men man tar hänsyn till hur långt tillbaka i tiden anställningen har legat. Viss 
självgranskning måste dock godkännas. Om ett revisionsuppdrag sträcker sig över flera år leder det 
till självgranskning, eftersom revisorn granskar ett förhållande i en årsredovisning vilket han redan 
granskat i samband med förgående års årsredovisning. Den här sortens självgranskning måste 
godkännas och innebär inte ett hot mot revisorns oberoende. Det förekommer även indirekta 
självgranskningshot som att revisorns närstående ingår i revisionsverksamhetens ledning eller på 
något annat sätt deltagit i det arbete som sedan revisorn ska granska under sitt uppdrag.  

Partställningshotet 
Partställningshot förekommer när revisorn har uppträtt till stöd för eller emot revisionsklientens 
ståndpunkt i en rättslig eller ekonomisk fråga. Ett annat exempel på detta hot är när revisorn 
uppträder till stöd för revisionsklientens kontakt med skattemyndigheten eller i en skatteprocess 
eller medverkan vid förvärv eller försäljning. Undantag gäller då revisorn har i uppdrag att tala i 
revisorklientens sak och att dessa uppgifter redovisas för skattemyndigheten. 

Vänskapshotet 

Ett vänskapshot uppstår när revisorn eller någon annan i revisionsgruppen har nära relationer till 
revisionsklienten är risken är revisorn blir alltför engagerad i klientens intressen. Samma gäller om 
revisorn har nära relationer med personer i revisionsklientens ledning, som styrelse, VD och andra 
ledande positioner. Ett särskilt slag av vänskapshot kan uppkomma om revisorn eller någon av 
revisorns medhjälpare har haft ett uppdrag för revisionsklienten under många år. 

Skrämselhotet 
Med skrämselhot avses hot och påtryckningar från revisionsklienten som är riktade mot revisorn, 
och utformade på ett sådant sätt att inge revisorn obehag. Om så är fallet, är det ägnat att rubba 
förtroendet för revisorns förmåga till opartiskhet och självständighet. Vanliga ifrågasättanden av 
revisorns ställningstaganden hör dock inte hit.  
 
Enligt generalklausulen ska revisorn prövas om det föreligger något förhållande av annan art, än de 
nyss uppräknade, som kan ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet. 

 
STEG 2 – Eliminering 
Om revisorn kan bevisa att det går att vidta motåtgärder som gör att uppdraget kan genomföras utan 
att ifrågasätta oberoendet behöver revisorn inte avböja eller avsäga sig uppdraget. Vilken eller vilka 
åtgärder som ska räcka för att eliminera hoten beror på hur starka hoten är. Ju starkare hot, desto 
kraftigare motåtgärder krävs.55 
 
 
Informativa åtgärder 
Där fallen är av enkel karaktär kan det räcka med informativa åtgärder, som t.ex. där ett 
självgranskningshot balanseras genom att revisorn i granskningsutlåtandet särskilt redogör för sitt 
                                                 
55 FAR (2004) FAR: s samlingsvolym 2004 del II, sid. 236-237. 
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ställningstagande i den aktuella frågan och skälen för det. 
  
Byråinterna åtgärder 
I de fall där förtroenderisken inte anses allt för stor kan goda byrårutiner med interna 
kvalitetssäkringssystem vara tillräckliga. För att minska risken för att revisorn påverkas av andra 
inom revisionsgruppen är det viktigt att dra klara gränser mellan företag inom revisionsgruppen och 
mellan olika verksamhetsgrenar i respektive företag. Förtroenderisken kan i de fallen neutraliseras 
genom att någon annan revisor i samma företag lämnar en s.k. second opinion. Om oberoendehotet 
beror på att revisionsuppdraget har pågått under många år kan det oftast mötas genom en 
kompletterande granskning, som utförs av någon utanför revisionsgruppen, men i andra fall kan det 
vara aktuellt att byta revisor.  

Externa åtgärder 
Om revisorn eller någon annan inom samma revisionsgrupp, vid ett fristående rådgivningsuppdrag 
har lämnat råd i en fråga som till en viss del omfattas av granskningsuppdraget och som är 
betydande för revisionsklienten och innefattar slumpmässiga bedömningar och där valet mellan 
möjliga lösningar har en stor betydelse för revisionsklientens ställning och resultat. I en sådan 
situation kan endast externa åtgärder neutralisera förtroendehotet genom att komplettera 
granskningen med en yrkesrevisor utanför revisionsgruppen som avger en s.k. second opinion. 
 
STEG 3 – Dokumentation av analysen 
Analysmodellen har utformats på ett sätt där revisorn har en skyldighet att dokumentera de 
överväganden som denne har gjort vid analysen56. Upplysningar om varje förhållande av betydelse 
för tillämpningen av analysmodellen bör dokumentationen innehålla, som t.ex. vilka 
förtroenderubbande omständigheter som identifierats och vilka åtgärder som har vidtagits för att 
eliminera eventuella förtroendehot. Dokumentationen bör ske fortlöpande för att den ska bli så 
korrekt som möjligt och att den ska vara fullgjord senast i samband med att revisorn avger sin 
revisionsberättelse.57 

 

                                                 
56 FAR (2004) FAR: s samlingsvolym del II, sid. 238. 
57 Revisorslag 24 §. 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel analyserar vi det som har framkommit i intervjuerna, för att sedan göra jämförelse 
mellan respondenternas svar och litteraturstudien. 
För att vi ska ha kvalité på vår studie intervjuade vi bara godkända och auktoriserade revisorer som 
har lång tids erfarenhet inom yrket/branschen. 
 
Erfarenhet 
Respondenternas arbetserfarenhet sträcker sig från 15-30 års erfarenhet inom branschen. 
 
Oberoendet 
Sex av respondenterna anser att oberoendet för dem är att man inte har intresse ihop med klienten.  
När analysmodellen infördes har det blivit lättare att säkerställa oberoendet. Att vara helt och hållet 
oberoende som revisor är inga problem. Två av respondenterna anser att oberoendet är hög 
trovärdighet och att man är objektiv. Efter analysmodellens införande blev bedömning av 
oberoendet lättare. Resten av respondenterna anser att man känner sig fri från den kritik som dyker 
upp. Varje revisor måste alltid vara helt oberoende vid de uppdrag som de får. 
 
Fördelar med oberoendet 
En större del, 90 procent, av respondenterna anser att det är bara fördelar när det gäller oberoendet. 
En av respondenterna anser att det är bara fördelar när det gäller stora börsnoterade företag. 
Däremot kan det bli lite svårare för de mindre bolagen, där lär man känna klienten väl och vill 
klientens bästa. Där kan det finnas någon typ av beroende.  
 
Införande av analysmodellen 
Åtta av elva respondenter anser att införandet av analysmodellen medför någon skillnad vad gäller 
uppmärksamheten av oberoendet. Resten av respondenterna anser att analysmodellen generellt inte 
har påverkat förtroendet. Tidigare hade man också skyldighet att vara oberoende. Alla byråerna fick 
information om analysmodellen vid införandet. Enligt respondenterna fick revisorerna vägledning 
om modellens användande genom interna utbildningar och SRS.   
 
Konsulttjänster för redovisning 
Åtta av respondenterna upplever konsulttjänsterna som något positivt. Däremot anser de att riskerna 
är större att oberoendet påverkas när de erbjuder tjänster utöver revisionen dvs. konsulttjänster. 
Återstående respondenter anser att konsulttjänster blev tydligare och med mera definierade regler. 
Därmed finns det inga större problem att oberoendet påverkas.  
 
Analysmodellen 
När det gäller innebörden i analysmodellen går åsikternas isär. 
Sex av respondenterna anser att analysmodellen inneburit en begränsning för fristående rådgivning. 
Tre anser att de inte är begränsade av modellen för fristående rådgivning. De sista  
Respondenterna avstod från att svara på frågan. 
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Vanligaste hotet 
Respondenterna anser att det ständigt återkommande hotet är självgransknings och vänskaps hotet. 
En revisor lämnar ofta upplysningar om gällande regler och rekommendationer samt svarar på 
frågor om hur dessa regler skall tillämpas i en faktisk situation. Verksamhet av detta slag kan ge 
upphov till självgranskning. Om revisorn tidigare haft en anställning hos klienten anses det som en 
självgransknings hot, vilket är enklare att hantera än vänskaps hot. En respondent anser att om man 
jobbar med klienten i många år kan det finnas risk att vänskapskorruption uppstår, vilket är relativt 
svårare att hantera. Nio av respondenterna har inte stött på hot som analysmodellen inte tar upp. 
Resten anser att vänskaps hot uppstod under verksamhetens år men att de fick åtgärda det i dess 
tidiga skedde. 
 
Oberoende problemet 
Åtta av respondenterna anser att de vanliga motåtgärderna när det uppstår problem är att skicka 
uppdraget vidare till en annan revisor. Resten av respondenterna har en annan uppfattning. En 
respondent tycker att man ska ringa till revisorns samfund för att rådgöra med dem och en annan 
anser att man ska ta kontakt med klienten och klargöra vilka spelregel som gäller mellan dem.  
Däremot anser den kommunala revisorn att om sådana problem dyker upp så tillskrivs de till 
kommunfullmäktige. 
 
Avböja uppdrag 
När det gäller att avböja uppdrag blev åsikterna enhällig. Sex stycken av respondenter anser att man 
måste avböja uppdrag om det dyker upp hot som inte kan undanröjas med förebyggande åtgärder. 
Alla sex respondenter sade att det har hänt under årens lopp och då har det skett avböjningar. Resten 
av respondenterna sade att det var självklart att man avböjer uppdrag som kommer från vänner och 
släkt men det har inte hänt än så länge. Kommunen anser att de jobbar olikt de privata företagen men 
om det uppkommer liknande problem så avböjs icke uppdrag. Kommunen bestämmer själva vad de 
ska göra i sådan situation. 
 
Anledning till införandet av analysmodellen  
När det gäller själva anledningen till införandet av analysmodellen går respondenternas åsikter isär. 
Sex av respondenterna anser att anledningen till införandet av analysmodellen är EU- direktivet. 
Worldcom och Enron skandalerna bl.a. hade sin inverkan och påskyndande införandet av 
analysmodellen. Två av respondenterna anser att anledningen är skandalerna som skedde i 
omvärlden. Resten anser olika från de andra. En respondent anser att anledningen till införandet är 
för att täcka de luckor som uppkommer när en revisor utför sin revision, det vill säga om en revisor 
gör ett misstag så ska modellen se till att det inte upprepas. En annan respondent anser att 
anledningen är dels att skapa debatt och dels att klar göra det som fanns tidigare. 
 
Påverkan av analysmodellen  
Respondenterna anser i varierande grad att analysmodellen har inneburit mer arbete på grund av 
dokumentationskravet och att själva bedömningen av oberoendet tar lång tid. Hos en del av 
respondenterna är dokumentationskravet inte betydande medan andra finner det mycket krävande. 
Sex av respondenterna anser att kravet att överhuvudtaget behöva dokumentera är tidskrävande. Tre 
av respondenterna menar dock att dokumentationen kan vara användbar om det vid ett senare 
tillfälle uppstår problem eller att man får liknande frågor. Dokumentationen möjliggör då att man 
kan gå tillbaka och ta del av sitt resonemang och få belägg för sitt agerande. Tidigare tog man 
ställning till mycket svåra frågor och dokumenterade sina revisionsuppdrag, men inte på ett så 
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tydligt och strukturerat sätt som i dag. En respondentens gjorde sin dokumentation genom att 
upprätta kontrakt mellan revisorn och klienten när det gäller oberoende frågan. Resten anser att 
modellen är ren formalia, endast en dokumentationsfråga och inte ett nytt omvälvande sätt att arbeta 
eller tänka.  
 
Analysmodellens för och nackdelar  
De respondenter vi har intervjuat anser att tillkomsten av analysmodellen är positiv och ger ett stöd 
i arbetet. Analysmodellen gör att man kritisk måste granska sitt arbete. Modellen har gjort det lättare 
att åta sig uppdrag samt att identifiera eventuella hot och åtgärda dessa, riktlinjerna har blivit klarare. 
De flesta respondenter har tagit del av någon form av utbildning gällande analysmodellen. 
Dessutom anser respondenterna att de alltid har arbetat med frågor kring opartiskhet, skillnaden är 
nu att dokumentation måste ske. 
De större revisionsbyråerna arbetar i större grad med analysmodellen än de små och det sker 
fortlöpande genom kurser och information, analysmodellen är en ständig punkt på deras dagordning. 
En nackdel som en del av respondenterna tog upp är den kostnad som modellen ger klienten för 
dokumentationen. Detta bidrar till mer arbete för revisorn och det gör att klienten betalar mer 
eftersom revisorn debiterar per timme. En annan åsikt var att blanketten var för generell och att det 
var svårt att finna stöd i den.  
 
Tillämpning av analysmodellen  
Nio av respondenterna anser att tillämpning av analysmodellen är bra, enkelt, tydliggjort osv. 
Resten anser att tillämpningen inte är som man önskat, de tycker att man på ett bättre sätt borde 
informera intressenterna om analysmodellen, det skulle öka förståelse för det arbetssätt och ansvar 
som revisorerna har. 
 
Anpassning av analysmodellen till de interna rutinerna  
Sju av respondenterna anser att anpassningen sker genom interna utbildningar. Två respondenter 
anser att de anpassar sig efter krav från SRS och de successiva förändringar som sker. Resten anser 
att det inte finns problem för intern anpassning eftersom de arbetar med en datorstödrevision. 
 
Övrigt 
De flesta respondenter som vi intervjuade tycker att våra frågor inte utelämnar några luckor för den 
här nivån av uppsats. Däremot anser en respondent att vi skulle ha lagt till en fråga.  
 ”Gör analysmodellen någon skillnad på stora och små företag?” 
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5 ANALYS  
 
Undersökningssyfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på om analysmodellen verkligen är ett bra verktyg. 
Vi har under arbetets gång fått kännedom om att diskussioner angående revisorers oberoende inte är 
något nytt fenomen, diskussioner av liknande slag har funnits lika länge som revision. Efter de 
intervjuer som vi har genomfört har vi fått kännedom om att i dagsläget har det inte skett någon 
större förändring av revisorns sätt att arbeta på grund av analysmodellen. Även tidigare arbetade 
revisorer med opartiskhet och självständighet. Alltså tycker vi att analysmodellen inte innebär 
någon större förändring, utan snarare ett sätt att skapa debatt och att få uppmärksamhet. Eftersom 
problemen har funnits under en lång tid.  
 
Revisorn som rådgivare 
En kvalificerad revisor arbetar främst med revision och rådgivning. Att agera som rådgivare kan 
vara bra för revisionsarbetet för att få en ökad förståelse för företagets verksamhet. Dessutom får 
revisorn genom sitt jobb både en gedigen kunskap och erfarenhet, vilket gör att vi tycker att revisorn 
är en stor tillgång till ett välfungerande samhälle och näringsliv. 
Meningen med revision är att revisorer ska granska, bedöma och uttala sig om företagens ekonomi 
samt förvaltning. Vi anser att detta kan ge en ökad säkerhet och trovärdighet för företagen samt att 
de externa intressenterna följer gällande regler.   
 
Fokus och kontroll 
Analysmodellen förtydligar de riktlinjer som säkerställer revisorn opartiskhet och självständighet 
som redan finns i de tidigare lagen, och dess införande har resulterat i att mer fokus och kontroll har 
lagts ner på revisorernas arbete, i syfte att uppnå fullständigt oberoende. Men i Sverige säkerställdes 
revisorns opartiskhet och självständighet med hjälp av tidigare lagen. 
 
Revisorns självgranskning 
Vår studie har visat de fem olika hoten som kan förekomma vid ett revisionsuppdrag,. Det visade sig 
att när det förekommer ett hot handlar det ofta om självgransknings hot eller vänskaps hot, dvs det 
hot som kan uppstå om revisorn ger sin klient rådgivning eller förslag utöver själva revisionen. Vi 
tycker att revisorn bör granska sig själv och ta ställning till sitt eget arbete. 
 
Fördelar och nackdelar med analysmodellen 
Med hjälp av analysmodellen kan revisorn pröva varje uppdrag och om det föreligger något hot som 
kan rubba oberoendet. Därmed kan man säkerställa oberoende problematiken. Vi hävdar att 
analysmodellen fungerar som ett kontrollsystem för revisorn. 
De flesta av respondenterna anser att man kunde hålla sig oberoende gentemot klinterna med hjälp 
av revisornslagen, jävsreglerna, god revisorssed och FARs etik regler låg som grund för lagen, 
vilket vi håller med om. Att vara objektiv och självständig var inte ett problem för revisorerna. 
Analysmodellen ger revisorerna bara mer konkreta riktlinjer som de kan arbeta efter. 
 
Modellen har både fördelar och nackdelar. En fördel med modellen är att det är ett hjälpmedel för 
revisorer. Vi antar att syftet med detta är att det ska vara ett stöd för dem som genom sina 
dokumentationer ska kunna visa att omständigheterna är skapade på så sätt att det inte finns någon 
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anledning till tvivel på att uppdrag utförs med opartiskhet och självständighet.  
Den andra fördelen är att dokumentationen har blivit väldigt viktig del i ett revisionsarbete, då alla 
eventuella hot och åtgärder måste dokumenteras, vilket kan underlätta för revisorerna att granska sig 
själva och sitt uppdrag. Undersökningen visar dock att trots dokumentationskravens betydelse för 
att fastsälla revisorns oberoende, läggs för mycket fokus på oberoendet. Revisorerna tar upp för 
mycket av klienternas tid till att dokumentera och granska oberoendet, vilket påverkar arbetet med 
klienterna på ett negativt sätt. Vi menar att fokusen på oberoendet har tagit ett stort utrymme i hela 
processen, vilket gör att andra viktiga aspekter lätt glöms bort vilket är en nackdel.  
Den största nackdelen med modellen är att den påverkar revisionsklienter negativt, främst de mindre 
företagen. Den ger mer kostnader på grund av dokumentationen som bidrar till mer arbete för 
revisorn.  
 
Hot mot oberoendet 
De vanligaste förekommande hoten som kan urskiljas av modellen verkar vara de så kallade 
vänskapshotet och självgranskningshotet. Att bli vänner genom en långvarig affärsrelation verkar 
ske naturligt. Detta problem kan med lätthet lösas genom ett professionellt arbetssätt som innebär att 
hålla vis distans till klienten anser vi. Vi tror att det är svårt att hålla sig helt objektiv om man umgås 
privat. Det svåraste hotet för revisorerna verkar vara självgransknings hot och enligt vår uppfattning 
aldrig kommer att kunna neutraliseras totalt. 
Under undersökningen har det framkommit att de flesta av respondenterna anser att analysmodellen 
generellt sett inte har ökat förtroendet för revisionsbranschen. Vi upplever att byråerna efter 
förmåga har satsat mycket på analysmodellen både i form av tid och resurs t.ex. utbildning både 
intern och extern. De flesta av respondenterna betonade vikten av utbildning för både revisorer och 
deras medarbetare. Vi anser att detta är mycket positivt och tolkar det som att branschen accepterar 
den nya lagen, det vill säga analysmodellen.  
 
 Enligt respondenterna har det framkommit under årens lopp de två vanligaste förekommande hoten 
mot revisorernas oberoende. En del av respondenterna har berättat att det är frustrerande när de inte 
kan hjälpa sina klienter med olika frågor på grund av självgransknings hot. Det kan slå hårt mot små 
och medelstora klientföretag som har begränsade resurser, eftersom det är vanligt att dessa företag 
varken har tid eller kompetens att lösa frågorna själva. En trolig effekt är att frågan inte blir löst, då 
möjligheterna att finna kompetent hjälp som de har förtroende för är begränsade. Effekten per 
timme blir inte lika hög som hos revisorn, då konsulten måste sätta sig in i företagets situation för att 
kunna hitta den bästa lösningen. Detta leder till att företaget får en mer kostnad för lösningen på 
problemet. Vi håller med dem, beskrivningen av självgranskning hotet är striktskrivet i lagen och 
lämnar inte tillräckligt utrymme för revisorns egna bedömningar. Detta påverkar framför allt 
småföretag som är väldigt beroende av sin revisor.  
Vi tycker generellt att det inte var vanligt att behöva avsäga sig uppdrag på grund av hot, utan i de 
flesta fall kan problem som uppstår lösas med någon form av åtgärd för att neutralisera hoten. Det 
kan vara olika åtgärder som man måste ta till vid hot, ju starkare hot mot opartiskhet och 
självständighet desto starkare motåtgärd krävs.  
Modellens dokumentationskrav har gjort det lättare för revisorer att granska sitt uppdrag och sig 
själva. Däremot känns dokumentationen överflödig för mindre revisionsbyråer som arbetar med 
mindre företag. Fokusen kring oberoendet, dokumentationen och granskningen tar upp mycket tid i 
revisorernas arbete och borde anpassas till storleken på klientens företag. Vi tycker att 
analysmodellen är konstruerad på ett väldigt bra sätt, men den är anpassad till att granska stora 
börsnoterade bolag, inte för de småföretagen. 
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Slutligen anser vi att alla problem med revisorernas opartiskhet inte är lösta på grund av denna 
analysmodell, utan kommer nog aldrig kunna säkerställas totalt. Vi hävdar att det inte spelar roll hur 
mycket lagar och regler som stiftas utan det är upp till varje revisor att på ett etiskt och moraliskt sätt 
göra en rättvis bedömning av sitt arbete. 
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6 SLUTSATS 
Oberoendet finns 
En revisor måste vara oberoende och självständig när han/hon utför ett uppdrag. Uppmärksamheten 
på revisorns oberoende har varit stor och fortfarande finns kvar. Problematiken tar upp stor del av 
revisionsprocessen. Oberoendet av revisorn har stor nytta inte bara för företagen, utan det största 
intresset för revisorns oberoende finns hos både omvärlden och intressenterna.  
 
Vår ambition är att bli framtidens revisorer och därför har vi intresse av att studera revisorns 
oberoende, därför föll det som en självklarhet för oss att forska vidare om analysmodellens 
lämplighet i detta område.  
 
Ett verktyg för stora och små företag 
Analysmodellen är ett lämpligt hjälpmedel även för granskning av små företag. I vår undersökning 
ingick både mindre och större revisionsbyråer samt kommunen för att få höra deras åsikter om 
analysmodellen och dess lämplighet och effekten på oberoendet. Genom våra intervjuer och 
granskning av resultaten har vi fått en överblick över analysmodellens lämplighet och dess påverkan 
på oberoendet. 
 
Bra riktlinjer 
Genom utförda intervjuer fick vi en förståelse för revisorernas åsikter angående analysmodellen. 
Respondenterna tyckte att analysmodellen gav bra riktlinjer att arbeta efter men också att den gamla 
lagen motsvarade mycket väl den granskning av objektivitet och självständighet som de hade 
gentemot sina klienter.  
 
Analysmodellen bidrar till förändring 
Vi ansåg att analysmodellen kan vara omfattande för alla revisionsbyråer innan vi utförde 
intervjuerna. Men de mindre revisionsbyråer kanske inte skulle beröras av alla delar som 
analysmodellen tar upp t.ex. vissa hot situationer som analysmodellen anger. Påverkningsgraden 
hos de små revisionsbyråerna kan skiljas någorlunda från de stora börsnoterade bolagen. Revisorer 
vid mindre revisionsbyråer har närmare kontakt med sina klienter än vad stora revisionsfirmor har. 
Vi antog att om någon av analysmodellens hot situationer skulle inträffa vid mindre revisionsbyråer 
borde det vara vänskaps hot. Däremot antog vi att hot som inträffas vid stora revisionsbyråer är 
självgransknings hot. Vi ansåg vid första intervjun att analysmodellens hot är vänskaps hot men nu 
kan vi hävda att det hot som mest berör revisionsbyråerna är självgranskningshotet.  
 
Vi insåg utifrån de genomförda intervjuerna att det har skett förändringar i revisorns arbetssätt 
sedan införandet av analysmodellen, både negativt och positivt.  
De positiva förändringarna för revisorerna på byråer är dokumentation, tydliga riktlinjer samt större 
fokus på oberoendet. Riktlinjerna vägleder revisorerna genom granskningsprocesser och fokus på 
oberoende gör att revisorns opartiskhet och självständighet omöjligt kan komma att rubbas.   
De negativa förändringarna för revisorerna är att dokumentationen tar både tid och resurs i anspråk 
och därmed har det blivit dyrare särskilt för de små byråerna. Analysmodellens krav på 
dokumentation genom hela granskningsprocessen gör att revisorns oberoende inte kan ifrågasättas i 
efterhand.  
Utifrån vår tolkning av respondenternas svar ökade fokusen på oberoende, vilket lett till en positiv 
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förändring men även till negativ förändring. Alltså kan vi bedöma att det har lett till för mycket 
fokus, och därmed går det en massa tid på onödiga moment, som är överflödiga för just mindre 
revisionsbyråer. 
 
Bättre än den gamla lagen 
Vi finner att analysmodellen är bättre än den gamla lagen genom dokumentationen, och definierar 
oberoendet på ett bättre sätt än den gamla lagen samt att den tar upp de hot som kan uppkomma med 
bra riktlinjer för motåtgärder till dessa hot, vilket tidigare inte fanns. 
Vår ställning till analysmodellen är positiv. Samtidigt  ser vi gärna en lagstiftning av revisorns 
oberoende för revisorer som granskar små eller medelstora företag och en lagstiftning för de som 
granskar börsnoterade företag, det vill säga att  modellerna skall anpassas för de olika företagen som 
finns på marknaden som revisorerna granskar. 
Vi finner att analysmodellen inte säkrar oberoendet fullständigt för att det är en fråga om etik och 
moral där varje enskild revisor har ”lagen i egna händer”. 
Vi kan inte påstå att oberoende problematiken försvinner helt och hållet med olika modeller utan att 
det är upp till varje revisor att på ett etiskt och moraliskt sätt göra en rättvis bedömning av sitt arbete. 
Det finns inte en klar gräns för var oberoendet går, det finns inte heller något som direkt identifierar 
oberoendet.  
Enligt vår bedömning grundas oberoendet på subjektiva ställningstaganden, vilket kan leda till att 
en revisor som inte värdesätter etik och moral i sitt arbete kan strunta i analysmodellens krav på 
exempelvis oberoendet. Med det här vill vi säga är att hur mycket än regeringen lagstiftar om 
oberoendet så ligger det i grund och botten hos revisorn i fråga, om han/hon vill vara en ärlig person. 
 
Framtida forskning 
Vi har i vår uppsatts varit tvungna att begränsa vårt forskningsområde med tanke på tids och 
resursbrist. Vi undersökte både mindre och stora revisionsbyråer för att reda på om revisorernas 
åsikter angående analysmodellen. Vi skulle även vilja undersöka analysmodellen ur samhällets 
perspektiv. Vi kan rekommendera detta område till framtida forskning för andra uppsatser 
 
Metodkritik 
Risken med denna undersökningsmetod var att vi använde bandspelare vilket påverkade våra 
respondenters svar på olika sätt. Det gav inte en korrekt bild av respondentens egentliga uppfattning 
kring frågan. 
Vi var medvetna om intervjuriskerna, därför tog vi till kvalitativ metod för att eliminera de 
kvantitativa riskerna. Även risken mot öppenhet reducerade vi genom att vi inte ha för komplexa 
frågor. Vi var även medvetna om den kvalitativa risken men vi försökte undgå riskerna genom att 
upplysa respondenterna att vi kommer att behandla deras svar anonymt. 
 
De urval vi gjorde var att slumpmässigt välja ut några revisionsbyråer i Stockholms område vilket 
resulterade i att vi inte fick en helhetsbild av vad alla godkända och auktoriserade revisorer på 
mindre revisionsbolag i Sverige ansåg. Vi kanske hade kommit fram till en annan slutsats och 
analys än vad som vi fick i denna fallstudie.  
 
Validitet 
Validitet är ett begrepp som bedömer giltigheten och informationens relevans. I vår forskning är 
giltighetens och informationens relevans baserat på våra intervjuer som ska mätas. Våra 
respondenter fick vara anonyma vid intervjuerna, vilket ledde till att de kunde känna sig fria och 
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säga vad de vill, samt att de inte undanhöll väsentliga åsikter och information . 
 
Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet ska bevisa vilken tillförlitlighet och pålitlighet som data har av det framkomna 
resultatet. Som vi nämnt tidigare i uppsatsen skickade vi ut intervjufrågor till elva slumpmässigt 
utvalda stora och små revisionsbyråer.  För att vi ska få hög reliabilitet då måste en annan grupp 
utredare skicka ut samma typ av frågor till slumpmässigt utvalda revisions byråer och komma till 
samma slutsats. 
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BILAGOR 
 

BILAGA 1, Brevet till revisionsbyråerna 
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Tfn Hem:  
Tfn Mobil: 0739823471 
E-mail:  
 
2005-10-10 
 
Angående Intervjuförfrågan för kandidatuppsats 
 
Det här brevet har skickats till Er för att Ni har fått möjligheten att delta som intervjuperson i vår 
kandidatuppsats. Goran och jag skriver en kandidatuppsats på Stockholms universitet, 
Företagsekonomiska institutionen, och har för avsikt att besvara följande problemformulering: ”Går 
det att säkerställa revisorns oberoende med analysmodellen som verktyg?” 
 
Vi vill gärna få tillfälle att intervjua någon på Ert företag om analysmodellen. 
Intervjun är beräknad att ta 15-20 minuter. 
 
Med vänlig Hälsningar 
 
Fesahaye, Habte Giorgis   Goran, Seradji 
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BILAGA 2, INTERVJU FRÅGOR 
 
Vi vill studera revisoroberoendet…   

1. Hur många år har ni arbetat i yrket? 
 

2. Vad betyder begreppet oberoende revisor för Er? 
 

3. a) Vilka fördelar medför revisorns oberoende? 
b) Vilka övergripande problem medför revisorns oberoende? 

4. Har det blivit någon skillnad vad gäller uppmärksamheten av oberoendet efter 
analysmodellens införande. 

 
5. a) Hur upplever ni utvecklingen av konsulttjänster för redovisning?  

b) Är riskerna större att oberoendet påverkas när revisionsbyråerna erbjuder tjänster utöver 
revisionen? 

 
6. Har analysmodellen inneburit att Ni känt Er mer begränsad att ge fristående rådgivning i 

samband med ett revisionsuppdrag? 
 

7. Vilket är det vanligaste hotet mot oberoendet? Har Ni stött på hot som analysmodellen inte tar 
upp? 

 
8. Vilka är det vanligaste motåtgärder som Ni vidtar för att hindra problem med oberoendet? 

 
9. Har Ni stött på hot som inte kunnat undanröjas med förebyggande åtgärder, har Ni fått avböja 

uppdrag? 
 
10. Vad tror Ni är anledningen till att analysmodellen införts? 

 
11. Har det inneburit några förändringar i och med att analysmodellen infördes i lagen? Arbetar Ni 

annorlunda nu jämför med tidigare?  
 
12. Vad anser Ni om analysmodellen? Vilka för/nackdelar finns det? 

 
13.  Hur är det att tillämpa analysmodellen? 

 
14.  Hur har det varit att anpassa analysmodellen till Er byrås interna rutiner och få den att fungera 

i det dagliga arbetet? Hur har anpassningen hanterats arbetsmässigt? Har utbildningar skett? 
 

15.  Tycker Ni att det är någon fråga som vi borde ha ställt men inte gjort? 
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BILAGA 3, INTERVJUGUIDE 1 
 
Ola Andersson, En manlig auktoriserad revisor i en stor revisionsbyrå 
 
i) Hur många år har ni arbetat i yrket? 
 
ii) Ola Andersson är auktoriserad revisor sedan 1969 dvs. 37 år. 
 
i) Vad betyder begreppet oberoende revisor för Er? 
 
ii) Att som revisor inte ha samröre med det bolag som man reviderar.  
 
i) Vilka fördelar medför revisorns oberoende?  
 
ii) Själva analysmodellen funkar bra. Eftersom jag inte kan revidera de som jag känner så behöver 
jag inte ta hänsyn till det utan jag ska vara helt oberoende. Det är en fördel. 
 
i) Vilka övergripande problem medför revisorns oberoende? 
 
ii) Man kan inte ta vilka bolag som helst. Jag måste ju se att jag inte är oberoende och inte har 
“connections” med dem. 
 
i) Vilket är det vanligaste hotet mot oberoendet? Har Ni stött på hot som analysmodellen inte tar 
upp? 
 
ii) Oberoende modellen har gjort så att jag inte kan ta alla kunder som jag annars hade kunnat. Jag 
har fått säga av mig en del kunder som jag har skickat iväg till gamla kollegor.  
 
i) Vilka är det vanligaste motåtgärder som Ni vidtar för att hindra problem med oberoendet? 
 
ii) Råder osäkerhet så ringer jag till samfundet. 
 
i) Har Ni stött på hot som inte kunnat undanröjas med förebyggande åtgärder, har Ni fått avböja 
uppdrag? 
 
 ii) Ja det har jag. Vill dock ej gå in på det.  

 
 

i) Vad anser Ni om analysmodellen? Vilka för/nackdelar finns det? 
 

ii) Fördelar: Europa och Nordamerika har samma tanke angående modell och uppbyggnad. 
Nackdelar: Dyrt för småföretag (dyr revisionsarvode). Mera administrativt arbete. 
 
ii) Hur är det att tillämpa analysmodellen? i) Enkelt!  
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BILAGA 4, INTERVJUGUIDE 2 
 
Rolf Johannson, Manlig auktoriserad revisor i en stor revisions byrå 
 
 
ii) Hur många år har ni arbetat i yrket? 
 
i) Jag har arbetat ca 29 år som auktoriserad revisor. 
 
ii) Vad betyder begreppet oberoende revisor för Er? 
 
i) Man kan vara fullständigt oberoende trots att man utåt sett kan ses vara beroende. Det beror  
mycket på personens integritet. Oberoendet sitter inne i personens huvud mer än yttre attribut. 
 
 ii) Vilka fördelar medför revisorns oberoende?  
 
i) Enklare att vara revisor. Slippa utsättas för hot eller tycka synd om klienter när man ska göra 
bedömningar. Identifieringar sker enklare då det finns risk för jäv. 
 
ii) Vilka övergripande problem medför revisorns oberoende? 
 
i) Mycket av dessa regler utgår från de större bolagen. Men för vissa kategorier av företag skulle 
man kunna lätta på vissa saker t.ex. att upprätta årsredovisning. 
 
ii) Vilket är det vanligaste hotet mot oberoendet? Har Ni stött på hot som analysmodellen inte tar 
upp? 
 
i) Det vanligast hotet mot oberoende är vänskapskorruption. Ex: om jag har haft en klient i över 10 
år och denna klient har gjort en “dumhet” inte avsiktlig och jag enligt alla regler måste ta med det i 
revisions berättelse vilket innebär att klienten förlorar sitt bolag. Då är det en bedömnings fråga för 
min del, och det klart vi är ju bara människor.  
    
 
ii) Vilka är det vanligaste motåtgärder som Ni vidtar för att hindra problem med oberoendet? 
 
i) Det valigaste är att man delegerar jobbet åt andra än revisionsteamet. Det kan vara 
sammanställning av periodrapporter, den person som gör det får absolut inte vara med i 
revisionsteamet.  
 
 
ii) Har Ni stött på hot som inte kunnat undanröjas med förebyggande åtgärder, har Ni fått avböja 
uppdrag? 
 
i) Det har hänt under årens lopp. Det är bara att konstatera att jäv föreligger. 
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ii) Vad anser Ni om analysmodellen? Vilka för/nackdelar finns det? 
 
i) Fördelar: Fördelarna är att man formaliserar tänkandet. 
Nackdelar: Inga nackdelar i modellen men man kan alltid föra in saker. 
 
ii) Hur är det att tillämpa analysmodellen?  

 
i) Det gäller och tänka till. Klienten känner man till bara utseendemässigt och då är det bara att 
konstatera att det inte förekommer jäv eller hot för att relationen inte är så bra som man skulle önska 
att den var.  
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BILAGA 5, INTERVJUGUIDE 3 
 
Gunnar Björk, En manlig auktoriserad revisor i en liten revisionsbyrå 
 
ii) Hur många år har ni arbetat i yrket? 
 
i) 30 år har jag arbetat som auktoriserad revisor. 
 
ii) Vad betyder begreppet oberoende revisor för Er? 
 
i) Man ska vara oberoende mot alla intressenter. Neutrala och vara helt oberoende mot alla parter. 
 
 ii) Vilka fördelar medför revisorns oberoende?  
 
i) Utomstående läsare ska få en objektiv bild utav det vi förmedlar i revisionsberättelsen. 
 
ii) Vilka övergripande problem medför revisorns oberoende? 
 
i) Det kan förekomma problem för klienten om revisorn har avvikande mening gentemot företaget.  
 
ii) Vilket är det vanligaste hotet mot oberoendet? Har Ni stött på hot som analysmodellen inte tar 
upp? 
 
i) Möjligen att man har varit revisor i väldigt många år i samma företag och då känner man en närhet 
till klienten med tanke på oberoendet.  
 
ii) Vilka är det vanligaste motåtgärder som Ni vidtar för att hindra problem med oberoendet? 
 
i) Vi skapar vid första kontakt med klienten ett klargörande för vilka spelregler som gäller. Klargör 
vår roll för klienten och deras roll gentemot oss i form av uppdragsbrev. 
 
ii) Har Ni stött på hot som inte kunnat undanröjas med förebyggande åtgärder, har Ni fått avböja 
uppdrag? 
 
i) Nej inte så länge. Inga hot.  

 
ii) Vad anser Ni om analysmodellen? Vilka för/nackdelar finns det? 
 
i) Fördelar: Att arbetet struktureras upp på ett tydligare sätt till eftertanke jämför med förut. 
Nackdelar: Svårt att se. Inga hittills.  
 
ii) Hur är det att tillämpa analysmodellen?  

 
i) Fördelen ligger i att man måste dokumentera åtskillnaden i uppdragbart. Så att inte revisorn inte 
snubblar in på konsultationer.  
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BILAGA 6, INTERVJUGUIDE 4 
 

Helene Nordström, Kvinnlig godkänd revisor i en liten revisionsbyrå 
 
ii) Hur många år har ni arbetat i yrket? 
 
i) Jag började 1988 i detta yrke, 17år. 
 
ii) Vad betyder begreppet oberoende revisor för Er? 
 
i) Att jag inte sitter i knäet på den som jag granska och känner mig fri att framföra alla den kritik som 
dyker upp.  
 ii) Vilka fördelar medför revisorns oberoende?  
 
i) Oberoendet medför friheten att skriva en revisionsberättelse. Det medför också möjligheter att 
framföra kritik som man vill och känner att man behöver göra för att det skall kännas rätt, man 
struntar i om man förlorar kunder eller får kritik själv. Utföra sitt yrke på det sättet som är tänkt. 
 
ii) Vilka övergripande problem medför revisorns oberoende? 
 
i) Inga alls  
 
ii) Vilket är det vanligaste hotet mot oberoendet? Har Ni stött på hot som analysmodellen inte tar 
upp? 
 
i) Det vanligaste hotet mot oberoendet är vänskapsband och att man är släkt med klienter. 
Nej det kan jag inte påstå. 
 
ii) Vilka är det vanligaste motåtgärder som Ni vidtar för att hindra problem med oberoendet? 
 
i) Konsulterar en kollega, möjligen få bekräftelse från en utomstående person. 
 
 
ii) Har Ni stött på hot som inte kunnat undanröjas med förebyggande åtgärder, har Ni fått avböja 
uppdrag? 
 
i)  Absolut. 
 
ii) Vad anser Ni om analysmodellen? Vilka för/nackdelar finns det? 
 
i) Fördelar: Att modellen införts.  
 Nackdelar: Inga nackdelar 
 
ii) Hur är det att tillämpa analysmodellen?  
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i) Enkelt! 
 
Mina svar på dian frågor, 
 
1) 32 år 
 
2) Att inte låta mina uttalanden i revisionsberättelsen påverkas av kunden 
 
3) a. Fördelarna finns för de intressenter som använder revisionsberättelsen som underlag för beslut 
   b. Kan vara svårt för kunden att förstå att jag som revisor inte kan bistå med viss rådgivning. 
Speciellt gäller detta  
      mindre företag. 
 
4) Inte på grund av analysmodellen tycker jag. 
 
5) a. Större efterfrågan p g a större komplexitet 
   b. Nej, inte om man följer rutinerna. 
 
6) Ja 
 
7) Redovisningsjävet 
 
8) Uppdelning i ett revisionsteam och ett rådgivarteam. 
 
9) Nej, inte än. 
 
10) För att säkerställa oberoendet. 
 
11) Ja delvis i den meningen att vi organiserar oss annorlunda. 
 
12) Kan för mindre företag bli för omständlig. 
 
13) Ser idag inga större svårigheter. 
 
14) Vi utbildade alla på byrån under 2004 med uppföljning 2005 . Alla nyanställda utbildas i detta 
under första året. 
 
15) Ni borde kanske ställt en fråga vad gäller Revisorsnämndens uppfattning av analysmodellen och 
branschens uppfattning. I övrigt bra frågor. Jag läser gärna er uppsats när den är klar. 
 
Vid efterfrågan av återstående intervjuer så kan ni kontakta: 
 
 
Goran Seradji  Fesahaye Habtegiorgis 
Törnsberggatan 9 4TR  Ångermannagatan 90 2 TR 
164 39 Kista   162 64 Vällingby 
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BILAGA 7, DOKUMENTATIONSBLANKETT 

 


