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1 INLEDNING
I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till studien. Det skall
göras genom att diskutera revisorns1 två roller, den ena som oberoende
granskare som ser till att intressenternas2 behov av tillförlitlig
redovisningsinformation tillgodoses och den andra som rådgivare.

1.1 Bakgrund
”Without confidence in an auditor’s objectivity and fairness, how can
an investor know whether to trust the numbers? Sound and verifiable
numbers are to financial markets what oxygen is to breathing.”

Chairman of SEC, Arthur Levitt, 2000-06-27
(URL:http://www.sec.gov, 2001-02-02)

Enligt Arthur Levitt, före detta ordförande i Securities and Exchange
Commission3, är en av finansmarknadens hörnstenar pålitlig information
som kan användas som stöd vid olika beslutssituationer. Det kan finnas
bakomliggande omständigheter såsom skatteplanering eller – som i det
följande kommer att behandlas – revisorns relation till klientföretaget,
vilket gör att informationen bör användas med försiktighet. Dessa
omständigheter kan påverka informationens pålitlighet vilket innebär att
den förlorar sin användbarhet. (URL:http://www.sec.gov, 2001-02-02)

”It is therefore not enough that financial statements be accurate:  the
public must also perceive them as being accurate. Public faith in the
reliability of a corporation’s financial statements depends upon the
perception of the outside auditor as an independent professional.”

The Supreme Court of USA, 1984
(URL:http://www.sec.gov, 2001-02-02)

Sedan 1970-talet har det pågått en debatt om revisorns relation till
klientföretaget. Diskussionerna påbörjades i USA när kongressens

                                          
1 Begreppet revisor ersätts ibland i den löpande texten med han.
2 Intressenter utgörs av aktieägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda samt stat
och kommun (SOU, 1999:43).
3 SEC,  den amerikanska motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.
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ledamöter uppmärksammade det ökade antalet felaktigheter i finansiella
rapporter. Revisionsbyråernas verksamhet som sträckte sig utöver det
vanliga revisionsarbetet ansågs försämra revisorns oberoende ställning
gentemot klienten. Det skulle vidare leda till att samhällets förtroende för
revisorns arbete minskar. (URL:http://www.sec.gov, 2001-02-02) SEC
föreslog därför att revisionsbyråernas och revisorernas arbetsuppgifter
skulle begränsas till att endast omfatta revisionsarbete, det vill säga
granskning av företagens redovisningsrapporter. Debatten har under
senaste åren lett till en diskussion om de grundläggande förutsättningarna
för revisorns arbetsuppgifter och hur kravet på oberoende ställning även i
fortsättningen kan uppfyllas. (URL:http://www.sec.gov, 2001-02-02)

1.2 Bakgrund i Sverige
Även i Sverige har det sedan en tid tillbaka pågått en debatt om revisorns
arbetsuppgifter och oberoende. Revisorns oberoendesituation har
diskuterats utifrån flera aspekter varav en, nämligen frågan om vem som
får äga en revisionsbyrå, ledde till att Närings- och handelsdepartementet i
slutet på 1990-talet startade en utredning; Oberoende, ägande och tillsyn i
revisionsverksamhet SOU 1999:43. Utredningen hade till syfte att
formulera en tolkning av reglerna inom detta område. I samband med
utredningen skulle det även formuleras en ny definition av begreppet
revisionsverksamhet som spelar en central roll i Lag (1995:528) om
revisorer (RevL). Dessutom skulle utredarna analysera om det fanns
anledning att direkt begränsa revisorernas möjlighet att utöva sådan
verksamhet som saknar samband med revisionsutövning. Detta ledde till
ytterligare en frågeställning på regeringens begäran, nämligen om det
ansågs nödvändigt att begränsa rätten för revisorer att bistå
revisionsklienter med rådgivning. (Balans, 4/1999)

För att kunna säkerställa revisorernas oberoende ställning gentemot
klienten har utredningen föreslagit en analysmodell som har utarbetats av
den europeiska revisorsfederationen4 (Balans, 12/2000). Analysmodellen
definierar omständigheter som skall vara avgörande vid en prövning av
revisorns opartiskhet och självständighet vid såväl revision som fristående
rådgivning till en revisionsklient (SOU, 1999:43). Det svenska regelverket
och den praktiska tillämpningen av frågan om oberoendet kommer i och
med detta att följa europeiska regler. Nackdelen med analysmodellen är att
förslaget förmodligen kommer att bli tvärtemot vad de amerikanska
                                          
4 Fédération des Experts Comptables Européens (FEE)
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myndigheterna kommer att införa, nämligen ett detaljerat regelverk som
listar ut de typer av rådgivning som är förbjudna (Balans, 12/2000). Denna
så kallade förbudsmodell och därmed skiljaktiga redovisnings- och
revisionsregler i Europa och USA kan innebära problem för bland annat de
europeiska bolag som är börsnoterade i New York (Affärsvärlden, 2000-
11-29). För svenska revisorer och företag är det betydelsefullt att det finns
ett internationellt etablerat regelverk för redovisning och revision för att få
ett fungerande internationellt samarbete (Balans 12/2000).

1.3 Problemdiskussion

1.3.1 Revisorns konsultverksamhet
Revisionsföretagens tjänsteutbud av sådan rådgivningsverksamhet som
saknar samband med revisionsutövning5 har vuxit i både omfattning och
bredd (SOU, 1999:43). Förutom traditionell rådgivning inom skatte-,
organisations- och redovisningsområdena kan det till exempel handla om
rådgivning inom områden såsom företagsanalys och företagsutveckling,
finansiell analys, företagsvärdering, informationsteknologi, rekrytering och
personalförändring (SOU, 1999:43). Revisionsverksamhet är numera bara
en tjänst bland ett flertal andra som revisionsbyråerna erbjuder.

Den konsultativa verksamheten efterfrågas av kunderna och upphandlas
ibland hos den valde revisorn eller hos någon annan inom samma byrå
(Affärsvärlden, 2000-11-29). Oftast utnyttjas kombinationen av
revisionsarbete och konsultinsatser speciellt av små och medelstora bolag
som saknar den kompetensen. För dessa företag är det både tids- och
kostnadsbesparande att anlita revisorn som rådgivare. (Balans 4/1999) Med
anledning av efterfrågan på konsulttjänster ägnar revisorerna idag en stor
andel av sin totala arbetstid åt konsultverksamhet till revisionsklienten
(Affärsvärlden, 2000-11-29).

Problemformulering 1

Vi skall undersöka hur mycket tid som revisorn idag ägnar åt revision
respektive konsultverksamhet.

                                          
5 Rådgivning som inte grundas på iakttagelser vid revisionen = konsultverksamhet
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1.3.2 Revisorns oberoende
Ett av nyckelorden för revisorsyrket är oberoende. Oberoende i förhållande
till bolaget innebär att revisorn självständigt kan fatta beslut mot bakgrund
av de fakta som föreligger (Moberg, 1986). Revisorn får inte påverkas av
andra intressen i företaget så att han inte kan göra en god revision. Med
hänsyn till samhällets behov av pålitlig information om företagens
finansiella ställning och förvaltning får revisorns oberoende inte urholkas
(SOU, 1999:43). Det finns tre typsituationer som kan leda till att revisorn
anses vara beroende (FAR, 1993). Den första situationen blir aktuell när
revisorn är jävig i enlighet med jävsregler i lagar och rekommendationer6.
Jäv uppstår när en revisor har egna intressen hos uppdragsgivaren vilket
hindrar honom från en objektiv handling. Det kan till exempel ha sitt
ursprung i familjeband eller eget ekonomiskt engagemang i form av eget
aktieinnehav i det reviderade bolaget.

Den andra typsituationen uppstår vid val av revisor. Med anledning av att
revisorn skall vara oberoende i förhållande till styrelsen och
företagsledningen i ett klientföretag utses revisorn, i aktiebolag, av bolagets
ägare på bolagsstämman. Oberoendet kan dock ifrågasättas i mindre och
medelstora bolag där ägarna och styrelsen ofta är samma personer. Det har
då ifrågasatts om revisorns oberoende mot företagsledningen är tillräckligt
starkt.

Den tredje och för oss intressanta typsituationen uppstår när en revisor
tillhandahåller även konsulttjänster till en revisionsklient. Utgångspunkten
är att rådgivning som inte grundas på iakttagelser vid revisionen kan
komma att påverka revisorns oberoende. Sådan verksamhet kan leda till
självgranskning vilket innebär att revisorn granskar resultatet av eget utfört
arbete eller gjorda bedömningar som ett led i revisionsuppdraget. Det kan
till exempel förekomma när revisorn, som rådgivare, deltar i
revisionsklientens beslutsprocess. För att undvika självgranskning får
revisorn därför inte delta i det faktiska beslutsfattandet utan istället endast
ta fram olika handlingsalternativ som kan ligga till grund för beslutet.
(SOU, 1999:43)

Problemformulering 2

Vi skall undersöka inom vilka områden som revisorn anser att han
kan utföra rådgivning utan att den oberoende ställningen påverkas.

                                          
6 Se bilaga 3; 10 kap. 16 § ABL och bilaga 6; Regel 2.
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1.3.3 Revisorns integritet och kompetens
Det finns inga fastställda regler som direkt visar vad som är tillåten
respektive inte tillåten konsultverksamhet. Istället krävs det att revisorn
avgör om uppdraget kan utföras utan påverkat oberoende och för att kunna
göra ett sådant avgörande krävs integritet och yrkesmässig erfarenhet. En
revisor är alltid mer eller mindre beroende av sin uppdragsgivare. Frågan är
hur starkt beroende han är i det enskilda fallet och hur beroendet påverkar
revisorn i hans bedömningar. Detta bestäms i huvudsak av revisorns
personliga egenskaper. Revisorns problem är att i en besvärlig miljö
behålla sin integritet och objektivitet trots att han faktiskt är beroende av
den han kontrollerar. (FAR, 2000)

”Den … unga, nybakade studenten är givetvis oberoende, men kan
inte bruka oberoendet till något, utan att hans oberoende blixtsnabbt
kan komma att bli attackerat.”

Lars Bo Langsted, forskningslektor vid Juridisk Institut,
Handelshøjskolen i Århus,

Balans, 2/1999, sid. 28

Ett sätt att eliminera gränsdragningsproblemet skulle kunna vara att
förbjuda den rådgivning som kan leda till oberoendekonflikter. Risken
finns att revisorn då, som Langsted (Balans 2/1999) uttrycker det: ”blir
utestängd från verkligheten, den verkligheten han ska förstå, värdera och
uttala sig om”. Konsultverksamhet till revisionsklienten medför ändå att
revisorn får djupare och bredare kunskap om klientföretaget. Det
tillsammans med den utbildning7 som en revisor har i grunden och
yrkesmässig erfarenhet från liknande uppdrag i samma bransch, ger ett
tilläggsvärde till revisionen. Erfarenhet från liknande situationer, oavsett
bransch, har också betydelse för revisorns förutsättningar att göra en bra
revision. (SOU, 1999:43) Revisorn är dessutom en resurs för företaget när
det gäller rådgivning, ty han har kunskap om företaget och dess verksamhet
genom revisionsarbetet. Om revisorn under revisionen upptäcker fel i
redovisningen är det naturligt för företaget att rådfråga revisorn hur felet
skall rättas till. På detta sätt kan revisorn vid behov dessutom ta egna
initiativ till rådgivning när fel eller brister upptäcks vid revisionen. (FAR,
2000)
                                          

7 Universitets- eller högskoleutbildning (160p) och minst fem års praktisk
utbildning under ledning av auktoriserad revisor. Därefter krävs revisorsexamen
(godkänd revisor) samt högre revisorsexamen. (FAR, 2001)
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Problemformulering 3

Vi skall undersöka hur revisorn hanterar situationer där tveksamhet
uppstår om huruvida konsultverksamhet kan utföras utan att den
oberoende ställningen påverkas.

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur revisorer fördelar sin tid
mellan revision och konsultverksamhet samt att utreda inom vilka områden
som revisorn kan utföra konsultverksamhet utan att den oberoende
ställningen påverkas. Vi skall dessutom beskriva hur revisorn hanterar
situationer som påverkar den oberoende ställningen.

1.5 Avgränsning
Vi har avgränsat vår studie till att endast omfatta auktoriserade revisorer8.
De har längre erfarenhet och det torde enligt vår förundersökning innebära
att de har kommit i kontakt med situationer som påverkar oberoendet fler
antal gånger jämfört med sina kollegor. Enligt förundersökningen är det
dessutom oftast auktoriserade revisorer som utför konsultverksamhet i de
större revisionsbolagen.

Studien är även geografisk avgränsad eftersom det hade blivit för kostsamt
att undersöka ett urval av samtliga auktoriserade revisorer i Sverige. Vi har
därför avgränsat oss till revisorer i Stockholm och Östergötland.

                                          
8 Om inget annat anges avser vi auktoriserad revisor när vi bara har skrivit begreppet
revisor.
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1.6 Disposition
Uppsatsen är fortsättningsvis upplagd enligt följande disposition.

Kapitel 2: En beskrivning av det teoretiska tillvägagångssättet där vi skapar
en förståelse för vårt synsätt på verklighetens beskaffenhet samt den
vetenskapliga utgångspunkten och angreppssättet. Kapitlet innefattar också
en redogörelse för det praktiska tillvägagångssättet.

Kapitel 3: En beskrivning av chitvå- och ANOVA-test som vi har använt
för att statistiskt bearbeta den empiriska datan. Läsaren kan förbigå detta
kapitel om statistiska kunskaper om dessa testmetoder redan finns.

Kapitel 4: Avser att skapa en förståelse för revisorns roll i samhället,
revisorns arbetsuppgifter och de organisationer som påverkar hans arbete.
Kapitlet avslutas med en redogörelse för ett perspektiv på
oberoenderegleringen.

Kapitel 5: Svaren från enkätundersökningen redovisas och i anslutning till
varje fråga beskrivs syftet med frågan.

Kapitel 6: En sammanställning av empirin i relation till teserna i
referensramen.

Kapitel 7. Resultatet av undersökningen sätts i ett större sammanhang och
vi ger förslag till framtida forskning.
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2 METOD
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för undersökningen. Det första
avsnittet, 2.1, förklarar den teoretiska metoden som illustreras i den övre
delen i figur 1. Det andra avsnittet, 2.2, ger en beskrivning av det faktiska
tillvägagångssättet och i avsnitt 2.3 beskrivs hur vi utformat enkäten.
Kapitlet avslutas med metodkritik i avsnitt 2.4.

2.1 Teoretiskt tillvägagångssätt

2.1.1
Metodperspektiv

2.1.2
Vetenskapsideal

2.1.3
Vetenskapligt 
angreppssätt

2.2 Faktiskt tillvägagångssätt

2.2.1
Målpopulation

2.2.2
Urval

2.2.3
Datainsamling

2.2.4
Bortfall

2.3 Enkätutformning

2.4 M
etodkritik

Figur 1 Disposition av metodkapitlet

2.1  Teoretiskt tillvägagångssätt
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) bör en forskare alltid granska sina egna
antaganden om den verklighet han försöker förklara och förstå. Varje
forskare har en egen uppfattning om verklighetens beskaffenhet och egna
föreställningar om hur omvärlden ser ut. Dessa grundläggande
föreställningar ingår i forskarens syn på vetenskap och präglar därmed
dennes sätt att genomföra en studie. Det är därför viktigt att förklara vilken
syn på omvärlden vi har samt våra uppfattningar om hur verkligheten är
uppbyggd. Våra uppfattningar av bland annat verklighetens beskaffenhet
har formats genom uppfostran, utbildning, omvärlden och så vidare. Hur de
grundläggande föreställningarna påverkar denna studie kan förklaras med
hjälp av figur 2 nedan. Vi har valt att dela upp dem i tre delar:
metodperspektiv, vetenskapsideal och vetenskapligt angreppssätt.



Metod

9

Grundläggande
föreställningar

Metodperspektiv Vetenskapsideal Vetenskapligt 
angreppssätt

Figur 2 Illustration av de grundläggande föreställningarna

2.1.1  Metodperspektiv
Vår uppfattning bygger på antaganden om att verkligheten består av olika
organisationer och institutioner som människan tillhör. Detta kallar Gilje &
Grimmen (1993) metodologisk kollektivism och förklaras i det följande
genom att relateras till vår studie.

Studieobjektet i undersökningen är en auktoriserad revisor som tillhör en
organisation, det vill säga en revisionsbyrå. Revisorn genomför sitt arbete i
enlighet med de lagar och rekommendationer som används i Sverige.
Förutom lagar påverkar även byråspecifika egenskaper revisorns beteende.
Vår uppfattning är att de enskilda revisorernas beteende kan förklaras med
dessa organisatoriska krafter som utgångspunkt. Detta är dock en
förenkling av verkligheten då varje revisor givetvis har egna värderingar
och föreställningar. Revisorn har även en utbildning och
arbetslivserfarenhet som präglar hans arbetssätt. Men enligt det
kollektivistiska synsättet dras slutsatser från sociala fenomen
(revisionsbyrå) till egenskaper hos enskilda individer (revisorer) (Gilje &
Grimmen, 1993). Detta illustreras i den högra delen i figur 3.

Lagar och rekommendationer

ORGANISATION

Strukturella faktorer

 Individuella faktorer

Figur 3 Metodologisk kollektivism, egen bearbetning av Gilje & Grimmen,
1993
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Om vi hade haft uppfattningen att det är revisorerna som en grupp individer
som bestämmer hur organisationen ser ut, skulle pilarna i figur 3 riktats
från individerna till organisationen. Detta kallar Gilje & Grimmen (1993)
metodologisk individualism.

Om en organisation betraktas som en helhet bestående av olika delar kan
det konstateras att den, enligt det kollektivistiska synsättet, även innehåller
så kallade strukturella element (Holme & Solvang, 1991). Dessa illustreras
i den vänstra delen i figur 3 ovan. De strukturella elementen utgörs av t ex
byråspecifika egenskaper, såsom storlek och läge, samt lagar och
rekommendationer och orsakar att helheten avviker från summan av dess
delar. Det uppstår således en synergieffekt mellan variablerna vilket gör att
det kan vara omöjligt att undersöka samtliga variabler som antas påverka
revisorns beteende. Därför undersöker vi endast en del av variablerna och
kopplar dem till ett större sammanhang, det vill säga revisorns roll i
samhället. (Holme & Solvang, 1991).

Vi har i det ovan förklarat revisorerna som ett slags system som består av
både individerna och de strukturella elementen. Vi anser att de enskilda
individerna agerar inom de ramar som systemet ställer upp. Enligt detta
resonemang kan vi konstatera att det är ett systemsynsätt som präglar vår
studie. Det innebär att vi inte kommer att dra kausala slutsatser som till
exempel: Om revisorn arbetar på en liten byrå och har arbetslivserfarenhet
under 5 år så anser han sig förhindrad från ett konsultuppdrag hos en
revisionsklient. Istället strävar vi efter finala samband som till exempel:
Storlek på byrån, region, arbetslivserfarenhet, lagar och rekommendationer
samt revisorns yrkesetik påverkar huruvida revisorn anser sig förhindrad
från ett konsultuppdrag hos en revisionsklient. Detta illustreras i figur 4
nedan där X visar det undersökta fenomenet och A-D illustrerar variabler
som påverkar både X och varandra. (Arbnor & Bjerke, 1977)

A B

C D

X

Figur 4 Illustration av finala samband (Arbnor & Bjerke, 1977)



Metod

11

2.1.2  Vetenskapsideal
Enligt kunskapsteorin skall en forskare ha en uppfattning om vad som är
viktig kunskap och hur man erhåller kunskap. Kunskapsteorin innehåller
två olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter, positivism och hermeneutik.
Positivismen kännetecknas bland annat av att ge en beskrivande och
förklarande studie och ligger till grund för kvantitativ metod.
Hermeneutiken däremot ligger till grund för kvalitativ metod och
kännetecknas av att undersöka på djupet och ge insikt i ett fenomen.
(Lundahl & Skärvad, 1999) Som en följd av systemsynsättet har vi i denna
studie en positivistisk utgångspunkt vilket motiveras och förklaras i det
följande.

Ett positivistiskt vetenskapsideal förutsätter att vetenskaplig kunskap
framstår som objektiv och neutral från forskarens egna föreställningar
(Gilje & Grimen, 1993). Enligt Arbnor och Bjerkes (1977) resonemang
innebär detta att vi tror på att det finns en objektiv verklighet som går att
studera även om det inte är möjligt att dra kausala slutsatser.
Synergieffekten mellan variablerna och våra bakomliggande värderingar
och uppfattningar kan inte uteslutas i studien. Det är därför viktigare att vi
strävar efter en objektivitet kopplad till undersökningsproceduren samt
saklighet och öppenhet i framställningen. (Ejvegård, 1996)

Objektivitet förutsätter, enligt systemsynsättet, att vi redogör för våra
grundläggande föreställningar så att läsare skall kunna ta hänsyn till dem
när de läser resultatet av denna undersökning (Arbnor & Bjerke, 1977).
Med att en studie är saklig innebär bland annat att de uppgifter vi ger är
sanna och riktiga (Ejvegård, 1996). Saklighet och öppenhet i
framställningen har vi åstadkommit genom att behandla empirin i ett eget
kapitel där insamlad data från undersökningen presenteras enskilt från våra
analyser och kopplingar till referensramen. På detta sätt kan vi dessutom
skilja på fakta och värderingar genom att klart ange empiri, källor och egna
antaganden. (Ejvegård, 1996)

2.1.3 Vetenskapligt angreppssätt
Den positivistiska traditionen gör det möjligt att dra slutsatser utifrån två
olika angreppssätt: deduktion eller induktion (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1997). Det induktiva angreppssättet skiljer sig från ett deduktivt där
forskaren utgår från teori istället för empiri. Utifrån en teori formas
hypoteser, som är testbara påståenden om verkligheten. I det deduktiva
angreppssättet kan resultatet härledas som en logisk slutledning och därmed
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kan teorin antingen verifieras eller förkastas. (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1997)

Utgångspunkten för denna studie ligger i empirin i form av insamlad data.
Enligt Wigblad (1997) hänförs en empirisk undersökning till ett induktivt
angreppssätt. Det innebär att forskaren strävar efter att skapa sannolika
slutsatser eller teorigeneringar som baseras på empirisk data. Denna studie
har en deskriptiv karaktär vilket betyder att vi snarare skall beskriva ett
fenomen istället för att skapa teorier. De slutsatser vi kommer fram till kan
generaliseras till hela revisorskåren men om det hade varit möjligt att göra
ett större urval hade graden av generalisering kunnat bli högre. En
deskriptiv studie förutsätter dessutom att vi inte fäller värdeomdömen om
hur det bör vara utan att vi endast fastställer fakta (Lundahl & Skärvad,
1999).

2.2  Faktiskt tillvägagångssätt
Det finns två olika alternativ att välja mellan beträffande det praktiska
tillvägagångssättet för insamlingen av data. Det ena alternativet, kvantitativ
metod, sätter fokus på ett stort antal observationer och är oftast upplagd
som enkätundersökning. Resultatet kan uttryckas i sifferform vilket gör
undersökningen överskådlig och underlättar jämförelser av resultat.
(Lekvall & Wahlbin, 1993) Den kvantitativa undersökningen utgör en
huvuddel i denna studie där vi, genom att jämföra olika revisorer och deras
åsikter, skall beskriva fenomenet revisorns oberoende ställning. Det finns
många olika variabler som påverkar en revisors åsikter. Det skulle därför
ha varit svårt att välja ut en revisor (av cirka 2 300) som har de egenskaper
som karaktäriserar en ”typisk” revisor. Flera slumpmässigt valda
observationer möjliggör därför en bättre avbildning av
undersökningsområdet.

Det alternativa tillvägagångssättet innebär att den insamlade datan består av
kvalitativ data. Antalet observationer är då få, men de studeras djupgående
för att skapa en heltäckande bild av fenomenet som undersöks. En
kvalitativ undersökning används ofta i studier som har till syfte att skapa
preliminär förståelse om ett fenomen. (Lekvall & Wahlbin, 1993) I ett
inledande skede av studien genomförde vi en förstudie av fyra revisorer,
för att skapa en förståelse för undersökningsfenomenet och problemet.
Studien gjordes med hjälp av intervjuer och utgör en kvalitativ metod.
Förstudien gav oss relevant information som vi har använt oss av vid val av
målpopulation och i urvalprocessen (se 2.2.1 och 2.2.2). Vi har dessutom
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skaffat oss kunskap om undersökningsområdet genom litteraturstudier av
artiklar och böcker. I figur 5 finns en illustration av hur denna studie är
uppbyggd.

Förundersökning
4 intervjuer

Huvudundersökning
150 enkäter

S lutsatser

Figur 5 Undersökningsdesign

2.2.1 Målpopulation
Målpopulationen består av auktoriserade revisorer i Stockholm och
Östergötland. Enligt information från förundersökningen skiljer sig
revisorernas uppdrag åt beroende på om de arbetar på en stor eller en liten
byrå. Därför är vår uppfattning att revisorernas beteende också varierar,
beroende på byråstorlek, beträffande vilka konsulttjänster som utförs. I
stora byråer finns specialister inom olika branscher och
kompetensområden, vilket gör att ett klientföretag kan få tillgång till ett
team av olika specialister varav revisorn är en. En revisor i en liten byrå har
oftast inte åtkomst till motsvarande specialistteam utan utför själv
konsulttjänster åt sina klienter. På grund av detta har vi delat in
revisionsbyråerna i stora och små och har därmed klassificerat ”The Big
five”9 samt Lindebergs Grant Thornton och BDO10 till stora byråer.
Samtliga dessa revisionsbyråer har fler än 200 anställda i Sverige och är
rikstäckande.

Vi har  även delat upp målpopulationen efter geografiska egenskaper, vilket
innebär att byråerna är indelade i landsorts- eller storstadsbyrå. Enligt
förundersökningen består en stor del av klienterna i storstadsbyråer av
                                          
9 Följande revisionsbyråer ingår i ”The Big Five”: Andersen, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG och Deloitte & Touche (Dagens
industri, 2001-03-05).
10 BDO är lokalt ägda revisionsbyråer
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börsnoterade företag som har mindre behov av rådgivning. Detta beror på
att de oftast har utvecklade ekonomiavdelningar med interna revisorer och
har därmed kompetens inom företaget. Landsortsbyråerna har inte
börsnoterade klienter i samma utsträckning vilket innebär att efterfrågan på
rådgivningstjänster är större. Uppdelningen baseras på våra antaganden och
provintervjuer och undersökningen skall ge svar på om den motsvarar
verkligheten.

2.2.2 Urval
Den urvalsmetod som vi har använt oss av är ett systematiskt slumpmässigt
stratifierat urval (Holme & Solvang, 1991). Det innebär att vi först har
delat upp populationen i fyra olika delpopulationer (strata) utifrån
variablerna storlek och läge. Dessa delpopulationer visas i figur 6 nedan.
Siffran inom parentes anger antalet auktoriserade revisorer inom respektive
population.

Målpopulation 
(664)

Stockholm
 (588)

Östergötland 
(76)

C
Storbyråer

(58)

D
Småbyråer

(18)

A
Storbyråer 

(450)

B
Småbyråer

(138)

Figur 6 Undersökningsområdet uppdelat på 4 delpopulationer

Eftersom vi skall jämföra åsikterna från de olika delpopulationerna, bland
annat utifrån storlek och läge, förutsätts det att vi kan räkna fram till
exempel medelvärden för en delpopulation och inte enbart för hela urvalet.
Detta är skälet till att vi har valt ett stratifierat urval istället för ett
klusterurval11. Klusterurvalet tillåter nämligen statistiska beräkningar endast
ur urvalet som helhet och tar inte hänsyn till att urvalsramen har delats upp
i flera olika grupper. (Leander, 1998)

Det finns två olika sätt att bestämma antalet respondenter som ingår i varje
kategori. Det första alternativet innebär att urvalsstorleken beräknas i
                                          
11 Ett klusterurval betyder att populationen delas i olika grupper, det vill säga kluster,
utifrån undersökningsspecifika egenskaper (Holme & Solvang, 1991)
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proportion till populationens storlek (Holme & Solvang, 1991). För oss
skulle detta alternativ ha inneburit att vi borde ha tagit hänsyn till att det i
Stockholm finns 588 registrerade auktoriserade revisorer men i
Östergötland endast 76. En proportionering skulle då ha inneburit att
urvalen A-B tillsammans borde ha varit 8 gånger12 större än urvalen C-D i
Östergötland. Eftersom vår urvalsstorlek bestämdes delvis av
kostnadsaspekten, som medförde att det sammanlagda urvalet ej fick
överstiga 150 enkäter, så hade denna metod inneburit att det totala urvalet i
Östergötland inte skulle ha blivit större än 19 enkäter13. Detta var enligt vår
mening ett för litet antal vilket gjorde att vi istället valde att använda oss av
det andra alternativet; ett icke-proportionellt urval. Ett icke-proportionellt
urval innebär att förhållandet mellan populationen och urvalet är medvetet
skevt (Holme & Solvang, 1991). Det slutliga urvalet redovisas i tabell 1
nedan.

Delpopulation Populations-
storlek (N)

Urval
(n)

Andel
i %

(n/N)

Andel
av

urvalet
(ni/ΣΣΣΣni)

A Sthlm/stor 450 70 15% 47%
B Sthlm/liten 138 40 29% 27%
C Östergötland/stor 58 22 38% 15%
D Östergötland/liten 18 18 100% 12%
TOTALT 664 150 ~100%

Tabell 1 Redovisning av delpopulationer och urval

Urvalet gjordes med hjälp av FARs medlemsregister (FAR, 1999) där 97%
av de auktoriserade revisorerna är registrerade. De revisorer som ingår i
målpopulationen delades först i de ovanstående fyra delpopulationerna.
Därefter valdes respondenterna systematiskt och slumpmässigt från
respektive delpopulation (Lekvall & Wahlbin, 1993). I delpopulation A
gjorde vi urvalet systematiskt och slumpmässigt genom att var sjunde namn
medräknades. Samma urvalsprocess genomfördes i delpopulation C men
var tredje namn medräknades i stället i urvalet. I delpopulation B
representerades oftast byrån endast av en auktoriserad revisor. Därför
gjorde vi ett urval där var fjärde byrå och namn medräknades. I de fall
byrån hade fler än en auktoriserad revisor valde vi slumpmässigt ett namn.
                                          
12 (588/76=7,7)
13 (150/8=18,75)
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I delpopulation D har en totalundersökning gjorts. Vi kontrollerade även att
respondenterna fortfarande arbetar på samma byrå och är yrkesverksamma
eftersom medlemsregistret är två år gammalt. Detta gjordes genom ett
slumpmässigt stickprov på 50 revisorer, av totalt 150, med hjälp av FAR:s
hemsida (URL:http//www.far.se, 2001-03-21). I de fall en revisor inte
längre representerade samma byrå togs han bort från urvalet och i stället
medräknades namnet efter honom.

2.2.3 Datainsamling
Enkäten14 skickades till, som nämnts tidigare, 150 auktoriserade revisorer.
Efter första utskicket fick vi 39 bearbetningsbara svar (26%).
Undersökningsenheterna fick efter 14 dagar en påminnelse tillsammans
med en ny enkät och ett svarskuvert. Vi gjorde samtidigt en påminnelse via
e-post till de icke-svaranden som hade angett sin e-post adress på FAR:s
hemsida, vilket var mest förekommande i de stora byråerna. Efter
ytterligare en vecka gjorde vi ännu en påminnelse via e-post. Efter 30 dagar
bestämde vi oss för att stänga för inkommande svar och började göra
statistiska beräkningar. Vi hade då fått in ytterligare 41 svar varav 28 ville
delta i undersökningen. 9 respondenter meddelade att de inte vill medverka
i undersökningen och 4 meddelade att de av andra orsaker inte kunde svara
på enkäten. På grund av att vi skulle få bästa möjliga svarsfrekvens och få
bättre beräkningar gjorde vi om de körningar som vi tidigare hade gjort och
medräknade ytterligare 4 svar som kom in strax efter ”stängningsdagen”.
Totalt erhöll vi därmed 71 bearbetningsbara svar vilket motsvarar en
svarsfrekvens på 47%.

2.2.4 Bortfall
Det går inte att komma ifrån att det i varje undersökning förekommer
bortfall, det vill säga att forskaren inte erhåller svar från samtliga
respondenter. En undersökning kan innehålla både individbortfall och
internt bortfall. Individbortfall innebär att forskaren inte erhåller några svar
alls på en enkät. (Dahmström, 1996) Skälet till individbortfallet kan
antingen vara att undersökningsobjektet inte kan nås eller att han inte vill
medverka i undersökningen. Bortfallet är ett problem på grund av att
forskaren går miste om svar som kanske hade varit av betydelse för
undersökningen. Oviljan att medverka kan bero på faktorer som är
kopplade till de egenskaper som skall undersökas. (Lekvall & Wahlbin,

                                          
14 För beskrivning av utformningen av enkäten se avsnitt 2.3.
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1993) I studien undersöktes respondenternas integritet och yrkesetik vilket
kan ha uppfattats som känsligt och därmed ha orsakat bortfall.

Internt bortfall innebär att forskaren inte erhåller en tillfredsställande ifylld
enkät då en eller flera frågor i enkäten har lämnats obesvarade.
Anledningen till att respondenten inte svarar på alla frågor i enkäten kan,
som vi tidigare nämnde, bero på att denne upplever vissa frågor som
känsliga eller att de upplevs som svåra och tidskrävande att svara på.
(Lekvall & Wahlbin, 1993) Resultatet från undersökningen visar inte på
något stort internt bortfall, men där vi anser att det är av betydelse har vi
angett bortfallet vid respektive fråga i empirin. I tabell 2 nedan har vi
redovisat antalet bearbetningsbara svar efter respektive utskick.

Delpopulation Urvalet
(n)

Antal svar
1:a

utskicket

Antal svar 2:a
utskicket

Bortfall
i %

A Sthlm/stor 70 20 17 47%
B Sthlm/liten 40 8 6 65%
C Östergötland/stor 22 7 5 45%
D Östergötland/liten 18 4 4 56%
TOTALT 150 39 32 53%

Tabell 2 Antal bearbetningsbara svar i de fyra delpopulationerna efter
respektive utskick samt bortfallets storlek uttryckt i procent.

Problemet med bortfall är att man inte vet vilka egenskaper de individer har
som inte har svarat och om de skiljer sig från dem som har svarat. Det finns
en risk för att bortfallet snedvrider resultatet. Ett sätt att analysera bortfallet
är att kontrollera om svarsfrekvensen från olika delpopulationer skiljer sig.
(Dahmström, 1996) Detta har redovisats i tabell 3 nedan. Det kan
konstateras att andelen bearbetningsbara svar från de små byråerna är lägre
än vad den borde varit enligt deras andel av totalt utskick. Vi har gjort ett
chitvå-test15 som visar ett högt p-värde vilket i detta fall kan ge en viss
indikation om att skillnaderna mellan de förväntade och observerade svaren
inte är signifikant stora. Detta innebär att resultatet inte är snedvridet som
skulle ha varit fallet om de observerade andelarna för varje delpopulation
hade varit i större grad avvikande från de förväntade andelarna. Resultatet
från chitvå-testet redovisas i bilaga 8.

                                          
15 För en beskrivning av chitvå-test, se avsnitt 3.1.
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Delpopulation Utskickade
enkäter

Andel
av det
totala

Bearbetade
enkäter

(observerade)

Andel
av det
totala

A Sthlm/stor 70 47% 37 52%
B Sthlm/liten 40 27% 14 20%
C Östergötland/stor 22 15% 12 17%
D Östergötland/liten 18 12% 8 11%
TOTALT 150 71

Tabell 3 Bortfallsanalys av förväntade och observerade svar

2.3 Enkätutformning
Vid utformningen av enkäten (bilaga 1) lades stor vikt vid att göra den lätt
att förstå, enkel att fylla i och att inte göra den alltför lång. Syftet med detta
var givetvis att erhålla en så hög svarsfrekvens som möjligt, både totalt och
på varje enskild fråga. Enkäten består av tio frågor varav de fem första är
bakgrundsfrågor såsom kön, erfarenhet, region, storlek på byrå samt
kundunderlag. Framtagningen av frågorna i enkäten skedde genom att vi
studerade en tidigare genomförd enkätundersökning av samma ämne
(Jägerhorn, 1981). Anledningen till detta var att vi skulle få en uppfattning
om vilka frågeställningar, och framför allt vilka svarsalternativ, som skulle
kunna vara relevanta och lämpliga för vår studie. Vi modifierade därefter
frågorna så att de skulle vara aktuella och ändamålsenliga för vårt syfte
med undersökningen16.

Enkäten består av slutna svarsalternativ förutom efter två frågor där vi
lämnade utrymme för respondenten att ytterligare kommentera sitt svar.
Slutna svarsalternativ prioriterades framför öppna frågor eftersom de
underlättar bearbetningen av empirin genom kodning. Svarsalternativen
motsvarar mätskalor för de olika variablerna och mätskalorna kan vara av
flera olika typer. Dahmström (1996) tar upp fyra olika mätskalor:
nominalskala, ordinalskala, intervallskala och kvotskala. Skaltypen är av
intresse därför att den bestämmer vilka bearbetningar som kan göras av
mätvärdena, till exempel i form av central- och spridningsmått. Detta för
att, på ett korrekt sätt, kunna beräkna exempelvis medelvärden och
standardavvikelsen. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

                                          
16 I kapitel 5 anger vi vid respektive fråga syftet med frågan..
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Vi har använt oss av två olika mätskalor. En nominalskala gör att det är
möjligt att klassificera observationerna efter sina variabelvärden och
beräkna frekvensen för respektive värde. Ett exempel är fråga 2: erfarenhet.
Fråga 8 är ett exempel på ordinalskala där skalvärdena bildar en inbördes
ordning. Både nominalskale- och ordinalskalevariabler får olika
siffervärden inför datorbearbetningar genom kodning av variablerna
(Dahmström, 1996).

Tillsammans med enkäten bifogade vi ett följebrev (bilaga 2). Vi beskrev
syftet med undersökningen, vilka som deltog i urvalet samt vikten av att
respondenterna svarade. För att erhålla en så hög svarsfrekvens som möjligt
betonade vi att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Vi gav
dessutom respondenten möjligheten att kontakta oss vid eventuella frågor.

2.4  Metodkritik
Utskicket av enkäterna finansierades av KPMG i Linköping och gjordes
med deras kuvert märkta med logotype. Vi är medvetna om att detta
samarbete kan ha varit en orsak till bortfall i undersökningen då
undersökningsenheterna kan ha antagit att vi gör undersökningen på
uppdrag av KPMG och i företagets intresse. Vi var dock tydliga med att, i
följebrevet, klargöra att så inte är fallet. För att öka trovärdigheten
bifogades i utskicket ett portofritt svarskuvert som var adresserat till
universitetet.

2.4.1  Källkritik
Den litteratur som vi har använt oss av, bland annat för att få kunskap om
revisorns oberoende, består till stor del av artiklar publicerade i FAR:s
tidning Balans. Dessa artiklar är oftast skrivna av och för auktoriserade
revisorer. Förutom dessa artiklar har vi använt oss av artiklar från andra
tidningar som inte är skrivna av revisorer och som har kunnat ge oss en
annan synvinkel. Trots dessa motsatta synvinklar är det möjligt att våra
åsikter är något ”revisoranpassade”, men genom att vi har fått två motsatta
synvinklar av debatten har vi kunnat kritiskt granska materialet innan det
har använts.

2.4.2 Reliabilitet
En studie med hög grad av reliabilitet kan upprepas utan att slutsatserna
förändras (Lekvall & Wahlbin, 1993). Ett sådant krav på intersubjektivitet
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(Gilje & Grimen, 1995) innebär att undersökningen kan upprepas vid ett
senare tillfälle av en annan forskare och möjliggöra samma resultat bortsett
från forskarens egna tolkningar och värderingar. Det borde således vara
möjligt att upprepa en mätning ett flertal gånger på en person utan att det
”sanna” värdet på mätvariabeln förändras. I dessa fall har resultaten en hög
reliabilitet. Om resultaten däremot varierar kraftigt är reliabiliteten låg.
Enligt Lekvall & Wahlbin (1993) finns det ett flertal faktorer som kan
påverka resultatet:

• Skillnader i föränderliga egenskaper hos individen, t ex hälsa, trötthet,
stress och motivation

• Situationsbundna faktorer, t ex kontakt med intervjuare, distraherande
miljö, oklarheter eller svårigheter i mätinstrument som lämnar spelrum
för olika tolkningar

• Slumpfaktorer, t ex att respondenten har gissat

Vi har använt oss av enkäter som respondenterna har fått svara på utan att
bli påverkade av oss, vilket torde bidra till hög reliabilitet. Genom att
använda enkäter får emellertid respondenten tolka frågorna och om någon
fråga är mindre begriplig i enkäten har inte respondenten samma möjlighet,
som vid en intervjuundersökning, att få klarhet i frågan. Det kan leda till
avvikelser från det ”sanna” värdet på grund av att respondenten inte förstår
frågan men ändå svarar. I vårt fall kan även egenskaper hos individen
såsom stress vara orsaken till mätfel då denne uppmanades att svara inom
en viss tid som inträffade när revisorer har högsäsong.

”Dålig tidsmässig timing! 31/3 är en av årets viktigaste deadlines.”

En respondent från Stratum B

Respondenternas svar kan dessutom påverkas av att frågeställningarna
angår ett debatterat ämne inom revisorskåren. Vi kan därför inte med
säkerhet veta om debatten har påverkat hur respondenten har svarat.

2.4.3  Validitet
Enligt Holme & Solvang (1991) finns det en förutsättning för en kvantitativ
undersökning, nämligen att de teoretiska begreppen skall vara mätbara. Det
är viktigt att frågorna i enkäten är formulerade på det sättet att de verkligen
mäter det de är avsedda att mäta. Det innebär att mätbara uttryck för
begrepp, som till exempel oberoende ställning, måste arbetas fram.
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(Dahmström, 1996). Det har vi gjort genom att använda oss av mätbara
variabler såsom olika konsultverksamheter där revisorn får avgöra huruvida
de kan utföras enligt kravet på god revisorssed, rangordning av olika
handlingsalternativ vid tveksamma situationer etcetera (Holme & Solvang,
1991).

Med tanke på att undersökningen behandlar revisorernas arbetsmoral och
etik var det svårt att formulera frågorna i enkäten på ett sådant sätt att
respondenterna inte skulle känna sig personligen angripna. För att kunna
formulera frågorna rätt, använde vi oss av tre metoder.  För det första, hade
vi den redan nämnda undersökningen som utgångspunkt. Med hjälp av den
kunde vi använda frågor som redan var testade. Jägerhorn hade en
svarsfrekvens på 86% vilket talade bland annat för att frågorna var
välformulerade. Det andra sättet att åstadkomma bra validitet var att vi
vände oss till en statistiklärare som hjälpte oss med att utforma mätskalorna
samt att strukturera och formulera frågorna. Därefter testades frågorna på
revisorerna som ingick i förundersökningen. Med hjälp av dessa tre
metoder har vi strävat efter att uppnå hög validitet i undersökningen.
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3  STATISTISK BEARBETNING
I detta kapitel kommer vi att beskriva de testmetoder som vi har använt för
att säkerställa statistisk giltighet i undersökningen.

Bearbetningen av enkätens svar gjordes i statistikprogrammet Software
Statistical Package for Social Science (SPSS). De metoder vi har använt för
att analysera data är deskriptiva och ämnar således inte att visa kausala
samband mellan olika variabler. Vi måste dock visa att mätningarna är
statistiskt säkerställda om vi vill generalisera respondenternas svar till att
gälla för hela populationen (Aczel, 1996). Vi har jämfört fyra olika strata
med varandra och testat om skillnader (eller samband) i värdena kan sägas
vara beroende av varandra eller om de endast utgörs av slumpen
(Aronsson, 1999).

Det finns två typer av tester för att mäta hur bra ett stickprovresultat gäller
för hela populationen. Den första typen är de tester som innehåller
populationsparametrar såsom populationsmedelvärden eller
standardavvikelse. Sådana metoder (t ex t-test) förutsätter alltid att
populationen är normalfördelad och att de olika delpopulationerna har
samma varians. Den andra typen använder sig av mindre information från
urvalet och anses därför vara en svagare metod. Dessa ”non-parametric”
metoder förutsätter inte normalfördelning och forskaren behöver inte heller
veta något om de olika populationsparametrarna. Vi använder oss av ”non-
parametric” metoder vilket beror främst på att vi inte har tillräckligt mycket
information om populationen vilket är vanligt inom deskriptiva
undersökningar. (Aczel, 1996) De tester som vi använder oss av finns kort
förklarade i det följande17:

3.1 Chitvå-test
Chitvå-test eller Goodness of Fit Test är enkelt att utföra och kan alltid
användas när det gäller statistik som frekvenser eller nominella tal som t ex
månadslön, antal timmar eller motsvarande. Testet visar huruvida
observerade data stödjer det förväntade resultatet. Om skillnaden mellan
dessa är liten kommer chitvå (X2) att vara litet och om skillnaden är stor
kommer X2  att vara stort. Det är även möjligt att testa huruvida en viss
karaktäristika ser likadan ut i varje delpopulation, det vill säga om

                                          
17 För en utförligare förklaring hänvisas till Aczel (1996) och Aronsson (1999).
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delpopulationerna är homogena i avseende på en viss variabel. (Aczel,
1996) Nedan anges exempel ur Aronsson (1999) på hypoteser som kan
testas med hjälp av chitvå:

H0: Den iakttagna skillnaden beror på slumpen, dvs. oberoende finns.
H1: Det finns en skillnad, dvs. beroende föreligger mellan variablerna.

Antalet frihetsgrader är k-1 vilket används för att ta fram ett lämpligt p-
värde (signifikans) som anger om beroende föreligger eller inte. Vi har
använt oss av ett p-värde på 5%-nivå vilket anses som en vedertagen nivå
inom företagsekonomiska studier (Aczel, 1996). Det innebär att om p-
värdet är större än 0,05 så skall resultatet betraktas som icke-signifikant
och H0 skall inte förkastas.

Ett chitvå-test kan användas endast om mer än 20% av tabellens celler har
ett förväntat värde (Eij)>5 eller om någon cell har ett förväntat värde
(Eij)<1. Då räknar SPSS-programmet automatiskt fram ett alternativt p-
värde som baseras på Fisher´s exakta sannolikhetstest. Detta p-värde
används på samma sätt som det värde som fås med hjälp av ett chitvåtest
(Aronsson, 1999).

Vi har använt oss av chitvå- och Fisher -test för att klargöra om det finns ett
samband mellan de undersökta variablerna.

3.2 ANOVA -test
Statiska körningar som baseras på jämförelser mellan medelvärden kan
testas med hjälp av ett ANOVA -test. Det innebär att vi undersöker om två
eller flera delpopulationer har samma medelvärden eller om det finns en
signifikant skillnad. Då kan vi ställa upp två hypoteser:

H0: Medelvärdena är lika
H1: Det finns en skillnad i populationsmedelvärdena

Ett ANOVA -test visar ett F-värde som erhålles genom att dividera
mellankvadratsumman för linearitetsavvikelsen med medelkvadratsumman
inom grupper. Detta jämförs med tabellvärdet för motsvarande antal
frihetsgrader (df=k-1) och p-värdet på 0,05.

Vi har använt oss av ANOVA -test för att analysera om de skillnader som
finns mellan olika delpopulationerna är statistisk säkerställda.



Referensram

24

4 REFERENSRAM
Syftet med detta kapitel är att placera uppsatsen i ett sammanhang med
teser. Dessa skall ge läsaren bakgrundskunskap inför den fortsatta
läsningen av vår uppsats.

4.1 Agentteorin
Relationer i affärslivet styrs med hjälp av olika slags kontrakt. När de
gemensamma spelreglerna är klargjorda för de inblandade parterna kan
transaktionskostnaderna minskas, vilket leder till större samhällsekonomisk
nytta (Riahi-Belkaoui, 2000). Enligt Jensen & Mecklings agentteori
innebär ett kontrakt att den anlitande parten (principal) förväntar sig att den
andra parten (agent) utför en tjänst åt honom. Principalen delegerar makt i
form av beslutsfattande till agenten. Ett exempel på en sådan relation är när
företagets ägare anställer en verkställande direktör (VD) för att sköta den
dagliga driften. Ägaren är, i det fallet, principalen och VD:n är agenten.
(Godfrey, 1997)

Agentteorin förutsätter att de båda parterna är rationella nyttomaximerare.
Det innebär att både principalen och agenten vill maximera sin nytta av
företaget. Ägaren förväntar sig en hög avkastning genom ett bra resultat
och VD:n belöning i form av lön och status. Problemet som uppstår är att
agentens agerande inte alltid är i principalens optimala intresse. VD:n vill
möjligen ha en tjänstebil, ett representationskonto eller ett stort kontor. Det
bekostas av ägaren och minskar därmed resultatet i företaget. Det uppstår
målinkongruens vilket ger upphov till att principalen känner ett behov av
att kontrollera agentens arbete för att säkerställa att hans agerande inte
avviker från det som är bäst för företaget. Kontroll genom till exempel ett
resultatbaserat belöningssystem, extern granskning, budgetrestriktioner
eller arbetsregler medför ökade kostnader för principalen. (Godfrey, 1997)

Principalens möjligheter att kontrollera agenten begränsas av att agenten
har mer information än principalen. I ett företag med flera hundra
aktieägare är det omöjligt att tillgodose samtliga ägare med aktuell
information vid beslutsfattandet. VD:n har tillsammans med
ledningsgruppen all nödvändig information vilket ger dem ett
informationsövertag över ägarna. Agentens informationsövertag öppnar
möjligheten till att utnyttja det faktum att hans agerande inte kan
observeras av principalen. Ett ”moral hazard” –problem innebär att VD:n
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vidtar åtgärder som gynnar VD:n själv men inte är för företagets bästa på
lång sikt. En annan följd av informationsasymmetrin är en så kallad
”adverse selection” som leder till att ägarna inte kan avgöra om VD:n
verkligen agerar i företagets intresse. (Godfrey, 1997)

De ökade kontrollkostnaderna samt problemen med informations-
asymmetrin får till följd att principalen måste göra en avvägning mellan
kontroll av och förtroende för agentens arbete. Om till exempel ägaren litar
fullständigt på VD:n kan VD:ns lön höjas med det belopp som annars
skulle ha gått till kontrollkostnader. Det är således agenten som i slutändan
får ta konsekvensen av dessa kostnader genom en lägre lön. Enligt Godfrey
(1997) är det dock inte möjligt att eliminera problemen med ”adverse
selection” eller ”moral hazard”. En nyttomaximerande agent är villig att
bära kostnaderna för kontroll och övervakande endast till den del de
motsvarar marginalnyttan. En VD har incitament att skapa en fungerande
kontrollmekanism för att kunna övertyga marknaden om att han agerar utan
egenintresse. Genom ett fungerande kontrollsystem skapas ökad tilltro till
företaget och marknaden är beredd att betala ett högre pris för aktier i
företaget. En större tilltro leder även till minskad kontroll och därmed lägre
kontrollkostnader. (Godfrey, 1997)

Agentteorin visar existensen och vikten av effektiva kontrollmekanismer.
Sådana mekanismer behövs inte enbart i anställningsförhållanden, utan
även vid andra typer av affärsrelationer, till exempel med leverantörer,
kreditgivare och kunder. Kontrakten mellan parterna baseras oftast på
redovisningsinformation som tillgodoses av företagen och ett av syftena
med revision är att skapa trovärdighet för den informationen. Revision
fungerar således som en kontrollmekanism. De allmänt accepterade
redovisningsrekommendationerna fungerar också som en effektiv
kontrollmekanism då de begränsar agentens möjligheter att agera i
egenintresse. (Godfrey, 1997)

Revision som kontrollmekanism uppfyller således en viktig roll i samhället.
Revisionsberättelsen fungerar som en kvalitetsstämpel för att företagets
räkenskaper och förvaltning är i ordning (FAR, 2000). Det är därmed
viktigt att revisorn har den kompetens och affärsetik som behövs för att
opartiskt granska företagets räkenskaper och redovisningsinformation.
Revisorns professionella status som extern granskare säkras av regler och
rekommendationer för att affärsparterna även i fortsättningen skall ha
tillgång till trovärdig information.
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4.2 Revisionsprocess
Revisionsprocessen är ett utmärkt tillfälle för revisorn att lära känna
klientföretaget, vilket är en anledning till att han därför ofta anlitas som
rådgivare. Processen illustreras i figur 7 nedan och består av tre faser -
planering, granskning och rapportering. Där inget annat anges är källorna
till avsnittet FAR:s skrifter; Samlingsvolym 2001 – rekommendation
”Revisionsprocessen” samt Revisionsbok 2000.

PLANERING

• Väsentlighet
och risk

GRANSKNING

• Granskningsmetod
• Granskning av
intern kontroll
• Substans-
granskning
•Analytisk

k i

 RAPPORTERING

Figur 7 Illustration av revisionsprocessen

4.2.1 Planering
För att kunna utföra en effektiv och kvalitetsmässig revision måste revisorn
göra en noggrann planering av revisionsarbetet. Alla företag är unika och
måste därför granskas utifrån sina egna förhållanden. En förutsättning för
att göra en ändamålsenlig planering är att revisorn, i en så kallad
förberedande informationsinsamling, skaffar sig kunskap om företagets
interna och externa förhållanden. Det kan till exempel gälla företagets
verksamhet, organisation, bransch, marknad, konkurrenssituation. I den
förberedande informationsinsamlingen ingår även att inhämta uppgifter om
de rutiner och datasystem som har en väsentlig påverkan på företagets
redovisning samt ta del av årsredovisningar och annat material från tidigare
års revisioner.

På basis av kunskap om företaget har revisorn ett underlag för att planera
granskningen så att den inriktas mot de områden där risken för väsentliga
fel är störst. Därefter kan revisorn också bedöma omfattningen av
uppdraget och avgöra hur det skall genomföras.
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- Väsentlighet och risk -
Principerna om väsentlighet och risk skall vara vägledande då revisorn
bestämmer inriktningen och omfattningen av sitt arbete, ty revisorn kan
inte granska varje enskild transaktion. Med väsentlighet avses följande:

Fel i årsredovisningen kan betecknas som väsentliga om de är av
sådan omfattning eller art att de, om de varit kända för en
omdömesgill intressent/bedömare, hade påverkat dennes
ställningstagande.

FAR, 2001, sid.1040

Väsentliga fel kan uppstå genom oegentligheter och oavsiktliga fel.
Oegentligheter kan avse avsiktliga fel i räkenskaper, såsom förfalskningar
eller förvanskningar av verifikationer, förskingring av tillgångar eller en
felaktig tillämpning av redovisningsprinciper. Oavsiktliga fel innebär
felräkningar eller felkonteringar i verifikationer och bokförning,
missförstånd eller oavsiktligt felaktig tillämpning av redovisningsprinciper.
Möjligheten att upptäcka oegentligheter burkar vara mindre än för
oavsiktliga då de oftast döljs. Beroende på revisorns egen yrkesmässiga
erfarenhet bedömer denne vad som i ett enskilt fall är väsentligt.

Risk är sannolikheten för att det existerar väsentliga fel i årsredovisningen
och svagheter i den interna kontrollen som inte uppmärksammas under
revisionen. Risken för att revisorn, som en följd därav, gör felaktiga
uttalanden i revisionsberättelsen kallas revisionsrisk. Revisionsrisken
påverkas av tre andra risktyper; inneboende risk, kontrollrisk och
upptäcktsrisk. Inneboende risk och kontrollrisk skiljer sig från
upptäcktsrisk genom att de förekommer oberoende av revisionen och beror
på förhållanden i företaget. De påverkar revisorns bedömning av
granskningsinsatserna och också möjligheten att upptäcka fel. Värderas den
inneboende risken och kontrollrisken som hög kan utökade
revisionsinsatser behövas. Upptäcktsrisken däremot är direkt beroende av
revisorns granskningsåtgärder. (SRS18, 1995)

                                          
18 SRS var en intresseorganisation för godkända revisorer som sedan 1 mars 2001 har
uppgått i FAR.
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4.2.2 Granskning
Målet för revisionen är att revisorn skall kunna uttala sig om
årsredovisningen och om styrelsens och VD:s förvaltning av företaget. För
att möjliggöra det måste revisorn granska om företagets årsredovisning ger
en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat och om den är
presenterad enligt lag och god redovisningssed. Ledningens förvaltning
granskas för att revisorn skall få underlag för sitt uttalande om ansvarsfrihet
och om huruvida ledningen följt aktiebolagslagen och bolagsordningen.
Granskningen innefattar i själva verket att ta fram och samla underlag för
revisorns ställningstagande i den avslutande rapporteringen revisions-
berättelsen. (SRS, 1995)

- Granskningsmetod -
Efter det att revisorn i planeringsfasen har fastställt vad som skall granskas
är nästa steg i revisionsprocessen att bestämma hur granskningen skall
genomföras. En metod är granskning av intern kontroll och den alternativa
metoden är substansgranskning. Vilken granskningsmetod revisorn väljer
beror i hög grad på hur god den interna kontrollen är. Många företag,
speciellt mindre, saknar intern kontroll, helt eller delvis, och måste då
substansgranskas i större utsträckning. Sambandet mellan granskning av
intern kontroll och substansgranskning kan ses i figur 8.

Dålig God

Figur 8 Sambandet mellan intern kontroll och substansgranskning (FAR,
1988)

- Granskning av intern kontroll -
Med intern kontroll avses en planerad och fungerande ansvars- och
arbetsfördelning samt ett ändamålsenligt attest- och rapporteringssystem.
Ansvars- och arbetsfördelningen syftar till att ingen person ensam skall
handlägga en transaktion i alla led. Istället bör redovisning, betalning och
kontroll skötas av olika personer eller avdelningar inom företaget.
Det effektivaste sättet för revisorn att genomföra revisionen på är att, där
det går, förlita sig på företagets interna kontroll. Revisorn måste därför
bilda sig en uppfattning om den. Han utgår då från de upplysningar om
redovisnings- och rapporteringssystem som inhämtats i samband med den
förberedande informationsinsamlingen. Därutöver måste revisorn på de
områden där han förlitar sig på den interna kontrollen verifiera att den
fungerar på avsett sätt. Verifikation kan ske genom iakttagelser, intervjuer
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med företagets personal, granskning av dokumentation eller upprepning av
kontrollmoment.

- Substansgranskning -
Substansgranskning innebär granskning av innehållet i olika resultat- och
balansposter antingen i den löpande redovisningen eller i ett bokslut. Det
kan avse dels detaljgranskning av individuella transaktioner och saldon,
dels analys av trender och nyckeltal, så kallad analytisk granskning.
Granskning av individuella transaktioner eller saldon kan till exempel ske
genom att stämma av en kostnadspost mot kvitton, avier, räkningar m.m.
Det kan även ske genom kontakt med tredje man genom att stämma av
företagets fordringar och skulder mot uppgifter från kunder eller
leverantörer. Substansgranskning kan också omfatta fysisk observation av
tillgångar, till exempel deltagande i kontrollinventeringar eller granskning
av verifikationer, fakturor, betalningsavier eller dylikt.

- Analytisk granskning -
Analytisk granskning kan vara att jämföra redovisade siffror med
föregående års redovisade siffror, budgetsiffror eller nyckeltal för andra
företag i branschen. Granskningsmetoden används redan vid
planeringsfasen under den förberedande informationsinsamlingen och
syftet är då att öka revisorns förståelse och kunskap beträffande företagets
verksamhet samt att göra revisorn medveten om förhållanden och
utvecklingstendenser som utgör potentiella riskområden. I anslutning till
revisorns slutliga ställningstagande till årsredovisningen görs analytisk
granskning för att bekräfta att bokslutet i sin helhet är i överensstämmelse
med företagets verksamhet och med vad som kommit fram när olika
delavsnitt granskats.

4.2.3 Rapportering
All information som revisorn erhåller genom iakttagelser under
revisionsarbetets gång samt uppgifter om de granskningsåtgärder som
revisorn vidtagit skall fortlöpande dokumenteras. Dokumentationen skall
innehålla vad som har granskats och av vem, hur granskningen har utförts,
vilken omfattning granskningen haft, vilka iakttagelser och bedömningar
som gjorts samt vilka slutsatser som har dragits. Dokumentationen skall ge
revisorn underlag för de slutliga bedömningarna och rapporteringen.

Revisorn lämnar fortlöpande muntliga och skriftliga rapporter till
företagsledningen angående iakttagelser från granskningen under det
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löpande året. Syftet med rapporterna är att företaget så snart som möjligt
skall kunna åtgärda eventuellt påträffade brister. Utöver dessa rapporter
skall revisorn i ett protokoll eller annan handling anteckna påpekanden som
revisorn har framställt till styrelsen eller VD. Den handlingen skall
överlämnas till styrelsen och förvaras på ett betryggande sätt. Den
avslutande fasen i revisionsprocessen innebär att revisorn rapporterar
resultatet av sin granskning i revisionsberättelsen som följer en i
aktiebolagslagen föreskriven mall.

4.3 FAR
FAR19 är en privat intresseorganisation för auktoriserade och godkända
revisorer samt kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen.
Organisationen omfattar ca 2.300 auktoriserade revisorer. Genom
rekommendationer, uttalanden, utbildning och annat yrkesstöd bidrar FAR
till att utveckla revisorsyrket och ge ledamöterna anvisningar till att följa
god sed för branschen. (URL:http://www.far.se, 2001-04-26)

FAR är även internationellt verksamma. Det är närmast ett krav i och med
att näringslivet numera i stor utsträckning är internationaliserat. FAR är
därmed engagerad i flera internationella organisationer, däribland
International Federation of Accountants (IFAC), International Accounting
Standards Committee (IASC), den europeiska federationen FEE och
Nordiska Revisorsförbundet. Genom medlemskapet i IFAC arbetar FAR
för att de svenska rekommendationerna skall anpassas till de
internationella, så långt det är möjligt enligt svensk lag och yrkestradition.
(URL:http://www.far.se, 2001-04-26)

4.4 Revisorsnämnden – ”Kontrollorgan”
Även revisorerna ingår ett kontrakt med ägarna i företagen enligt
agentteorin som beskrevs i avsnitt 4.1. Det behövs således en
kontrollmekanism som övervakar revisorskåren. Staten har tilldelat
uppgiften till Revisorsnämnden20 (RN) som är underställda
Justitiedepartementet. RN:s mål är att säkerställa att revisorernas
verksamhet har kvalité och uppfyller etiska krav. Detta kallas fullständig
tillsyn vilket innebär att RN skall övervaka att revisorn är opartisk och
                                          

19 Organisationen Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR bytte namn den 1 mars
2001 till att heta bara FAR. Tidigare ingick endast auktoriserade revisorer i
organisationen.

20 Fram till den 1 juli 1995 fungerade Kommerskollegium som tillsynsmyndighet.
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självständig i sin revisionsutövning, att revisorn inte uppsåtligen gör orätt i
sin verksamhet eller på annat sätt förfar oredligt eller åsidosätter sina
skyldigheter som revisor. RN tillämpar bland annat Lag (1995:528) om
revisorer (RevL) som innehåller bestämmelser om utbildning, examination
och godkännande/auktorisation av revisorer. (SOU 1999:43)

4.5 God sed
Det finns sammanlagt nio regler som stadgar god revisorssed i FAR:s
vägledning för ledamöter, varav en är om oberoendet (FAR, 2001).
Oberoende regleras även i Aktiebolagslagen (ABL), i Revisorsnämndens
föreskrifter och i Lag om revisorer (se bilaga 3-5). Där inget annat anges är
källan i avsnittet FAR:s samlingsvolym, 2001. Följande fyra regler är av
intresse för denna studie och övriga redovisas i bilaga 6:

Regel 1 –Yrkesmässigt uppträdande
En ledamot21 skall alltid visa sig värd det förtroende som yrket kräver
och samvetsgrant iaktta god revisorssed i sin yrkesutövning.

Enligt 14 § 1 st RevL samt FARs regel 1 skall god revisorssed tillämpas i
revisorns yrkesutövning. God revisorssed inkluderar såväl god revisionssed
(sed vid utförande av revision) som god redovisningssed (sed vid bokföring
och extern redovisning), vilket visas i figur 9 nedan. Skillnaden mellan
dessa utgörs av att god redovisningssed är en norm för revisorn att granska
mot medan god revisionssed är en norm för hur han skall gå tillväga.
Kravet på god revisorssed begränsas inte till den lagstadgade revisionen
utan gäller i princip alla revisorns uppdrag, därmed även konsultuppdrag,
och även hans uppträdande i och i viss mån utanför hans yrkesutövande
(SOU 1999:43).

     God

        redovisnings-

                      sed

God revisorssed

God
revisionssed

God
redovisnings-

sed

Figur 9 God revisorssed

                                          
21 En ledamot = en revisor som är med i FAR
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Regel 2 –Oberoende
En ledamot skall utöva sitt yrke självständigt och objektivt och måste
därför alltid vara oberoende i sitt ställningstagande när han eller hon
utför ett uppdrag. Finns inte denna förutsättning, skall ledamoten
avböja eller avsäga sig uppdraget. Detta gäller likaledes om det finns
omständigheter som kan ge anledning till befogat tvivel om
ledamotens oberoende.

Oberoenderegeln sätter gränserna för revisorns uppdrag vad beträffar
revisionsuppdrag och konsultverksamhet utöver dessa. Enligt regeln får
revisorn inte uttala sig yrkesmässigt om han eller hans byrå kan anses vara
jävig i förhållande till klientföretaget. Detta gäller såväl det faktiska
oberoendet, det vill säga att revisorn inte låtit sig påverkas i sin
självständighet, som det synliga oberoendet som innebär att en revisor skall
uppträda på ett sådant sätt att hans oberoende inte kan ifrågasättas av en
utomstående22 (Moberg, 1986). Kravet på det synliga oberoendet gäller
speciellt i sådan konsultverksamhet i samband med revisionsuppdrag som
innebär att revisorn granskar viss information och lämnar utlåtande om
denna. Ett exempel på sådan verksamhet är när revisorn analyserar ett
flertal investeringsalternativ och gör en bedömning av möjliga utfall.

Oberoenderegeln tillsammans med kravet på tystnadsplikt (regel 5) och
kompetens (regel 9) är grunden för att skapa förtroende för revisorns
arbete. Det är viktigt att samtliga intressenter i företaget och
företagsledningen har förtroende för revisorn. Om företagsledningen saknar
förtroende för revisorn finns risken att revisorn inte får tillgång till
nödvändig information från företaget. En sådan situation bör undvikas för
att kunna ge tillförlitlig information till intressenterna. Konsekvensen av ett
förlorat förtroende är därmed försämrad kvalité på revisionen. (FAR, 2000)

Regel 3 –Oförenlig verksamhet
En ledamot får inte bedriva verksamhet som är oförenlig med
yrkesplikterna som oberoende revisor.

Denna regel skall kopplas till 15 § RevL där det stadgas att revisorn inte får
utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet om utövandet kan rubba
hans opartiskhet eller självständighet. Till revisionsverksamhet enligt FAR
räknas:
                                          
22 Istället för faktiskt och synligt oberoende används i litteraturen ibland de engelska
termerna independence in fact & independence in appearance.
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• arbete som avser revision och redovisning samt rådgivning som hänger
samman därmed,

• biträde som avser deklarationsärenden samt andra skatte- och
avgiftsärenden,

• rådgivning inom andra områden som ligger revisionsyrket nära där
revisorn eller revisorns byrå har kompetens.

Vad regel 3 och 15 § RevL egentligen säger är att all verksamhet som inte
rubbar den oberoende ställningen är tillåten. Revisorn måste därför inför
varje uppdrag, med hjälp av regler och rekommendationer, avgöra om
uppdraget kan genomföras med självständighet och objektivitet. Han måste
dessutom ta hänsyn till hur en utomstående betraktare uppfattar åtagandet
av uppdraget. Definitionen av begreppet revisionsverksamhet kan sägas
innefatta såväl en renodlad som utvidgad roll. Den renodlade rollen innebär
att den valde revisorn endast utför lagstadgad revision (se bilaga 3, ABL 10
kap. 3 §) och ger råd i anslutning till iakttagelser vid granskningen (p1).
Den utvidgade rollen innebär istället att den valde revisorn dessutom
utnyttjas som rådgivare i en vidare bemärkelse inom sitt naturliga
kompetensområde (p3). (FAR, 2000)

Det finns en tidigare undersökning om revisorn som konsult och rådgivare
som visar hur revisorernas tidsinsats under året fördelade sig på olika
revisions- och konsultaktiviteter (Jägerhorn, 1981). Enligt Arbnor & Bjerke
(1977) kan möjligheten att använda sig av erfarenheter från en tidigare
likartad undersökning skifta beroende på forskarens synsätt. Enligt vårt
systemsynsätt utgör resultatet från en undersökning inte en teori, utan vi
utnyttjar istället erfarenheterna från den tidigare undersökningen endast
som tankehjälp i form av analogier. Undersökningen visade att 49% av
tiden ägnades åt konsultaktiviteter och 51% åt revisionsaktiviteter.
Revisorns arbete bestod således till cirka 50% av andra uppgifter än
revisionsverksamhet. Revisorns omfattning av konsultuppdrag avgörs av
revisorns kunskap, erfarenhet och förhållanden i övrigt till klienten. (FAR,
2000)

Det kan uppstå situationer som strider mot lagen men som enligt FAR:s
regler skulle kunna uppfattas som tillåtna. Dessa fall behandlas av
Revisorsnämnden och kan leda till disciplinåtgärder såsom erinran, varning
eller upphävande av auktorisation.



Referensram

34

Regel 4 –Yrkesutövning
En ledamot skall genomföra sina yrkesuppgifter omsorgsfullt, så att
han eller hon får ett tillfredsställande underlag för sina bedömningar.
En ledamot är skyldig att beakta god redovisnings- och revisionssed.
Om en ledamot enligt gällande lag eller med uppdragsgivarens
medgivande anlitar en medarbetare som är anställd av ledamoten
eller ledamotens byrå, sker detta på ledamotens ansvar. Även vid
samarbete med andra revisorer måste ledamoten vara medveten om
sitt eget ansvar.

Det bör observeras att lagen skiljer på den situation där revisorn arbetar
som vald revisor i klientföretaget och den där han arbetar som biträdande.
En vald revisor bär ansvaret för revisionsuppdraget och skall intyga en
avslutad revision med sin underteckning i revisionsberättelsen. På vissa
uppdrag krävs det att revisorn anlitar en specialist inom t ex skatter, ADB,
eller juridik. Revisorn har då även ansvaret för dessa specialister samt
andra revisorer som deltar i revisionsprocessen.

När en revisor eller dennes byrå utför konsultuppdrag åt en klient som de
även reviderar får revisorn inte åta sig sådana uppgifter som kan försvåra
att revisionen genomförs med självständighet och objektivitet. Detta gäller
också hur situationen kan uppfattas av en utomstående betraktare, det vill
säga synligt oberoende. Om kombinationen av revisions- och
konsultuppdrag är sådan att förtroendet för revisorn kan rubbas, får varken
han eller byrån åta sig båda uppdragen. Ett exempel på gränsdragningen
mellan tillåtna och förbjudna uppgifter illustreras i tabell 4 nedan.

Den valda
revisorn

Medarbetare
på samma
uppdrag

Medarbetare på
samma byrå

Fristående
redovisnings-

eller
revisionsbyrå

Löpande
bokföring

ALDRIG ALDRIG Om vissa krav
är uppfyllda23

OK

Huvud bokföring ALDRIG ALDRIG OK OK
Årsbokslut ALDRIG ALDRIG OK OK

Råd för
redovisningen

OK OK OK OK

Tabell 4 Revisorns tillåtna och inte tillåtna uppgifter, FAR 2000
                                          
23 Kraven framställs i bilaga 4, Revisorsnämndens föreskrifter 8 § andra stycket.
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Den utvidgade revisorsrollen är inte styrd av bestämda regler utan styrs
snarare av vad klienten anser sig behöva och i vilken grad revisorn är
oberoende. Det måste dock dras en gräns mellan tillåten och förbjuden
verksamhet och FAR har i anvisningarna till den fjärde regeln satt den med
hjälp av beslutsprocessen.

Företagens beslutsprocess kan enligt Blomberg (1973) delas in i följande
led:

1. Problemformulering
2. Klarläggande av möjliga handlingsalternativ
3. Värdering av dessas konsekvenser
4. Rangordning
5. Beslut

Modellen klargör de steg i en beslutsprocess där revisorn skulle kunna vara
deltaktig som en följd av ett konsultuppdrag. En revisor får aldrig ta på sig
ansvar och befogenheter som företagsledningen har. Detta innebär att han
inte får delta i beslutsfattandet och måste se till att klienten kan fatta det
beslut som revisorns konsultverksamhet ger upphov till med bibehållen
självständighet och valmöjlighet. En anledning till att revisorn i begränsad
omfattning skall delta i beslutsprocessen är att han inte, som ett led i
revisionsprocessen, skall granska resultatet av egna bedömningar, så kallad
självgranskning. Detta innebär, enligt oss, att revisorn kan delta i
framtagning av olika alternativ men inte favorisera eller rangordna dem
enligt till exempel alternativens påverkan på resultatet.

4.6 En sammanfattning av referensramen
Syftet med referensramen var att beskriva revisorns olika roller genom att
relatera till lagar, rekommendationer och företagsekonomiska teser. Den
första delen av kapitlet betonade vikten av revisorns roll som
kontrollmekanism i samhället. Denna roll behövs för att intressenterna till
företagen skall få tillgång till redovisningsinformation som visar en
rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Beskrivningen av
revisionsprocessen var relevant, både för oss och läsaren,  för att skapa
förståelse för revisorernas revisionsarbete, som trots allt är deras
huvudsakliga arbetsuppgift. Revisionsprocessen skapar också en förståelse
för varför revisorer ofta anlitas som konsulter. Enligt FAR får revisorn
genom konsultuppdrag en möjlighet till att bättre lära känna företagets
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verksamhet och bransch vilket i sin tur underlättar revisionsprocessen.
Konsultverksamhet kan dock bara utföras i en begränsad omfattning på
grund av att revisorn i sitt yrkesutövande skall tillämpa god revisorssed.
Syftet med att ge ett perspektiv på obereonderegleringen i FAR:s regler var
bland annat att visa det komplexa regelverk som i dagsläget styr revisorns
arbete.
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5  EMPIRI
I empirikapitlet kommer vi att presentera svaren från enkätundersökningen.
Dispositionen i kapitlet följer frågorna i enkäten och vi har valt att dela upp
det i fyra delar. Den första delen visar frågorna som utgör
bakgrundsvariabler och de tre sista delarna innehåller empirin som ger svar
på våra tre problemformuleringar. Svaren från dessa presenteras genom att
först förklara syftet med frågan och därefter visas resultatet dels för hela
populationen och dels för de fyra delpopulationerna, se tabell 5 nedan. I
vissa fall redovisas resultatet även fördelat på region eller storlek på byrå.
Där det förekommer signifikanta skillnader redovisas de i bilaga 8.

Delpopulation =
Sratum

Område & storlek på byrån

A Stora byråer i Stockholm
B Små byråer i Stockholm
C Stora byråer i Östergötland
D Små byråer i Östergötland

Tabell 5 De fyra strata

5.1 DEL I – Bakgrundsvariabler

5.1.1 Fråga 1 - Kön
21,1% av respondenterna var kvinnor vilket motsvarar könsfördelningen i
populationen där andelen kvinnor var 21,3%. Endast stratum C, det vill
säga respondenter från stora byråer i Östergötland har en avvikande
fördelning mellan kvinnor och män ty andelen kvinnor är endast 8,3%. Vi
anser dock att detta inte har så stor betydelse då könsfördelningen inte har
använts som en variabel i övriga körningar utan betraktas mer som
bakgrundsstatistik.

Stratum A B C D Total
Kön n i % n i % n i % n i % n i %
Man 28 75,7% 11 78,6% 11 91,7% 6 75% 56 78,9%
Kvinna 9 24,3% 3 21,4% 1 8,3% 2 25% 15 21,1%
TOTAL 37 100% 14 100% 12 100% 8 100% 71 100%

Tabell 6 Könsfördelning
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5.1.2 Fråga 2 -Arbetslivserfarenhet
Figur 10 illustrerar fördelningen av respondenternas arbetslivserfarenhet
som auktoriserade. I kolumnen längst till höger kan utläsas att 7% av de
svaranden har arbetat som auktoriserade revisorer i mindre än 5 år. 16,9%
har arbetslivserfarenhet mellan 5-10 år och 46,5% har 11-20 år. Cirka en
tredjedel har arbetslivserfarenhet mer än 20 år.

Det finns signifikanta skillnader mellan de fyra strata då stratum C och D
inte har några respondenter med arbetslivserfarenhet kortare än 5 år medan
i stratum A och B är dessa andelar 10,8% respektive 7,1%.

0%
20%
40%
60%
80%

100%

mer än 20 år 35,1 21,4 33,3 12,5 29,6

11-20 år 32,4 64,3 50 75,0 46,5

5-10 år 21,6 7,1 16,7 12,5 16,9

mindre än 5 år 10,8 7,1 7,0

A B C D Total

Figur 10 Fördelning av arbetslivserfarenhet

5.1.3 Fråga 3 – Storlek på byrån
Denna fråga avser att skilja på små och stora byråer genom en indelning
som baseras på lokal byrå, nationell byrå och byrå med internationellt
samarbete. Ett alternativ hade varit att vi kunde ha frågat hur många
anställda som finns i Sverige på den byrå som respondenten är anställd. I
testet av enkäten framgick det att en sådan bedömning kan vara svår att
göra och istället föreslogs den här indelningen.

Byrå i urvalet Byrå i enkäten Frekvens Procent
Liten byrå Lokal byrå 13 18,3
 Liten byrå Nationell Byrå 9 12,7
Stor byrå Byrå med internationellt samarbete 49 69,0

TOTAL 71 100,0

Tabell 7 Fördelning av respondenterna från de olika byråerna
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5.1.4 Fråga 4 - Region
På motsvarande sätt som i fråga 3 var även fråga 4 ”en kontrollfråga” för
att kunna försäkra oss om att respondenten fortfarande arbetar på en byrå
som ingår i rätt delpopulation. En sammanställning av respondenterna finns
i figur 11 nedan.

Målpopulation
71 av 150 (47%)

Stockholm
51 av 110 (46%)

Östergötland
20 av 40 (50%)

Stratum A
37 av 70 (53%)

Stratum B
14 av 40 (35%)

Stratum C
12 av 22 (55%)

Stratum D
8 av 18 (44%)

Figur 11 Sammanställning av antal bearbetade enkäter

5.1.5 Fråga 5 - Kundbas
Enligt förundersökningen skiljer sig landsorts- och storstadsbyråerna åt
beträffande kundbas. Den kan påverka hur respondenterna har svarat på
våra frågeställningar, speciellt frågan om tidsfördelningen mellan
revisions- och konsultverksamhet. Det finns flera sätt att definiera
skillnader mellan små-, medelstora och stora företag. Vi har här utgått ifrån
antalet anställda.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

> 250 anställda 44,4 2,4 9,8 0,0 25,0

51-250 ans tällda 21,3 4,9 9,5 5,9 14,2

6-50 anställda 16,3 27,4 38,3 41,1 25,1

<  5 ans tällda 17,8 65,4 40,7 53,0 35,3

A B C D Total

Figur 12 Kundbas per stratum i %

Figur 12 visar hur kundbasen skiljer sig åt mellan de olika strata. Siffrorna i
tabellen är i procent och anger hur stor andel av respondenternas kunder
som är till exempel stor- eller småföretag. Det kan konstateras att de små
byråerna, det vill säga stratum B och D, har en dominerande andel små
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klientföretag. I stratum B är andelen små kunder 65% och andelen
klientföretag med 6-50 anställda är 27%. Stratum D, har motsvarande
procentsatser 53% respektive 41%. I detta stratum finns det inga
respondenter som har storföretag som kunder.

När det gäller de stora byråerna, det vill säga stratum A och C, ökar
andelen större klientföretag. I stratum A har respondenterna över 40% stora
klientföretag. Resten av kundbasen i detta stratum sprids någorlunda jämt
mellan mindre företagsstorlekar då 18% av kunderna har mindre än 5
anställda, 16% har 6-50 anställda och 21% har klientföretag med 51-250
anställda. Stratum C har däremot fler små klientföretag då 79% av
kundföretagen har mindre än 50 anställda (38,3%+40,7%). Däremot är
andelen stora kunder 10% vilket är lägre jämfört med byråer av samma slag
i Stockholm (stratum A).

5.2 DEL II – Tidsfördelning mellan revisions- och
konsultverksamhet

5.2.1 Fråga 6 – Fördelning av tidsinsats
Syftet med frågan är att skilja på i vilken grad revisorns arbetsuppgifter
utgörs av renodlad revision (alternativ 1, 2, 3) eller av konsultverksamhet.
Administrativt arbete och utbildning har inget samband med vårt syfte med
frågan. Alternativet utgör ett så kallat utfyllnadsalternativ för att
respondenten skall ha möjligheten att uppge tidsinsatsen även för sådant
arbete eftersom det ingår i den totala arbetstiden. De flesta revisorer
använder sig av en faktureringsdatabas och har därmed enklare att svara på
frågan då de ej behöver göra en omräkning för att utesluta utbildning och
administrativt arbete från total arbetstid.

Alternativen är framtagna med avsikt på de vanligast förekommande
konsultverksamheterna som revisorn står inför. Det sista alternativet, övrig
konsultverksamhet omfattar t ex konsultområden som nämns i fråga 7. I
den andra och tredje kolumnen i tabell 8 nedan redovisas den minsta,
respektive den största, procentsatsen som respondenterna har angivit.
Kolumnen till höger visar samtliga respondenters genomsnittliga tidsinsats
för varje arbetsuppgift.
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Verksamhet Min.
%

Max.
%

Genomsnittlig
tidsinsats i %

Granskning av redovisning, intern
kontroll och bokslut

10* 90 33,9

Granskning av styrelsens och
företagsledningens förvaltning

0* 40 11,6

Rådgivning i redovisnings- och
interna kontrollfrågor i samband
med revision

0 30 9,4

R
enodlad revision

Biträde vid bokslutsarbetet 0 40 7,5
Uppläggning av nya redovisnings-
och kalkylsystem

0 5 0,7

Skattekonsultation 0 50 8,9
Biträde vid företagsaffärer 0 70** 8,4
Rådgivning i budgetfrågor 0 10 0,9
Administrativt arbete samt
utbildning

0 50 8,8

Övrig konsultverksamhet 0 60*** 10,1

K
onsultverksam

het

TOTAL ~100 %

Tabell 8 Revisorernas fördelning av arbetstid

Den största delen av respondenternas arbetstid går åt granskningsarbete då
dess andel är 46% (33,9+11,6) av deras totala arbetstid. Rådgivning i
redovisnings- och interna kontrollfrågor i samband med revision tar upp
9% av deras tid. Eftersom det näst sista alternativet avser administrativt
arbete och utbildning, vilka inte kan likställas med konsultverksamhet, har
vi räknat om andelarna för renodlad revision och konsultverksamhet utan
att alternativet finns med. Andelen för renodlad revision är då 60% och
40% för konsultverksamheten.

I denna fråga hade respondenterna möjligheten att kommentera sin
tidsfördelning. Vi har valt ut svaren från respondenterna som har angett
avvikande stora konsultinsatser eller en låg tidsinsats som går åt revision.
Dessa är markerade med en stjärna i tabell 8.

* Respondenten arbetar som specialist inom områdena internrevision och
’corporate governance’.
** Respondenten är en specialist inom företagsförvärv och arbetar endast
30% av sin tid med revision.
*** Respondenten arbetar mycket med börsgranskningar.
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Figur 13 nedan visar samma sak som tabell 4 fast fördelat på renodlad
revisionsverksamhet och konsultverksamhet i de olika strata. Staplarna i
figuren är nästan identiska vilket innebär att det inte finns signifikanta
skillnader mellan de olika strata när det gäller fördelningen av arbetstid.
Detta styrks även av de höga ANOVA -värden som finns redovisade i
bilaga 8.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Konsultverksamhet 37,5 44,6 40,3 41,7 40,0

Renodlad revision 62,5 55,4 59,7 58,3 60,0

A B C D Total

Figur 13 Revisorernas fördelning av arbetstid

- Fördelningen av arbetstid beroende på antal år som auktoriserad -
Vi har även undersökt huruvida respondenternas arbetslivserfarenhet
påverkar deras konsultinsatser. Detta har gjorts genom att dela
respondenterna i revisionsorienterade- och konsultorienterade revisorer. De
respondenter som utför konsultverksamhet mer än 50% av sin totala
arbetstid har klassificerats som konsultorienterade. Syftet med denna
uppdelning var att kunna dela upp samtliga respondenter i två olika grupper
beroende på om de använder en dominerande24 del av sin arbetstid åt
revision eller åt konsultation.

Dessa grupper har sedan jämförts med bland annat respondenternas
erfarenhet, där vi gjort ytterligare en omkodning. Respondenterna har då
återigen delats in i två grupper men denna gång beror uppdelningen på om
de arbetat som auktoriserade mer eller mindre än 10 år. Resultatet från
bearbetningen finns redovisat i tabell 9 nedan.

                                          
24 Över 50%
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Antal år som auktoriserad Mindre än 10 år Mer än 10 år
Antal Andel i % Antal Andel i %

Revisionsorienterade 10 58,8 32 59,3
Konsultorienterade 7 41,2 22 40,7

Tabell 9 Konsultorienterade respondenter fördelat efter yrkeserfarenhet

Cirka 59% av respondenterna, oavsett arbetslivserfarenhet, är
revisionsorienterade i sitt arbete. Det kan således inte sägas att äldre
revisorer med mer erfarenhet utför mer konsulverksamhet än deras kollegor
som arbetat i branschen en kortare tid.

- Andelen konsultorienterade revisorer i varje region -
Region Stockholm Östergötland

Antal Andel i % Antal Andel i %
Revisionsorienterade 29 56,9 13 65,0
Konsultorienterade 22 43,1 7 35,0

Tabell 10 Konsultorienterade respondenter fördelat efter region

Av tabell 11 framgår att andelen revisionsorienterade respondenter i
Östergötland är 65% vilket är något högre än i Stockholm där motsvarande
procentsats är 57%.

- Andelen konsultorienterade revisorer i små och stora byråer -
För att utnyttja den nya fördelningen i revisions- och konsultorienterade
respondenter har vi kontrollerat om det till exempel kan sägas att i en liten
byrå finns det fler revisionsorienterade revisorer. Resultatet på detta anges i
tabell 10.

Storlek på byrån Liten byrå Stor byrå
Antal Andel i % Antal Andel i %

Revisionsorienterade 15 68,2 27 55,1
Konsultorienterade 7 31,8 22 44,9

Tabell 11 Konsultorienterade respondenter fördelat efter storlek på byrån

Respondenterna i de små byråerna är till 68,2% revisionsorienterade. I de
stora byråerna finns det ingen signifikant skillnad mellan dessa grupper av
revisorer utan andelarna är 55,1% för revisionsorienterade och 44,9%
konsultorienterade revisorer.
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5.3 DEL III –  Konsultverksamheter som revisorn kan
utföra utan att den oberoende ställningen påverkas

5.3.1 Fråga 7 – Faktiskt oberoende
Syftet med fråga 7 är att få veta vad revisorn, utöver revisionsarbete, kan
utföra i enlighet med kravet på god revisorssed. Svarsalternativen är fler än
i fråga sex, då vi har strävat efter att få med så många olika konsult-
verksamheter som möjligt. Eftersom frågan har 21 alternativ var det svårt
att redovisa svaren på ett lättöverskådligt sätt. Vi har därför valt att numrera
alternativen i enkäten och hänvisar till dessa i texten och i tabellerna.

Resultatet från fråga 7 kommer att redovisas i tre delar. Först kommer vi att
presentera resultatet för samtliga respondenter. Därefter visas svaren
uppdelade enligt två faktorer: region och storlek på byrån.

- Tillåtna konsultverksamheter -
De konsultverksamheter som de flesta av respondenterna anser vara
möjliga att ingå i revisors uppgifter redovisas i tabell 12 nedan. Minst 70%
av samtliga svaranden anser att följande sju arbetsområden kan utföras
enligt kravet på god revisorssed: ’Rådgivning i redovisnings- och interna
kontrollfrågor’ (9), ’Övrig skatterådgivning’ (21) och ’Rådgivning i
miljöredovisning’ (5), ’Biträde vid företagsaffärer’ (10), ’Rådgivning i
budgetfrågor’ (16), Rådgivning vid upprättande av reskontra’ (3), och
’Biträde vid bokslutsarbete’ (1).

Nr i
enkäten

Konsultverksamhet Andel av
svaranden

i %
9 Rådgivning i redovisnings- och interna

kontrollfrågor 95,7
21 Övrig skatterådgivning 91,4
5 Rådgivning i miljöredovisning 84,3
10 Biträde vid företagsaffärer 78,6
16 Rådgivning i budgetfrågor 72,9
3 Rådgivning vid

upprättande av reskontra 71,4
1 Biträde vid bokslutsarbete 70,0
15 Förbättring av lagerkontrollen 64,3
11 Analys av investeringsalternativ 58,6
20 Upprättande av skattedeklarationer 54,3
2 Uppläggning av nya redovisnings- och

kalkylsystem 52,9

Tabell 12 Tillåtna konsultverksamheter enligt majoriteten
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- Förbjudna konsultverksamheter -
De konsultverksamheter som, enligt majoriteten av respondenterna, inte
anses vara förenliga med kravet på god revisorssed redovisas i tabell 13
nedan. Följande sex konsultverksamheter har mindre än 30% av samtliga
respondenter angivit att de ingår i revisors uppgifter enligt god revisorssed.
Den konsultverksamhet som enligt respondenterna stämmer minst överens
med kravet på god revisorssed är ’Deltagande i produktions-
omläggningsprocesser’ (14) vilket endast 4,3% har kryssat för. Andra
verksamheter med väldigt låg frekvens är ’Rådgivning i marknadsföring’
(7), ’Rekrytering av personal’ (6), ’ Upprättande av avtal’ (12),
’Upprättandet av organisationsplan’ (8) samt ’Medverkan vid upprättandet
av prognoser och andra framtidsbedömningar’ (17).

Nr i
enkäten

Konsultverksamhet Andel av
svaranden i %

19 Utveckling av ledningens
styrning- och beslutsystem 44,3

4 Upprättande av lönsamhetsrapporter 38,6
18 IT –relaterade tjänster 37,1
13 Medverkan vid förhandlingssituationer 34,3
17 Medverkan vid upprättandet av prognoser

och andra framtidsbedömningar 22,9
8 Upprättande av organisationsplan 20,0
12 Upprättande av avtal 15,7
6 Rekrytering av personal 14,3
7 Rådgivning vid marknadsföring 10,0
14 Deltagande i produktions-

omläggningsprocesser 4,3
Tabell 13 Ej tillåtna konsultverksamheter enligt majoriteten

- Region -
Vad beträffar skillnader mellan de olika regionerna kan det konstateras att
respondenterna från Östergötland har i genomsnitt kryssat för 58,6% av
konsultverksamheterna där motsvarande siffra för Stockholmsregionen är
något lägre, det vill säga 45,6%.

Svarsfrekvenserna i respektive region för de olika konsultverksamheterna
visas i figur 14 nedan. Siffran till vänster anger numret på
konsultverksamheten och siffran på staplarna visar hur många procent av
svaranden i respektive region som anser att verksamheten ingår i revisorns
uppgifter enligt kravet på god revisorssed.
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Figur 14 Konsultverksamheter enligt god revisorssed i de två regionerna

Det kan lyftas fram fem konsultverksamheter där åsikterna varierar
signifikant mellan respondenterna från Östergötland och Stockholm.

• 3- ’Rådgivning vid upprättande av reskontra’ vilket samtliga
svaranden från Östergötland ansåg vara förenlig med god revisorssed
men endast 60,8% av respondenterna i Stockholm ansåg likadant.

• 5- ’Rådgivning i miljöredovisning’ har samtliga respondenter från
Östergötland kryssat för. Motsvarande siffra för svaranden från
Stockholm är 78,4%.

• 11- ’Analys av investeringsalternativ’ får utföras enligt 78,9% av
svaranden från Östergötland men endast hälften, 51%, av
respondenterna i Stockholm anser likadant.

• 15- ’Förbättring av lagerkontrollen’ kan ingå i revisors uppgifter
enligt 94,7% av svaranden från Östergötland men endast enligt 52,9%
av respondenterna i Stockholm.

• 16- ’Rådgivning i budgetfrågor’ får utföras enligt 94,7% av
respondenterna i Östergötland men endast enligt 64,7% i Stockholm.
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- Storlek på byrån -
I figur 15 har vi sammanställt resultatet från fråga 7 uppdelat i små och
stora byråer. Samtliga tal är i % och anger hur stor andel av respondenterna
som arbetar på små respektive stora byråer och anser att dessa
konsultverksamheter kan utföras enligt kravet på god revisorssed. Stora
byråer utgörs av stratum A och C och små byråer av B och  D.
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Figur 15 Konsultverksamheter enligt god revisorssed i de små och stora
byråerna

Sammanfattningsvis kan det konstateras att respondenterna i små byråer
har i genomsnitt kryssat för 61% av alternativen. Motsvarande siffra för
svaranden i de stora byråerna är lägre, det vill säga 44%. Det finns fem
konsultområden som visar skillnader mellan respondenterna i de två typer
av byråerna.

• 8- ’Upprättande av organisationsplan’ anser 36,4% av svaranden i
små byråer ingå i revisorns uppgifter enligt kravet på god
revisorssed. Endast 12,5% av respondenterna i stora byråer har svarat
likadant.
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• 10- ’Biträde vid företagsaffärer’ är en ”naturlig” arbetsuppgift för
revisorer enligt 95,5% av respondenterna i de små byråerna men
endast 70,8% i de stora byråerna.

• 12- ’Upprättande av avtal’ får utföras enligt 36,4% av svaranden i
små byråerna. Motsvarande siffra för de stora byråerna stannar på
6,3%.

• 16- ’Rådgivning i budgetfrågor’ kan ingå i revisors uppgifter enligt
90,9% av respondenterna i de små byråerna. Endast 64,6% av
svaranden i stora byråer anser likadant.

• 17- ’Medverkan vid upprättandet av prognoser och andra
framtidsbedömningar’ visar den största skillnaden mellan de olika
typerna av byråer. 45,5% av respondenterna i små byråer anser att
den ingår i revisors arbetsuppgifter men endast 12,5% av kollegorna
i de stora byråerna delar denna uppfattning.

5.3.2 Fråga 8 – Synligt oberoende
Syftet med fråga 8 är att undersöka vilka konsultverksamheter som revisorn
anser ingår i revisorns arbetsuppgifter i den bemärkelsen att det inte
påverkar intressenternas förtroende för honom. Positiv påverkan innebär att
respondenterna anser att konsultverksamheten förbättrar allmänhetens
förtroende för revisorn medan negativ påverkan innebär att förtroendet
försämras. De olika delfrågorna är framtagna enligt fråga 6 och 7 men med
hänsyn till vilka verksamheter som kan ifrågasätta allmänhetens förtroende
för revisorn. Anledningen till att delfrågorna i fråga 7 och 8 inte stämmer
överens är att fråga 8 inte skall vara alltför omfattande. I tabellerna
hänvisar vi till delfrågorna med hjälp av numren på delfrågorna. Samtliga
delfrågor finns redovisade i tabell 14 nedan. I den andra kolumnen anges
huruvida påverkan är positiv eller negativ.

Den ursprungliga skalan hade fem alternativ. Alternativen ’starkt positiv
påverkan’ och ’något positiv påverkan’ kodades om till ’positiv påverkan’.
De negativa svarsalternativen kodades också om på samma sätt. Syftet med
detta var att få fram resultat som har större svarsfrekvens per alternativ och
är lättöverskådligt.
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Verksamhetsområde Positiv/
Negativ

påverkan

Genomsnittligt
betyg

1. Biträde vid bokslutsarbete Ingen 0,03
2. Rådgivning i redovisnings- och

interna kontrollfrågor
Positiv 0,61

3. Uppläggning av nya
redovisnings- och kalkylsystem

Ingen 0,01

4. Skattekonsultation Positiv 0,54
5. Biträde vid företagsaffärer Positiv 0,34
6. Medverkan i

förhandlingssituationer
Negativ -0,43

7. Analys av investeringsalternativ Ingen -0,07
8. Utveckling av ledningens

styrning- och beslutsystem
Negativ -0,16

9. Medverkan vid upprättandet av
prognoser

Negativ -0,52

10. Upprättande av
lönsamhetsrapporter

Negativ -0,33

Tabell 14 Konsultverksamheters påverkan på förtroendet för revisorn

Resultatet från fråga 8 skall även redovisas med hjälp av figurer 16-22
nedan där staplarna anger respondenternas genomsnittliga svar. Figur 16
nedan visar resultatet för samtliga respondenter som en sammanfattning av
tabell 14 ovan.
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Figur 16 Konsultverksamheters påverkan på förtroendet för revisorn
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Vi har delat upp resultatet från fråga 8 i de fyra strata för att på ett tydligare
sätt illustrera svaren från varje strata.

- Stratum A: Stora byråer i Stockholm -
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Figur 17 Konsultverksamheters påverkan på förtroendet enligt stratum A

Enligt respondenterna i stora byråer i Stockholm har följande tre
konsultverksamheter en positiv påverkan på allmänhetens förtroende för
revisorn (siffran inom parentes anger medelvärdet).

• 2-Rådgivning i redovisnings- och interna kontrollfrågor (0,6)
• 4-Skattekonsultation (0,5)
• 5-Biträde vid företagsaffärer (0,1)

Följande konsultverksamheter har, enligt respondenterna i stratum A,
negativ påverkan på förtroendet:

• 3-Uppläggning av nya redovisnings- och kalkylsystem (-0,2)
• 6-Medverkan i förhandlingssituationer (-0,6)
• 7-Analys av investeringsalternativ (-0,4)
• 8-Utveckling av ledningens styrning- och beslutsystem (-0,3)
• 9-Medverkan vid upprättandet av prognoser… (-0,8)
• 10-Upprättandet av lönsamhetsrapporter (-0,5)

Enligt de svaranden från stora byråer i Stockholm har det ingen påverkan
på allmänhetens förtroende för revisorn om han biträder vid bokslutsarbetet
hos en revisionsklient (delfråga 1) då medelvärdet på detta är 0,0.
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- Stratum B: Små byråer i Stockholm -
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Figur 18 Konsultverksamheters påverkan på förtroendet enligt stratum B

Respondenter från små byråer i Stockholm kan anses vara mer vidsynta vad
gäller revisorernas konsultverksamhet åt en revisionsklient då de flesta
verksamhetsområden har positiva värden. Enligt respondenterna i detta
stratum har följande sju konsultverksamheter en positiv påverkan på de
utomståendes förtroende för revisorn.

• 1-Biträde vid bokslutsarbete (0,4)
• 2-Rådgivning i redovisnings- och interna kontrollfrågor (0,7)
• 3-Uppläggning av nya redovisnings- och kalkylsystem (0,5)
• 4-Skattekonsultation (0,3)
• 5-Biträde vid företagsaffärer (0,3)
• 7-Analys av investeringsalternativ (0,2)
• 8-Utveckling av ledningens styrning- och beslutsystem (0,2)

Delfråga 6; Medverkan i förhandlingssituationer var den enda
konsultverksamheten som enligt de svaranden från små byråer i Stockholm
påverkar förtroendet för revisorn negativt. Medelvärdet på delfråga 6 är -
0,5.

Följande konsultverksamheter har, enligt respondenterna i stratum B, ingen
påverkan på förtroendet:

• 9-Medverkan vid upprättandet av prognoser… (0)
• 10-Upprättandet av lönsamhetsrapporter (0)
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- Stratum C: Stora byråer i Östergötland -
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Figur 19 Konsultverksamheters påverkan på förtroendet enligt stratum C

Enligt respondenterna från stora byråer i Östergötland har följande fyra
konsultverksamheter en positiv påverkan på de utomståendes förtroende för
revisorn:

• 2-Rådgivning i redovisnings- och interna kontrollfrågor (0,5)
• 4-Skattekonsultation (0,7)
• 5-Biträde vid företagsaffärer (0,7)
• 7-Analys av investeringsalternativ (0,2)

Följande konsultverksamheter har, enligt respondenterna i stratum C,
negativ påverkan på förtroendet:

• 8-Utveckling av ledningens styrning- och beslutsystem (-0,3)
• 9-Medverkan vid upprättandet av prognoser… (-0,6)
• 10-Upprättandet av lönsamhetsrapporter (-0,3)

Enligt de svaranden från stora byråer i Östergötland har följande tre
verksamhetsområden ingen påverkan på förtroendet:

• 1-Biträde vid bokslutsarbete (0)
• 3-Uppläggning av nya redovisnings- och kalkylsystem (0)
• 6-Medverkan i förhandlingssituationer (0)
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- Stratum D: Små byråer i Östergötland -
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Figur 20 Konsultverksamheters påverkan på förtroendet enligt stratum D

Enligt respondenterna i små byråer i Östergötland har följande fem
konsultverksamheter en positiv påverkan på allmänhetens förtroende för
revisorn:

• 2-Rådgivning i redovisnings- och interna kontrollfrågor (0,7)
• 3-Uppläggning av nya redovisnings- och kalkylsystem (0,3)
• 4-Skattekonsultation (0,7)
• 5-Biträde vid företagsaffärer (0,5)
• 7-Analys av investeringsalternativ (0,5)

Följande konsultverksamheter har, enligt respondenterna i stratum A,
negativ påverkan på förtroendet:

• 6-Medverkan i förhandlingssituationer (-0,2)
• 9-Medverkan vid upprättandet av prognoser… (-0,2)
• 10-Upprättandet av lönsamhetsrapporter (-0,2)

Enligt de svaranden från små byråer i Östergötland har det ingen påverkan
på allmänhetens förtroende för revisorn om han biträder vid bokslutsarbetet
hos en revisionsklient (delfråga 1) eller deltar i utvecklingen av ledningens
styrning- och beslutsystem (delfråga 8) då medelvärdet på dessa är 0,0.
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- Region -
Figur 21 nedan visar resultatet på fråga 8 uppdelat efter de regioner
respondenterna tillhör.
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Figur 21 Konsultverksamheters påverkan på förtroendet för revisorn enligt
de två regionerna

Det finns två konsultverksamheter som visar en signifikant skillnad mellan
respondenterna i Stockholm och Östergötland.

• 6- ’Medverkan i förhandlingssituationer’ anser respondenterna i
Stockholm skada förtroendet för revisorn medan deras kollegor i
Östergötland inte ser någon påverkan.

• 7- ’Analys av investeringsalternativ’ visar att respondenterna i
Östergötland anser att denna konsultverksamhet har en positiv
påverkan på förtroendet men respondenterna i Stockholm anser att
påverkan är negativ.
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- Storlek på byrån -
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Figur 22 Konsultverksamheters påverkan på förtroendet för revisorn enligt
respondenterna från stora och små byråer

På 5%-nivå finns det tre konsultverksamheter som visar signifikanta
skillnader mellan svaren från respondenter i stora respektive små byråer.
Respondenterna från de små byråerna har i dessa fall en mer positiv attityd
än deras kollegor på stora byråer. Detta kan ses i figuren 22 ovan.

• 3- ’Uppläggning av nya redovisnings- och kalkylsystem’ anser
respondenterna i små byråer påverka förtroendet för revisorn på ett
positivt sätt medan svaranden i stora byråer anser påverkan vara
negativ.

• 7- ’Analys av investeringsalternativ’ har fått motsvarande resultat.
• 9- ’Medverkan vid upprättandet av prognoser’ anser respondenterna i

små byråer inte ha någon påverkan alls på  förtroendet för revisorn.
De svaranden i stora byråer har däremot angett att påverkan är starkt
negativ.

En respondent hade kommenterat denna fråga i slutet av enkäten där det
fanns möjlighet för de svaranden att kommentera undersökningen.

”Allmänt tror jag att revisorer tolkar utrymmet för konsulttjänster
generösare än vad som tänkt. Jag anser dock att det är positivt för
alla när en kompetent och seriös revisor konsulterar mot sina kunder”

En respondent från Stratum C
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5.4 DEL IV – Hantering av situationer som hotar
oberoende ställning

5.4.1 Fråga 9 – Omfattning av utförd konsultverksamhet
Syftet med denna fråga är att undersöka hur långt i beslutsprocessen
revisorn är beredd att gå i ett konsultuppdrag hos en revisionsklient. Frågan
är ställd utifrån tre olika förutsättningar eftersom vi tror att svaren kan
variera beroende på klientföretagets storlek. Frågan kan framstå som
komplicerad vilket kan vara orsaken till att 10 respondenter inte har svarat
på frågan. Av dessa är 3 i stratum A, 5 i stratum B och 2 i stratum C.

De två första alternativen, 9.1 och 9.2, utesluter både varandra och även de
fyra sista alternativen. Om respondenten har kryssat för ett av dessa kan
han inte ha valt något annat alternativ. De fyra sista alternativen visar olika
steg i en konsultprocess och där har respondenterna fått möjligheten att
välja fler än ett alternativ. Det är även möjligt att svara på till exempel 9.4
men inte 9.3. Svaren finns sammanställda i en tabell som finns i bilaga 7. I
det följande kommer vi först att redovisa svaren för samtliga respondenter
och därefter uppdelade efter region och storlek på byrån.

- Samtliga respondenter -
Figur 23 visar hur samtliga revisorer skulle hantera ett konsultuppdrag hos
en revisionsklient. 21% av respondenterna anser både sig själva och byrån
förhindrade från uppdraget (9.1) medan 31% skulle kunna tänka sig att
överlåta uppdraget till en kollega i samma byrå. Dessa procentsatser gäller
om klientföretaget är litet. Om klientföretaget istället är stort är det något
fler respondenter som inte skulle acceptera uppdraget. 27% av samtliga
respondenter skulle avböja uppdraget och 39% skulle tänka sig att erbjuda
det till en annan revisor i samma byrå.
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Figur 23 Hantering av konsultuppdrag enligt samtliga respondenter
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De sista fyra delfrågorna (9.3-9.6) visar i vilken omfattning
respondenterna, som tar sig an ett konsultuppdrag hos en revisionsklient, är
beredda att utföra sådan verksamhet. Eftersom 52% inte skulle ta sig an
uppdraget är andelen accepterande respondenter 48%. När det gäller ett
litet klientföretag är 38% av respondenterna beredda att ta fram olika
investeringsalternativ (9.3). 33% kan tänka sig att kartlägga utfallen av
dessa (9.4) och 28% skulle räkna ut den förväntade vinsten för varje
alternativ (9.5). Den sista handlingen, det vill säga jämförelse av
investeringsalternativen och valet av det mest attraktiva (9.6) skulle utgöras
av 10% av respondenterna.

Linjen som betecknar små klientföretag har genom hela frågan högre
värden än de andra två linjerna som visar större klientföretag. Genom att
dela upp respondenterna i två grupper, baserat på vilken region och byrå de
tillhör, kan vi konstatera att det finns skillnader i hur stor omfattning de
utför konsultverksamhet hos sina klientföretag av olika storlek. Vi har gjort
dessa grupperingar eftersom antalet respondenter är för få för att kunna
konstatera signifikanta skillnader mellan de olika strata.

- Region -
I figur 24 och 25 nedan visas hur långt respondenterna från Stockholm
respektive Östergötland är beredda att gå i konsultverksamhet åt sina
klientföretag. Det bör observeras att respondenter i Stockholm behandlar
olika stora klientföretag i stort sätt likadant då linjerna i figur 24 följs åt.
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Handling 9.1
21% av respondenterna i Stockholm anser både sig själva och sin byrå
förhindrade från ett konsultuppdrag hos en revisionsklient. Andelen i
Östergötland är lika stor när det gäller små- och medelstora klientföretag men
något högre, 33% för stora klientföretag.

Handling 9.2
40% av stockholmsrespondenterna skulle tänka sig att överlåta uppdraget till
en kollega i samma byrå. Endast 6% av respondenterna i Östergötland skulle
göra detta om klientföretaget är litet medan konsultuppdrag hos större
klientföretag skulle överlåtas till en kollega i större utsträckning då
procentsatserna för dessa hamnar på 22%.

Handling 9.3
Endast 26% av respondenterna i Stockholm skulle acceptera ett
konsultuppdrag hos en revisionsklient medan 67% av respondenterna i
Östergötland skulle göra detta om klientföretag är litet. Om klientföretaget
istället är medelstort eller stort är andelarna i Östergötland något lägre,
nämligen 50% respektive 39%.

Handling 9.4
23% av stockholmsrespondenterna skulle utföra sådan konsultverksamhet
som avses i detta alternativ medan andelen i Östergötland är 56%, om
klientföretaget är litet. Om klientföretaget istället är större är inte
respondenterna i Östergötland villiga att gå så långt i sin konsultverksamhet
eftersom procentsatserna sjunker till 33% respektive 22%.

Handling 9.5
Av respondenterna i Stockholm skulle 21% utföra sådan konsultverksamhet
som avses i alternativ 9.5. Motsvarande andel för ett litet klientföretag i
Östergötland är 44% och om klientföretaget är större 22%.

Handling 9.6
Cirka 3% av respondenterna i Stockholm skulle jämföra olika
investeringsalternativ och välja ut det bästa. Detta gäller oavsett vilken
revisionsklient det handlar om. 22% av respondenterna i Östergötland skulle
däremot utföra sådan konsultverksamhet för ett litet klientföretag och 11%
för ett medelstort eller stort klientföretag.
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- Storlek på byrån -
I figur 26 och 27 nedan visas respondenternas benägenhet att utföra
konsultverksamhet åt sina revisionsklienter uppdelat på små och stora byråer.
Vi har valt att inte beskriva resultatet för varje alternativ utan koncentrerar oss
istället på de alternativ som visar skillnader mellan de olika byråerna.
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Cirka 20% av respondenterna i de små byråerna har kryssat för alternativ
9.2 vilket innebär att de skulle överlåta uppdraget till en kollega i samma
byrå. I de stora byråerna är däremot andelen respondenter nästan dubbelt så
stor och hamnar runt 40%.

Respondenterna i de små byråerna är mer benägna att utföra
konsultverksamhet åt sina revisionsklienter då samtliga procentsatser för
alternativ 9.3-9.6 är större än vad som gäller för de stora byråerna. Linjen
som betecknar små klientföretag ligger högre än de andra två, vilket
innebär att fler respondenter är beredda att hjälpa till om klientföretaget är
litet. Vi kan dock inte påstå att skillnaden är signifikant.

Vad beträffar det sista alternativet kan 29% av respondenterna i de små
byråerna tänka sig att utföra sådan konsultverksamhet åt ett litet
klientföretag. Andelen för de större företagen är lägre, 17%. Detta skiljer
sig från åsikterna från respondenterna i de stora byråerna, ty ingen av
respondenterna där har kryssat för alternativet.
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Två respondenter hade kommenterat denna fråga i slutet av enkäten där det
erbjöds ett tillfälle för de svaranden att kommentera undersökningen. Deras
citat anges nedan:

”Konsultuppdrag får aldrig resultera i att vi/revisionsbyrån är ett
beslutsorgan”

En respondent från Stratum A

”En revisor kan inte deltaga i förhandlingar eller i beslutsprocessen.
Däremot kan det vara en stor fördel för företaget att känna till
revisorns inställning och påverkan på redovisning och
revisionsberättelse innan en affär genomförs.”

En respondent från Stratum A

5.4.2 Fråga 10 - Bedömningsgrunder
Fråga 10 är känslig och vi fick ett stort bortfall. Vi ansåg dock att det var
viktigt att ha med frågan för även några svar skulle ge oss upplysning om
hur revisorerna hanterar situationer som kan påverka deras oberoende
ställning. Det interna bortfallet blev 16 vilket innebär att av samtliga
respondenter hade 16 lämnat fråga 10 obesvarad. Bortfallet blev störst i
stratum A där 11 respondenter hade valt att inte svara på frågan. I stratum
B var motsvarande siffra 3 och i stratum C 2.

Syftet med rangordningen är att få fram de tre vanligaste sätten att hantera
sådana situationer. Ett antal respondenter har valt att endast sätta ett kryss
för ett av alternativen vilket har kodats som deras första åtgärd. Resultatet
visas i figur 28 nedan.
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Figur 28 Åtgärder som revisorer tar när den oberoende ställningen påverkas
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De flesta av respondenterna har angett att de först gör en egen bedömning
av situationen (10.1) och därefter frågar en kollega på samma byrå om det
situationen fortfarande är oklar (10.2). Det är betydligt mycket färre
revisorer som tar hänsyn till tidigare relationer till klienten (10.3) eller
klientens egen förmåga att lösa problemet (10.4). Det viktigaste i figur 28
är dock längden på staplarna då den anger den totala svarsfrekvensen på
varje alternativ. Då kan det observeras vilka åtgärder respondenterna vidtar
utan att ta hänsyn till i vilken ordning dessa vidtagits.

Vi har även undersökt om respondenterna i de olika byråerna skulle vidta
samma åtgärder vid situationer som kan påverka deras oberoende ställning.
Som visas i tabell 15 nedan finns det endast i ett fall en signifikant skillnad
(alternativ 3) mellan de olika byråerna.

Alternativ Små byråer Stora byråer
1. Jag gör en egen bedömning 86% 69%
2. Jag frågar en kollega 68% 80%
3. Jag tar hänsyn till tidigare
relationer till klientföretaget

27% 8%

4. Jag tar hänsyn till klientens
förmåga att lösa problemet

18% 14%

5. Jag ger uppdraget till en
kollega

27% 35%

6. Jag avböjer uppdraget 46% 31%
7. Annat (redovisas nedan) 0% 16%

Tabell 15 Andel respondenter i små och stora byråer för respektive
handlingsalternativ.

Det sjätte alternativet var öppet och gav respondenten en möjlighet att ange
ett alternativ som ej fanns med. I det följande visas kommentarerna:

”Förstår att det är svårt att formulera frågorna, men när man gör
verkligheten väldigt svart eller vit blir det också väldigt svårt att
svara. En faktor som saknas i undersökningen är att revisorn agerar
olika mot olika klienter beroende på klientens egna kunskaper och
insikter. Jag kan alltså agera helt olika i en situation som förefaller
snarlik, beroende på kompetens och andra skillnader hos klienterna.”

En respondent från Stratum A
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”Kontrollerar expertis inom byrån eller FAR”
En respondent från Stratum C

”Rådfrågar jurist”              En respondent från Stratum A

”Rådfrågar våra interna jurister” 
En respondent från stratum C

”Stämmer av med våra ’Risk Management’ ”
 En respondent från Stratum A

”Kontaktar ansvarig på ’Client Acceptance’ inom byrån. Där blir
svaret ja eller nej.”

En respondent från Stratum A
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6 ANALYS OCH SLUTSATSER
I detta kapitel kommer vi att beskriva resultatet från undersökningen och
relatera det till teserna i referensramen. Dispositionen i kapitlet följer
frågorna i enkäten och avslutas med en sammanfattning.

6.1 Fördelning av arbetstid
Enligt agentteorin (Godfrey, 1997) kan syftet med revision sägas vara att
den fungerar som en kontrollmekanism för att säkerställa att den
redovisningsinformation som utges av företagen är tillförlitlig.
Revisionsprocessen utgör enligt litteraturen (FAR, 1988) cirka hälften av
revisorernas arbetsuppgifter. I denna undersökning är motsvarande andel
60% vilket visas i figur 29 nedan med den ljusare delen av diagrammet.
Resten av arbetstiden ägnas åt konsultverksamhet som revisorn kan utföra
eftersom han har en examen i ekonomi samt känner till klientföretagets
verksamhet och specifika förhållanden. Revisorerna har ungefär samma
tidsfördelning mellan revisions- och konsultverksamhet oavsett av i vilken
region eller byrå de arbetar. Detta illustreras också i figur 29, där det kan
konstateras att skillnaderna mellan de olika strata är små när det gäller
fördelning av tidsinsats. I fråga 5 kunde vi konstatera att de olika strata har
olika kundbaser vilket dock inte speglas i revisorernas tidsfördelning.

Stratum B Stratum D

Total

60%

40%

Renodlad revision Konsultverksamhet

Stratum A  Stratum C

Figur 29 Fördelning mellan renodlad revision och konsultverksamhet enligt
undersökningen

Det är dock inte konsultverksamhetens andel av revisorns totala arbetstid
som anses vara misskrediterande för revisorsyrket. Debatten har istället
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handlat om de bieffekter som revisorns konsultverksamhet kan medföra.
Ett argument för att revisorns kompetens skall utnyttjas av
företagsledningen är att det anses vara samhällsekonomiskt effektivt
(Dagens industri, 1999-08-12). Ett motargument är att, om det finns risk för
att konsultverksamheten leder till att revisionen försämras, finns det
anledning att ifrågasätta revisorns roll i samhället som kontrollmekanism
(Dagens industri, 1999-08-07). Detta kan beskrivas med hjälp av
agentteorin (Godfrey, 1997). På ett motsvarande sätt som företagsledningen
arbetar som agent på ägarnas uppdrag har även revisorn den rollen i
klientföretaget. Tillsynsmyndigheten fungerar då som en kontrollmekanism
som ger revisorn ett incitament att utföra en grundlig revision samt sätter
gränsen för sådan verksamhet som kan skada detta arbete.

Det finns uppfattningar25 om att konsultverksamhet tar upp mer och mer av
revisorns tid. För 20 år sedan var andelen konsultverksamhet 49% bland
auktoriserade svenska revisorer (Jägerhorn, 1981). I vår undersökning,
2001 är motsvarande siffra 40% vilket tyder på att det inte har skett någon
ökning i revisorernas tidsinsats när det gäller konsultverksamhet.

6.2 Konsultverksamhet som inte påverkar den
oberoende ställningen

Revisorns konsultverksamhet åt revisionsklienter är ett exempel på en
situation som kan orsaka att revisorns oberoende ställning i klientföretaget
påverkas (FAR, 2001). Svensk lagstiftning skiljer på faktiskt och synligt
oberoende vilket innebär att det inte är tillräckligt att revisorn själv
upplever sig som oberoende utan han måste även av omvärlden uppfattas
som oberoende (Moberg, 1986). Nedan analyseras fråga 7 utifrån det
faktiska oberoendet då revisorn har fått ange de verksamheter som han
anser att en revisor kan utföra i enlighet med god revisorssed. Vidare
analyseras fråga 8 utifrån synligt oberoende. Revisorn har där svarat på hur
angivna konsultverksamheter påverkar allmänhetens förtroende för
revisorn, det vill säga hur allmänheten kan uppleva revisorns oberoende när
han utför dessa verksamheter.

6.2.1 Faktiskt oberoende
Reglerna som finns idag talar inte om vilka verksamheter som direkt anses
hota den oberoende ställningen. Problemet för revisorn är därför att veta

                                          
25 Bland annat i SOU 1999:43
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vilka konsultverksamheter han kan utföra till revisionsklienten. Resultatet
från undersökningen tyder på, enligt minst 70% av revisorerna, att följande
konsultverksamheter bevarar den oberoende ställningen och kan utföras till
en revisionsklient enligt god revisorssed:

• Rådgivning i redovisnings- och interna kontrollfrågor
• Övrig skatterådgivning
• Rådgivning i miljöredovisning
• Biträde vid företagsaffärer
• Rådgivning vid budgetfrågor
• Rådgivning vid upprättande av reskontra
• Biträde vid bokslutsarbete

Konsultverksamheterna ovan angår sådana verksamheter och uppdrag som
kan sägas gälla ekonomifrågor och som därmed torde finnas inom revisorns
naturliga kompetensområde. Vi kan således konstatera att dessa
konsultverksamheter stämmer överens med sådan rådgivning som utgör
revisionsverksamhet enligt FAR:s definition av begreppet
revisionsverksamhet. (FAR, 2001) Det bör dock observeras att även om
uppdragen ligger i revisorns kompetensområde ifrågasätter ofta
Tillsynsmyndigheten FAR:s begränsning där revisorn får utföra verksamhet
inom sitt kompetensområde.

Områden som ligger längre ifrån revisorns naturliga kompetensområde och
som, enligt majoriteten av revisorerna, inte kan utföras utan att den
oberoende ställningen påverkas, är främst följande:

• Deltagande i produktionsomläggningsprocesser
• Rådgivning vid marknadsföring
• Rekrytering av personal
• Upprättande av avtal

- Storlek på byrån -
Det finns statistiskt belägg för att storleken på byrån är en bakomliggande
faktor beträffande revisorernas åsikter om vilka konsultverksamheter som
kan utföras. Det är revisorer från små byråer som överlag har svarat att fler
konsultverksamheter kan utföras enligt god revisorssed. Revisorer från små
byråer kan därmed sägas ha en vidare förklaring på vad som ingår i en
revisors arbetsuppgifter.
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- Region -
Vi kan också konstatera att landsortsrevisorer överlag anser att fler
konsultverksamheter kan utföras enligt god revisorssed till skillnad mot
storstadsrevisorer. Åsikterna skiljer sig i fem fall i sådan grad att de kan
statistiskt säkerställas, vilket visas i avsnitt 5.3.1. Det finns däremot inga
anmärkningsvärda skillnader mellan revisorernas åsikter i de två regionerna
angående vilka verksamheter som inte kan utföras i enlighet med kravet på
god revisorssed. Dock skall uppmärksammas att det här handlar om att
utföra fler konsultverksamheter enligt god revisorssed och inte att utföra
konsultverksamhet i en större utsträckning, ty vi har tidigare konstaterat att
de olika strata inte skiljer sig åt vad gäller tidsfördelningen mellan revision
och konsultverksamhet.

6.2.2 Synligt oberoende
Om revisorn är oberoende och fristående från de företag han reviderar, på
så sätt att en tredje part inte behöver frukta att revisorn har andra intressen i
företaget, får allmänheten förtroende för revisorn och det arbete han utför.
Det kan dock förekomma situationer där en utomstående part har anledning
att tro att ett beroendeförhållande föreligger och då har revisorn inte något
annat alternativ än att avböja uppdraget. Det gäller även om han kan visa
att han kan utföra uppdraget med bibehållen självständighet och
objektivitet (FAR, 2001).

Följande konsultverksamheter har, enligt revisorerna, en positiv eller ingen
påverkan på allmänhetens förtroende för revisorn:

• Biträde vid bokslutsarbete
• Rådgivning i redovisnings- och interna kontrollfrågor
• Uppläggning av nya redovisnings- och kalkylsystem
• Skattekonsultation
• Biträde vid företagsaffärer
• Analys av investeringsalternativ

Dessa verksamheter stämmer överens med de som revisorerna även anser
kan utföras utan att hota det faktiska oberoendet. ’Uppläggning av nya
redovisnings- och kalkylsystem’ och ’Analys av investeringsalternativ’
ligger dock i gränszonen för vad revisorerna i undersökningen ansåg hota
oberoendet, men de har i denna fråga ingen påverkan på allmänhetens
förtroende för revisorn och hotar därmed inte det synliga oberoendet. De
fyra första angivna verksamheterna ovan kan också sägas vara sådana
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uppgifter som oftast förekommer i samband med revisionsprocessen och
därför anses inkluderas i tillåten verksamhet.

När en konsultverksamhet har negativ påverkan på förtroendet för revisorn
innebär det att den inte kan utföras enligt kravet på god revisorssed. Om
allmänheten förlorar förtroendet för revisorn kan det leda till att företaget
skadas genom att tilltron till dess redovisningsinformation och revisorns
arbete i största allmänhet minskar.

Följande verksamheter har, enligt revisorerna, negativ påverkan på
förtroendet för revisorn:

• Medverkan i förhandlingssituationer
• Utvecklingen av ledningens styrning- och beslutsystem
• Medverkan vid upprättande av prognoser
• Upprättande av lönsamhetsrapporter

- Storlek på byrå -
Undersökningen tyder på att det finns skillnader mellan åsikterna från stora
och små byråer angående vilka konsultverksamheter som har påverkan på
förtroendet för revisorn. Det är revisorer från små byråer som har angett att
konsultverksamheterna överlag har en positiv påverkan på förtroendet, men
de signifikanta skillnaderna förekommer endast i de tre fall som visas i
tabell 16 nedan. I två av fallen, ’Uppläggning av nya redovisnings- och
kalkylsystem’ och ’Analys av investeringsalternativ’, anser revisorer från
små byråer att verksamheten har en positiv påverkan på förtroendet medan
revisorerna från stora byråer anser att verksamheten har en negativ
påverkan. I det tredje fallet, ’Medverkan i förhandlingssituationer’, anser
revisorer från små byråer att det inte har någon påverkan medan stora
byråer anser att det har starkt negativ påverkan.

Konsultverksamhet Små byråer Stora byråer
Uppläggning av nya
redovisnings- och kalkylsystem Positiv Negativ
Analys av
investeringsalternativ Positiv Negativ
Medverkan i
förhandlingssituationer Ingen Starkt negativ

Tabell 16 Revisorernas skilda åsikter om konsultverksamhetens påverkan
på förtroendet för revisorn uppdelat efter storleken på byrån.
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- Region -
Överlag har revisorerna i de båda regionerna samma åsikter, ty det
förekommer endast i två fall statistiskt fastställda skillnader. Det gäller
’Medverkan i förhandlingssituationer’ där revisorerna i storstad anser att
den har en starkt negativ påverkan på allmänhetens förtroende för revisorn
medan deras kollegor i landsort inte finner någon påverkan. Det andra fallet
är ’Analys av investeringsalternativ’ som enligt landsortsrevisorerna har en
positiv påverkan på förtroendet medan deras kollegor i storstad anser att
påverkan är negativ.  Detta illustreras i tabell 17 nedan.

Konsultverksamhet Storstad Landsort
Medverkan i
Förhandlingssituationer Strakt negativ Ingen
Analys av
Investeringsalternativ Negativ Positiv

Tabell 17 Revisorernas skilda åsikter om konsultverksamhetens påverkan
på förtroendet för revisorn uppdelat efter region.

6.3 Hantering av situationer där den oberoende
ställningen kan påverkas

Det finns tre alternativ för revisorn att välja mellan när det gäller
konsultuppdrag hos en revisionsklient. Det första är att han avböjer
uppdraget, det andra att han överlåter uppdraget till någon annan, antingen
en kollega i byrån eller till en extern konsult. Det tredje alternativet är att
revisorn gör en bedömning av huruvida uppdraget påverkar hans oberoende
ställning och sedan tar sig an det.

6.3.1 Avböjer direkt
Cirka en fjärdedel av samtliga revisorer avböjer ett konsultuppdrag hos
revisionsklienten. De anser också att kollegorna i revisionsbyrån är
förhindrade att ta uppdraget.

6.3.2 Ger det till en kollega
Det är möjligt, om revisorn själv anser sig förhindrad från ett
konsultuppdrag, att överlåta uppdraget till en kollega i samma byrå. Det är
dock revisorns ansvar att se till att uppdraget i sin helhet sköts på ett sätt



Analys och slutsatser

69

som inte kan störa genomförandet av revisionen med objektivitet och
självständighet (FAR, 2001). Drygt en tredjedel av samtliga revisorer
skulle överlåta uppdraget till någon annan i byrån i de fall klientföretaget är
litet. Om klientföretaget är stort skulle 39% överväga att ge uppdraget till
en annan i byrån.

6.3.3 Accepterar uppdraget
Hur långt är revisorerna beredda att gå i konsultverksamheten åt sin
revisionsklient när de accepterat uppdraget? Reglerna i FAR:s och RN:s
rekommendationer är otydliga och det är svårt att dra en gräns mellan vad
som är tillåtet och förbjudet. RN:s disciplinära ärenden ger upplysning om
var gränsen går men att upptäcka ett misstag i efterhand kan bli kostsamt
för en revisor. Han riskerar att bli prickad eller, i värsta fall, bli av med sin
auktorisation.

Det är enligt FAR ej i enlighet med god revisorssed om revisorn deltar i
beslutsfattandet eller har en sådan position i klientföretaget som innebär att
han åtar sig uppgifter som kan anses tillhöra företagsledningen (FAR,
2001). Ju fler steg i Blombergs (1973) beslutsprocessmodell revisorn tar
desto närmare kommer zonen för företagsledningens uppgifter. Enligt
modellen skulle de två sista alternativen, den gråmarkerade zonen i tabell
18 nedan, inte få utföras av revisorn då det i sista ändan handlar om att
revisorn först lämnar ett utlåtande som han senare själv kommer att granska
i revisionsprocessen. I tabell 18 nedan visas att andelen accepterande svar
avtar när exempeluppdraget i fråga 9 närmar sig handlingar som kan
likställas med beslutsfattande.

Steg Handling Andel av revisorerna som
accepterar uppdraget

1. Problemformulering Finns ej angivet i frågan
2. Klarläggande av möjliga

handlingsalternativ
38% (alt. 9.3)

3. Värdering av dessas
konsekvenser

33% (alt. 9.4)
28% (alt. 9.5)

4. Rangordning 10% (alt. 9.6)
5. Beslut Finns ej angivet i frågan

Tabell 18 Den tillåtna respektive förbjudna zonen i revisorns
konsultverksamhet (Blomberg, 1973)
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Siffrorna i tabellen gäller för ett litet klientföretag26 där över en tredjedel av
revisorerna skulle ta fram och kartlägga de olika investeringsalternativen.
Detta motsvarar det andra steget i beslutsprocessmodellen.  Det tredje
steget, det vill säga värdering av konsekvenserna av de olika
investeringsalternativen, skulle utföras av något färre revisorer. När det
gäller konsultverksamhet som ligger i den förbjudna zonen skulle endast
10% gå så långt som att jämföra och rangordna de olika alternativen.

- Region -
Storstadsrevisorer är överlag mindre benägna att stå till tjänst för sina
revisionsklienter och vi kan inte urskilja några signifikanta skillnader som
kan hänvisas till klientföretagens storlek. Det är 21-26% av
storstadsrevisorerna som skulle ta fram möjliga investeringsalternativ och
kartlägga utfallen av dem samt räkna ut den förväntade vinsten/förlusten
för varje alternativ. Ingen av revisorerna i storstad skulle jämföra de olika
investeringsalternativen och välja ut det bästa, det vill säga deltaga i
beslutet.

Landsortsrevisorer hanterar däremot konsultuppdrag olika beroende på
vilket klientföretag det handlar om. Ju större klientföretag desto färre
landsortsrevisorer kan tänka sig att utföra konsultverksamhet. 67% av
landsortsrevisorerna skulle ta fram ett antal möjliga investeringsalternativ
om klientföretaget är litet. Om kunden är medelstor är andelen 50% och
andelen sjunker ytterligare om klientföretaget istället är stort, då
procentsatsen är 39%. Samma trend gäller för alla delfrågor då andelarna
alltid är mindre för större klientföretag. Till skillnad mot
storstadsrevisorerna, där ingen skulle välja ut ett alternativ skulle cirka en
femtedel av landsortsrevisorerna genomföra detta i ett litet klientföretag
och 11% om företaget är större.

- Storlek på byrån -
Revisorernas omfattning av konsultverksamhet skiljer sig åt beroende på
om de arbetar i en liten eller stor revisionsbyrå. Till exempel skulle fler
revisorer i stora byråer överlåta uppdraget till en kollega till skillnad mot
revisorer i små byråer. Härav konstaterar vi att revisorer i små byråer i
större utsträckning accepterar konsultuppdrag och genomför de olika
stegen i en beslutsprocess.

                                          
26 Observera att i fortsättningen, om inget annat anges, redovisas de procentsatser som
gäller om klientföretaget är litet. Detta för att underlätta läsandet.
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När det gäller det sista steget i processen, det vill säga att jämföra och välja
ut det mest attraktiva investeringsalternativet, skulle revisorer från stora
byråer inte hjälpa sina klienter ty andelen är endast 3%. Motsvarande andel
för små byråer är 29% om klientföretaget är litet och 17% om
klientföretaget istället är stort.

6.3.4 Bedömningsgrunder
Inför varje konsultuppdrag måste revisorn göra en egen bedömning av om
han kan acceptera uppdraget. Risken för att ett problemområde som
normalt inte ingår i revisorns uppgifter inte blir löst, kan leda till att
revisorn väljer att utföra uppdraget själv (Dagens industri, 2001-03-05).
Han har i revisionsprocessen lärt känna klientföretagets egen förmåga att
lösa problemet vilket kan påverka hans agerande.

Enligt vår undersökning gör revisorerna oftast en egen bedömning av
huruvida uppdraget kan accepteras eller inte. Det andra vanligaste
alternativet är att de frågar en kollega i samma byrå. I en del byråer finns
instruktioner angående vilka uppdrag som revisorn får acceptera. Cirka en
femtedel av revisorerna tar hänsyn till klientföretagets förmåga och
kapacitet att själva lösa problemet och lika stor andel tar hänsyn till en
tidigare relation till klienten. Revisorerna i små byråer beaktar tidigare
relationer till klienten i större utsträckning än revisorerna i stora byråer ty
det förekommer signifikanta skillnader dem emellan för detta alternativ.
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6.4 Sammanfattning av analysen
Sammanfattningsvis ger analysen följande slutsatser:

• Revisorerna arbetar 60% av sin tid med revision och 40% med
konsultverksamhet.
- Revisorernas konsultverksamhet har inte ökat i omfattning mätt i

arbetstid.

• Revisorerna anser att följande konsultverksamheter kan utföras utan att
den oberoende ställningen påverkas:
- Rådgivning i redovisnings- och interna kontrollfrågor som inte sker i

samband med revision
- Övrig skatterådgivning
- Rådgivning i miljöredovisning
- Biträde vid företagsaffärer
- Rådgivning vid budgetfrågor
- Rådgivning vid upprättande av reskontra
- Biträde vid bokslutsarbete

• Cirka hälften av revisorerna är beredda att acceptera ett konsultuppdrag
hos en revisionsklient såvida det inte innebär att han deltar i
beslutsfattandet.
- En tredjedel av revisorerna skulle överlåta ett konsultuppdrag hos en

revisionsklient till en kollega i revisionsbyrån.
- En femtedel av revisorerna anser sig själva och revisionsbyrån

förhindrade från ett konsultuppdrag hos en revisionsklient och
avböjer därmed uppdraget.

• Det vanligaste tillvägagångssättet för att avgöra om revisorn kan
acceptera ett konsultuppdrag hos en revisionsklient är att göra en egen
bedömning och eventuellt rådfråga en kollega.
- Endast en femtedel beaktar tidigare relationer till klientföretaget och
tar hänsyn till dess egen förmåga att lösa problemet.
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7 SLUTORD
Vi har tidigare i uppsatsen betonat vikten av att sätta
undersökningsresultatet i ett större sammanhang för att kunna förstå
helheten. I detta kapitel kopplar vi därför resultatet av studien till variabler
som finns med i undersökningssammanhanget och påverkar helhetsbilden.

En första variabel i sammanhanget är klientföretaget och dess intressenter.
Det är samhällsekonomiskt effektivt för revisionsklienten att anlita revisorn
som konsult och klienten vill naturligtvis dra nytta av revisorns bransch-
och yrkeskompetens. Intressenterna har dock ett behov av oberoende
revision eftersom de flesta affärsbesluten baseras på
redovisningsinformation från företagen och de måste därför kunna lita på
att den visar en rättvisande bild av företaget. Om inte den informationen är
tillförlitlig hur kan det då fattas välgrundade beslut?

Det är därför en andra variabel kommer in i sammanhanget, nämligen RN
som tillsynsmyndighet. I och med att revisorerna tillbringar 40% av sin
arbetstid med konsultverksamhet kan RN:s oro för försämrad revision och
den pågående debatten om revisorns oberoende ställning anses vara både
nödvändig och befogad. Vi har i studien konstaterat att den befintliga
lagstiftningen är otydlig och lämnar utrymme för revisorerna att avgöra vad
som är tillåten verksamhet. Revisorerna måste vid avgörandet ta hänsyn till
att vissa konsultverksamheter påverkar allmänhetens förtroende för
revisorn på ett negativt sätt och försämrar revisionens funktion som en
kontrollmekanism. Det handlar således om en avvägning mellan oberoende
revision och effektiv konsultverksamhet.

Oberoende
revision

Konsult-
verksamhet

Figur 30 Illustration av avvägningen mellan revisorns två roller

Det enda sättet att helt eliminera risken för självgranskning och säkerställa
revisorernas oberoende ställning vore att förbjuda all konsultverksamhet till
revisionsklienter. Enligt vår åsikt vore det svårt att genom ett totalförbud
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åstadkomma en förbättring. Revisorns självständighet, yrkesetik och
integritet som erhålls genom utbildning och yrkeserfarenhet borde istället
vara det element som balanserar vågskålarna i figur 30. Men eftersom
revisorernas åsikter, som för övrigt utgör en tredje variabel i
sammanhanget, inte påverkas av hur länge revisorerna har varit
yrkesverksamma behövs det ökad uppmärksamhet inom detta område.
Omständigheterna i varje enskilt fall får större betydelse och avgör
huruvida konsultverksamheten kan utföras eller ej. I skrivande stund finns
det ett förslag till en lagremiss som innehåller en regel om att revisorn inför
varje uppdrag måste motbevisa den presumtionen att han är beroende av
klientföretaget. Då får de ovannämnda egenskaperna - självständighet, etik
och integritet, en ännu viktigare roll eftersom det inte heller i den närmaste
framtiden kommer att finnas detaljerade regler för vad revisorn får och inte
får utföra.

En fjärde, men inte mindre oväsentlig, variabel i sammanhanget är våra
egna grundläggande föreställningar. Vi har i undersökningen haft ett
revisorsperspektiv vilket beror på bland annat vår inriktning i utbildningen
och det valda yrket som revisor. I början av undersökningen hade vi
dessutom en ”hypotes” om att revisorernas åsikter om kravet på oberoende
ställning skulle skilja sig åt mellan revisorer från olika byråer. I efterhand
får vi dock konstatera att dessa strukturella elementen inte hade en så
kraftig påverkan vilket gör att vi får förkasta hypotesen. Enligt Karl Popper
(Gilje & Grimen, 1993) är dock falsifiering av hypoteser ett utmärkt sätt att
skapa ny kunskap ty resultatet mynnar ut i nya teser som kan testas genom
fortsatt forskning.

Nedan anger vi avslutningsvis några möjliga undersökningsområden:

• Hur ser klientföretags behov av revisorernas konsultverksamhet ut?

• Skiljer intressenternas åsikter åt när det gäller konsultverksamheternas
påverkan på deras förtroende för revisorn?

• Hur fördelas revisorernas och revisionsbyråernas intäkter mellan
revision och konsultverksamhet?
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BILAGA 1

ENKÄT OM AUKTORISERADE REVISORER

1. Kön: ❒ Man ❒ Kvinna

2. Hur många år har Du arbetat som auktoriserad revisor?

❒ mindre än 5 år
❒ 5 – 10 år
❒ 11 – 20 år
❒  mer än 20 år

3. I vilken typ av byrå arbetar Du?

❒ lokal byrå
❒ nationell byrå 
❒ byrå med internationellt samarbete

4. I vilken region ligger den byrå som Du arbetar på?

❒ Östergötland ❒ Stockholm

5. Hur stora är Dina klientföretag? Ange i procent fördelningen av Dina
klientföretag med avseende på företagens storlek.

Mindre än 5 anställda ______%
6 – 50 anställda ______%
51 – 250 anställda ______%
Över 250 anställda ______%

TOTALT                  100 %



BILAGA 1
6. Vad ingår i Dina arbetsuppgifter?

Försök uppskatta den procentuella fördelningen av Din egen tidsinsats
under det gågna året enligt uppdelningen nedan.

1. Granskning av redovisning, intern kontroll och bokslut          ______%

2. Granskning av styrelsens och företagsledningens förvaltning ______%

3. Rådgivning i redovisnings- och interna kontrollfrågor
    i samband med revision             ______%

4. Biträde vid bokslutsarbetet               ______%

5. Uppläggning av nya redovisnings- och kalkylsystem             ______%

6. Skattekonsultation             ______%

7. Biträde vid företagsaffärer             ______%
    (t ex företagsvärdering vid förvärv och avyttring,
    ombildning, finansiering)

8. Rådgivning i budgetfrågor               ______%

9. Administrativt arbete samt utbildning              ______%

10. Övrig konsultverksamhet             ______%

    TOTALT             100    %

Kommentarer som ytterligare belyser omfattningen och inriktningen av
Din verksamhet som konsult:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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7. Vilken konsultverksamhet anser Du att en revisor kan genomföra utöver

revisionsarbete i ett och samma klientföretag?

Nedan har några exempel på konsultverksamhet uppräknats. Kryssa för
de verksamheter som Du anser att en revisor kan utföra i enlighet med
kravet på god revisorssed.

1. Biträde vid bokslutsarbete ❒

2. Uppläggning av nya redovisnings-
    och kalkylsystem ❒

3. Rådgivning vid
    upprättande av reskontra ❒

4. Upprättande av
    lönsamhetsrapporter ❒

5. Rådgivning i
miljöredovisning ❒

6. Rekrytering
    av personal ❒

7. Rådgivning vid
    marknadsföring ❒

8. Upprättande av
    organisationsplan ❒

9. Rådgivning i redovisnings-
    och interna kontrollfrågor       ❒
    (Ej i samband med revisionen)

10. Biträde vid företagsaffärer ❒

      (t ex företagsvärdering vid
      förvärv och avyttring
      ombildning, finansiering)

11. Analys av investeringsalternativ
❒

12. Upprättande av avtal ❒

13. Medverkan vid förhandlings-
      situationer ❒

14. Deltagande i produktions-
      omläggningsprocesser ❒

15. Förbättring av lagerkontrollen
❒

16. Rådgivning i budgetfrågor ❒

17. Medverkan vid upprättandet av
      prognoser och andra
      framtidsbedömningar ❒

18. IT –relaterade tjänster ❒

19. Utveckling av ledningens
      styrning- och beslutsystem ❒

20. Upprättande av
      skattedeklarationer ❒

21. Övrig skatterådgivning ❒



BILAGA 1
8. Hur anser Du att följande konsultverksamheter påverkar förtroendet för

revisorn när verksamheten utförs till en revisionsklient? Kryssa för
lämpligt alternativ.

Starkt
Positiv

Påverkan

Något
positiv

påverkan

Ingen
påverkan

Något
negativ

påverkan

Starkt
Negativ

Påverkan

1. Biträde vid
bokslutsarbete

❒ ❒ ❒ ❒ ❒

2. Rådgivning i
redovisnings- och interna
kontrollfrågor (Ej i
samband med revisionen)

❒ ❒ ❒ ❒ ❒

3. Uppläggning av nya
redovisnings- och
kalkylsystem

❒ ❒ ❒ ❒ ❒

4. Skattekonsultation ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

5. Biträde vid
företagsaffärer
(t ex företagsvärdering,
ombildning och
finansiering)

❒ ❒ ❒ ❒ ❒

6. Medverkan i
förhandlingssituationer

❒ ❒ ❒ ❒ ❒

7. Analys av
investeringsalternativ

❒ ❒ ❒ ❒ ❒

8. Utveckling av
ledningens styrnings- och
beslutsystem

❒ ❒ ❒ ❒ ❒

9. Medverkan vid
upprättandet av
prognoser och andra
´framtidsbedömningar

❒ ❒ ❒ ❒ ❒

10. Upprättande av
lönsamhetsrapporter

❒ ❒ ❒ ❒ ❒
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9. I vilken omfattning anser Du kunna hjälpa Din revisionsklient? Vi ber

Dig att svara på frågan utgående från den beskrivna situationen nedan.

Ett företag där Du är revisor överväger omfattande investeringar i form
av företagsförvärv. Företaget ber Dig kartlägga alternativa
investeringsmöjligheter samt deras effekter på resultaträkningen. Antag
att uppdraget ryms inom Din tidskapacitet och Ditt kompetensområde.
Var vänlig och läs de olika handlingsalternativen (9.1-9.6) och bedöm
vilket eller vilka steg Du kan tänka Dig att genomföra. Vi ber Dig att
bortse från Din faktiska kundbas och svara på frågan utifrån tre olika
förutsättningar:

A) Klientföretaget är litet (mindre än 50 anställda)
B) Klientföretaget är medelstort (50-250 anställda)
C) Klientföretaget är stort (mer än 250 anställda)

Handling A B C

9.1 Du anser Dig och Din byrå förhindrade
att ta emot konsultuppdraget. Ja ❒ Ja ❒ Ja ❒

9.2 Du anser Dig förhindrad att ta emot
konsultuppdraget men överväger att
överlåta uppdraget till en kollega i
byrån

Ja ❒ Ja ❒ Ja ❒

9.3 Du tar fram ett antal alternativa
      investeringsalternativ Ja ❒ Ja ❒ Ja ❒

9.4 Du kartlägger utfallen av
      alternativen (t ex personalbehovet eller

prognos för resultatutvecklingen)
Ja ❒ Ja ❒ Ja ❒

9.5 Du räknar ut den förväntade
vinsten/förlusten för varje alternativ
och eventuellt sannolikheten för
händelsernas inträffande

Ja ❒ Ja ❒ Ja ❒

9.6 Du jämför de olika resultatutfallen och
väljer ut det mest attraktiva Ja ❒ Ja ❒ Ja ❒
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10. Tänk Dig en situation där revisionsklienten erbjuder Dig ett uppdrag

som Du misstänker kan påverka Din oberoende ställning. Vilka
åtgärder vidtar Du för att avgöra om Du kan acceptera uppdraget?
Rangordna 3 alternativ där 1 är första åtgärden Du vidtar.

___ Jag gör en egen bedömning av situationen

___ Jag rådfrågar en kollega

___ Jag tar hänsyn till tidigare relationer till klienten

___ Jag tar hänsyn till klientföretagets kompetens och kapacitet att
lösa problemet som situationen avser

___ Jag ger uppdraget till en kollega i samma byrå

___ Jag avböjer uppdraget omedelbart

___ Annat, nämligen_______________________________________

Övriga kommentarer angående undersökningen:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Tack för Din medverkan!
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Till auktoriserad revisor, Linköping 2001-03-20

”Revisorns konsultverksamhet och kravet på oberoende ställning” är huvudämnet i vår
magisteruppsats i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Med anledning av detta
aktuella ämne genomför vi en undersökning av auktoriserade revisorer i Stockholm och
Östergötland. Syftet med undersökningen är att beskriva hur en storstads- respektive
landsortsrevisor uppfattar och hanterar kravet på oberoende ställning gentemot
revisionsklienten. Vi vänder oss till Er för att få en ökad förståelse och bättre insikt i
ämnet. Vi har utarbetat ett kort frågeformulär med några för oss intressanta
frågeställningar och ber Er vänligen att hjälpa oss genom att fylla i det.

Konfidentiell hantering

Svaren från undersökningen kommer endast att redovisas i en sammanfattande rapport
vilket innebär att Era personliga åsikter kommer att behandlas konfidentiellt.
Anledningen till att svarskuvertet är numrerat är för att underlätta hanteringen av en
eventuell påminnelse. KPMG stödjer oss ekonomiskt genom att bekosta utskicket av
enkäterna men observera att de inte får tillgång till Era svar. Däremot kan KPMG såväl
som Ni ta del av den publicerade magisteruppsatsen. Undertecknad handledare från
Linköpings universitet garanterar vår integritet och självständighet samt anser det
mycket angeläget att Ni besvarar enkäten.

Vi förstår att Ni har högsäsong för tillfället men hoppas att Ni tar Er tid att svara på vår
enkät. Ert deltagande i undersökningen är dock av yttersta vikt då den utgör en stor del
av vår uppsats. Enkäten skickar Ni sedan omgående, dock senast den 30 mars 2001, till
Linköpings universitet i det bilagda portofria svarskuvertet.

Vid behov av ytterligare information eller vid eventuella frågor om enkäten får Ni gärna
kontakta oss. Vi tackar på förhand för Er medverkan!

Med vänliga hälsningar

Cecilia Evertsson Teea Lehtinen Peter Jederström
013-12 42 96 013-14 95 80 Universitetslektor vid
cecev736@student.liu.se teele478@student.liu.se Linköpings universitet

013-28 15 59
petje@olivia.ikp.liu.se



BILAGA 3
Aktiebolagslag (1975:1385)

10 kap. 3 § ABL
Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens
och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så
ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Lag (1998:760).

10 kap. 16 § ABL
Den får inte vara revisor som

1. äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern,
2. är ledamot av styrelsen eller VD i bolaget eller dess dotterföretag eller

biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets
kontroll däröver,

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende
ställning till bolaget eller någon som avses under2,

4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget
vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll
däröver,

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller
nedstigande led till en person som avses under 2 eller är besvågrad med en
sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift
med den andres syskon, eller

6. står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har
en förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för. Den som enligt
första stycket inte är behörig att vara revisor i ett moderbolag får inte vara
revisor i dess dotterbolag. Lag (1998:760).
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Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1997:1)

Medelsförvaltningsförbud
5 §
En revisor får inte biträda vid en revisionsklients medelsförvaltning eller
kontroll däröver.
En revisor skall avböja eller avsäga sig ett revisionsuppdrag om någon annan i
det revisionsorgan i vilket revisorn är verksam lämnar biträde enligt första
stycket.

Redovisningsjäv
6 §
En revisor får inte biträde vid en revisionsklients redovisning på annat sätt än
genom att lämna råd. Revisorn skall svara för att inte annan som deltar i
revisionsuppdraget lämnar längre gående biträde.

7 § Med råd enligt 6§ avses:
1. upplysningar om de krav som tillämpliga författningar och god

redovisningssed ställer på redovisningen,
2. förslag till utformning och organisation av redovisningssystem,
3. förslag till bokföringsåtgärder såsom förslag till rättelser av bokförda

poster och förslag till åtgärder i samband med bokslut samt
4. förslag till åtgärder i samband med upprättande av offentlig redovisning.

8 § En revisor skall avböja eller avsäga sig ett revisionsuppdrag om någon annan
i det revisionsorgan i vilket revisorn är verksam biträder vid revisionsklientens
redovisning på annat sätt än genom att lämna råd och detta biträde
1. lämnas av någon som är överordnad revisorn eller
2. omfattar löpande bokföring.

Första stycket 2 gäller inte om
1. Samtliga affärshändelser är dokumenterade med verifikationer som uppfyller

kraven i 5 § bokföringslagen (1976:125),
2. Revisionsklienten genom attestering har godkänt verifikationerna som

dokumentation av affärshändelser i den verksamhet som revisionsuppdraget
omfattar och

3. Revisionsklienten genom kontering på verifikation eller på annat sätt har sett
till att affärshändelserna är klassificerade till sin art.
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Lag (1995:528) om revisorer

Utövande av revisionsverksamhet
14 §
En revisor skall utföra sina uppdrag omsorgsfullt och enligt god revisorssed.
Revisorn skall noggrant iaktta gällande jävsbestämmelser för revisorer. Om det i
annat fall finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet till
revisorns opartiskhet eller självständighet, skall revisorn avböja eller avsäga sig
uppdraget. Revisorn svarar för det arbete som utförs av biträde till honom.
Bestämmelsen gäller även för revisionsbolag.

15 §
Revisorer och revisionsbolag får inte utöva annan verksamhet än
revisionsverksamhet om utövandet kan rubba förtroendet till deras opartiskhet
eller självständighet.



BILAGA 6
Regler till vägledning för FAR-ledamöternas

skyldighet att följa god revisorssed

Regel 5 – Tystnadsplikt
En ledamot får inte röja sådana sakförhållanden eller upplysningar för
utomstående som han eller hon fått kännedom om under sitt arbete, om han
eller hon inte har upplysningsplikt enligt lag eller behörigt tillstånd.
Ledamoten får inte heller utnyttja vetskapen om sådana förhållanden eller
upplysningar på ett sätt som är till fördel för honom eller henne själv eller
till skada eller nytta för någon annan.

Regel 6 – Förhållandet till kolleger
En ledamot skall verka för goda relationer inom yrkeskåren.

Regel 7 – Publicitet och reklam
En ledamot får göra sitt namn och sina kvalifikationer kända hos
allmänheten på ett sätt som inte misskrediterar yrket.

Regel 8 – Arvodesdebitering
Arvodet för en ledamots tjänster skall vara skäligt med hänsyn till de
kunskaper och den erfarenhet som ledamoten kan utnyttja i sin
yrkesverksamhet och med hänsyn till uppdragets natur och omfattning.
En ledamot får inte komma överens om ett arvode som är baserat på det
ekonomiska utfallet för klienten eller som har karaktär av provision, om
arvodet gäller ett revisionsuppdrag eller ett annat uppdrag där ledamoten
skall lämna ett utlåtande.

Regel 9 – Vidareutbildning
En ledamot skall upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom
vidareutbildning i erforderlig omfattning.
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Storlek på revisionsklienten Litet

klientföretag
Medelstort

klientföretag
Stort

klientföretag
Handling JA NEJ JA NEJ JA NEJ
9.1 Du anser Dig och Din byrå
förhindrade att ta emot
konsultuppdraget.

21,3 78,7 22,6 77,4 27,4 72,6

9.2 Du anser Dig förhindrad att ta emot
konsultuppdraget men överväger att
överlåta uppdraget till en kollega i
byrån

31,1 68,9 35,5 64,5 38,7 61,3

9.3 Du tar fram ett antal alternativa
investeringsalternativ

37,7 62,3 32,3 67,7 25,8 74,2

9.4 Du kartlägger utfallen av
alternativen (t ex personalbehovet eller
prognos för resultatutvecklingen)

32,8 67,2 25,8 74,2 22,6 77,4

9.5 Du räknar ut den förväntade
vinsten/ förlusten för varje alternativ
och eventuellt sannolikheten för
händelsernas inträffande

27,9 72,1 21,0 79,0 19,4 80,6

9.6 Du jämför de olika resultatutfallen
och väljer ut det mest attraktiva

9,8 90,2 4,8 95,2 4,8 95,2

Tabell 19 Fråga 9: Omfattningen av en, hos revisionsklient utförd,
konsultverksamhet. Procentsatserna i de skuggade kolumnerna anger den
andel av respondenterna som har kryssat för respektive handlingsalternativ.
Samtliga tal är i procent. Observera att kolumnerna inte går att summera på
grund av att respondenterna har kunnat kryssa för flera alternativ än ett.



BILAGA 8
METOD: Bortfallsanalys

stratummedsiffror

37 33,5 3,5
14 18,5 -4,5
12 10,5 1,5
8 8,5 -,5

71

Stockholm stor byrå
Stockholm liten byrå
Östergötland stor byrå
Östergötland liten byrå
Total

Observed N Expected N Residual

Test Statistics

1,732
3

,630

Chi-Squarea

df
Asymp. Sig.

stratumm
edsiffror

0 cells (,0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 8,5.

a. 

Fråga 5 ANOVA –test: kundbas * stratum

ANOVA Table

26578,109 3 8859,370 11,068 ,000
52827,734 66 800,420
79405,843 69

7011,448 3 2337,149 5,068 ,003
30438,395 66 461,188
37449,843 69

3873,282 3 1291,094 5,550 ,002
15353,589 66 232,630

19226,871 69

28510,369 3 9503,456 12,708 ,000
49355,631 66 747,813
77866,000 69

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

< 5 anställda * Stratum

6-50 anställda * Stratum

51-250 anställda *
Stratum

> 250 anställda * Stratum

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Fråga 6 ANOVA –test: renodlad revision/konsultverksamhet * stratum
ANOVA Table

55,602 3 18,534 ,047 ,986
26271,187 67 392,107
26326,789 70

55,602 3 18,534 ,047 ,986
26271,187 67 392,107
26326,789 70

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

renodlad revision *
Stratum

konsultverksamhet *
Stratum

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Fråga 6 ANOVA –test arbetsuppgift * stratum

Fråga 7 Chitvå-tester –konsultverksamhet * storlek på byrån
1 * stratum per region

Chi-Square Tests

2,508b 1 ,113
1,665 1 ,197
2,724 1 ,099

,148 ,096

2,472 1 ,116

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
5,70.

b. 

2 * stratum per region
Chi-Square Tests

,001b 1 ,982
,000 1 1,000
,001 1 ,982

1,000 ,596

,001 1 ,982

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
8,96.

b. 
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3 * stratum per region

Chi-Square Tests

10,431b 1 ,001
8,598 1 ,003

15,448 1 ,000
,001 ,000

10,282 1 ,001

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
5,43.

b. 

4 * stratum per region
Chi-Square Tests

2,176b 1 ,140
1,438 1 ,231
2,140 1 ,144

,173 ,116

2,145 1 ,143

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
7,33.

b. 

5 * stratum per region
Chi-Square Tests

4,862b 1 ,027
3,370 1 ,066
7,704 1 ,006

,029 ,022

4,793 1 ,029

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
2,99.

b. 

6 * stratum per region
Chi-Square Tests

,975b 1 ,323
,364 1 ,546
,914 1 ,339

,443 ,265

,961 1 ,327

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
2,71.

b. 
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7 * stratum per region

Chi-Square Tests

,971b 1 ,324
,289 1 ,591
,895 1 ,344

,379 ,283

,957 1 ,328

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
1,90.

b. 

8 * stratum per region
Chi-Square Tests

,650b 1 ,420
,221 1 ,638
,624 1 ,430

,505 ,311

,641 1 ,423

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
3,80.

b. 

9 * stratum per region
Chi-Square Tests

1,168b 1 ,280
,174 1 ,677

1,950 1 ,163
,557 ,380

1,151 1 ,283

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
,81.

b. 

10 * stratum per region
Chi-Square Tests

,493b 1 ,483
,140 1 ,708
,516 1 ,472

,744 ,365

,486 1 ,486

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
4,07.

b. 
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11 * stratum per region

Chi-Square Tests

4,462b 1 ,035
3,384 1 ,066
4,735 1 ,030

,055 ,031

4,398 1 ,036

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
7,87.

b. 

12 * stratum per region
Chi-Square Tests

2,213b 1 ,137
1,251 1 ,263
2,040 1 ,153

,155 ,133

2,181 1 ,140

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
2,99.

b. 

13 * stratum per region
Chi-Square Tests

,076b 1 ,783
,000 1 1,000
,075 1 ,784

,784 ,498

,075 1 ,785

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
6,51.

b. 

14 * stratum per region
Chi-Square Tests

1,168b 1 ,280
,174 1 ,677

1,950 1 ,163
,557 ,380

1,151 1 ,283

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
,81.

b. 
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15 * stratum per region

Chi-Square Tests

10,533b 1 ,001
8,791 1 ,003

12,886 1 ,000
,001 ,001

10,382 1 ,001

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
6,79.

b. 

16 * stratum per region
Chi-Square Tests

6,313b 1 ,012
4,886 1 ,027
7,796 1 ,005

,014 ,009

6,223 1 ,013

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
5,16.

b. 

17 * stratum per region
Chi-Square Tests

,739b 1 ,390
,291 1 ,590
,781 1 ,377

,529 ,303

,728 1 ,393

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
4,34.

b. 

18 * stratum per region
Chi-Square Tests

,001b 1 ,975
,000 1 1,000
,001 1 ,975

1,000 ,601

,001 1 ,975

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
7,06.

b. 
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19 * stratum per region

Chi-Square Tests

,100b 1 ,751
,002 1 ,963
,100 1 ,752

,792 ,480

,099 1 ,753

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
8,41.

b. 

20 * stratum per region
Chi-Square Tests

,827b 1 ,363
,409 1 ,522
,836 1 ,361

,426 ,262

,815 1 ,367

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
8,69.

b. 

21 * stratum per region
Chi-Square Tests

2,445b 1 ,118
1,174 1 ,279
4,006 1 ,045

,180 ,137

2,410 1 ,121

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
1,63.

b. 

Fråga 7 ANOVA konsultverksamhet * region



BILAGA 8
ANOVA Table

,527 1 ,527 2,527 ,117
14,173 68 ,208
14,700 69

,000 1 ,000 ,001 ,982
17,443 68 ,257
17,443 69
2,129 1 2,129 11,908 ,001

12,157 68 ,179
14,286 69

,516 1 ,516 2,181 ,144
16,070 68 ,236
16,586 69

,644 1 ,644 5,076 ,027
8,627 68 ,127
9,271 69
,119 1 ,119 ,961 ,330

8,452 68 ,124
8,571 69
,087 1 ,087 ,957 ,331

6,213 68 ,091
6,300 69
,104 1 ,104 ,637 ,427

11,096 68 ,163
11,200 69

,048 1 ,048 1,154 ,287
2,824 68 ,042
2,871 69
,083 1 ,083 ,482 ,490

11,703 68 ,172
11,786 69
1,083 1 1,083 4,630 ,035

15,903 68 ,234
16,986 69

,293 1 ,293 2,220 ,141
8,978 68 ,132
9,271 69
,017 1 ,017 ,074 ,787

15,754 68 ,232
15,771 69

,048 1 ,048 1,154 ,287
2,824 68 ,042
2,871 69
2,418 1 2,418 12,044 ,001

13,653 68 ,201
16,071 69
1,248 1 1,248 6,741 ,012

12,594 68 ,185
13,843 69

,130 1 ,130 ,725 ,397
12,213 68 ,180
12,343 69

,000 1 ,000 ,001 ,975
16,343 68 ,240
16,343 69

,025 1 ,025 ,098 ,756
17,247 68 ,254
17,271 69

,205 1 ,205 ,813 ,370
17,166 68 ,252
17,371 69

,192 1 ,192 2,461 ,121
5,294 68 ,078
5,486 69

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

1 * stratum per region

2 * stratum per region

3 * stratum per region

4 * stratum per region

5 * stratum per region

6 * stratum per region

7 * stratum per region

8 * stratum per region

9 * stratum per region

10 * stratum per region

11 * stratum per region

12 * stratum per region

13 * stratum per region

14 * stratum per region

15 * stratum per region

16 * stratum per region

17 * stratum per region

18 * stratum per region

19 * stratum per region

20 * stratum per region

21 * stratum per region

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.



BILAGA 8
Fråga 7 Chitvå –test: konsultverksamhet * storlek på byrån
1 * stratum_storlek

Chi-Square Tests

,114b 1 ,736
,003 1 ,955
,115 1 ,735

,787 ,483

,112 1 ,738

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
6,60.

b. 

2 * stratum_storlek
Chi-Square Tests

7,675b 1 ,006
6,313 1 ,012
8,027 1 ,005

,009 ,005

7,566 1 ,006

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
10,37.

b. 

3 * stratum_storlek
Chi-Square Tests

,537b 1 ,464
,201 1 ,654
,551 1 ,458

,574 ,332

,529 1 ,467

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
6,29.

b. 

4 * stratum_storlek
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Chi-Square Tests

3,455b 1 ,063
2,542 1 ,111
3,410 1 ,065

,072 ,056

3,406 1 ,065

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
8,49.

b. 

5 * stratum_storlek
Chi-Square Tests

,147b 1 ,701
,001 1 ,976
,144 1 ,704

,731 ,475

,145 1 ,703

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
3,46.

b. 

6 * stratum_storlek
Chi-Square Tests

8,054b 1 ,005
6,101 1 ,014
7,451 1 ,006

,008 ,008

7,939 1 ,005

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
3,14.

b. 

7 * stratum_storlek
Chi-Square Tests

2,386b 1 ,122
1,245 1 ,265
2,205 1 ,138

,195 ,133

2,352 1 ,125

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
2,20.

b. 
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8 * stratum_storlek

Chi-Square Tests

5,369b 1 ,020
3,981 1 ,046
5,045 1 ,025

,028 ,025

5,293 1 ,021

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
4,40.

b. 

9 * stratum_storlek
Chi-Square Tests

,005b 1 ,942
,000 1 1,000
,005 1 ,942

1,000 ,684

,005 1 ,943

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
,94.

b. 

10 * stratum_storlek
Chi-Square Tests

5,432b 1 ,020
4,068 1 ,044
6,656 1 ,010

,026 ,016

5,354 1 ,021

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
4,71.

b. 

11 * stratum_storlek
Chi-Square Tests

7,145b 1 ,008
5,816 1 ,016
7,652 1 ,006

,009 ,007

7,043 1 ,008

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
9,11.

b. 
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12 * stratum_storlek

Chi-Square Tests

10,329b 1 ,001
8,180 1 ,004
9,601 1 ,002

,003 ,003

10,181 1 ,001

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
3,46.

b. 

13 * stratum_storlek
Chi-Square Tests

,625b 1 ,429
,270 1 ,604
,616 1 ,432

,433 ,299

,616 1 ,433

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
7,54.

b. 

14 * stratum_storlek
Chi-Square Tests

1,806b 1 ,179
,502 1 ,479

1,643 1 ,200
,231 ,231

1,780 1 ,182

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
,94.

b. 

15 * stratum_storlek
Chi-Square Tests

2,357b 1 ,125
1,604 1 ,205
2,461 1 ,117

,180 ,101

2,323 1 ,127

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
7,86.

b. 
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16 * stratum_storlek

Chi-Square Tests

5,287b 1 ,021
4,039 1 ,044
6,052 1 ,014

,023 ,018

5,211 1 ,022

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
5,97.

b. 

17 * stratum_storlek
Chi-Square Tests

9,291b 1 ,002
7,516 1 ,006
8,770 1 ,003

,005 ,004

9,159 1 ,002

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
5,03.

b. 

18 * stratum_storlek
Chi-Square Tests

,949b 1 ,330
,501 1 ,479
,938 1 ,333

,426 ,238

,936 1 ,333

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
8,17.

b. 

19 * stratum_storlek
Chi-Square Tests

2,850b 1 ,091
2,042 1 ,153
2,847 1 ,092

,122 ,077

2,809 1 ,094

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
9,74.

b. 
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20 * stratum_storlek

Chi-Square Tests

,001b 1 ,976
,000 1 1,000
,001 1 ,976

1,000 ,591

,001 1 ,977

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
10,06.

b. 

21 * stratum_storlek
Chi-Square Tests

3,008b 1 ,083
1,624 1 ,203
4,781 1 ,029

,167 ,094

2,965 1 ,085

70

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
1,89.

b. 

Fråga 7 ANOVA –test: konsultverksamhet * storlek på byrån
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ANOVA Table

,024 1 ,024 ,111 ,741
14,676 68 ,216
14,700 69

1,913 1 1,913 8,374 ,005
15,530 68 ,228
17,443 69

,110 1 ,110 ,526 ,471
14,176 68 ,208
14,286 69

,819 1 ,819 3,531 ,065
15,767 68 ,232
16,586 69

,020 1 ,020 ,144 ,706
9,252 68 ,136
9,271 69

,986 1 ,986 8,841 ,004
7,585 68 ,112
8,571 69

,215 1 ,215 2,400 ,126
6,085 68 ,089
6,300 69

,859 1 ,859 5,649 ,020
10,341 68 ,152
11,200 69

,000 1 ,000 ,005 ,943
2,871 68 ,042
2,871 69

,915 1 ,915 5,720 ,020
10,871 68 ,160
11,786 69

1,734 1 1,734 7,730 ,007
15,252 68 ,224
16,986 69

1,368 1 1,368 11,770 ,001
7,903 68 ,116
9,271 69

,141 1 ,141 ,612 ,437
15,631 68 ,230
15,771 69

,074 1 ,074 1,801 ,184
2,797 68 ,041
2,871 69

,541 1 ,541 2,369 ,128
15,530 68 ,228
16,071 69

1,046 1 1,046 5,555 ,021
12,797 68 ,188
13,843 69

1,638 1 1,638 10,407 ,002
10,705 68 ,157
12,343 69

,222 1 ,222 ,935 ,337
16,121 68 ,237
16,343 69

,703 1 ,703 2,886 ,094
16,568 68 ,244
17,271 69

,000 1 ,000 ,001 ,977
17,371 68 ,255
17,371 69

,236 1 ,236 3,053 ,085
5,250 68 ,077
5,486 69

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

1 * stratum_storlek

2 * stratum_storlek

3 * stratum_storlek

4 * stratum_storlek

5 * stratum_storlek

6 * stratum_storlek

7 * stratum_storlek

8 * stratum_storlek

9 * stratum_storlek

10 * stratum_storlek

11 * stratum_storlek

12 * stratum_storlek

13 * stratum_storlek

14 * stratum_storlek

15 * stratum_storlek

16 * stratum_storlek

17 * stratum_storlek

18 * stratum_storlek

19 * stratum_storlek

20 * stratum_storlek

21 * stratum_storlek

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Fråga 8 ANOVA –test per stratum

ANOVA Table

2,388 3 ,796 1,356 ,264
37,554 64 ,587
39,941 67

,144 3 ,048 ,139 ,936
21,766 63 ,345
21,910 66

4,417 3 1,472 2,179 ,099
42,568 63 ,676
46,985 66

1,121 3 ,374 ,804 ,496
29,746 64 ,465
30,868 67

2,285 3 ,762 1,191 ,320
40,936 64 ,640
43,221 67

3,441 3 1,147 1,762 ,163
41,007 63 ,651
44,448 66

6,663 3 2,221 3,501 ,020
39,964 63 ,634
46,627 66

2,098 3 ,699 ,977 ,409
45,096 63 ,716
47,194 66

6,564 3 2,188 4,896 ,004
28,153 63 ,447
34,716 66

1,842 3 ,614 1,174 ,327
32,934 63 ,523
34,776 66

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

NY81 * Stratum

NY82 * Stratum

NY83 * Stratum

NY84 * Stratum

NY85 * Stratum

NY86 * Stratum

NY87 * Stratum

NY88 * Stratum

NY89 * Stratum

NY810 * Stratum

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Fråga 8 ANOVA –test per region

ANOVA Table

,017 1 ,017 ,028 ,868
39,924 66 ,605
39,941 67

,078 1 ,078 ,233 ,631
21,832 65 ,336
21,910 66

,041 1 ,041 ,056 ,813
46,944 65 ,722
46,985 66

,368 1 ,368 ,796 ,376
30,500 66 ,462
30,868 67
1,823 1 1,823 2,906 ,093

41,398 66 ,627
43,221 67
3,187 1 3,187 5,020 ,028

41,261 65 ,635
44,448 66
3,057 1 3,057 4,560 ,037

43,570 65 ,670
46,627 66

,000 1 ,000 ,000 ,988
47,194 65 ,726
47,194 66

,150 1 ,150 ,281 ,598
34,567 65 ,532
34,716 66

,277 1 ,277 ,522 ,472
34,499 65 ,531
34,776 66

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

NY81 * stratum per region

NY82 * stratum per region

NY83 * stratum per region

NY84 * stratum per region

NY85 * stratum per region

NY86 * stratum per region

NY87 * stratum per region

NY88 * stratum per region

NY89 * stratum per region

NY810 * stratum per
region

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Fråga 8: ANOVA-test per storlek på byrån
ANOVA Table

1,379 1 1,379 2,360 ,129
38,563 66 ,584
39,941 67

,041 1 ,041 ,123 ,727
21,869 65 ,336
21,910 66

4,228 1 4,228 6,427 ,014
42,757 65 ,658
46,985 66

,588 1 ,588 1,283 ,261
30,279 66 ,459
30,868 67

,004 1 ,004 ,006 ,939
43,217 66 ,655
43,221 67

,196 1 ,196 ,287 ,594
44,252 65 ,681
44,448 66

4,001 1 4,001 6,102 ,016
42,626 65 ,656
46,627 66

1,990 1 1,990 2,861 ,096
45,204 65 ,695
47,194 66

6,362 1 6,362 14,585 ,000
28,354 65 ,436
34,716 66

1,487 1 1,487 2,903 ,093
33,289 65 ,512
34,776 66

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

NY81 * stratum_storlek

NY82 * stratum_storlek

NY83 * stratum_storlek

NY84 * stratum_storlek

NY85 * stratum_storlek

NY86 * stratum_storlek

NY87 * stratum_storlek

NY88 * stratum_storlek

NY89 * stratum_storlek

NY810 * stratum_storlek

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.



BILAGA 8

Fråga 9  ANOVA –test: handling * stratum
ANOVA Table

,448 3 ,149 ,870 ,462
9,782 57 ,172

10,230 60
1,800 3 ,600 3,031 ,037

11,282 57 ,198
13,082 60

3,189 3 1,063 5,441 ,002
11,138 57 ,195
14,328 60

1,879 3 ,626 3,088 ,034
11,563 57 ,203
13,443 60

1,375 3 ,458 2,400 ,077
10,887 57 ,191
12,262 60

1,550 3 ,517 7,632 ,000
3,859 57 ,068
5,410 60

,021 3 ,007 ,038 ,990
10,818 58 ,187
10,839 61

,736 3 ,245 1,058 ,374
13,457 58 ,232
14,194 61

1,090 3 ,363 1,691 ,179
12,459 58 ,215
13,548 61

,555 3 ,185 ,948 ,424
11,316 58 ,195
11,871 61

,509 3 ,170 1,009 ,395
9,765 58 ,168

10,274 61
,455 3 ,152 3,664 ,017

2,400 58 ,041
2,855 61

,521 3 ,174 ,852 ,471
11,818 58 ,204
12,339 61

,864 3 ,288 1,207 ,315
13,846 58 ,239
14,710 61

,931 3 ,310 1,646 ,189
10,940 58 ,189
11,871 61

,574 3 ,191 1,081 ,364
10,265 58 ,177
10,839 61

,648 3 ,216 1,387 ,256
9,029 58 ,156
9,677 61

,455 3 ,152 3,664 ,017
2,400 58 ,041
2,855 61

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

FRÅGA91A * Stratum

FRÅGA92A * Stratum

FRÅGA93A * Stratum

FRÅGA94A * Stratum

FRÅGA95A * Stratum

FRÅGA96A * Stratum

FRÅGA91B * Stratum

FRÅGA92B * Stratum

FRÅGA93B * Stratum

FRÅGA94B * Stratum

FRÅGA95B * Stratum

FRÅGA96B * Stratum

FRÅGA91C * Stratum

FRÅGA92C * Stratum

FRÅGA93C * Stratum

FRÅGA94C * Stratum

FRÅGA95C * Stratum

FRÅGA96C * Stratum

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.



BILAGA 8
9 ANOVA –test: handling * region

ANOVA Table

,002 1 ,002 ,012 ,912
10,227 59 ,173
10,230 60
1,672 1 1,672 8,648 ,005

11,410 59 ,193
13,082 60
2,142 1 2,142 10,370 ,002

12,186 59 ,207

14,328 60

1,324 1 1,324 6,445 ,014
12,119 59 ,205
13,443 60

,702 1 ,702 3,580 ,063
11,561 59 ,196
12,262 60

,392 1 ,392 4,606 ,036
5,018 59 ,085
5,410 60
,000 1 ,000 ,002 ,966

10,838 60 ,181
10,839 61

,446 1 ,446 1,947 ,168
13,747 60 ,229
14,194 61

,798 1 ,798 3,757 ,057
12,750 60 ,213
13,548 61

,144 1 ,144 ,735 ,395
11,727 60 ,195
11,871 61

,004 1 ,004 ,023 ,879
10,270 60 ,171
10,274 61

,100 1 ,100 2,173 ,146
2,755 60 ,046
2,855 61
,089 1 ,089 ,434 ,512

12,250 60 ,204
12,339 61

,303 1 ,303 1,262 ,266
14,407 60 ,240
14,710 61

,434 1 ,434 2,277 ,137
11,437 60 ,191
11,871 61

,069 1 ,069 ,382 ,539
10,770 60 ,180
10,839 61

,021 1 ,021 ,130 ,720
9,657 60 ,161
9,677 61
,100 1 ,100 2,173 ,146

2,755 60 ,046
2,855 61

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

FRÅGA91A *
stratum per region

FRÅGA92A *
stratum per region

FRÅGA93A *
stratum per region

FRÅGA94A *
stratum per region

FRÅGA95A *
stratum per region

FRÅGA96A *
stratum per region

FRÅGA91B *
stratum per region

FRÅGA92B *
stratum per region

FRÅGA93B *
stratum per region

FRÅGA94B *
stratum per region

FRÅGA95B *
stratum per region

FRÅGA96B *
stratum per region

FRÅGA91C *
stratum per region

FRÅGA92C *
stratum per region

FRÅGA93C *
stratum per region

FRÅGA94C *
stratum per region

FRÅGA95C *
stratum per region

FRÅGA96C *
stratum per region

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.



BILAGA 8
Fråga 9 ANOVA –test: handling * storlek på byrån

ANOVA Table

,012 1 ,012 ,067 ,797
10,218 59 ,173
10,230 60

,430 1 ,430 2,003 ,162
12,652 59 ,214
13,082 60
1,051 1 1,051 4,671 ,035

13,277 59 ,225

14,328 60

,480 1 ,480 2,185 ,145
12,963 59 ,220
13,443 60

,868 1 ,868 4,494 ,038
11,394 59 ,193
12,262 60

,903 1 ,903 11,824 ,001
4,507 59 ,076
5,410 60
,000 1 ,000 ,002 ,966

10,838 60 ,181
10,839 61

,446 1 ,446 1,947 ,168
13,747 60 ,229
14,194 61

,377 1 ,377 1,716 ,195
13,172 60 ,220
13,548 61

,434 1 ,434 2,277 ,137
11,437 60 ,191
11,871 61

,388 1 ,388 2,354 ,130
9,886 60 ,165

10,274 61
,355 1 ,355 8,516 ,005

2,500 60 ,042
2,855 61
,089 1 ,089 ,434 ,512

12,250 60 ,204
12,339 61

,689 1 ,689 2,951 ,091
14,020 60 ,234
14,710 61

,434 1 ,434 2,277 ,137
11,437 60 ,191
11,871 61

,293 1 ,293 1,669 ,201
10,545 60 ,176
10,839 61

,496 1 ,496 3,239 ,077
9,182 60 ,153
9,677 61
,355 1 ,355 8,516 ,005

2,500 60 ,042
2,855 61

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

FRÅGA91A *
stratum_storlek

FRÅGA92A *
stratum_storlek

FRÅGA93A *
stratum_storlek

FRÅGA94A *
stratum_storlek

FRÅGA95A *
stratum_storlek

FRÅGA96A *
stratum_storlek

FRÅGA91B *
stratum_storlek

FRÅGA92B *
stratum_storlek

FRÅGA93B *
stratum_storlek

FRÅGA94B *
stratum_storlek

FRÅGA95B *
stratum_storlek

FRÅGA96B *
stratum_storlek

FRÅGA91C *
stratum_storlek

FRÅGA92C *
stratum_storlek

FRÅGA93C *
stratum_storlek

FRÅGA94C *
stratum_storlek

FRÅGA95C *
stratum_storlek

FRÅGA96C *
stratum_storlek

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.



BILAGA 8
Fråga 10 per storlek Alternativ 3

Chi-Square Tests

4,582b 1 ,032
3,139 1 ,076
4,232 1 ,040

,060 ,042

4,517 1 ,034

71

Pearson Chi-Square
Continuity Correction a

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
3,10.

b. 


