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I	  
	  	  

Sammanfattning	  
Revision innebär att undersöka, värdera och yttra sig om ett företags bokföring, 
årsredovisning och förvaltning. Under en revision är det orimligt för en revisor att 
granska samtliga konton och enskilda transaktioner. Genom en väsentlighetsbedömning 
görs ett urval av vad som ska granskas. Det avgör storlek och omfattning på revisionen. 
Tidigare studier har visat att det finns huvudsakliga bakgrundsfaktorer som inverkar på 
väsentlighetsbedömningen. Det ledde fram till forskningsfrågan;  

• Vilka faktorer påverkar revisorns väsentlighetsbedömning?  

I studien inkluderades följande bakgrundsfaktorer; byrå- och kontorsstorlek, kön och 
erfarenhet. Syftet med studien var att försöka identifiera samband mellan 
väsentlighetsbedömningen och bakgrundsfaktorerna. Det undersöktes med hjälp av ett 
flertal kvantitativa och kvalitativa faktorer. 

Det teoretiska ramverket inleds med en övergripande beskrivning av ämnet revision. 
Därefter presenterades väsentlighetsbedömning samt de kvantitativa och kvalitativa 
faktorerna som påverkar bedömningen. Slutligen följer en genomgång av tidigare 
studier rörande bakgrundsfaktorerna. Utifrån teorierna om bakgrundsfaktorerna 
härleddes ett antal hypoteser som riktades mot att revisorerna sätter ett lägre 
väsentlighetsbelopp. En hypotes, rörande erfarenhet, riktades dock i motsatt riktning. 

Studien genomfördes utifrån revisorernas perspektiv vilket medförde att populationen 
som undersöktes var påskrivande revisorer i Sverige. En kvantitativ undersökning 
utfördes då en webbenkät distribuerades via e-postmeddelande till samtliga påskrivande 
revisorer i Sverige som uppgett sin e-postadress till Revisionsnämnden. 644 
påskrivande revisorer besvarade enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 16,25 % 
av populationen. Materialet bearbetades i Excel och SPSS. Med hjälp av binär logistisk 
regression, multipel linjär regression och t-test undersöktes eventuella samband mellan 
bakgrundsfaktorerna och väsentlighetsbedömningen. Undersökningen inkluderade även 
hur de kvalitativa faktorerna påverkar revisorerna i väsentlighetsbedömningen. Utöver 
det prövades även hur revisorerna använde sig av baser för beräkningen av 
väsentlighetsnivån. Resultatet visade att revisorerna i stor utsträckning tog hänsyn till de 
förutsättningar som deras klienter har. Det tyder på att svenska revisorer har 
intressenterna i åtanke när de beräknar väsentlighetsnivån.  

I studien hittades några samband som tyder på att revisorerna till viss del påverkas av 
olika kvalitativa faktorer vid väsentlighetsbedömning. Resultaten rörande de olika 
bakgrundsfaktorerna var varierande och ibland motsägelsefulla i förhållande till tidigare 
forskning. Det hittades inte tillräckligt med empiriskt stöd för att kunna anta någon av 
hypoteserna. Skillnaderna beror kanske inte på bakgrundsfaktorer istället har 
revisorerna olika precision i tillämpningen. Resultatet indikerar att revisorer som arbetar 
på byråer och kontor av varierande storlek agerar olika i väsentlighetsbedömningen. Det 
kan delvis förklaras med att de har varierande klienter och uppdrag. Att revisionskåren i 
övrigt har ett liknande tänk kring väsentlighetsbedömningen kan rimligen antas bero på 
den harmonisering inom branschen som ISA eftersträvar. Alternativt är befintliga 
standarder inte lika diffusa som trott. Etablerad praxis gör kanske att revisorerna 
förhåller sig på ett liknande sätt till de kvalitativa faktorerna. Förslag på vidare 
forskning blev att utifrån studiens resultat se var skillnader kan finnas och därifrån göra 
en djupare analys. 



II	  
	  	  

Förord	  
Först och främst vill vi tacka alla respondenter som tog sig tid att besvara vår enkät. 
Utan er medverkan hade vår studie inte varit möjlig. Tack till Revisorsnämnden för att 
ni tillhandahöll kontaktuppgifterna.  

Ett stort tack till vår handledare Tobias Svanström för det stöd du gett oss. Tack för all 
konstruktiv kritik och för att du besvarat våra funderingar i tid och otid. 

Under arbetet med studien har vi stött på en del problematik relaterat till dataprogram. 
Ett speciellt tack till alla våra vänner som hjälpt oss, med svag datatalang, att 
överkomma dessa problem. Era idéer, tips och synpunkter har varit ovärderliga.   

Tack till alla våra nära och kära för ert stöd och för att ni stått ut med vårt ändlösa prat 
om uppsatsskriverier.  

Till våra kurskamrater som delat vår situation, tack för glädje och motivation. 

Vi vill tacka Umeå universitetsbibliotek för möjligheten att låna skåp. Det har sparat oss 
och våra ryggar besväret att bära alla böcker fram och tillbaka varje dag.  

I fyra månader har arbetet med denna studie pågått. Vi har druckit litervis med kaffe och 
spenderat alldeles för mycket tid i grupprum 3. Vi vill därför tacka oss själva för att vi 
stått ut med varandra i med- och motgångar, dag som kväll, vardag som helg!  

 

Ett stort tack till er alla!  

 

Umeå 2012-05-24  

 

____________________  ___________________ 

      Ulrika Bäckman                               Mia Eriksson 
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1.	  Inledning	  
_____________________________________________________________________________	  

I kapitlet presenteras bakgrunden till ämnet som studien behandlar och en tillhörande 
problemdiskussion. Vi presenterar syftet med studien och slutligen vår problemformulering. 
_____________________________________________________________________________ 

1.1	  Problembakgrund	  	  
Efter finanskrisen som uppdagades hösten 2008 har EU börjat se över ett flertal 
regelverk och revisionsbranschen är inget undantag. Runt om i världen drabbades 
banker av krisen, några tillräckligt illa att de gick i konkurs. Revisorerna har i efterhand 
främst fått kritik för att de inte i tid påtalade bristerna i de bankerna som gick i konkurs. 
EU har sedan det inträffade arbetat fram ett nytt reformpaket för revisionsbranschen 
(FAR, 2012a).  Några av de främsta målen är att göra rollen som revisor tydligare, 
granska revisorers oberoende samt se över konkurrensen mellan revisionsbyråerna. I 
den del som behandlar rollen som revisor vill EU införa att alla medlemsstater ska 
använda sig utav International Standard on Auditing (ISA), det kan bidra till en ökad 
enighet bland revisorer i frågan om hur de genomför sina bedömningar. EU vill även 
utöka revisionsberättelsen, i det avseendet vill EU bland annat att redogörelsen blir mer 
omfattande t ex. att olika bedömningsmoment i revisionen synliggörs mer (Europa.eu, 
2012).  

Revision innebär att man undersöker, värderar och yttrar sig om ett företags bokföring, 
årsredovisning och förvaltning med en professionellt skeptisk ståndpunkt (Trohammar, 
2005, s. 11). Genom att anlita en revisor som kontrollerar de finansiella rapporterna och 
granskar om VD och styrelse har uppfyllt sina åtaganden stärks trovärdigheten i den 
ekonomiska informationen (Eilifsen et al., 2010, s. 6-7). Förutom bolagets ägare är 
revisionen också till för andra intressenter såsom kunder, leverantörer, kreditgivare och 
stat. Att använda sig av revision är ett kostnadseffektivt sätt för intressenter att 
kontrollera företaget eftersom de annars hade behövt göra det själva (Trohammar, 2005, 
s. 12). I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om VD och styrelsens förvaltning av 
bolaget samt årsredovisningen. Den ekonomiska informationen blir mer tillförlitlig för 
intressenterna genom revision (Trohammar, 2005, s. 12).  
 
Revisionsbolag finns i många olika storlekar idag, men marknaden i Sverige domineras 
av fyra stora internationella revisionsbyråer; PwC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte. 
De fyra aktörerna refereras ofta till som ”the Big Four” världen över (Hayes et al., 2005, 
s. 28). I början av 2000-talet var de dominerande aktörerna fem till antalet men efter 
Enron-skandalen försvann revisionsbyrån Arthur Andersen LLP som en följd av sin 
inblandning i Enron. En bidragande orsak till Arthur Andersens fall var att klienternas 
förtroende för byrån försvann och därmed även klienterna (Barton, 2005). 

Revisorerna säljer en tjänst som är relativt abstrakt, det gör att klienterna endast på 
förhand i grova drag vet vad det är revisorerna kommer att göra (Artsberg, 2005, s. 
118). Det bidrar till att revisorernas anseende blir oerhört viktigt (Barton, 2005). 
Yrkesrollen som revisor är väl reglerat av olika lagar, regler och standarder. Sverige har 
indirekt tillämpat ISA sedan 2004 då de svenska revisionsstandarderna (RS) har varit en 
svensk tolkning av ISA (FAR, 2010, s. 3). Syftet med gemensamma standarder är att 
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bidra med harmonisering mellan och inom länderna i EU, för ett mer enhetligt tänk 
mellan revisorer. Under år 2011 avskaffade Sverige RS och övergick istället till att 
tillämpa föreningen auktoriserade revisorers (FAR) svenska direkt översättning av de 
internationella standarderna. Under de senaste åren har ISA genomgått en omfattande 
utveckling och den nya tappningen av ISA har större fokus på risk. För yrkesaktiva 
inom revisionsbranschen medför det att fokus i större utsträckning ligger på att se över 
vilka riskfaktorer som finns i bolagets omgivning. Det innebär att revisorn måste ta de 
riskfaktorerna i beaktning och utvärdera hur de kan påverkar revisionen och den 
finansiella rapporteringen.  Den nya utformningen av ISA grundar sig i de skandaler 
som har ägt rum de senaste decennierna (Balans, 2011). 

Enligt de revisionsstandarder som finns måste revisorn planera sin revision. Det 
underlättar och effektiviserar arbetet om revisorn redan i förväg kan identifiera 
arbetsmoment och allokera sina resurser till de betydelsefulla områdena. De risk- och 
väsentlighetsbedömningar som revisorn har gjort avspeglas i planeringsfasen. Utifrån 
bedömningen av risk och väsentlighet, avgörs det vilka typer av metoder och åtgärder 
som revisorn kommer att vidta under revisionen. Det gör att bedömningsmomenten blir 
mycket viktig och avgörande för hela revisionen (Carrington, 2010, s. 86-89). 

Under en revision är det orimligt för en revisor att granska samtliga konton och varje 
enskild transaktion. Istället görs ett urval för att effektivisera revisionen genom att 
revisorn grundligt planerar vilka konton och transaktioner som är väsentliga, det vill 
säga vilka konton som behöver granskas mer ingående. Fokus under revisionen blir 
således på de punkter där störst risk för väsentliga fel föreligger (FAR, 1998, s. 14-15). 
Väsentlighet är det som bestämmer storleken och inriktningen på ett revisionsuppdrag. 
Uppskattningen av väsentlighet görs redan i planeringsstadiet av uppdraget, i annat fall 
finns det risk att fel områden undersökas eller något betydelsefullt missas (Trohammar, 
2005, s. 22). Enligt internationella standarder ska revisorn vid fastställande av 
väsentlighetsnivå ha fokus på hur företagets intressenter kan agera utifrån att det finns 
felaktigheter i de finansiella rapporterna. Anledningen till det är att intressenterna ofta 
fattar sina beslut baserat på den finansiella informationen (Eilifsen et al., 2010, s. 13). 
Även om det i standarder finns reglerat vad som avses med väsentlighet upplevs dessa 
riktlinjer ofta som otillräckliga och diffusa (Mckee & Eilifsen, 2000). Det beror på att 
väsentlighetsbedömningen baseras på den enskilde revisorns professionella omdöme 
och därför varierar, vilket medför att granskningen riskerar att inte möta behoven hos 
intressenterna (Iskandar, 1998). Väsentlighet uttrycks oftast i siffror, ofta kallat 
väsentlighetsbelopp eller minimital. Beloppet är många gånger en procentsats av 
exempelvis resultat före skatt eller totala tillgångar (Eilifsen et al., 2010, s. 13).  
 
Revisionen skulle bli för kostsam och tidskrävande om en revisor skulle granska 
samtliga konton och transaktioner. Det är därför mycket viktigt att revisorn fastställer en 
korrekt väsentlighetsnivå eftersom det blir redskapet för att begränsa kostnaden för 
revisionen.  De revisorer och byråer som är duktiga på att göra korrekta 
väsentlighetsbedömningar kan förbättra sin lönsamhet och samtidigt erbjuda lägre 
revisionsarvoden (Carrington, 2010, s. 64-65). Då väsentlighetsnivån avgör omfånget på 
revisionen anser vi att det är viktigt att få en klarare blid av vad som kan påverka 
revisorerna i väsentlighetsbedömningen. Höga revisionsarvoden blir inte bara en 
kostnad för företaget men också dess intressenter. Det eftersom intressenterna i en del 
fall är aktieägare och en hög revisionskostnad resulterar i mindre vinstutdelning. 
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1.2	  Problemdiskussion	  
Standarderna kring väsentlighet är otydliga och knapphändiga, det medför att det 
individuella omdömet har ett stort inflytande vid fastställandet av väsentlighetsnivån 
(Mckee & Eilifsen, 2000). Forskningen inom ämnesområdet har ökat från mitten av 
1980-talet men än finns mycket kvar att studera (Messier et al., 2005). I slutet av 1990-
talet påbörjades en utredning i USA kring väsentlighetsbedömning på initiativ från de 
stora revisionsbyråerna. En orsak till utredningen var att få mer klarhet i standarder och 
tillvägagångssätt rörande väsentlighetsbedömningar (Mckee & Eilifsen, 2000). För att 
få en helhetsbild av revisorns, individens, beslutsfattande är det viktigt att väga in hur 
faktorer som till exempel bakgrund och förutsättningar kan påverka revisors omdöme. 
Bakgrundsfaktorer som erfarenhet, kön och utbildning formar individens värderingar 
och handlingar (Bakka et al., 2006, s. 151).  

Vid varje revision fastställs ett väsentlighetsbelopp (Trohammar, 2005, s. 23). En 
revisor utgår ofta från en procentsats av en kvantitativ faktor, även kallad bas. Vilken 
bas som används skiljer sig ofta åt beroende på vilken typ av klient det är som ska 
revideras. Några av de vanligaste baserna att använda sig av är omsättning, eget kapital 
och resultat före skatt. Messier et al. (2005) menar att resultat före skatt ofta används 
som bas för beräkning om en felaktighet är väsentlig eller inte. Vidare hävdar de att 
väsentlighetsbedömning variera beroende på revisorns erfarenhet och typ av 
revisionsbyrå. De stora revisionsbyråernas manualer för väsentlighetsbedömning visar 
på stor variation för hur väsentlighetsnivån fastställs. Några byråer använder sig av en 
procentsats av inkomst medan andra fokuserar på tillgångar eller vinst för att få fram ett 
belopp (Messier et al., 2005). Individer fattar beslut utifrån olika bakgrunder och på 
skilda sätt. Förutom sina sociala och personliga egenskaper påverkas också individer av 
influenser från grupper (Greenberg & Baron, 2000, s. 337-339). Mot denna bakgrund 
ansåg vi att det var av intresse att undersöka vilka bakgrundsfaktorer som påverkar 
revisorers väsentlighetsbedömning. Vi tror, i enighet med tidigare studier, att 
organisationens riktlinjer och arbetsmanualer påverkar den individuella revisorns 
väsentlighetsbedömning i stor utsträckning. Det gjorde att vi ville studera om det fanns 
skillnader i hur de svenska revisorernas väsentlighetsbedömning beroende på 
revisionsbyråns storlek. En annan intressant aspekt är storleken på kontoret där revisorn 
arbetar. Studier (Francis & Yu, 2009; Choi et al., 2010) har visat att större kontor har 
högre kvalité på revisionen än mindre kontor. Skillnader finns mellan kontoren, även 
om de tillhör samma byrå.	  

Studier (Ittonen, 2008; Owhoso & College, 2002; Chung et al., 2001) rörande skillnader 
mellan kvinnliga och manliga revisorer visar varierat resultat. Breesch & Branson 
(2009) fann inga stöd för sin teori att kvinnliga revisorer upptäcker väsentliga fel i 
större utsträckning än manliga revisorer. Liknande resultat fick Estes & Reames (1988) 
som fann att väsentlighetsbedömningar inte bör variera endast beroende av könet på 
revisorn. En studie gjord av Niskanen et al. (2011) visar däremot att kvinnliga revisorer 
är mer konservativa och noggranna än sina manliga kollegor. Något de får stöd av från 
studier gjorda av Gold et al. (2009) som visade att kvinnliga revisorer var mer 
riskaversiva än manliga gällande revisionsomdöme. De motbevisande resultaten i 
studierna gjorde att bakgrundsfaktorn kön blev intressant för oss att undersöka ur ett 
svenskt perspektiv. 
 
Erfarenhet har visat sig påverka väsentlighetsbedömning (Messier, 1983; Krogstad et 
al., 1984). I en revision som är komplex har det visat sig att erfarenhet förväntas ha 
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större betydelse (Messier, 1983). Det är en intressant aspekt som vi valde att undersöka, 
genom att vi tog reda på om individen är godkänd eller auktoriserad samt hur länge de 
har varit aktiva som påskrivande revisorer. Rent intuitivt känns det som om erfarenheten 
spelar en stor roll för hur arbetet utformas i planeringsfasen och framför allt i hur 
revisorn gör väsentlighetsbedömningar eftersom det är mycket subjektivt. Vi ansåg 
därför att denna aspekt var viktigt att ta med i beräkningarna.  

Holstrum & Messier (1982) menade att det finns tre punkter som är problematiska med 
att ha ett intressentperspektiv när väsentlighet bestäms. För det första vet man lite om 
hur den finansiella informationen används till att fatta beslut exempelvis rörande 
kreditgivning och investeringar. För det andra har revisorer och intressenter olika 
uppfattning om väsentlighet eftersom deras incitament skiljer sig åt. Den sista, och 
tredje punkten, är att det finns lite information om hur väsentlighetsbedömningar 
faktiskt påverkar intressenternas beslut. Samtliga problem kring intressent perspektivet 
är relevant än idag (Messier et al., 2005). Det indikerar att det behövs mer forskning 
kring området. Väsentlighetsbedömningen har till stor del fokus på vilken effekt 
eventuella felaktigheter kan få på intressenternas beslutsfattande. Mot denna bakgrund 
valde vi att inkludera ett antal kvalitativa faktorer i vår studie för att få en tydligare bild 
av vad revisorerna tar hänsyn till.  Mckee & Eilifsen (2000) menar att ett 
väsentlighetsbelopp som initialt baserats på en kvantitativ ansats kan komma att justeras 
beroende på revisorns professionella omdöme av den effekt kvalitativa faktorer kan få. 
Exempel på kvalitativa faktorer är ledningens incitament till vinstmanipulering, effekten 
en eventuell felaktighet kan få på lönsamhetsutveckling, företagets förmåga att möta 
lånevillkor och förestående förvärv etc (Mckee & Eilifsen, 2000). Väsentlighet och risk 
är starkt kopplat till varandra under revisionen, eftersom förändringar i de finansiella 
rapporterna kan innebär, om än små, ändring i nyckeltal som exempelvis utdelning per 
aktie. Denna typ av små förändringar i nyckeltal kan vara väsentliga eftersom de 
potentiellt kan påverka företagets kapitalvärde på marknaden (Dickins & Higgs, 2009, 
s. 54). Förutom förändringar i kapitalvärde kan det också påverka företagets förmåga att 
möta exempelvis krav gentemot finansiärer. Är det kvalitativa faktorer som revisorn har 
i åtanke vid fastställande av väsentligheten? Påverkar det några revisorer mer än andra? 
Vilka kvalitativa faktorer påverkar dem i störst utsträckning? I vår studie hoppades vi på 
att kunna kartlägga vissa mönster för att få en klarare bild av väsentlighetsbedömningar 
i Sverige. 
 
Mckee och Eilifsen (2000) menar att korrekta bedömningar av väsentlighet är en viktig 
beståndsdel för att behålla investerares förtroende för det offentliga rapporteringssystem 
som används inom kapitalmarknaden. Eftersom standarderna kring 
väsentlighetsbedömning är diffusa och uppskattningen ofta baseras på revisorns 
professionella omdöme, ansåg vi att det var relevant att undersöka ämnet närmare. Vad 
är det som påverkar revisorerna när de fastställer väsentlighetsnivån? Finns det några 
mönster i bakgrundsfaktorerna? I Sverige har det författats några uppsatser kring 
revisorernas väsentlighetsbedömning (Mäki & Rautila, 2007; Ali et al., 2006; 
Ademovski et al. 2007). Mäki & Rautila (2007) fann att det är större skillnader mellan 
individuella revisorer än mellan de olika byråerna. Ademovski et al. (2007) kunde inte 
se signifikant skillnader mellan revisorer men däremot ana olikheter mellan byråerna. 
Ali et al. (2006) studerade tre revisionsbyråer och fann att det exciterade samsyn kring 
väsentlighetsbedömningarna inom en av dessa byråer. Dessa undersökningar visar på 
varierande resultat. Tidigare uppsatser har haft en induktiv ansats eller varit av 
experimentell karaktär. Vår studie har en bredd som tidigare saknats då vi inkluderade 
tre utvalda bakgrundsfaktorer; byrå- och kontorsstorlek, kön och erfarenhet. Vi ämnade 



5	  
	  

genomföra en totalundersökning på vår population, där vi prövade våra framarbetade 
hypoteser genom en enkätundersökning. I tillägg till det inkluderade vi både kvalitativa 
och kvantitativa faktorer, för att få en mer nyanserad bild av väsentlighetsbedömningen.  
Vi tror att studien kan vara intressant för revisionsbranschen genom att få en tydligare 
bild av hur revisorerna gör sina väsentlighetsbedömningar.   

1.3	  Problemformulering	  
 

• Vilka faktorer påverkar revisorns väsentlighetsbedömning?  
. 

1.4	  Syfte	  
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka vilka bakgrundsfaktorer som påverkar 
revisorer när de gör en väsentlighetsbedömning av klienternas redovisning. Vi har valt 
att fokusera på tre bakgrundsfaktorer i vår studie: 

• Byrå-/Kontorsstorlek 
• Kön 
• Erfarenhet 

När vi studerar sambandet mellan väsentlighetsbedömning och bakgrundsfaktorer ser vi 
på ett flertal kvantitativa och kvalitativa faktorer. En del av vår undersökning har varit 
att ta reda på i vilken utsträckning revisorerna använder olika baser för beräkning av 
väsentlighetsbeloppet. Medan en annan del fokuserar på hur olika kvalitativa faktorer 
inverkar på väsentlighetsbedömningen. 

1.5	  Avgränsningar	  
Under en revision arbetar man ofta i team, som omfattar två eller fler personer 
(Artsberg, 2005, s. 119). I vår studie har vi valt att avgränsa oss till att endast undersöka 
påskrivande revisorer, alltså godkända eller auktoriserade. I tillägg till det inkluderades 
endast påskrivande revisorer med en tillgänglig e-postadress. En påskrivande revisor är 
den som ansvarar för slutprodukten även om den utförs i grupp. De bör därför ha en god 
kännedom om väsentlighetsbedömningen (Artsberg, 2005, s. 119). Studien avgränsas 
till att endast omfatta väsentlighetsbedömningen för den totala räkenskapen, då det är 
utgångspunkten för hela revisionen och dess omfattning.  
	  
	   	  



6	  
	  

2.	  Vetenskapliga	  utgångspunkter	  
_____________________________________________________________________________	  

I kapitlet ämnar vi att öka läsarens förståelse för vårt ämnesval. Genom att ge läsaren 
en inblick i våra tidigare erfarenheter inom området och hur dessa faktorer 
undermedvetet eventuellt kan komma att påverka vår studie. Vidare syftar kapitlet till 
att introducera läsaren till vårt val av kunskapssyn, angreppssätt samt metodval. 
Slutligen vill vi ge en bild av hur vi har resonerat kring val av teorier och annat 
relevant material.  
______________________________________________________________________ 

2.1	  Ämnesval	  
Ämnet revision var ett självklart val för oss eftersom det redan från början fanns ett 
genuint intresse för ämnet. I tillägg har vi fått anställning som revisionsmedarbetare på 
en av de fyra stora revisionsbyråerna.  Vi ansåg att det var en ypperlig chans att öka vår 
kunskap om ämnet.   

Bland annat genom kursen Advanced auditing 7,5 hp har vi kommit i kontakt med 
ämnet revision. Under kursens gång insåg vi att revisorernas väsentlighetsbedömning är 
en relativt komplext och subjektiv process. Tillsammans med universitetslektor Tobias 
Svanström förde vi en dialog om i vilken utsträckning denna bedömningsprocess har 
undersökts i Sverige, och där insåg vi att det fanns potential att öka kunskapen kring 
området.  

2.2	  Förförståelse	  
”Den bakomliggande tanken är att varje tolkning förutsätter en föregående, 
föregripande förståelse. Tolkningen är således aldrig i absolut mening förutsättningslös 
utan vägleds av en förväntan, t.ex. om vilken genre en text skall visa sig tillhöra eller 
om vilket syfte ett yttrande skall visa sig tjäna. Felaktiga förväntningar kan givetvis 
efter hand korrigeras, men någon sorts föregripande finns alltid med i 
tolkningsprocessen” (Nationalencyklopedin, 2012). 

Det finns två olika typer av förförståelse. Förstahandsförförståelsen relaterar till 
personliga erfarenheter till exempel praktiska erfarenheter, uppväxt och utbildning.  
Andrahandsförförståelsen sammankopplas med de teoretiska kunskaper som författarna 
har (Johansson Lindfors, 1993, s. 25, 76). 

Vi har en liknande praktisk- och teoretiskbakgrund, det bidrar till att båda har en djup 
och bred kunskap inom området. Tack vare vår förförståelse har vi fått ett ökat intresse 
för revision och väsentlighetsbedömningen. Förförståelsen kan influera och påverka hur 
vi uppfattar insamlad data, vår intention var dock att eliminera dessa i så stor 
utsträckning som möjligt genom att hela tiden vara kritisk mot vår uppfattning under 
arbetets gång (Thomessen, 2007, s 99-100). 

2.2.1	  Förstahandsförförståelse	  
Vi har båda praktiska kunskaper som är relaterade till undersökningsområdet. Den 
gemensamma arbetslivserfarenheten innefattar bland annat att vi har varit anställda vid 
handelshögskolan i Umeå som amanuenser. Vid denna anställning undervisade vi i 
extern redovisning genom att lära yngre studenter bokföringsprogrammet SPCS. Utöver 
det har Ulrika införskaffat sig kunskap genom förtroendeuppdrag inom redovisning och 
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revision. Det har bland annat inneburit att hon har varit ansvarig för all löpande 
bokföring i den studentförening som hon är aktiv inom, samt varit revisor för en 
studentförening i Umeå. Även tidigare relevant arbetslivserfarenhet fanns som kan 
kopplas till bokföring och som framförallt innefattar hantering av inbetalningar. Mia har 
också haft förtroendeuppdrag och tidigare arbetslivserfarenhet som är relaterat till 
redovisning. Förtroendeuppdraget är kopplat till redovisning där hon agerat som ett stöd 
för elever som har åtagit sig uppdrag att sköta bokföring åt andra studentföreningar. 
Arbetslivserfarenheten innefattade främst registrering av leverantörsfakturor men även 
annan bokföring i mindre skala.  

2.2.2	  Andrahandsförförståelse	  
Både Ulrika och Mia har under våren 2012 läst sin åttonde och sista termin på 
civilekonomprogrammet i Umeå. Under utbildningen har vi valt att inrikta oss mot 
redovisning och revision. De mest relevanta kunskaperna inom området har vi inhämtat 
från Redovisning C och Advanced auditing D. Under kursen Redovisning C 
genomförde vi ett revisionscase tillsammans med en av de stora revisionsbyråerna, och 
under den andra kursen fick vi en genomgång av hur en revisor arbetar tillsammans med 
samma revisionsbyrå som under kursen Redovisning C. 

Vi har båda deltagit i ett utbildningsprogram hos en av de stora revisionsbyråerna. 
Under den utbildning fick vi en inblick i hur en revisor arbetar, vilka svårigheter 
revisorn ställs inför och generellt sett hur ett år för en revisor är upplagd. Mia har utöver 
det deltagit i en casedag som var anordnat av ett av de andra fyra stora 
revisionsbyråerna, där det också genomfördes ett revisionscase. 

2.3	  Kunskapssyn	  
Vår studie genomfördes utifrån en positivistisk kunskapssyn. Genom att klargöra, testa 
och se konsekvenserna av de sammanhang som finns mellan skilda händelser och 
omständigheter kan man förstå hur världen hänger ihop och bilda sig en kunskapssyn. I 
undersökningen testade vi hur revisorernas väsentlighetsbedömning påverkades av olika 
bakgrundsfaktorer. Vi undersökte även om och hur kvantitativa och kvalitativa faktorer 
påverkade väsentlighetsbedömningen. Genom att inkludera många aspekter hoppades vi 
få en ökad förståelse. Syftet med vetenskaplig efterforskning är att öka förståelsen för 
hur världen fungerar och denna typ av kunskap är till stor användning för människan 
(Bjereld et al., 2002, s. 69-70). Vårt område är relativt outforskat. Genom att studera 
vilka faktorer som påverka revisorerna ökar kunskapen inom ämnet. En epistemologisk 
frågeställning behandlar vad som kan anses som kunskap inom ett ämnesområde och 
om den sociala verkligenheten kan betraktas utifrån liknande metoder och principer som 
används för naturvetenskapen (Bryman, 2011, s. 29-30). 
 
Det finns flera vetenskapliga förhållningssätt som på tolkar världen, forskning och 
människan på olika vis. Dessa förhållningssätt har också olika syn på vad som kan anses 
som kunskap. Några är rena forskningsmetoder medan andra är filosofiska 
ställningstaganden (Patel & Davidson, 2011, s. 25-26). De två huvudmotsättningarna 
inom vetenskap är kunskapsteorierna; positivism, den förklarande synen och 
hermeneutik, den förstående synen. Positivismen syftar till införskaffa absolut kunskap 
genom att avfärda eller verifiera vetenskapliga teorier baserat på empiriskt material. I 
vår studie samlar vi indata genom att sända ut enkäter till vår population. Hermeneutik 
poängterar istället kunskapens relativitet genom ett mer humanistisk förhållningssätt 
(Bjereld et al., 2002, s.71). 
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Hermeneutik angreppssätt handlar som tidigare nämnt om att tolka och förstå mänskliga 
beteenden. I det angreppssättet studeras forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 
förståelse (Patel & Davidson, 2002, s.27-28). I vår studie hade det också varit möjligt 
att undersöka vad som påverkar revisorernas väsentlighetsbedömning genom 
exempelvis kvalitativa intervjuer. Det är en metod som är vanligt förekommande vid ett 
hermeneutiskt synsätt (Bryman, 2011, s.341-344). Vi ville med vår studie undersöka om 
det fanns mönster och ansåg därför att det hermeneutiska synsättet var mindre passande. 
Det positivistiska synsättet sammanföll med vår studie då vi försökte förklara ett 
samband mellan olika faktorer och se ett mönster i revisorers väsentlighetsbedömning. 
Det gav oss möjlighet till att samla in större mängd material och det underlättade 
möjligheten till den generalisering som vi önskade. 
 
Positivism är en teoretisk ståndpunkt som förordar användandet av metoder från 
naturvetenskapen i forskning om den sociala verkligheten. Karaktäristiskt för 
positivismen är ett objektivt förhållningssätt, att vetenskapen är värderingsfri. Då vi 
utgår från redan befintlig teori stärks vår objektivitet i denna studie. Endast händelser 
som kan styrkas av sinnen är kunskap. Ändamålet med positivistiska synsättet är att 
utveckla hypoteser som testas och därefter gör det möjligt att ta ställning till lagmässiga 
förklaringar (Bryman, 2011, s. 30). I vår studie testade vi samband mellan olika 
variabler med hjälp av statistisk metod, en datainsamling. Vi ville se vilka 
bakgrundsfaktorer som påverkade revisorerna när de fastställde väsentlighet. Utifrån 
insamlad data hoppades vi kunna förklara tänkbara samband mellan dessa faktorer, 
vilket sammanfaller med ett positivistiskt förhållningssätt.  Genom en positivistisk 
kunskapssyn kan vi skapa kunskap från objektiva processer och samband (Johansson-
Lindfors, 1993, s.40). 

2.4	  Angreppssätt	  
Vid val av angreppsätt spelar den valda kunskapssyn en betydande roll. Två av de 
vanligaste angreppssätt är deduktiv och induktiv (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Vår 
studie har författats utifrån det deduktiva angreppssättet. 

Det induktiva angreppssättet innebär att forskaren utifrån att studera ett 
forskningsobjekt utvecklar teorier (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Det är en skapande 
process istället för att författarna utgår från redan befintlig kunskap. Utifrån 
observationer försöker forskaren att förklara ett fenomen och har möjlighet att bilda nya 
teorier (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 40-41). Det angreppssättet är bäst lämpat för den 
hermeneutiska kunskapssynen och är förknippad med den kvalitativa 
forskningsstrategin (Bryman, 2011, s. 28, 340).  

Det deduktiva angreppssättet kännetecknas av att utifrån befintlig teori och kunskap 
bildas en eller flera hypoteser som testas genom datainsamling. Resultatet som samlats 
in bekräftar eller förkastar hypoteserna, och utifrån resultatet revideras teorin (Bryman, 
2011, s. 26). Hypoteserna består av en eller flera begrepp som ska göras mätbara och 
syftet med det är att på ett systematiskt sätt förklara egenskaper eller samband mellan 
olika faktorer för den aktuella studien (Johansson Lindfors, 1993, s 55-56). Patel & 
Davidson (2011, s. 23) menar att objektiviteten kan stärkas genom en deduktiv ansats, 
eftersom att studien baseras på redan befintlig teori. Det minskar risken för att vår studie 
påverkas av våra subjektiva uppfattningar. Den deduktiva ansatsen lämpar sig bäst för 
den positivistiska kunskapssynen och förknippas ofta med den kvantitativa forskningen 
(Bryman, 2011, s. 27). 
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Vår studie ämnade undersöka vilka faktorer som påverkar revisorers 
väsentlighetsbedömning. Det området som vi har undersökt är relativt outforskat och 
det medförde att vår studie blev av explorativ karaktär. Därför ville vi på ett 
systematiskt sätt undersöka och försöka förklara om det fanns något samband mellan de 
utvalda bakgrundsfaktorerna och de kvalitativa och kvantitativa faktorerna i vår studie. 
Utifrån den begränsade teori som fanns att tillgå om väsentlighetsbedömning härledde 
vi några hypoteser som med hjälp av vår population besvarades.  

2.5	  Metodval	  
I vår studie ville vi undersöka och försöka finna samband mellan revisorers 
bakgrundsfaktorer och kvantitativa och kvalitativa faktorer. Det för att se hur de 
eventuellt inverkar på revisorers väsentlighetsbedömning. Då vårt ämnesområde är 
relativt outforskat strävade vi efter att få största möjliga svarsfrekvens. Det för att kunna 
öka möjligheten att generalisera till övriga individer i populationen. Att undersöka en 
mindre grupp för att sedan generalisera till en större grupp gör att vi får en bredd, inte 
ett djup, i vår undersökning (Eliasson, 2010, s. 28). För att kunna besvara vår 
problemformulering och att försöka uppnå vår ambition genomfördes vår studie utifrån 
en kvantitativ forskningsmetod. En kvantitativ undersökning innebär att vi har gjort 
mätningar på insamlad data. Utifrån det insamlade materialet har vi testat våra 
hypoteser, analyserat resultatet och dragit slutsatser (Bryman, 2011, s. 151-154). Med 
kvantitativ metod kunde vi mäta den empiriska informationen som vår studie genererat. 
Genom att använda statistiska metoder kommer vi att bearbeta den kvantitativa 
informationen (Patel & Davidson, 2011, s. 111-112). 

Om syftet med vår studie hade varit att få en djupare förståelse för revisorers beteende 
hade kvalitativ metod varit bättre (Eliasson, 2010, s. 21). Då området är relativt 
outforskat i Sverige vill vi med vår studie inleda med att försöka finna samband, och 
förslag på vidare forskning kan vara att göra en djupare analys av varför vissa faktorer 
påverkar revisorer.  

Det finns två varianter av statistik, hypotesprövning och deskriptiv. Användningen av 
siffror för att förklara det införskaffade materialet och åskådliggöra forskningsfrågan är 
deskriptiv statistik.  Statistik är hypotesprövande när hypoteser testas. Vi använde oss 
utav båda typerna av statistik i Vår studie. 

2.6	  Perspektiv	  
En viktig anledning till varför vi har valt att informerar om vilket perspektiv vi skrev 
vår studie utifrån var för att undvika missförstånd. Att klargöra perspektivet är viktigt 
eftersom det annars finns en risk att läsaren väljer att tolka studien utifrån sina egna 
bedömningsgrunder (Bjereld et al., 2009, s. 17). För att illustrera perspektivet på ett 
enkelt sätt kan det jämföras med valet av ett par glasögon. Utifrån de glasögon som 
väljs får läsaren en uppfattning om verkligheten, utifrån det tolkas verkligheten genom 
att göra ett urval av de aspekter som bedöms vara av vikt och relevans (Lundahl et al., 
1999, s 62). 

Vår studie betraktas utifrån revisorernas perspektiv. Anledningen till varför vi har valt 
det perspektiv är för att vi ämnade undersöka hur revisorerna går tillväga när det gör 
väsentlighetsbedömningen. Vid val av ett annat perspektiv hade vi inte haft möjlighet 
att undersöka vår problemformulering. 
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2.7	  Val	  av	  källor	  och	  teori	  
En noggrann genomgång av ämnesområdet gjordes innan källor valts ut till vår studie.  
Vi har främst använt oss av vetenskapliga artiklar och böcker, men även relevanta 
internetsidor samt standarder som är relaterade till ämnesområdet. Via Umeå 
Universitet hade vi tillgång till olika databaser, där har vi främst använt oss utav 
Business Source Premier (EBSCO), Emerald Journals (Emerald) och artikelsök 
(branschtidningen Balans). Vid sökandet efter relevanta artiklar har vi använt sökord 
som till exempel; ”auditor”, ”revisor”, ”gender + auditor”, ”auditor + experience”, 
”materiality”, ”auditor + materiality”, ”audit + office size”, ”The big firm- small firm 
dichotomy”. I vissa fall har det funnits begränsat med studier och det beror på att 
väsentlighetsbedömningen är ett relativt outforskat område. Det har gjort att en del 
studier som valt ut är något äldre. Materialet som vi slutligen valt återfinns både i 
problembakgrund samt i teoriavsnittet. ISA har används då revisorerna ska arbeta 
utifrån de standarder som finns inom yrkesområdet, men även för att visa vilka riktlinjer 
som finns för revisorn i dagens läge. En del artiklar har vi kommit i kontakt med via vår 
utbildning och ett fåtal av våra källor har hittats via dessa artiklar. I vissa fall har artiklar 
hittats när vi läst uppsatser som författats av andra studenter eller som finns refererade i 
andra vetenskapliga artiklar. För att kvalitetssäkra vetenskapliga artiklarna har vi i 
största möjliga utsträckning valt ut artiklar som har blivit granskade. Till hjälp hade vi 
funktionen peer reviewed. Några av de tidskrifter som vi har hittat via denna 
sökfunktion är; Journal of accounting research, The accounting review och Journal of 
accounting, auditing & finance.  

Böcker har använts för att beskriva grundläggande vetenskapliga utgångspunkter, 
statistik samt allmänt om revision, revisorn och väsentlighet. För att hitta böckerna 
gjorde vi en sökning i Umeå universitets bibliotekskatalog, vid sökningen användes 
grundläggande ord inom respektive ämne. 

2.8	  Källkritik	  
Vår studie är uppbyggd av ett flertal källor. Många vetenskapliga artiklar har 
inkluderats men även kurslitteratur, tidningsartiklar och hemsidor. Tillförlitligheten hos 
källorna kommer att diskuteras utifrån fyra kriterier som Ejvegård (2006, s. 62-64) tar 
upp. Kriterierna behandlar samtidighet, färskhet, oberoende och äkthet. De två fösta 
kriterierna, samtidighet och färskhet, behandlar när källa har publicerats och att en nyare 
källare är mer relevant än en äldre. Oberoende handlar om att materialet inte ska vara 
vinklat och äkthetskravet innebär att källor som används inte ska vara förfalskade.  

Teorin som behandlar de utvalda bakgrundsvariablerna uppfyller majoriteten av de 
studierna samtliga krav. Många studier är primärkälla och är relativt nya. Vid sökning 
och användning av vetenskapliga artiklar har i stor utsträckning funktionen ”peer 
reviewed” används. Denna funktion innebär att artikeln har genomgått en granskning av 
andra forskare eller personer med stor kunskap inom området, vilket stärker artikels 
trovärdighet. Det finns dock studier från 80-talet som använts i vår studie. En förklaring 
till varför de har inkluderats är att det område som vår studie undersöker är relativt 
outforskat och det finns därmed relativt lite studier kring ämnet. I det grundläggande 
kapitlet om väsentlighet används sekundärkällor i stor utsträckning. En anledning är 
dels för att någon ursprungskälla inte har kunnat identifieras, dock är böckerna 
författade av forskare inom området och vi ansåg att risken för att de skulle innehålla 
feltolkningar var liten. I kurslitteratur som använts har vi i nästan alla fall den senaste 
upplagan, dock finns det något undantag som hänför sig till att boken är förkommen i 
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Umeå universitets bibliotek. Böcker har används vid beskrivande av vetenskapliga 
utgångspunkter samt statistik, genom att använda flera olika källor ökar trovärdigheten. 

Publicerat material från FAR har använts, det är en intresseorganisation för revisorer 
och rådgivare. Vi är medvetna om att material från FAR kan vara vinklat och det är 
något vi har tagit i beaktning. Den information vi valt ut från denna källa är allmän 
karaktär vilket vi anser minskar risken för att det skulle finnas förvrängningar. 
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3.	  Väsentlighet	  
_____________________________________________________________________________	  

I kapitlet vill vi ge läsaren grundläggande kunskaperna i revision och varför det 
behövs, revisorns roll och dess arbetsuppgifter, samt väsentlighet och vad det har för 
betydelse i revisionens omfattning. Genom att introducera läsaren i ämnet kommer det 
att underlätta förståelsen i kommande teoriavsnitt och det blir lättare för läsaren att 
kunna tillgodogöra sig studien. Kapitlet har vi valt att inkludera för de läsare som 
saknar baskunskaper inom ämnet. Det är ett vanligt misstag att blanda ihop redovisning 
och revision. Det ges även en introduktion till väsentlighet och tidigare forskning 
presenteras för att påvisa vilka kvantitativa och kvalitativa faktorer som kan inverka på 
väsentlighetsbedömningen.  
______________________________________________________________________ 

3.1	  Agentteorin	  
Utgångspunkten i agentteorin är att de inblandande aktörerna är både nyttomaximerande 
och rationella (Jensen & Meckling, 1976). I takt med att storleken på företag växer blir 
det vanligare med passiva ägare (t ex. aktieägare) och att antalet intressenter ökar. Det 
är en av anledningarna till varför revision behövs och efterfrågas (Eilifsen et al., 2010, 
s. 6-7).  

När ägarna av företaget, principal, anlitar någon annan för att styra deras företag 
exempelvis en VD och styrelse, agenter, uppstår ofta informationasymmetri mellan 
dessa aktörer. Verkställande direktör och styrelse innehar generellt sett mer information 
och bättre insyn i företagets verksamhet än de passiva ägarna, agenten har därmed ett 
övertag när det gäller sanningen bakom de finansiella siffrorna, hur företaget mår, vilka 
investeringar som är bra respektive dåliga etcetera till skillnad från principalen. 
Incitamenten till varför man väljer att investera eller engagera sig i ett företag kan skilja 
sig åt mellan agent och principal, därför föreligger det en risk att agenten agerar utifrån 
sin egen vinning istället för ägarnas och företagets bästa (Jensen & Meckling, 1976). 
Redovisningen är ett sätt för principalen att ta del av vad som händer i företaget. För att 
principalen ska kunna förlita sig på den informationen anlitas en revisor för att granska 
kvaliteten på informationen. Att anlita en revisor är ett sätt att försöka minska 
informationsasymmetri. Genom att låta en oberoende part granska förvaltningen, göra 
en bedömning av de finansiella rapporterna medför det att rapporterna blir mer 
trovärdiga och skapar en trygghet för principalen (Moberg, 2006, s. 34). 

3.2	  Revision	  &	  Revisorn	  
Enligt Far (2012c) är syftet med revisionen att skapa trovärdighet och trygghet hos 
intressenterna oavsett om det är internt eller externt. Revisionen ska bidra till att minska 
risken för väsentliga felaktigheter i den finansiella informationen samt kontrollerar att 
ledningen följer de lagar och regler som finns att tillgå.  

För att på ett lätt och överskådligt sätt beskriva hur en revisor arbetar kan vi använda 
oss av revisionsprocessmodellen. Denna modell är uppbyggd av fyra komponenter; 
företagsledningens påstående, bestyrkande åtgärder, dokumentation, rapportering. Den 
inledande delen är årsredovisningen som företaget lämnar till revisorn, där påstår 
ledningen att den finansiella ställningen ser ut på ett visst sätt. Det är därefter upp till 
revisorn att bekräfta om det stämmer eller inte. För att revisorn slutligen ska kunna ha 
en bra grund att stå på vid ett uttalande om bolaget dokumenteras hela 
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revisionsprocessen. Dokumentationen kan bestå av allt från vilken bransch klienten 
befinner sig i, vilka risker som finns, vem som utför vad i revisionen, vilka åtgärder som 
ska vidtas etc. Efter de tre första stegen utmynnar det hela i bland annat en 
revisionsberättelse. Två mycket viktiga och centrala begrepp i revisionsprocessen är risk 
och väsentlighet. Det sist nämnda begreppet kommer till uttryck i revisionsberättelsen 
genom att revisorn försäkrar sig om att ”årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter”. Det andra begreppet, risk, är nära förknippat med väsentlighet eftersom 
nivån på väsentlighet sätts utifrån den risk som revisorn tar. Risken bygger bland annat 
på revisionsriskmodellen som vidare kommer att förklaras nedan. För att även kunna 
bedöma omfattningen av revisionsrisken, måste revisorn först utvärdera och förstå vart i 
företaget riskerna uppstår.  

Revision, revisorn och dess omfattning omges av ett antal lagstadgade regler som till 
exempel Revisorslagen (SFS 2001:883), Revisionslagen (SFS 1999:1 079), men aktiva 
inom denna bransch måste även iaktta intresseorganisationen FAR yrkesetiska regler 
samt ISA. Den som ansvarar för revisionens slutprodukt är en påskrivande revisor, och 
det innebär att revisorn har genomgått ett kunskapsprov som tillhandahålls av 
Revisorsnämnden (RN). För att kvalitetssäkra det jobb som en revisor utför och för att 
klienter samt deras intressenter skall kunna förlita sig på att den som ansvarar för 
revisionen innehar tillräcklig kunskap finns det två lagskyddade titlar, godkänd och 
auktoriserad revisor som RN utfärdar. Revisorer som genomgår det kunskapsprov som 
krävs och klarar det står sedan under tillsyn av RN (FAR, 2012d).  

Revisorns uppgift är dels att granska förvaltningen av bolaget, samt kritiskt granska och 
bedöma den finansiella informationen i den omfattningen att det uppfyller kraven för 
god revisionssed enligt 9 kap 3 § i aktiebolagslagen. (Moberg, 2006, s. 33) FAR 
beskriver ”god revisionssed” enligt följande: 
 
”Revision ska enligt aktiebolagslagen utföras enligt god revisionssed. Revision bygger i 
grunden på förtroende. Kompetens, oberoende och tystnadsplikt är grundkraven för att 
omvärlden ska ha förtroende för revisorn. Enkelt uttryckt är god revisionssed detsamma 
som god sed bland erfarna revisorer med stor integritet och professionellt omdöme.” 
(FAR, 2012b). 
 
I förklaringen av god revisionssed förekommer ett mycket viktigt ord för revisorns 
arbete, nämligen professionell bedömning. Definitionen av ordet enligt ISA är; 

tillämpningen av relevant utbildning, kunskap och erfarenhet inom den ram som utgörs 
av revisions- och redovisningsstandarder samt yrkesetiska regler, när initierade beslut 
fattas om åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna för 
revisionsuppdraget” (13 k § ISA 200).  

Vi har tagit fasta på erfarenhet som en av de bakgrundsfaktorerna som vi valt att 
undersöka. Bedömning är som vi tidigare nämnt både komplext och subjektivt, och 
erfarenhet är något som ISA föreskriver ska användas för att den professionella 
bedömningen ska bli så korrekt som möjligt. Valet att endast undersöka påskrivande 
revisorer gör att vet vi att de besitter relevant kunskap för att göra bättre bedömningar, 
eftersom alla har genomgått kunskapsprovet hos RN. Det gör att resultatet vi erhållit har 
en hög trovärdighet eftersom de har den kunskap som krävs. 
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3.3	  Revisionsriskmodellen	  
Vid en revision måste revisorn alltid inleda med att göra en bedömning av den 
revisionsrisk som föreligger. Revisionsrisken är risken att revisorn gör ett felaktigt 
uttalande när det egentligen föreligger väsentliga felaktigheter i de finansiella 
rapporterna (13 c § ISA 200). Revisorn måste därför beakta risken att en felaktig 
bedömning kommer att göras. Det är under planeringsstadiet som revisorn måste ta 
ställning till revisionsrisken och den baseras på revisionsriskmodellen. Denna modell 
består av tre komponenter, inneboenderisk, kontrollrisk och upptäcktsrisken. (Eilifsen et 
al., 2010, s. 76-77). Risken för väsentliga felaktigheter kan förkomma på två olika 
nivåer och det avser den inneboenderisken och kontrollrisken (13 n § ISA 200). 

Den inneboende risken är något som existerar innan några kontroller har genomförts. 
Denna risk grundar sig i bolagets verksamhet och omfattar risken att det t ex uppstår fel 
i redovisningen (13 n § ISA 200). Företaget kan vara verksamt i en komplex miljö, t ex 
där det handlar om svårare bedömning av finansiella instrument, andra komplicerade 
transaktioner, avancerade IT-system, teknisk utveckling, prisvariationer eller andra 
relevanta faktorer (Trohammar, 2005, s. 24).  

Kontrollrisk är risken för att fel inte upptäcks och att företagets interna kontroll system 
inte korrigerar felaktigheter (13n § ii ISA 200). Det kan till exempel handla om 
attesteringen av löneutbetalningar inte fungerar som det ska. Beroende på hur företagets 
interna system är designat och vilken kompetens som finns inom företaget har det en 
direkt inverkan på kontrollrisken. Om revisorn kommer fram till att den inneboende- 
och kontrollrisken är hög, kommer det att leda till att revisorn kommer att behöva göra 
en mer omfattande revision av företaget. (Trohammar, 2005, s. 24-25). Både 
kontrollrisken och den inneboenderisken påverkas direkt av vad som händer företaget 
och dess miljö, det innebär att båda riskerna existerar oberoende av upptäcktsrisken 
(Eilifsen et al., 2010, s. 78). 

Den sista delen i revisionsriskmodellen är upptäcktsrisken och hänför sig till revisorn. 
Det är risken att revisorn inte lyckas identifiera felaktigheter med hjälp av sina metoder, 
och därmed inte förmår minska felaktigheterna till en låg acceptabel nivå. (Trohmmar, 
2005, s. 25; 13 e § ISA 200).  

Revisionsrisken(RR) är alltså en funktion av kontrollrisk(KR), inneboenderisk(IR) och 
upptäcktsrisk(UR)   

RR = KR * IR * UR  
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Figur 1 Revisionsriskmodellen  
 

(Trohammar, 2005, s. 26) 
 

3.4	  Väsentlighet	  
Begreppet väsentlighet används av revisorer vid planering och genomförande av 
revision. ISA 320 p.2 beskriver väsentlighet enligt följande ”felaktigheter, även 
utelämnanden, betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i de 
finansiella rapporterna”. Vid en revision görs ett urval av vilka konton och 
transaktioner som ska granskas genom att fokusera på de delar där risken för väsentliga 
felaktigheter är som störst. En av anledningen är att revisionen annars skulle bli för 
kostsam och tidskrävande (Moberg, 2006, s. 111). Väsentlighet indikerar vilken nivå av 
avvikelser som revisorn kan godkänna utan att revisionsberättelsen blir oren 
(Carrington, 2010, s. 64-65). 

3.4.1	  Varför	  och	  för	  vem	  är	  väsentlighet	  viktigt?	  	  
Genom en revisionsberättelse försäkrar revisorn att ”årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter” (Carrington, 2010, s. 63). Det är revisorns uppgift att uttrycka 
en åsikt om huruvida de finansiella rapporterna är upprättade enligt rådande lagar och 
standarder. Revisorn bestämmer en acceptabel nivå av väsentlighet för att upptäcka 
större fel. Den acceptabla nivån beror på syftet, användarna, av de finansiella 
rapporterna (Hayes et al., 2005, s. 215). Vad som är väsentligt styrs utifrån hur 
informationen kan påverka användarna. På det sättet kan information vara väsentlig 
beroende av på kvantitativa och kvalitativa faktorer (Carrington, 2010, s. 63-63). Att 
specificera vad väsentlighet är i praktiken svårt. Enligt Hayes et al. (2005) är det fyra 
faktorer som generellt sätt behandlas när väsentlighet bestäms: storlek och karaktären på 
felet, förhållandena när felet uppstod samt för- och nackdelarna med att granska felet. 
Revisorn måste beakta allt som kan komma att påverka bedömningen av 
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årsredovisningen och ledningens förvaltning. Mckee och Eilifsen (2000) menar att 
väsentlighetsbedömning är viktigt för att behålla investerares förtroende när det gäller 
börsnoterade bolag. Behoven för användarna hos mindre bolag kan se annorlunda ut. 
Revisorers väsentlighetsbedömningar handlar därför ofta om ett professionellt omdöme 
där hänsyn tas till den situation företaget befinner sig i och vilka behov användarna 
upplevs ha. Därför kan beräkningen av väsentlighetsnivå göras på olika sätt beroende på 
vilka poster i årsredovisningen användarna är intresserad av (Carrington, 2010, s. 64).  
 
Väsentlighet är det som bestämmer inriktningen och omfånget för revisionen. Mckee & 
Eilifsen (2000) betonar vikten av att göra en korrekt väsentlighetsbedömning eftersom 
den styr hela revisionsprocessen. Är väsentlighetsbedömningen felaktig finns risk att 
revisionen blir antingen en ineffektiv eller verkningslös revision. En revisors 
övervägande om vad som är väsentligt är i slutändan en fråga om professionellt 
omdöme. Om väsentlighetsnivån är låg blir revisionen mer kostsam, eftersom fler fel 
med lägre belopp kommer att upptäckas och behöva undersökas än om den acceptabla 
nivån för väsentlighet är högre. Som illustrerat i figur 2 kan väsentlighetsbetsnivån ses 
som storleken på maskorna i fisknätet. Är maskorna för stora finns risk att missa många 
felaktigheter. Om maskorna är för små blir istället revisionen ineffektiv.  
 
 

 
 

Figur 2 Väsentlighetsnivån 

(Trohammar, 2005, s. 36) 
 
 

3.4.2	  Väsentlighetsbedömning	  
Revisorer måste ta hänsyn både till kvantitativa och kvalitativa faktorer vid 
fastställandet av väsentlighetsbeloppet. Det innebär att väsentlighetsbedömningen inte 
enbart kan grundas på en beloppsgräns baserat på finansiell data (Dickins & Higgs, 
2009, s. 54). 
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3.4.3	  Kvantitativa	  faktorer	  	  
Det är av vikt att revisorn har förståelse för kundens verksamhet och företagsledningens 
intern kontroll. På så sätt kan revisorn lättare fokusera revisionen på delar där det är 
störst risk för att väsentliga fel uppstår. Vad som är väsentligt varierar mellan företag 
och är ett professionellt omdöme som revisorn gör för varje enskilt företag. När revisorn 
bestämmer vilka poster i årsredovisningen som ska undersökas kan väsentlighetstal eller 
minimibelopp användas. Väsentlighetstal används till enskilda balansposter men också 
för räkenskapen totalt (Trohammar, 2005, s. 23). Vid beräkning av väsentlighetsbelopp 
används kvantitativa faktorer, i denna studie även kallad baser. Enligt ISA 320 finns 
begreppet arbetsväsentlighet som är lägre än väsentligheten för hela årsredovisningen. 
Vår studie har fokuserat på väsentlighet för den totala räkenskapen.  
 
Revisorer fastställer alltid ett väsentlighetsbelopp. De använder sig av tumregler där en 
lämplig bas väljs från årsredovisningen, och med hjälp av en procentsats av denna bas 
räknas sedan ett lämpligt väsentlighetsbelopp fram. Många användare är intresserade av 
företagets vinst och därför är det vanligt att en acceptabel avvikelse ställs i proportion 
till det beloppet. För börsnoterade bolag är intressenterna, aktieägarna, främst 
intresserade av bolagets vinst. I mindre bolag finns andra typer av finansiärer 
exempelvis banker, de är mer fokuserade på hur bolagets omsättning eller eget kapital 
ser ut (Carrington, 2010, s. 64-66). Användning av väsentlighetsbelopp kan beskrivas 
som följande; motsvarar de totala felaktigheterna mer än fem procent av resultat före 
skatt ska felen anses som väsentliga (Eilifsen et al., 2010, s. 13). Då antar revisorerna att 
intressenterna kan acceptera felaktigheter upp till fem procent av resultatet före skatt. 
Standarderna anger inte några procentsatser för beräkning av nivån. Att använda sig av 
väsentlighetsbelopp är vanligt förekommande bland revisorerna. Eftersom det inte finns 
ett absolut belopp som används till samtliga företag kommer det ibland att omnämnas 
som väsentlighetsnivå i studien. 
 
Väsentlighetsnivån skiljer sig mellan olika företag och inget exakt belopp som fastställs 
är lika för alla bolag. När väsentlighetsnivån ska fastställas kan flera typer av baser 
användas för beräkning (Carrington, 2010, s. 64-65).  Bas för väsentlighetsbedömningar 
kan exempelvis vara en procentsats av resultat före skatt, totala tillgångar eller eget 
kapital (Dickins & Higgs, 2009, s. 54). Messier et al (2005) har gjort en metaanalys där 
de gått igenom studier rörande väsentlighet från 1982 och framåt. De studier som 
undersöker manualer och arbetsdokument finner att det initiala fastställandet av 
väsentlighet skiljer sig mellan byråerna. Där har det personliga omdömet en avgörande 
roll. Väsentlighetsbedömningar skiljer sig mellan typ av byrå och beroende på den 
erfarenhet som revisorn innehar. Forskning baserat på offentligt tillgänglig data, oftast 
årsredovisningar eller annan finansiell rapportering, visar på att intäkt är den mest 
frekvent använda basen för väsentlighetsnivå (Messier et al., 2005). De stora 
revisionsbyråerna tillämpar avancerade modeller som konstruerats av experter för att 
bestämma väsentlighetsnivån. Nivån som programmet presenterar måste dock bedömas 
om det är rimligt.  
 
Även experimentella forskningsstudier som Messier et al. (2005) gått igenom visar att 
resultat före skatt är den vanligaste basen vid fastställandet om en felaktighet är 
väsentligt eller inte. Att någon typ av intäkt är vanligaste basen för väsentlighetsnivå 
betyder dock inte att de olika revisionsbyråerna har liknande tillvägagångssätt. Många 
byråer använder istället tillgångar eller omsättning som bas för väsentlighetsnivån. Det 
påverkar omfattningen och utförandet av revisioner som annars har ett liknande innehåll 
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(Messier et al., 2005). Resultat före skatt är en vanlig bas för väsentlighetsnivån som 
dock inte lämpar sig i fall där företaget har en ostadig vinsttrend. Då kan genomsnittligt 
resultat för en period passa bättre. Totala intäkter är en bas lämplig för företag som går 
med förlust. Ett företag som ägnar sig åt forskning eller utveckling av produkter kan 
vara utan intäkter flera år i rad, då är totala tillgångar en lämplig bas för 
väsentlighetsnivån (Carrington, 2010, s. 66-67). Basen och upplägget för revisionen 
skiljer sig beroende på de förutsättningar och omständigheter ett företag har. 
Revisorerna måste därför vara uppmärksamma på den situation som gäller just för det 
aktuella företag de ska revidera. Vid fastställande av väsentlighetsnivå bör fokus ligga 
på vilken effekt tänkbara felaktigheter kan få på intressenternas beslutsfattande (Messier 
et al., 2005). Vilka är företagets intressenter och hur stor hänsyn tar svenska revisorer 
till deras intressen? Vår studie undersöker vilka skillnader som finns mellan enskilda 
revisorer men också revisionsbyråerna i val av bas för väsentlighetsnivån. Frågor 
rörande olika baser och i vilken utsträckning revisorerna använder dem inkluderades. 
Vilken bas är vanligast i Sverige? Finns det några mönster i användandet av de olika 
baserna? Kan någon av bakgrundsfaktorerna bidra till att det finns skillnader i 
användandet av bas? Enligt tidigare studier är en av de mest frekvent använda baserna 
resultat före skatt. Det väcker frågan om den basen även är vanligt förekommande i 
Sverige. Från tidigare forskning finns inget tydligt svar vilken bas som är mest använd i 
Sverige, därför inkluderades fyra baser som kan antas vara vanligt förekommande. De 
var resultat före skatt, omsättning, eget kapital samt balansomslutning. 

3.4.4	  Kvalitativa	  faktorer 
Mckee & Eilifsen (2000) skriver att när revisorn gör väsentlighetsbedömningen tar hon 
eller han hänsyn till både kvantitativa och kvalitativa faktorer. Väsentlighetsnivåer som 
tagits fram med hjälp av kvantitativa ansatser kan i ett senare skede ändras beroende på 
revisorns professionella bedömning av vilken effekt kvalitativa faktorer kan få. 
Exempel på sådana kvalitativa faktorer: 

- Risken för vinstmanipulering, har styrelsen anledning att begå dessa handlingar. 
- Tänkbara effekter av fel i t.ex. vinsttrender 
- Förekomst av restriktiva lånevillkor 
- Noggrannheten och pålitligheten av redovisningssystemet 
- Förestående sammanslagning eller försäljning av bolag 

 
Denna lista inkluderar faktorer som även kan påverka den inneboende risken och 
kontroll risken. Därför måste revisorn ta hänsyn till kvalitativa faktorer både när hon 
eller han fastställer väsentlighetsnivån samt värderar risken. Om revisorn gör en felaktig 
väsentlighetsbedömning riskerar revisionen att antingen bli för omfattande eller för 
bristfällig. Urvalet av de transaktioner och konton som granskas styrs av det revisorn 
anser vara väsentligt och grundas i ett professionellt omdöme (Mckee & Eilifsen, 2000). 
Väsentlighetsnivån är sammankopplat med den risk revisorn förknippar företaget med. 
En lägre väsentlighetsnivå kan anses passande för ett företag i uppstartsfasen eller ett 
företag med svängande vinsttrend. Ett företag med aktiva ägare eller historiskt stadiga 
vinster kan väntas ha en högre väsentlighetsnivå (Carrington, 2010, s. 65). Kan 
bakgrundsfaktorer som kön och erfarenhet ha en avgörande effekt på revisorernas 
bedömning? Finns det några kvalitativa faktorer som påverkar revisorernas 
väsentlighetsbedömning i större utsträckning?  
 
Vad som är kvalitativt väsentligt är vanskligt att avgöra och måste ofta bedömas från 
fall till fall. Det kan vara omständigheter som bidrar till att den enskilde revisorn känner 
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behov av ökad eller minskad granskning utöver den tidigare fastställda 
väsentlighetsnivån (Carrington, 2010, s. 164). Kvalitativa faktorer kan också ha den 
inverkan att revisorn väljer olika baser för väsentlighetsnivån eftersom det kan vara 
svårt att annars kvantifiera kvalitativa faktorer. De kvalitativa faktorer som valdes ut att 
undersöka var: 

- Ägarstruktur 
- Incitament för ledningen att manipulera redovisningen 
- Bransch 
- Restriktiva lånevillkor 
- Livscykeln 
- Kommande försäljning/köp 

 
Intresset för faktorer var från ett generellt perspektiv. Därför undersöktes om de 
kvalitativa faktorerna är något som revisorerna tar ställning till rent allmänt och i sådana 
fall hur de tar ställning.  

3.4.5	  Ägarstruktur	  
Behovet för revision grundar sig i agent-principal problematiken och studier (Collis et 
al., 2004) har visat att det många gånger är ägarstrukturen i företaget som styr 
efterfrågan. Johnstone & Berard (2003) finner i sin studie att ägarledda bolag är mindre 
riskfyllda än börsnoterade bolag. Det kan antas beror på att publika bolag granskas av 
media i en större utsträckning och om de skulle uppdaga felaktigheter i revisionen 
riskerar byrån sitt rykte. Det kunde därför vara intressant att undersöka om 
ägarstrukturen påverkade revisorns väsentlighetsbedömning. 

3.4.6	  Incitament	  för	  ledningen	  att	  manipulera	  redovisningen	  
En studie av Bedard & Wright (1994) visar att det finns variation i hur revisorer ser på 
olika risker. Revisorer med mer erfarenheter tror i större utsträckning att bonussystem 
för managers är en bidragande orsak till revisionsrisken. Det är något som inte beaktas i 
samma utsträckning av mindre erfarna revisorer, där större fokus ligger på tidigare 
justeringar än nuvarande risker för bedömning av revisionsrisken (Bedard & Wright, 
1994).  

I en studie gjord av Demski (1994, refererad i Dikolli et al,. 2004) visade att den 
anställde(agenten) ofta motiveras genom någon form av bonussystem, för att få individ 
att utföra sitt arbete, det har sin grund i agentteorin. Enligt Healy (1985, refererad i 
Dikolli et al,. 2004) är det dock relativt enkelt att manipulera de system som dessa 
bonussystem grundar sig på, det kan påverka hur den anställde agerar och det är inte 
alltid i intressentens(principalens) bästa. En revisor bör kritiskt granska hur dessa 
bonussystem är uppbyggda och framförallt om de grundar sig i den finansiella 
rapporteringen (Dikolli et al,. 2004). Enligt Banker et al., (2000, refererad i Dikolli et 
al., 2004) grundar sig de flesta bonussystem på finansiella resultat men det börjar allt 
mer dyka upp system som grundar sig på icke-finansiell data. 

Studien gjord av Dikolli et al. (2004) undersökte om det fanns variationer i 
bedömningen vid planeringen av revisionen som kan relateras till bonussystem och hur 
de är uppbyggda. Resultatet av denna studie visade att det som krävde mest 
revisionsplanering är företag som har bonussystem som baserades sig på finansiella 
resultat, följt av bonussystem som baserades på icke finansiella resultat och minst 
revisionsplanering krävde det system som grundade sig på en fast lön. För revisorn 
innebär det en ökad revisionsrisk om företaget baserar sina bonusar på finansiella 
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prestationer, vilket kan tyda på att det interna kontrollsystemet inte är bra och det leder 
till att en mer omfattande revision måste göras. Utifrån de tidigare studierna var det 
intressant att undersöka hur svenska revisorer tar ställning till manipulering av 
redovisningen. 

3.4.7	  Bransch	  	  
Revisorer granskar klienter från många olika typer av branscher och ofta är ingen klient 
lik någon annan. Därför kan det vara aktuellt att se om revisorernas uppfattning om 
vissa branscher som kan upplevas som mer riskfyllda har någon effekt på 
väsentlighetsnivån. En studie från USA (Stein et al., 1994) visade att revisorerna 
upplevde varierad grad av risk mellan olika sorters branscher. Kontanthantering kan 
rimligen anses som riskfyllt ur ett redovisningsmässigt perspektiv. Uppskattningsvis 
finns det i Sverige många näringsidkare inom kontantbranschen. Hur ser då revisorer på 
det? Trots att det under 2000-talet tillkommit lagstiftning (Skatteförfarandelagen, SFS 
2011:1244) för att minska riskerna med kontanthantering kan förekomsten av sådan i 
klientens verksamhet väntas ha inflyttande på revisorns väsentlighetsbedömning.  

3.4.8	  Restriktiva	  lånevillkor	  
Vid fastställande av väsentlighetsnivå bör revisorer ta hänsyn till kvalitativa faktorer 
som kan medföra förändringar i resultatrapporten. Tidigare studier (Libby & Kinney 
,2000: Ng & Tan, 2003) visade att revisorns beslut att avstå från att justera en 
felaktighet i klientens räkenskaper också kan påverkas av kvalitativa faktorer. 
Exempelvis om en justering av felaktighet kan få effekten att klienten inte möter 
analytikernas prognostiserade mål. Det kan påverka revisorernas beslut att avstå från 
justering. (Dickins & Higgs, 2009, s. 54). Finansiella nyckeltal beräknas med hjälp av 
belopp från årsredovisningen och därför kan justeringar av felaktigheter få följder som 
revisorer ibland tar hänsyn till det vid väsentlighetsbedömningen. Revisorerna är 
medvetna om de förväntningar finansiärerna har och därför finns det anledning att tro 
att det kan vara något det tar hänsyn till i sina väsentlighetsbedömningar. 

3.4.9	  Livscykeln	  och	  köp/försäljning	  	  
Två andra intressanta aspekter som undersöktes var ”vart klienten befinner sig i 
livscykeln” samt ”kommande köp och försäljning av klienten”. Den sistnämnda kan 
eventuella paralleller dras till Bedard & Wright (1994) där studien visar att revisor tror 
att bonussystem kan vara en bidragande orsak till revisionsrisken och därmed påverka 
väsentlighetsbedömningen. Det är inte helt osannolikt att det finns en risk för 
manipulation av redovisningen vid försäljning av ett bolag, eftersom det är troligt att 
ägaren vill ha största möjliga vinst vid försäljning. Den kvalitativa faktorn för vart 
klienten befinner sig i livscykeln var en annan intressant aspekt att undersöka för att se 
hur mycket den inverkar. En nystartat bolag måste eventuellt ta fler risker för att få 
igång verksamheten till skillnad från ett väletablerat bolag som redan har ett stabilt 
kundunderlag och som intressenterna känner till. Det är några av anledningarna till 
varför det inkluderas kvalitativa faktorer i studien.  

3.4.10	  Sammanfattning	  
Sammanfattningsvis beror väsentlighetsnivån på både kvantitativa och kvalitativa 
faktorer som revisorn väger in i väsentlighetsbedömning. Vad som är väsentligt bör 
revisorn avgöra i förhållande till hur felaktigheterna kan påverka intressenternas beslut. 
Det är också väsentlighetsnivån som styr omfånget och kostanden av revisionen. 
Väsentlighetsbedömning och acceptabla väsentlighetsnivåer behandlas i standarder som 
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ISA 320 och användandet av tumregler förekommer ofta. Dock är väsentlighetsnivå 
något som måste avgöras från fall till fall och blir då en fråga för revisorns 
professionella omdöme. Att det är en bedömningsfråga gör att individens bakgrund 
spelar stor roll och det medförde att det var intressant att undersöka. Vad styr revisorns 
professionella omdöme? Vilka bakgrundsfaktorer är det som påverka revisorerna i 
väsentlighetsbedömningen?  

Vid beräkning av väsentlighetsnivå använder revisorerna sig av en bas. I studien 
inkluderades frågor om olika baser. Det för att ta reda på i vilken utsträckning revisorer 
använder sig av baserna. Används någon bas mer frekvent än andra? Kan användandet 
av bas skilja sig beroende på bakgrundsfaktorer? Tar revisorerna hänsyn till 
intressenterna vid val av bas? 

De kvalitativa faktorerna och dess eventuella inverkan på väsentlighetsbedömningen 
undersöktes även i studien. Förhoppningen var att kunna ta reda på i vilken utsträckning 
de påverkar väsentlighetsbedömningen samt i vilken riktning. Flera frågor inkluderades 
i enkäten för att mäta det. En annan aspekt i undersökningen var om revisorerna, 
beroende på bakgrundsfaktorer, tar hänsyn till de kvalitativa faktorerna i olika 
utsträckning. Det finns naturligtvis fler kvalitativa faktorer som kan påverka revisorns 
väsentlighetsbedömning men vår studie har begränsats till de ovan nämnda. I studien 
formulerade inga hypoteser kring de kvalitativa och kvantitativa faktorerna. Det 
förklaras av att ämnesområdet är relativt outforskat i Sverige och det var därför svårt att 
formulera hypoteser. Vår studie blev därför av explorativ karaktär och kan ses som en 
pilotstudie inom området. 

Väsentlighetsbedömningen är mycket komplex och det är många faktorer att ta hänsyn 
till i det praktiska arbetet. Trots att varje bedömning är unik bör det sannolikt finnas 
några vägledande faktorer som kan indikera lämplig väsentlighetsnivå. Då 
väsentlighetsbedömningen är en sammanvägd bedömning av flera faktorer är det 
relevant att undersöka några utvalda faktorer mer ingående. 
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4.	  Bakgrundsfaktorer	  	  
_____________________________________________________________________________	  

I föregående kapitel fick läsaren en grundlig förståelse för revisorns roll och revision. 
Det här kapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för de bakgrundsfaktorer som valt 
ut i studien och hur de kan tänkas påverka revisorernas väsentlighetsbedömning. 
______________________________________________________________________ 

4.1	  Bakgrundsfaktorer	  
Revisorer kan väntas ha ett liknande beteende då regelverk och lagstiftning sätter ramar 
för vad som är tillåtet att göra inom deras yrkesroll. Förutom att revisorer har samma 
slags utbildningar möter de också liknande problem i sitt arbete (Power, 2003). 
Revisorskåren i Sverige har som ambition att etablera en gemensam kunskapsbas och 
ett enhetligt sätt att resonera. Ett steg mot målet har varit att utveckla 
föreställningsramar. I dessa bestäms viktiga kriterier som blir utgångspunkt för ett 
resonemang som ska leda till redovisningslösningar på reella problem. Med hjälp av 
föreställningsramarna ska revisorskårens ställning som profession stärkas då ramarna 
visar på att individuella revisorer använder gemensamma utgångspunkter när de löser 
praktiska problem (Artsberg, 2003, s. 111-112). Dock har föreställningsramarna fått 
kritik för att vara inkonsekventa och som tidigare nämnts att även standarderna för 
väsentlighetsbedömningen är diffusa (Mckee & Eilifsen, 2000).  Det lämnas mycket 
utrymme för den individuella revisorn att bilda sitt eget professionellt omdöme. 
Väsentlighetsbedömningen blir därför påverkad av revisorernas subjektiva åsikter och 
det skulle enligt Power (2003) vara fallet även om standarderna var tydligt definierade.  

När en människa ställs inför en situation med många osäkra faktorer kan beslut bli svåra 
att ta. Det är en rad faktorer som då har inflytande över individens beteende, såsom 
organisationens kultur, utbildning och personliga egenskaper (Bakka et al., 2006). 
Väsentlighetsbedömningen revisorerna gör baseras ofta på hur de uppfattar 
omständigheterna som gäller för företaget. Därför är det intressant att undersöka 
eventuella skillnader mellan olika grupper av revisorer och hur deras 
väsentlighetsbedömning kan skilja sig åt beroende på kön, erfarenhet, byrå- och 
kontorsstorlek.  
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Figur 3 Bakgrundsfaktorer 

	   	   	  

4.1.1	  Byrå/Kontorsstorlek	  
Revisorer är individer med olika bakgrund och värderingar trots att de arbetar utifrån 
samma regelverk. Inom branschen finns i nuläget fyra stora, dominerande, 
revisionsbyråer. Hur mycket präglas revisorernas bedömningar av de arbetsrutiner, 
manualer och den kultur som råder på byrån? Inom Big Four byråerna och andra större 
byråer arbetar man ofta i revisionsteam (Carrington, 2010, s. 198-200). Nyanställda får 
upplärning av mer erfarna kollegor vilket sannolikt resultera i att personer verksamma 
inom samma byrå har ett liknande tänk vid väsentlighetsbedömningen. Kan mindre 
byråer som använder sig av liknande interna rutiner och strukturer i mindre utsträckning 
förväntas ha mer sprida och individuella bedömningar?  Messier et al. (2005) påvisar 
skillnader mellan revisionsbyråernas syn och beräkning av väsentlighetsnivån i sin 
studie.  
 
Att jämföra revisionsbyråer och revisorers arbete är inte det enklaste. Det är svårt att 
veta vad som är bra och vad som är mindre bra då det enda som revisionen resulterar i 
är en standardiserad revisionsberättelse. Francis (2004) går igenom olika faktorer som 
används för att mäta kvalitén på revisionen exempelvis priset, risken för att bli stämd, 
storlek på byrå eller antalet orena revisionsberättelser. Revisionskvalité kan rangordnas 
från mycket låg kvalité till mycket hög kvalité. Låg revisionskvalité kan antas vara 
misslyckade revisioner. Dessa kan uttrycka sig på två sätt. Det första fallet är att 
revisorn misslyckas med att följa det lagar och standarder som finns gällande revision. I 
det andra fallet misslyckas revisorn med att skriva en ren eller oren revisionsberättelse 
vid rätt tillfälle. Båda dessa fall gör att informationen i revisionsberättelsen blir 
missledande för intressenterna (Francis, 2004).  
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DeAngelo (1981) menar att storleken på revisionsbyrån är en bra indikator för 
revisionskvalité. En anledning kan vara att en större byrå inte är beroende av en enskild 
kund i lika stor utsträckning som en mindre byrå. Större byråer har ett anseende att 
bevara och riskerar att förlora många kunder om de gör ett felaktigt omdöme. En liten 
byrå däremot, med enbart en kund, kan se mer fördelar i att bemöta påtryckningar från 
kunden och uttrycka felaktiga åsikter i rädsla att förlora kunden. Det säger dock inte att 
den enskilda revisorn på en Big Four firma är bättre än den enskilde revisorn på en liten 
firma. Enskilda misslyckanden förekommer bland revisorer på en Big Four firma också. 
Argumentationen visar istället på att revisioner gjorda på Big Four firmorna tenderar till 
att vara av högre kvalité än hos de mindre byråerna (DeAngelo, 1981).  
 
Större revisionsbyråer håller en högre kvalitetsnivå på revisionen jämfört med mindre 
byråer (Francis, 2004). DeFond & Francis (2005) fann även de i sin studie att mindre 
revisionsbyråerna skriver färre orena revisionsberättelser och deras klienter har 
onormalt mycket periodiseringar, vilket är en indikator för vinstmanipulering (DeFond 
& Francis, 2005, s. 22-23). Studier som dessa visar på att det finns skillnader mellan 
revisionsbyråerna och dessa främst visas genom storleken på byrån. Kan liknande 
skillnader tänkas finnas i väsentlighetsbedömningarna? Som nämnt i kapitel 3.4.3 har 
Messier et al. (2005) funnit att olika byråer använder sig av olika baser vid beräkning av 
väsentlighetsnivån. Kanske dessa skillnader också finnas beroende av byråns storlek? 
Wilson & Grimlund (1990) menar att revisionsbyråns anseende är kopplad till den 
kvalité en revisors arbete har. Därför är det mycket viktigt för de större bolagen, särskilt 
Big Four byråerna, att hålla en hög kvalité för att bevara sitt goda anseende. Tack vare 
det goda anseendet kan Big Four byråerna ta ut ett prispremium för sina tjänster 
(Francis, 2004). Möjliggör det prispremium att Big Four byråerna kan använda sig av 
lägre väsentlighetsnivåer i större utsträckning än mindre byråer? Med lägre 
väsentlighetsnivåer blir revisionen mer omfattande. Kan det vara en orsak till skillnaden 
i kvalité mellan revisionerna? Mot bakgrund i det förda resonemanget är det relevant att 
undersöka om det finns skillnader i hur revisorer på olika byråer fastställer 
väsentlighetsnivån. Sätter Big Four byråerna ett lägre väsentlighetsbelopp? 
 
Senare forskning visade att det även inom byråerna fanns skillnader i revisionskvalitén. 
Francis & Yu (2009) genomförde en studie i USA med 6568 stickprov från 258 
enskilda revisionskontor mellan åren 2003-2005. Studien visade att storleken på 
kontoret inom Big Four byråerna har betydelse för revisionskvalitén. Större kontor har 
högre kvalité på sina revisioner än vad de mindre Big Four kontoren har. De stora 
kontoren tenderar i större utsträckning att uttrycka en åsikt om företagets fortlevnad. 
Kunderna hos de större kontoren är mindre benägna att ha en ledning som gör aggressiv 
vinstmanipulering. Studien visade att de större kontoren har högre kvalité på sina 
revisioner, det innebär dock inte att de mindre kontoren har en oacceptabelt låg kvalité. 
Revisorer som arbetar på stora kontor har fler kollegor att rådfråga och har därför ett 
bättre nätverk för support på sitt lokala kontor (Francis & Yu, 2009, s. 1523). Därför 
finns det anledning att tro att det kan finnas skillnader i väsentlighetsbedömningar 
mellan, inte bara de olika byråerna, utan även mellan kontoren inom samma byrå. 
Francis (2004) menar också att det är relevant att använda kontorsnivå istället för 
byrånivå när revisionsbyråer studeras. Genom att studera kontorsnivå är det lättare att 
identifiera skillnader i revisorernas beteende jämfört med om undersökningen sker på 
byrånivå. Det kan vara stor skillnad mellan kontoren inom samma byrå beroende på den 
erfarenhet och expertis som revisorerna på de olika kontoren innehar.  
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Något som motsäger att det finns skillnader mellan kontoren är dock att det inom Big 
Four byråerna finns standardiserade uppföljningsprogram och metoder för att dela 
kunskap och information mellan kontoren. I tillägg reser revisorerna mellan kontoren 
för att sprida och dela kunskap (Francis & Yu, 2009). Avsaknaden av tydlig vägledning 
i regelverk kan förklara bristen på samsyn i väsentlighetsbedömningarna inom 
revisionsbyråerna. Iskandar et al. (1999) fann i sin studie att det återfinns större samsyn 
bland byråer med mer struktur jämfört med byråer med som har avsaknad av struktur. 
 
Choi et al. (2010) har även de undersökt revisionskontor på lokalnivå för att se vilken 
inverkan kontorsstorleken har på revisionskvalitén. Denna studie visade att det fanns ett 
positivt samband mellan hög revisionskvalité och stora kontor. Kvalitetsskillnaden syns 
i en prisdifferens i utbudet av revisionstjänster, där större kontor med högre 
revisionskvalité kan ta mer betalt för sina tjänster. Choi et al. (2010) menar vidare att 
Big Four byråerna därför bör fokusera på att deras olika kontor, oavsett storlek, 
levererar samma kvalité. En intressant aspekt till vår studie blev därför att se om 
revisorer inom en och samma firma har liknande tänk i sin väsentlighetsbedömning, och 
om det finns någon skillnad mellan om de arbetar på ett stort eller litet kontor. 

Ovan nämnda studier pekar på skillnader i revisionskvalité beroende på revisionsfirma 
och storlek på kontoret gjorde det intressant för oss att undersöka dessa faktorer 
närmare i vår studie. Har storlek på firma och kontor även ett inflytande i revisorns 
väsentlighetsbedömning? Carpenter et al. (1994) fann i sin studie att byråns 
organisationskultur påverkar revisorns väsentlighetsbedömning. Interna och externa 
faktorer i organisationen gör att revisorer inom samma byrå har ett liknande tänk 
(Bakka et al., 2006). Stora byråer har möjligheten att ta sig an större och mer komplexa 
kunder eftersom det finns mer diversifierad kompetens och mer resurser att lägga på en 
enskild klient. Hos de små byråerna kan dessa förutsättningar saknas.  
 
Tidigare forskning visar på att det finns skillnader mellan revisorers agerande beroende 
på storleken på byrån de arbetar på samt även storleken på kontoret. Studier visar även 
att det inom Big Four byråerna finns skillnader mellan kontoren, även här beroende på 
storlek. Därför inkluderades denna typ av bakgrundsfrågor i vår studie, genom att ta 
reda på om revisorerna arbetar på vad som anses som en stor eller liten byrå samt 
storleken på kontoren där de arbetar. Totalt revisionsarvode för kontoret har används för 
att göra en avgränsning mellan vad som är stort och litet kontor i tidigare studier. I vår 
studie gjordes en avgränsning där kontor med en till tre påskrivande revisorer anses som 
ett litet kontor och med fler än tre revisorer är stort kontor. 
 
Med bakgrund i genomgångna litteraturen formulerades följande hypoteser:  
 
H1: Revisorer som arbetar på en Big Four sätter en lägre väsentlighetsnivå.  
H2: Revisorer som arbetar på ett stort kontor sätter en lägre väsentlighetsnivå.  
	  

4.1.2	  Kön	  
Revisorer antas ha liknande uppskattning av väsentlighetsnivå då de arbetar utifrån 
samma regelverk och standarder. Dock har studier visat att kvinnor är mer riskaversiva 
än män och tillämpar andra strategier när de fattar finansiella beslut (Mittal & Vyas, 
2011;Powell & Ansic, 1997). Studierna visar att kvinnliga investerare är mer försiktiga 
än manliga kollegor och är restriktivare i sin penninghantering. Brynes et al. (1999) har 
utfört en metaanalys av 150 studier som fokuserar på skillnader i risktagande mellan 
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män och kvinnor. Resultatet visade att män är mer villiga att ta större risker än kvinnor. 
Mot bakgrund av dessa studier finns det anledning att tro att kvinnliga revisorer är mer 
restriktiva mot risk än sina manliga kollegor (Watson & McNaughton, 2007). 
Fastställandet av väsentlighetsnivå bygger ofta på revisorns professionella omdöme, hur 
påverkas det av eventuella könsskillnader?  
 
Det finns uppenbara skillnader mellan kvinnor och män, skapat av biologiska 
förutsättningar men även skillnader som grundar sig i kulturella och social faktorer. 
Dock var syftet med att inkludera kön som en bakgrundsfaktor i vår studie att fokusera 
på eventuella skillnader mellan könen hos revisorer och i deras yrkesroll.  
 
Forskning som fokuserat på skillnader mellan kvinnliga och manliga revisorer har visat 
på blandat resultat. Estes & Reames (1988) finner i sin studie inga signifikanta 
skillnader mellan kvinnor och mäns sätt att ta beslut gällande väsentlighet. Det gäller 
förutsatt att de har liknande utbildning, erfarenhet, arbetar inom samma område, deltar i 
väsentlighetsbeslut i samma utsträckning och är i samma ålder. Beslut rörande 
väsentlighet bör alltså inte variera enbart beroende av könet på revisorn. En senare 
studie genomförd av Chung et al. (2001) har undersökt vilken effekt svårighetsgraden 
på uppdraget och kön får på revisionsomdömet. Studien visade att män var mer 
noggranna än kvinnor i det mindre komplexa uppdraget. I det mer komplexa uppdraget 
var det däremot kvinnorna som var mer noggranna än männen. Studiens utformning och 
omfång gör möjligheterna till att generalisera och dra slutsatser som gäller utanför 
populationen är begränsade. Dock visade studien på en intressant skillnad i kvinnor och 
mäns professionella omdöme beroende på komplexiteten i uppdraget och det kan vara 
en indikation på att det finns skillnader i tänket. Owhoso & College (2002) fann inte 
heller några signifikanta skillnader mellan könen hos revisorer med liknande erfarenhet 
att upptäcka risken för bedrägeri vid planering av revisionen. 
 
En studie (Niskanen et al., 2011) genomförd i Finland visar däremot att manliga 
revisorer är mer tillåtande av försköningar och uppblåsningar i bokslut än kvinnliga 
revisorer. Forskarna har undersökt earnings management, vilket är ett försök från 
ledningen att påverka resultatet. Studien byggde på en hypotes baserad på tidigare 
studier att kvinnor är mindre riskbenägna och försiktiga i sin pengahantering än män. 
Undersökningen sträckte sig över en fem års period och inkluderade 4000 små och 
medelstora företag. Forskarnas hypotes höll i denna studie då de fann att kvinnliga 
revisorer är mer konservativa, försiktiga och noggrannare än sina manliga kollegor. 
Gold et al. (2009) gav stöd då de i sin studie fann att kvinnliga revisorer är mer 
riskaversiva än sina manliga kollegor när det gäller revisionsomdömen.  
 
En studie gjord av Breesch & Branson (2009) utgick från hypotesen att kvinnliga 
revisorer skulle upptäcka väsentliga fel i större utsträckning än manliga revisorer. 
Resultatet av studien gav inget stöd till denna teori och den visade inga tecken på att 
kvinnliga revisorer var mer ovilliga att ta risker än manliga. Däremot verkar tidspress 
vara en faktor som kan förklara eventuella skillnader mellan män och kvinnors sätt att 
analysera väsentliga fel (Breesch & Branson, 2009). Studien utfördes bland 
revisionsmedarbetare med i genomsnitt fem års erfarenhet, vilket gjorde att den studien 
ansågs mindre relevant för vår studie jämfört med om forskarna studerat praktiserande 
revisorer. Dock är studien intressant då den ger en fingervisning om att skillnader 
mellan könen kan vara något som utvecklas i takt med att erfarenheten ökar.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskning som fokuserat på skillnader 
mellan könen hos revisorer är motbevisande och går isär. Det gjorde att det var 
intressant att undersöka förhållandena i Sverige och se om det fanns skillnader i 
kvinnliga och manliga revisorers väsentlighetsbedömningar. Resultatet från studien 
utförd av Niskanen et al. (2011) var aktuell och relevant för vår studie. Finland är 
kulturellt sett relativt likt Sverige samtidigt som förutsättningarna för kvinnor är mycket 
lika mellan länderna. Det tillsammans med studiens omfång, både antalet företag och år 
gör att studien är revelvant.  Därför formulerades följande hypotes: 
 
H3: Kvinnliga revisorer är mer riskaverisva än manliga och det visar sig genom att de 
sätter en lägre väsentlighetsnivå än sina manliga kollegor. 
 

4.1.3	  Erfarenhet	  
I Sverige finns det påskrivande revisorer som har varierande erfarenhet. Det varierar på 
både vad gäller uppnådd yrkesförfattning och antalet aktiva år som påskrivande revisor. 
Kan det ha någon inverkar på väsentlighetsbedömningen?  

En studie av Estes & Reames (1988) visade att revisorer med erfarenhet är tryggare i 
sina väsentlighetsbedömningar, indikationer i studien visade att ålder och anställning 
vid publika revisionsbolag är signifikanta och skiljer sig därmed åt vid bedömningen av 
väsentlighet.  En faktor som undersöktes i denna studie var att utbildning skulle vara 
signifikant men studien hittar inga indikationer på att det skulle vara relaterat till 
väsentlighetsbedömningar (Estes & Reames, 1988).  

Messier (1983) har undersökt om kvaliteten på det professionella omdömet förbättrades 
vid ökad erfarenhet av revisionsuppgifter. Kvaliteten i studien mättes utifrån ett antal 
standardiserade bedömningsgrunder, där följande fyra kriterier ingick; enighet, 
självinsikt, stabilitet och kvalitativa faktorer som kan inverka på bedömningen. Studiens 
fokus låg på att försöka hitta mönster som visade att det kan finnas olika typer av 
karaktärsdrag hos partners vid utförande av väsentlighetsbedömning. Studien omfattade 
29 partners och ett flertal revisionsbyråer av olika storlekar. Studien baserades på 32 
case där respondenterna bland annat skulle ta ställning till ett antal finansiella variabler 
för att gör en bedömning. 

I studien av Messier (1983) undersöktes erfarenhet genom antalet år av erfarenhet. 
Partners som hade 15 år eller mindre, 16-20 år, 21 år eller fler. Undersökningen visade 
att inom dessa tre grupper var enigheten minst inom gruppen där erfarenheten var lägst, 
medan de två grupperna med mer erfarenhet hade större enighet inom sina grupper. 
Revisorer får en bättre förståelse för beslutsprocessen i takt med att erfarenheten ökar, 
resultatet visade även att de får en ökad tilltro till resultat före skatt som en avgörande 
kvantitativ faktor. Resultatet indikerar att revisorer med mer erfarenhet sätter ett högre 
väsentlighetsbelopp än revisorer med mindre erfarenhet. I övrigt har erfarenheten 
mindre betydelse både självinsikten och stabilitet i väsentlighetsbedömningar. 

Krogstad et al. (1984) genomförde en case-studie där deltagare fick inta rollen som 
ansvarig revisor och göra väsentlighetsbedömningar gällande ett antal revisionscase. 
Det var 32 stycken individer som ingick i denna studie och för att kunna urskilja olika 
nivåer av erfarenhet var de uppdelade i tre grupper; studenter, revisorer och partners. 
Varje case innefattade åtta olika kvalitativa faktorer och resultatet visade att alla 
deltagande grupper använde sig utav de kvalitativa faktorerna vid bedömning av 
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väsentlighet. Likheterna mellan grupperna var största vid fokus på vad som kunde 
påverka resultatet. I resultatet återfanns likheter mellan revisorer och partners i hur 
uppgiften utfördes, medan den tredje gruppen med studenter skiljde sig åt eftersom 
denna grupp inte innehar kunskap i att göra denna typ av bedömningar. När det gäller 
att vara konsekvent, enig samt antalet kvalitativa faktorer visade studien inte på några 
påtagliga skillnader mellan revisor och partners. Dock indikerade studien på att 
sambandet mellan dessa var starkare inom gruppen för partners än mellan revisorer. Det 
framkom även att studenterna gör bedömningen utifrån av varje enskild kvalitativ 
faktor, istället för att se helheten och hur de tillsammans kan inverka på resultat efter 
skatt. Tendensen är därmed att en ökad erfarenhet leder till att revisorn blir mer 
konsekvent och enig i sina bedömningar och att revisorer sinsemellan blir mer eniga. 
Sammantaget indikerar resultatet av studien att erfarenhet påverkar beslutsprocessen. 

En studie gjord av Wright & Abdolmohammadi (1987) visade att erfarenhet är 
signifikant när revisionsuppdraget är av en mer komplex karaktär. Undersökningen 
utfördes både i strukturerade och ostrukturerade moment. Resultatet av studien visade 
att det fanns skillnader mellan den grupp som kategoriserades som erfarna och den 
motsatts gruppen, framför allt när uppgifterna är mer ostrukturerade och inte är 
rutinmässiga. 

Tidigare studier (Krogstad et al., 1984; Wright & Abdolmohammadi 1987) har varit 
kritiska över att använda studenter som en undersökningsgrupp. Wright & 
Abdolmohammadi (1987) menade att beslut som tas i en revision är relativt komplex 
vilket gjorde att forskarna ifrågasatte hur lämpligt det är att använda denna 
referensgrupp eftersom de inte har någon erfarenhet.  Krogstad et al. (1984)  menade 
dock att denna typ av undersökning går ut på att göra en helhetsbedömning utifrån ett 
antal givna faktorer. Det gör att varje deltagare måste förlita sig på sitt professionella 
omdöme, och det gör de möjligt att belysa hur mycket erfarenhet inverkar på 
bedömningen. Dock visade det sig senare i studien att studenter fortfarande inte var 
lämpliga som undersökningspersoner. Det är ytterligare en bidragande faktor till varför 
vi valde att undersöka påskrivande revisorer. De innehar rätt kunskap för att kunna 
avgöra vad som är viktigt i väsentlighetsbedömningen och därmed finns det anledning 
att tro att det kan bidra med kvalitet till vår studie. 

I vår studie mäts erfarenhet genom att respondenterna fick fylla i hur länge de har varit 
aktiva som påskrivande revisorer. De fick även svara på frågan huruvida de är godkända 
eller auktoriserade revisorer. Det är dock svårt att säkerställa om en auktoriserad revisor 
är mer erfaren än en godkänd, eftersom vissa individer inte väljer att skriva provet för 
att bli auktoriserad men har trots det arbetat längre med revision. Trots det har denna 
femte bakgrundsfaktor inkluderats för att få ytterligare en dimension inom kategorin 
erfarenhet.   

Studierna är av en äldre upplaga och det gör att aktualiteten kan ifrågasättas. Messier et 
al. (2005) gjorde en sammanställning som omfattar många studier som gjort inom 
området, och alla studier indikerar på att erfarenhet har en betydelse för 
väsentlighetsbedömningen. Studien av Estes & Reames (1988) visade att med 
erfarenhet blir revisorn tryggare i sina bedömningar och att åldern påverkar besluten av 
väsentlighet. En revisor med mindre erfarenhet kanske tar det säkra före det osäkra och 
sätter ett lägre väsentlighetsbelopp. Det är trots allt den påskrivande revisorn som 
ansvara för revisionen, och som relativt nya i branschen har innehas inte lika bra 
kännedom om vad som är viktigt eller inte om jämförelsen sker mot mer erfarna 
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revisorer. Resultatet i studierna är något som beaktats, då det finns anledning att tro att 
mer erfarenhet av yrket leder till ett bättre beslutsfattande, då en mer erfaren revisor 
bättre kan avgöra vad som är viktigt och inte. Utifrån det utformades följande hypotes: 

H4: Revisorer med mer erfarenhet sätter ett högre väsentlighetsbelopp 

4.1.4	  Diskussion	  
De existerande regelverken lämnar mycket utrymme för revisorers personliga omdöme, 
något som bör tas i beaktande vid en undersökning likt denna. 
Väsentlighetsbedömningen bygger till stor del på revisorernas professionella omdöme 
och det omdömet formas av revisorns bakgrundsfaktorer. Några bakgrundsfaktorer som 
tidigare studier visat haft ett inflytande på revisorer är erfarenhet, kön och byrå- och 
kontorsstorlek. Det kan förklara skillnader som finns både mellan revisionsbyråer men 
också variationer mellan kontor av varierande storlek. En annan orsak till skillnader 
mellan revisionsbyråer och kontorsstorlek kan vara att det arbetar utifrån olika rutiner 
och manualer. Skillnader kan även bero på vilken typ av struktur som finns inom byrån 
gällande kunskapsdelning och om man arbetar i team. Kostnadsaspekten kan vara viktig 
att väga in vid jämförelse av väsentlighetsbedömningar. Delvis eftersom den 
väsentlighetsnivå revisor fastställer också styr omfånget av revisionen och därmed 
kostanden. Stora revisionsbyråer har bättre förutsättningar rent ekonomiskt och 
kunskapsmässigt att erbjuda sina klienter revisioner av hög kvalité jämfört med en 
mindre revisionsbyrå. 

Skillnaderna i väsentlighetsbedömning kan ges i uttryck på flera olika sätt, exempelvis 
väljer revisorerna olika baser för beräkning av väsentlighetsnivå. Vilken bas är mest 
frekvent använd i Sverige? Finns det skillnader i tillämpandet av olika baser mellan 
byråerna och revisorerna?  

Studier visar även att revisorer kan ha annorlunda risktänk, beroende på kön och 
erfarenhet. Finns motsvarande skillnader bland svenska revisorer? Byråstorleken kan 
påverka risktänket hos en revisor och då även revisorns justeringar av 
väsentlighetsnivån beroende på kvalitativa faktorer. Finns det tydliga skillnader här? 

Efter en genomgång av litteratur och tidigare studier framgick det att 
väsentlighetsbedömning är svårt att definiera vilket kan förklarar revisionsstandardens 
bristfällighet. Många forskare har funnit väsentlighetsbedömning intressant men 
efterfrågar vidare forskning inom ämnet. Utifrån bakgrundsfaktorer använda i tidigare 
studier rörande revisorer har hypoteser utformats med stöd för vad dessa forskare funnit. 
Genom att ha testat våra hypoteser fanns förhoppningar om att kunna identifiera 
bakgrundsfaktorer som påverkar revisorers väsentlighetsbedömning. 
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5.	  Tillvägagångssätt	  
_____________________________________________________________________________	  

Syftet med det här kapitlet är att redogöra för vilken metod som har använts vid 
utformningen av undersökningen. Här presenteras utformningen av enkäten och 
populationen. Vidare beskrivs insamlingen av data och hantering i statistikprogram. 
______________________________________________________________________ 

5.1	  Datainsamlingsmetod	  	  
Information kan införskaffas på olika sätt, den kan vara av både primär- och 
sekundärnatur. Om sekundärdata används innebär det att redan befintlig information 
nyttjas, i vår studie används dock primärdata. Det innebär att ny data samlas in och 
fördel är att informationen är aktuell (Dahmström, 2011, s. 14). Två vanliga sätt att 
samla in primärdata är genom intervjuer och enkäter (Ejlertsson, 2005, s. 7). Då en 
kvantitativ metod har valts för studien ökade det möjligheterna att generalisera resultatet 
då informationen samlades in genom enkäter. En enkätundersökning var därför att 
föredra i studien eftersom den utvalda populationen är relativt liten och respondenterna 
återfinns i hela Sverige. Det är ett kostnadseffektivt och smidigt sätt att erhålla svar från 
en sådan population. Information om populationens arbetssätt finns varken att tillgå via 
databaser eller i årsredovisningar. Inte heller i den omfattning som var önskvärd utifrån 
studiens behov. Det motiverar därmed att vårt tillvägagångssätt var det bäst lämpade för 
denna studie. En enkätundersökning kan göras på olika sätt, och i vår studie 
genomfördes via en webbaserad enkät. Respondenterna fick tillgång till enkäten via ett 
e-postmeddelande som skickades ut. I meddelandet bifogades en länk som ledde vidare 
till en webbsida där enkäten kunde besvaras. Tack vare att vi hade tillgång till e-
postadresserna till nästan hela populationen var de det lämpligaste sättet att nå 
respondenterna på (Dahmström, 2011, s. 88). Distributionssätt kallas även för 
webbsurvey (Bryman, 2011, s. 598). En fördel med att använda sig av denna typ av 
enkät är att respondentens svar per automatik sparas i ett Exceldokument. Det sparar 
både tid och minskar risken för fel när datamaterialet ska bearbetas (Bryman, 2011, s. 
600-601). För respondenterna är det en fördel eftersom de i lugn och ro kan besvara 
enkäten (Ejlertsson, 2005, s. 11). Nackdelen med denna typ av enkäter är att det är 
vanligt med ett stort bortfall och möjlighet för respondenterna att ställa följdfrågor faller 
bort. Frågor måste vara relativt enkla och lättförståeliga, det gör att en djupare förståelse 
begränsas i denna typ av undersökning (Ejlertsson, 2005, s. 12-13). Vid utformningen 
av enkäten har de för- och nackdelarna tagits i beaktning. Vi har försökt att skapa en 
enkät som är lättöverskådlig och relativt enkelt utformad. Det för att minska risken för 
förvirring och undvika oklarheter. Under tiden enkäten skapades gjordes förändringar i 
layouten för att uppnå önskat resultat. 

Eftersom e-postmeddelandet skickades ut till samtliga påskrivande revisorer med en 
tillgänglig e-postadress, infogades alla e-postadresser i fältet för hemlig kopia. Orsaken 
till det är att respondenterna inte skulle kunna se vilka individer som har fått e-
postmeddelandet, även fast det framgår att undersökningen omfattar påskrivande 
revisorer i Sverige. 

I vår studie användes en tvärsnittsdesign, eftersom data som inhämtades endast skedde 
vid ett tillfälle och populationen omfattar ca 4000 individer. Avsikten med 
undersökningen var att inhämta kvantitativ data som är relaterade till våra 
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bakgrundsfaktorer och därmed försöka identifiera ett samband mellan dessa. Alla dessa 
egenskaper kännetecknas av tvärsnittdesign (Bryman, 2011, s. 64).   

5.2	  Population	  
Med enkätundersökningen ämnade vi att undersöka en grupp av individer, dessa 
benämns även som population (Dahmström, 2005, s. 55). Som tidigare nämnts är det de 
påskrivande revisorerna som ansvarar för revisionen. Därför var valet av population 
relativt enkelt eftersom det är denna grupp som bör ha bäst kännedom om 
väsentlighetsbedömning. Populationen är relativt liten vilket gjorde det möjligt att 
undersöka hela gruppen av påskrivande revisorer i Sverige. I tabell 1 visas statistiken 
och fördelningen per den 6 februari 2012 (RN, 2012). 

Tabell 1 Fördelning Kön och Yrkesförfattning i populationen 

Kön	   Auktoriserad	   Godkänd	   	  	   Totalt	  	   Procent	  
Man	   1542	   1162	   	  	   2686	   67,8%	  
Kvinna	   582	   694	   	  	   1276	   32,2%	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Totalt	   2106	   1856	   	  	   3962	   100%	  
Procent	   53,2%	   46,8%	   	  	   100%	   	  	  

 
5.2.1	  Access	  
För att kunna genomföra en enkätstudie är det en förutsättning att tillgång till 
respondenterna finns. Vi tog kontakt med både FAR och RN för att få tillgång till 
information om respondenternas e-postadresser. RN skickade via mail en inscannad pdf 
som innehöll e-postadresser till nästan alla påskrivande revisorer per den 6 februari 
2012. På grund av att listan var en inscannad pdf användes programmet Abdobe 
Acrobat Pro X för att göra en optisk inläsning av e-postadresserna. Optisk inläsning 
innebär att programmet omvandlar pdf:n till ett Exceldokument. Därefter granskades 
varje enskild e-postadress för att korrigera fel som uppstått vid den optiska inläsningen. 
Utöver det har vi manuellt letat efter e-postadresser som sakandes i den inscannade 
pdf:n. Sökningen efter dessa e-postadresser gjordes via FAR:s hemsida. Då hanteringen 
av e-postadresserna skedde manuellt uppstod risken för felaktigheten. Totalt skickades 
enkäten ut till 3906 respondenter. Bortfallet av de respondenter som vi inte lyckades nå 
ut till på grund av saknad e-postadress uppgick till 1,4 % av populationen. 

5.3	  Enkäten	  
Konstruktionen av frågorna till enkäten har gjorts utifrån den teoretiska referensram 
som presenterades i kapitel tre och fyra. Respondenterna hade tre veckor på sig att 
besvara enkäten. 

5.3.1	  Enkätens	  konstruktion	  och	  distribution	  
För att kunna konstruera enkäten användes en funktion i Google doc dokument. 
Funktionen innebar att vi kunde skapa en internetbaserad enkät. Att använda sig utav 
denna typ av program gör att enkäten ser professionell ut och ger ett seriöst intryck. Det 
underlättade även analysen av data som samlats in, då informationen lagras direkt i 
Excel och som sedan kunde exporteras direkt till SPSS (Bryman, 2011, s. 599-600). 
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Webbenkäten distribuerades till respondenterna via ett e-postmeddelande. I 
meddelandet bifogades ett följebrev (se appendix 1) samt en länk till webbenkäten. 
Följebrevet innehöll följande information: 

• Syftet med undersökning 
• Vilka som är respondenter och hur vi har fått tillgång till deras e-post-adresser 
• Hur svaren kommer att behandlas 
• Antalet frågor som enkäten innehåller samt hur lång tid det beräknas ta att 

besvara enkäten 
• Slutdatum för enkäten 
• Våra kontaktuppgifter om de har några frågor funderingar och/eller om de vill ha 

tillgång till resultatet av studien. 

Enkäten (se appendix 2) var uppdelad i fem delar. Den första delen behandlade 
bakgrundsfaktorerna kön, erfarenhet, kontors- och byråstorlek. Efter den inledande 
delen presenterades de kvantitativa faktorerna. I del nummer tre introducerades de 
kvalitativa faktorer, även del fyra behandlade dessa men här presenterade ett påstående 
som respondenten skulle ta ställning till. I sista delen i enkäten fanns det möjlighet för 
respondenten att lämna kommentar och tankar till oss.  

I huvudsak har slutna frågor används, det vill säga att respondenten får välja mellan ett 
antal fasta svarsalternativ (Bryman, 2011, s. 242). Fördelen med det är bland annat att 
det underlättar bearbetning av frågorna och ökar jämförbarheten i svaren. Det är något 
som är viktigt för vår studie eftersom vi ville försöka finna samband mellan våra 
bakgrundsfaktorer och väsentlighetsbedömningen. Enkäten avslutades dock med en 
öppen fråga, det ger utrymme för respondenterna att lämna synpunkter och funderingar. 
För vår egen del var det intressant att se hur respondenterna tänkt kring frågorna. I 
tillägg var det till stöd vid tolkning och analys av resultatet (Trost, 2008, s. 76). I tabell 
2 visas hur respektive fråga kan kopplas till våra faktorer. 

Tabell 2 Översikt, frågor för respektive faktor. 

Bakgrundsfaktorer	   Fråga	  
Byrå-‐	  och	  kontorsstorlek	   4	  
Kontorsstorlek	   5	  
Kön	   1	  
Erfarenhet	   3	  
Yrkesförfattning	   2	  
Kvantitativa	  faktorer	   	  	  
Baser	  för	  beräkning	  av	  väsentlighetsbelopp	   6,7,8,9	  
Kvalitativa	  faktorer	   	  	  
Branschtillhörighet	   10,18,25	  
Klientens	  ägarstruktur	   11,19,26	  
Incitament	  att	  manipulera	  redovisningen	   12,20	  
Klientens	  resultattrend	   13,23	  
Förekomsten	  av	  restriktiva	  lånevillkor	   14,22	  
Kommande	  köp/försäljning	  av	  klienten	   15,21	  
Klientens	  livscykel	   16,17,24	  
Övriga	  kommentarer	   27	  
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5.3.2	  Pilotstudie	  
Innan enkäten skickades ut till respondenterna genomfördes en pilotstudie. Vid en 
enkätundersökning är det viktigt att genomföra en pilotstudie. Det eftersom 
respondenterna inte har möjlighet reda ut eventuella oklarheter med de som har skapat 
enkäten (Bryman, 2011, s. 258). En annan anledning till varför det är bra att genomföra 
en pilotstudie är för att se om respondenterna uppfattar och besvarar frågorna på samma 
sätt som de som har konstruerat enkäten (Ejlertson, 2005, s. 35).  Det är även bra att få 
återkoppling på om något saknas i enkäten eller om det är något annat som måste ändras 
för att förbättra och tydliggöra enkäten (Ejlertson, 2005, s. 35). En pilotstudie ska göras 
i två steg, först ska ett antal personer i den närmare kretsen genomföra enkäten t.ex. 
vänner. I steg nummer två ska ett antal utomstående personer få testa enkäten. Den sista 
gruppen bör om möjligt tillhöra den grupp som ska undersökas alternativt vara snarlik 
(Ejlertson, 2005, s. 36). I det första steget testades enkäten på fem personer i vår 
bekantskapskrets. Synpunkterna från denna grupp berörde först och främst språket, 
formuleringar samt skalnivå. I den andra pilotstudien inhämtades synpunkter från två 
personer som arbetar med revision. Deras synpunkter grundade sig först och främst i 
frågorna som berörde de generella kvalitativa faktorerna, samt de frågor där påskrivande 
revisorer skulle ta ställning till diverse påståenden. En av synpunkterna från personer 
aktiva i branschen var att deltagaren ville att vi skulle specificera vad som menas med 
väletablerad, det är ett exempel på vad som förändras i enkäten efter pilotstudiens 
genomförande. Utifrån de synpunkterna tillkom även en ”vet ej”-ruta, för att inte tvinga 
någon av respondenterna att svara. Vissa respondenter har aldrig arbetat med den typ av 
bolag som presenteras i enkäten och för att undvika missvisande resultat inkluderas det 
svarsalternativet i några delar av enkäten. Tack vare synpunkterna från personer inom 
branschen förbättrat enkäten. De utvalda testpersonerna hade arbetat olika länge med 
revision, det valet gjordes medvetet för att få variation på synpunkterna. 

5.3.3	  Påminnelse	  	  
En påminnelse skickades ut 10 dagar efter det att enkäten distribuerats. Innan 
påminnelsen hade 457 påskrivande revisorer besvarat enkäten, vilket motsvarar ca 11,5 
% av populationen. Syftet med påminnelsen var att uppmuntra respondenterna till att 
svara eftersom det kan finnas individer som har tänkt svara men har valt att skjuta upp 
det till ett senare tillfälle (Trost, 2007, s. 109). En möjlig anledning till det kan vara att 
våra respondenter har en hög arbetsbelastning vid denna tidpunkt på året. Påminnelsen 
skickades ut till alla igen, förutom till de respondenter som meddelat att de inte vill ingå 
i undersökningen eller inte har möjlighet att dela på grund av tidsbrist. I e-
postmeddelandet bifogades samma följebrev men med tillägget att det var en 
påminnelse och att om individen redan har besvarat vår enkät ska respondenten bortse 
från denna påminnelse.  

Enligt Ejlertsson (2005, s. 26) har en påminnelse en positiv inverkan på antalet erhållna 
svar. Enkäten skickades ut den 18 mars 2012 och de första dagarna erhöll vi många 
svar. Därefter avtog svarsfrekvensen fram till dess att påminnelsen skickades ut den 28 
mars 2012. Det kan utläsas i figur 4, den andra toppen motsvarar responsen då 
påminnelsen skickades ut.  
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Figur 4 Översikt, inkomna svar 

 

5.4	  Bortfallsanalys	  
Enkäten distribuerades vid en tidpunkt på året då många revisorer har sin högsäsong, 
det medför sannolikt att bortfallet räknas att bli något större än om undersökningen hade 
genomförts vid en annan tidpunkt. Några respondenter har meddelat att det inte har 
möjlighet att medverka på grund av att de har mycket att göra under mars. I övrigt fanns 
ett bortfall för de personer som är föräldralediga, har semester eller bytt arbetsplats. 

Vid utskicket av e-postmeddelandena uppstod vissa problem med respondenter. E-
postadresserna som tillhandahållits från Revisorsnämnden hade i vissa fall endast 
revisorernas namn och då fattades e-postadresser. I de fallen försökte vi hitta e-
postadresserna via FARs sökfunktion, men ibland saknades även revisorerna här vilket 
gjorde att dessa personer uteslutits helt från undersökningen.  
 
Vid utskicket av enkäten mottogs en del autosvar om semester, frånvaro i samband med 
sjukdom eller föräldraledighet. Vissa var upptagna eller hade slutat sin tjänst på det 
aktuella företaget. En stor del av de som var på semester bedömde vi har haft möjlighet 
att besvara enkäten då den fanns tillgänglig online i tre veckor. Vi mottog ett antal e-
postmeddelande där den uppgivna e-postadressen inte stämde. Det berodde delvis på 
den optiska inläsningen medförde fel samt att vi hade gjort felskrivningar. De felaktiga 
e-postadresserna granskades, felskrivningar korrigerades och sökningar gjordes efter 
uppdaterade e-postadresser. Därefter gjordes ett nytt försök genom att sända ut enkäten 
till de korrekta e-postadresserna, trots de nya försöken erhölls nya automatiska e-
postmeddelande om att adresserna inte var korrekta. Sammantaget erhölls 95 stycken 
meddelande om felaktiga e-postadresserna. Det totala antalet enkäter som skickades ut 
till populationen beräknas därför att vara ca 3800 respondenter. I tabell 3 presenteras 
statistik över e-postadresser. 
 
Tabell 3 Översikt, e-postadresser. 

Typ	  	   Antal	  
Totala populationen 3962 st 
Antalet e-postadresser 3906 st 
Antal saknade e-postadresser 56 st 
Antal felaktiga e-postadresser 95 st 
 
Enkäten besvarades av 644 respondenter, vilket motsvarar 16,25 % av populationen. 
Det medförde ett bortfall i vår studie på 83,75%. Det är en hög siffra vilket medför att 
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resultat tolkas med försiktighet. Målsättning var att göra en totalundersökning men efter 
att sett det stora bortfallet förstod vi att det inte var möjligt. I det insamlade 
datamaterialet kunde det utläsas att fördelning mellan kön, yrkesförfattning och Big 
Four/Non Big Four överensstämde väl med populationen. En jämförelse presenteras i 
tabell 4, 5 och 6. Uppgifterna om populationens fördelning för kön och yrkesförfattning 
har erhållits från RN. Anställdas fördelning mellan byråerna har hämtats från en studie 
av Sundgren & Svanströms (2012). Byråuppgifterna gäller för år 2009, men vi kan 
rimligen anta att fördelningen i populationen inte hinner förändras allt för mycket på tre 
år. En förklarande orsak till varför inte fler svar erhölls kan bero på den tidpunkt 
enkäten skickades ut. Vi bedömde att antalet respondenter var av godkänd storlek för att 
kunna genomföra vår undersökning. De svarande, 16,25 %, utgör en tillräckligt hög 
svarsfrekvens för att kunna generalisera eventuella fynd i studien till övriga i 
populationen. 

Tabell 4 Jämförelse Byrå 

Kön	   Populationen	   %	   Respondenter	   %	  
Big	  four	   1989	   50	   326	   51	  
Non	  Big	  four	   2005	   50	   318	   49	  
Totalt	   3994	   100	   644	   100	  
 
Tabell 5 Jämförelse Kön 

Kön	   Populationen	   %	   Respondenter	   %	  
Man	  	   2686	   68	   474	   74	  
Kvinna	   1276	   32	   166	   26	  
Totalt	   3962	   100	   644	   100	  
 
Tabell 6 Jämförelse Yrkesförfattning 

Kön	   Populationen	   %	   Respondenter	   %	  
Godkänd	   1856	   47	   334	   52	  
Auktoriserad	   2106	   53	   310	   48	  
Totalt	   3962	   100	   644	   100	  
 

Vi ämnade initialt genomföra en totalundersökning men fick ett för stort bortfall för att 
möjliggöra det. Därför var det viktigt att analysera de respondenter som har besvarat 
enkäten. Varför har just dessa personer svarat och kan det påverka studiens resultat på 
något sätt? En tänkbar förklaring var att respondenterna har mer tid och därför besvarat 
enkäten. Kanske har de bättre struktur på arbetsdagen vilket möjliggör att de kan avsätt 
10 minuter och delta i undersökningen. Det kan även vara individer som finner ämnet, 
väsentlighetsbedömning, intressant och därför vill delta i undersökningen. Alternativt 
att respondenter har starka åsikter kring ämnet och gärna vill delge sina tankar. 
Respondenterna kan även vara mer positivt inställda till akademiska undersökningar 
och därför ställer de upp. De som inte besvarat i enkäten kan rimligen antas inneha 
motsatta egenskaper. Tidsbrist, ointresse för ämnet och akademiska undersökningar kan 
ha bidragit till att de avstått att besvara enkäten. Vi gjorde utifrån det resonemanget 
bedömningen att vårt datamaterial inte bör vara vinklat på ett sådant sätt att det skulle 
kunna påverka utfallet av undersökningen allt för mycket. Det primärt för att de orsaker 
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som avgör om revisorerna svarat eller ej inte direkt påverkats av deras yrkesroll utan 
mer av intresse och tillgång på tid. 

5.5	  Databearbetning	  
Vår insamlade data hamnade per automatik i en Excelfil. Exceldokumentet sparades ner 
och därefter kodades kön, yrkesförfattning, byrå samt kontorsstorlek om till 
dummyvariabler. Kodningen har gjorts utifrån vad det är som ska testas för att kunna 
besvara hypoteserna. Antalet år som påskrivande revisor kodades inte om eftersom det 
var en kontinuerlig variabel. I dummyvariablerna användes siffrorna 1 och 0. Siffran ett 
fick den oberoende variabeln som skulle undersöktas och den andra fick siffran noll (Se 
tabell 7 och 8). Som kan utläsas i tabell 7 har en sammanslagning gjorts inom samma 
kategori. Inom kategorin byrå har vi valt att kategorisera de största byråerna till Big 
Four och resterande byråer till Non Big Four. Samma sak har gjorts med storleken på 
kontoren. Ett litet kontor är byråer som har en till tre påskrivande revisorer och 
resterande benämns som stora kontor. Fortsättningsvis kommer erfarenhet att åsyfta 
antalet år som de påskrivande revisorerna har varit aktiva, och yrkesförfattning kommer 
att benämnas separat.  

Tabell 7 Kodning Byrå och Kontorsstorlek 

Byrå	   Kodad	   Benämning	   Kontorsstorlek	   Kodad	   Benämning	  
PwC	   1	   0	  =	  Non	  Big	  Four	   1	   0	   0	  =	  Litet	  kontor	  
KPMG	   1	   1	  =	  Big	  Four	   2	   0	   1	  =	  Stort	  kontor	  
Deloitte	   1	   	  	   3	   0	   	  	  
E&Y	   1	   	  	   4-‐9	   1	   	  	  
BDO	   0	   	  	   10-‐15	   1	   	  	  
SET	  Mazar	   0	   	  	   16-‐24	   1	   	  	  
Annan	  byrå	   0	   	  	   25-‐50	   1	   	  	  
	  	   	  	   	  	   51-‐75	   1	   	  	  
	  	   	  	   	  	   76-‐100	   1	   	  	  
	  	   	  	   	  	   101-‐	   1	   	  	  
 

Tabell 8 Kodning Kön 

Kön	   Kodad	   	  	   Yrkestitel	   Kodad	  
Kvinna	   1	   	  	   Auktoriserad	   1	  
Man	   0	   	  	   Godkänd	   0	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Båda	  variablerna	  har	  samma	  benämning	  i	  regressionen	  
 
Även påståendena (fråga 17-26) kodades om. Då hypoteser bygger på vilka 
bakgrundsfaktorer som gör att revisorn sätter ett lägre väsentlighetsbelopp vill vi se 
vilka som har valt det svarsalternativ. Därför eliminera de respondenter som har valt 
svarsalternativet ”vet ej”, blanka samt gjort en sammanslagning av svarsalternativen 
”högre väsentlighetsbelopp” och ”varken högre eller lägre”. Se tabell 9.  
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Tabell 9 Kodning fråga 17-26 

Svarsalternativ	   Kodad	  
Lägre	  väsenlighetsbelopp	   1	  
Högre	  västlighetsbelopp	   0	  
Varken	  högre	  eller	  lägre	   0	  
Vet	  Ej	   Eliminerad	  
Blanka	  	   Eliminerad	  
	  

Efter det att webbenkäten stängts exporterades data till SPSS för bearbetning. I SPSS 
utfördes olika regressioner för att försöka se om någon bakgrundsfaktor var signifikant 
med de kvalitativa faktorerna. Binär logistisk regression, multipel linjär regression, t-
test, deskriptiv statistik och korrelationsmatris var de statistiska tester som 
genomfördes.  För påståendena utfördes binära logistiska regressioner eftersom det 
fanns flera oberoende variabel och dessa testades mot varje beroende variabel separat.  

Under bearbetningen eliminerades t.ex. vet ej och bort blanka svar för att det inte skulle 
ge en skev bild av resultatet. Frågorna som behandlar resultattrenden hos klienten har 
också exkluderats i vår studie. Då många har kommenterat i enkäten (fråga 27, övriga 
frågor), att det beror helt på om resultattrenden är positiv eller negativ. Det var en 
aspekt som vi inte beaktade vid konstruktionen av enkäten. Vi trodde därmed inte att 
vidare analys av denna fråga gick att göra. De frågor som har exkluderats är fråga 13 
samt 23 i enkäten och de frågorna behandlas därmed inte mer i studien. 

5.6	  Kritik	  mot	  enkätens	  utformning	  
I fråga 27 hade respondenterna möjlighet att lämna egna åsikter och tankar kring 
enkäten. Några av respondenterna ansåg att enkäten var för allmänt hållen. Det är en 
kritik som vi är beredda att hålla med om eftersom väsentlighetsbedömning är en 
avvägning av många olika faktorer samtidigt. I studien har vi dock strävat efter att 
försöka finna ett samband mellan bakgrundsfaktorerna och de olika kvalitets- och 
kvantitetsfaktorerna, vilket förklarar frågornas utformning. 
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6.	  Empiri	  och	  analys	  
_____________________________________________________________________________ 
Inledningsvis presenteras den beskrivande statistiken för att ge en god överblick över 
resultatet från enkätundersökningen. Det följs av resultat, analys, diskussion och 
återkoppling till vår problemformulering.  
_____________________________________________________________________________ 

6.1	  Beskrivande	  statistik	  
Enkätundersökningen besvarades av 16,25 % av populationen och motsvarar 644 
stycken individer i vår population. Analyserna har genomförts i SPSS. Nedan följer en 
beskrivning av resultatet för respektive variabel. 

6.1.1	  Oberoende	  variabel	  
Fördelningen mellan respondenter från respektive byrå och kontor kan ses i tabell 10. 
En stor del respondenter kommer från PwC vilken kan förklaras av att det är den största 
revisionsbyrån i Sverige, dock har nästan 40 % av respondenterna svarat att de arbetar 
på en ”annan byrå”. I tabell 10 kan utläsas att nästan 30 % arbetar på ett kontor som 
endast har 4-9 påskrivande revisorer, och ca 70 % av alla respondenter arbetar på ett 
kontor som har 15 eller färre medarbetare. 
 
Tabell 10 Respondenternas Byråtillhörighet samt Antal revisorer på kontoret 

Byrå	   Svarsfrekvens	   %	   	  	  
Antal	  
medarbetare	   Svarsfrekvens	   %	  

PwC	   141	   22	   	  	   1	   91	   14	  
E&Y	   85	   13	   	  	   2	   67	   10	  
KPMG	   70	   11	   	  	   3	   56	   9	  
Deloitte	   30	   5	   	  	   4-‐9	   190	   29	  
BDO	   21	   3	   	  	   10-‐15	   68	   11	  
Mazars	   14	   2	   	  	   16-‐24	   33	   5	  
Grant	  Thornton	   31	   5	   	  	   25-‐50	   43	   7	  
Annan	  byrå	   252	   39	   	  	   51-‐75	   19	   3	  
Totalt	  antal	  svar	   644	   100	   	  	   76-‐100	   15	   2	  
	  	   	  	   	  	   	  	   101-‐	   62	   10	  
	  	   	  	   	  	   	  	   Totalt	  antal	  svar	   644	   100	  
	  
Könsfördelningen mellan respondenterna visas i tabell 11, en övervägande del av de 
som besvarade enkäten var män. I förhållande till hur könsfördelningen ser ut i 
populationen är andelen respondenter i vår studie representativt för populationen (se 
tabell 1).  

 

Tabell 11 Könsfördelning respondenter 

Kön	   Svarsfrekvens	   Procent	  
Kvinna	   166	   26%	  
Man	   478	   74%	  

Totalt	  antal	  svar	   644	   100%	  
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Tabell 12 visar vilken yrkesförfattning som respektive respondent har, där kan det 
utläsas att båda grupperna representeras på ett bra sätt utifrån hur fördelningen ser ut i 
populationen (se tabell 1). 

Tabell 12 Yrkesförfattning 

Yrkesförfattning	   Svarsfrekvens	   Procent	  
Godkänd	  revisor	   334	   52%	  
Auktoriserad	  revisor	   310	   48%	  
Totalt	  antal	  svar	   644	   100%	  
	  
Variationen i antalet år som påskrivande revisor visas i tabell 13. Resultatet visade att 
medelvärdet för antalet år som påskrivande revisor är ca 14 år. Spridningen kring 
medelvärdet sträcker sig till ca 10 år. Skillnaden i erfarenhet mellan de som har besvarat 
vår enkät är relativt stor, det skiljer 46 år mellan den som har mest och minst erfarenhet. 

Tabell 13 Erfarenhet respondenter 

Erfarenhet	   Min	   Max	   Medelvärde	   Std.	  	  
Antal	  år	  som	  påskrivande	  revisor	   0	   46	   14,43	   10,511	  
Antal	  svar:	  644	   	  	   	  	   	  	   	  	  

6.1.2 Beroende variabel 
I tabell 14 analyseras frågorna 6-16, en presentation av minimum och maximum värden 
för varje fråga som besvarat, samt medelvärde, standardavvikelse. En presentation av 
antalet respondenter för varje fråga sker också, samt antal eliminerade. En respondent 
kan vara eliminerad ur frågan dels på grund av att frågan inte har besvarats frågan eller 
att alternativet vet ej har valts. Frågorna har besvarats på en skala från ett till sju, där ett 
motsvarar påverkar inte alls och sju motsvarar påverkar mycket. 

Tabell 14 Översikt, fråga 6-16 

Fråga	   Min	   Max	   Medelvärde	   Std.	  
Resp.	  
/Elim.	  

6,	  Balansomslutning	   1	   7	   4,22	   1,953	   643/1	  
7,	  Resultat	  före	  skatt	   1	   7	   5,12	   1,523	   640/4	  
8,	  Eget	  kapital	   1	   7	   5,48	   1,439	   642/2	  
9,	  Omsättning	   1	   7	   4,37	   1,587	   643/1	  
10,	  Branschtillhörighet	   1	   7	   4,71	   1,647	   643/1	  
11,	  Ägarstruktur	   1	   7	   4,58	   1,673	   641/3	  
12,	  Incitament	   1	   7	   5,64	   1,593	   623/21	  
14,	  Restriktiva	  lånevillkor	   1	   7	   4,44	   1,622	   595/49	  
15,	  Köp/försäljning	   1	   7	   5,04	   1,698	   619/25	  
16,	  Livscykeln	   1	   7	   3,69	   1,460	   626/18	  
	  
Fråga 6-9 (se tabell 14) behandlar de vanligaste baserna vid beräkning av 
väsentlighetsnivå. Medelvärdet för alla baser överstiger 4. Fråga 8 har fått det högsta 
medelvärdet (5,48) och den avser eget kapital som bas vid beräkning av 
väsentlighetsnivå. Fråga 6 har i motsatt till fråga 8 fått det lägsta medelvärdet (4,22) och 
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den frågan behandlar balansomslutning som bas vid beräkning av väsentlighetsnivån. 
Ingen av frågorna visar något större bortfall, utan det rör sig om 1-4 stycken per fråga. 
Det kan bero på att de individer i populationen som har tagit sig till att besvara enkäten 
har ett intresse av ämnet, men en annan faktor som kan spela in är tiden.   

Fråga 10-16 (se appendix 2 för frågorna i sin helhet) behandlar våra kvalitativa faktorer 
mer allmänt. I tabell 14 syns tydligt att medelvärdet för majoriteten av frågorna ligger 
på strax över 4, vilket indikerar att faktorn har en inverkan på 
väsentlighetsbedömningen. Av de kvalitativa faktorer som har inkluderats fanns det två 
stycken som utmärker sig mer än de andra. Det är fråga 12, förekomsten av incitament 
hos klientens ledning att manipulera redovisningen. Resultatet visar att denna fråga har 
fått högst medelvärde, nämligen 5,64. En anledning till varför denna fråga har fått högst 
medelvärde kan kanske sammankopplas med agentteorin, att ägaren agerar utifrån sin 
egen vinning istället för företagets och intressenternas bästa. Risken för manipulation av 
redovisningen kan vara något högre om företagets ledning själva ser att de kan vinna på 
det. Den andra frågan som utmärker sig är fråga 16, var i livscykeln klienten befinner 
sig. Medelvärdet på denna fråga ä 3,69 och är den enda fråga som har fått ett 
medelvärde under 4. En möjlig förklaring kan vara att det centrala inte är vart i 
livscykeln som är det viktiga, utan snarare hur företaget mår, hur ekonomin ser ut, vilka 
som är intressenter. Oavsett vart i livscykeln ett företag befinner sig kan troligtvis 
resultera i alla typer av utslag. T ex ett företag som är i uppstartsfasen kan ha en 
ekonomi som är bra alternativt dålig. Standardavvikelsen talar om hur mycket 
populationen i genomsnitt avviker från medelvärdet (Dahmström, 2011, s. 52) I tabell 
14 kan det utläsas att standardavvikelsen är relativt jämn över frågorna, dock är det värt 
att notera att spridningen är relativt hög vilket kan tyda på att det inte finns något 
enhetligt tänk mellan revisorer. Antalet som har valt alternativet vet ej eller valt att inte 
svara, är bortfallet på fråga 10 och 11 lågt, bara 1-7 stycken respondenter har 
eliminerats. För fråga 12, 14, 15, 16 är bortfallet något större, och i förhållande till det 
totala antalet respondenter är bortfallet 3,8 % - 7,6 %. Störst bortfall fick fråga 14 som 
behandlar förekomsten av restriktiva lånevillkor hos klienten.   
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Tabell 15 Översikt, fråga 17-26 

Fråga	   Svarsalternativ	   Antal	   %	   Fråga	   Svarsalternativ	   Antal	   %	  
17	   Uppstartsfasen	   	  	   	  	   22	   Förnyad	  kreditgivning	   	  	   	  	  
	  	   Lägre	  väsentlighetsbelopp	   355	   55	   	  	   Lägre	  väsentlighetsbelopp	   387	   60	  

	  	   Högre	  väsentlighetsbelopp	   51	   8	   	  	   Högre	  väsentlighetsbelopp	   25	   4	  

	  	   Varken	  högre	  eller	  lägre	   230	   36	   	  	   Varken	  högre	  eller	  lägre	   213	   34	  

	  	   Vet	  ej	   8	   1	   	  	   Vet	  ej	   13	   2	  

	  	   Blanka	   0	   0	   	  	   Blanka	   6	   0	  

18	   Byggbranschen	   	  	   	  	   24	   Väletablerat	   	  	   	  	  

	  	   Lägre	  väsentlighetsbelopp	   73	   12	   	  	   Lägre	  väsentlighetsbelopp	   50	   8	  

	  	   Högre	  väsentlighetsbelopp	   27	   4	   	  	   Högre	  väsentlighetsbelopp	   375	   58	  

	  	   Varken	  högre	  eller	  lägre	   476	   74	   	  	   Varken	  högre	  eller	  lägre	   215	   34	  

	  	   Vet	  ej	   66	   10	   	  	   Vet	  ej	   3	   0	  

	  	   Blanka	   2	   0	   	  	   Blanka	   1	   0	  

19	   Ägarlett	   	  	   	  	   25	   Kontanthantering	   	  	   	  	  

	  	   Lägre	  väsentlighetsbelopp	   85	   13	   	  	   Lägre	  väsentlighetsbelopp	   370	   58	  

	  	   Högre	  väsentlighetsbelopp	   120	   19	   	  	   Högre	  väsentlighetsbelopp	   32	   5	  

	  	   Varken	  högre	  eller	  lägre	   429	   67	   	  	   Varken	  högre	  eller	  lägre	   220	   34	  

	  	   Vet	  ej	   9	   1	   	  	   Vet	  ej	   18	   3	  

	  	   Blanka	   1	   0	   	  	   Blanka	   4	   0	  

20	   Kompensation	   	  	   	  	   26	   Börsnoterat	   	  	   	  	  

	  	   Lägre	  väsentlighetsbelopp	   266	   41	   	  	   Lägre	  väsentlighetsbelopp	   82	   13	  

	  	   Högre	  väsentlighetsbelopp	   30	   5	   	  	   Högre	  väsentlighetsbelopp	   56	   9	  

	  	   Varken	  högre	  eller	  lägre	   274	   43	   	  	   Varken	  högre	  eller	  lägre	   251	   39	  

	  	   Vet	  ej	   71	   11	   	  	   Vet	  ej	   251	   39	  

	  	   Blanka	   3	   0	   	  	   Blanka	   4	   0	  

21	   Försäljning	  aktieinnehav	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Lägre	  väsentlighetsbelopp	   346	   54	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Högre	  väsentlighetsbelopp	   27	   4	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Varken	  högre	  eller	  lägre	   243	   38	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Vet	  ej	   25	   4	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Blanka	   3	   0	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  
I tabell 15 kan det utläsas att endast ett fåtal som har valt att inte besvara respektive 
påstående. För att se fullständiga frågor, se appendix 2. 

Fråga 26 är den fråga som flest markeringar för svarsalternativet vet ej, 39 %. Denna 
behandlar påstående om klienten skulle vara börsnoterat. En naturlig förklaring till 
varför antalet som har valt svarsalternativet vet ej, kan bero på att många inte kommer i 
kontakt med denna typ av bolag. Utan att många bolag bedrivs i privat regi.  

Svarsalternativet varken högre eller lägre är i sju av tio frågor det näst vanligaste 
förekommande svaret. Det kan bero på att en väsentlighetsbedömning görs utifrån en 
helhetsbedömning av många olika faktorer och respondenten har inte bedömt det 
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enskilda påståendet som avgörande för utfallet på vilken väsentlighetsnivå som ska 
göras.   

De påståenden som gör att en revisor sätter ett lägre väsentlighetsbelopp är fråga 17,21, 
22, 25. Som tidigare nämnts i kapitel tre har kontanthanteringen ansetts som en riskfylld 
bransch. Det indikerar även resultatet i vår studie, då 57 % av respondenterna har valt 
svarsalternativet att sätta ett lägre väsentlighetsbelopp om klient har mycket 
kontanthantering. Även byggbranschen kan rimligen anses som riskfylld, då det 
statistiskt sätt förkommer en del ekonomisk brottslighet i den branschen. Mot bakgrund 
av det är utfallet på den frågan lite märklig, då revisorernas svar indikerar att det inte 
påverkar väsentlighetsbedömningen. Påståendet (fråga 22) om att klienten riskerar att 
inte uppfylla villkoren för förnyad kreditgivning visade indikationer på att revisorerna 
sätter ett lägre väsentlighetsbelopp. Det är inte helt otänkbart att en större granskning 
skulle behöva göras om det föreligger risk att klienten förskönat sina siffror. Att 
klienten befinner sig i uppstartsfasen är en faktor som indikerar på att ett lägre 
väsentlighetsbelopp skulle användas. Det kan falla sig naturligt, precis som i fallet med 
förnyad kreditgivning eftersom klienten vill visa upp goda siffror, för att få t ex mer 
fördelaktiga avtalsvillkor, väcka intresse hos intressenter, etablera sig på marknaden 
eller att det finns en okunskap inom bolaget och medför därför att en revisor skulle vilja 
utöka granskningen av bolaget. Liknande incitament kan finnas hos en ägare som vill 
sälja sitt aktieinnehav i ett bolag. En försäljning blir mer intressant för intressenterna om 
det finns ett värde och en potentiell utvecklingsmöjlighet i bolaget.  

Utifrån resultatet kan det utläsas att det endast ett fåtal påstående som gör att en revisor 
sätter ett högre väsentlighetsbelopp. Det är endast fråga 24 bidrar till denna effekt och 
påståendet handlar om att klienten är väletablerad. Fråga 19 där har 19 % svarat att det 
skulle resultera i ett högre väsentlighetsbelopp och påståendet för denna fråga handlar 
om att klienten är ägarledd. I övrigt håller sig det andra påståendena under 10 % i 
svarsfrekvens för alternativet att revisorn skulle sätta ett högre väsentlighetsbelopp. 

6.2	  Statistiska	  tester	  
Här presenteras resultaten från de olika statistiska testerna, följt av en djupare 
diskussion och analys med bakgrundsfaktorerna som utgångspunkt. Enkäten innehöll 
varierande typer av frågor rörande de olika faktorerna, därför blev det logiskt att dela 
upp dem i tre delar inför körningarna i SPSS. Uppdelningen skedde utifrån vilka 
faktorer de olika frågorna berörde samt hur frågorna var ställda. I tabell 16 finns en 
specifikation över uppdelningen. 

Tabell 16 Översikt, statistiska tester 

Del	   Frågor	   Statistiska	  tester	   Berörda	  faktorer	  

1	   fråga	  10-‐16	   Multipel	  linjär	  regression,	  t-‐test	   Bakgrunds-‐	  och	  kvalitativa	  
faktorer	  

2	   fråga	  17-‐26	   Binär	  logistisk	  regression	   Bakgrunds-‐	  och	  kvalitativa	  
faktorer	  

3	   fråga	  6-‐9	   Multipel	  linjär	  regression,	  t-‐test	   Bakgrunds-‐	  och	  kvantitativa	  
faktorer	  (baser)	  

	  
Utifrån enkätens struktur fick revisorerna i del ett ta ställning till i vilken utsträckning 
de kvalitativa faktorerna påverkar deras väsentlighetsbedömning. I den efterföljande 
delen, del två, fick revisorerna besvara i vilken riktning den kvalitativa faktorn påverkar 
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deras bedömning av väsentlighetsnivån. Enkäten innehöll även del tre där revisorerna 
fick uppskatta i vilken utsträckning de använder olika baser för beräkning av 
väsentlighetsbelopp.  

Datamaterialet kodades om innan de statistiska testerna utfördes, se tabell 7 och 8 för 
detaljer. Efter kodningen döptes de olika faktorerna om utifrån den faktor som kodats 
som etta, där tonvikten i analysen legat. Se specifikation i tabell 17. 

Tabell 17 Kodnamn statistiska tester 

Bakgrundsfaktor	   Namn	  i	  tabeller	   Kodning	  
Kön	   Kvinna	   1	  
Yrkesförfattning	   Auktoriserad	   1	  
Erfarenhet	   Erfarenhet	   Kontinuerlig	  
Revisionsbyrå	   Big	  Four	  byrå	   1	  
Kontorsstorlek	   Stort	  kontor	   1	  
 

I modellerna som presenteras i kapitlet blev bakgrundsvariablerna de oberoende 
variablerna och de olika frågorna samt påståendena blev beroende variabler, som nämnt 
i avsnitt 6.1.1 och 6.1.2. 

Problemet med att variabler samvarierar kan uppstå vid användande av multipel 
regression. Graden av korrelation kan anta värden från -1 till 1, vilket innebär att de är 
antingen perfekt negativt eller positivt korrelerade. Värdet 0 innebär att det totalt saknas 
korrelation. Innan bearbetningen av modeller och datamaterial i SPSS upprättades en 
multikorrelationsmatris för att säkerställa att det inte rådde någon multikollinearitet 
mellan de oberoende variablerna. Det gjordes för att säkerställa att ingen av de 
oberoende variablerna var för högt korrelerade med varandra. Det kunde ha inneburit 
svårigheter att hålla isär effekterna av de oberoende variablerna och hur de påverkar de 
beroende variablerna). Korrelationsmatrisen gjordes i SPSS, och återfinns i appendix 3. 
Enligt matrisen fanns det inte någon risk för multikollinearitet mellan de oberoende 
variablerna då inget av värdena i Pearson korrelation över/understeg +/- 0,5. Pearsons 
korrelation uttrycker hur starkt sambandet är mellan två variabler (Salkind, 2011, s.87-
89). 

När en multipel linjär regression utförs tillhandahålls VIF värden. För höga VIF värden 
kan indikera att det råder multikollinearitet. En tumregel är att acceptera VIF värden 
under 10 men då riskerar man att få problem med multikollinearitet. Istället kan man 
använda tumregeln att godkänna VIF värden under 5 (Hair et al., 2010, s.203-205). 
Enligt VIF-talen var det ingen större risk för multikollinearitet mellan våra 
bakgrundsvariabler då samtliga VIF värden var under 2, se appendix 4. VIF-talen vi 
tillhandahöll i de multipla linjära regressionerna återfinns i appendix 4. 

Vi utförde ett känslighetstest där vi kodade om de dikotoma beroende variablerna i 
fråga 17 till 26. Vi kodade ”Högre väsentlighetsbelopp” som 1 och ”Varken eller” samt 
”Lägre väsentlighetsbelopp” till 0. Syftet med testet var för att se om resultatet vi fått 
från första kodningen var robusta och gav liknande utfall som den ursprungliga 
kodningen. Resultaten visade sig ge liknande utfall vilket resulterade i att vi beslöt oss 
för att använda oss av den initiala kodningen. 
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För att se om det exciterade statistiska samband och för att testa våra hypoteser utfördes 
statistiska tester. Vi använde oss av en signifikansnivå på 0,05 för att med säkerhet 
kunna uttala oss om det fanns empiriska bevis för några samband. Vi diskuterade även 
samband som låg under signifikansnivå över 0,05 men under 0,1. I dessa fall ansåg vi 
dem enbart som marginella eftersom slumpen annars riskerade att spela in för mycket. 
När vi i kommande delar av empirin och analysen skrivit signifikant samband avser vi 
att p-värdet understiger 0,05. De samband vi kallat marginellt signifikanta samband 
avser samband där p-värdet överstiger 0,05 men understiger 0,1. 

6.3	  Del	  1,	  Kvalitativa	  faktorer	  
I vår studie inkluderades kvalitativa faktorer för att se om de har någon påverkan på 
revisorernas väsentlighetsbedömning. I enkäten fick revisorerna först ta ställning till i 
vilken utsträckning dessa faktorer påverkar deras väsentlighetsbedömning i fråga 10 till 
16.  Det skedde genom att de beroende variablerna, fråga 10-16, mäts genom att 
revisorerna fick rangordna dess påverkan från 1 till 7. 1 stod för ”påverkar inte alls” och 
7 för ”påverkar mycket”. Oberoende variabler blir i det fall samtliga fem 
bakgrundsfaktorer. De har beskrivits i kapitel 6.1.1. Därefter har revisorerna fått ta 
ställning i vilken riktning dessa faktorer påverkar väsentlighetsnivån, frågorna 17 till 26. 
De frågorna behandlas i 6.4, del 2 binära logistiska regressioner. 

För fråga 10 till 16 genomfördes multipla linjära regressioner. Anledningen var för att 
undersöka om det fanns något samband mellan bakgrundsfaktorerna, de oberoende 
variablerna, och de olika kvalitativa faktorerna, de beroende variablerna. Multipel linjär 
regression används för att analysera samband där variablerna antar många värden och 
mellan tre eller fler oberoende variabler (Dahmström, 2011, s. 218). Då de beroende 
variablerna var kontinuerliga och vi hade flera oberoende variabler passade därför 
denna modell. I resultatet presenteras enbart frågor där vi funnit signifikanta samband 
mellan bakgrundsfaktorer och kvalitativa faktorer.  

Tabell 18 Multipla linjära regressioner, fråga 10-16, modellförklaring 

Fråga	   Modell	  sign.nivå	   Förklaringsgrad	   Antal	  observationer	  
11,	  Ägarstuktur	   0,04	   0,01	   641	  
12,	  Incitament	   0,006	   0,018	   623	  
14,	  Restriktiva	  lånevillkor	   0,023	   0,014	   595	  
15,	  Köp/försäljning	   0,017	   0,014	   619	  
	  
Tabell 18 visar fakta kring de modeller vi använde. Förklaringsgraden, uttrycker hur 
mycket av variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende 
variablerna (Hair et al., 2010, s. 156). Modellens signifikansnivå uttrycker huruvida 
modellen är signifikant eller inte (Hair et al., 2010, s. 458-467). För frågorna 11,12,14 
och 15 är samtliga modeller signifikanta, då värdena understiger 0,05. 
Förklaringsgraden är av varierande grad. Den låga förklaringsgraden kan delvis tolkas 
som att även andra faktorer väger in än de som inkluderats i vår modell. 
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Tabell 19 Multipla linjära regressioner, fråga 10-16, sig.nivå(koefficienten) 

Fråga	  -‐	  Bakgrundsfaktor	   Auktoriserad	   Erfarenhet	  
11,	  Ägarstruktur	   0,049	  (0,281)	   	  	  
12,	  Incitament	   	  	   0,002	  (0,021)	  
14,	  Restriktiva	  lånevillkor	   0,013	  (0,359)	   	  	  
15,	  Köp/försäljning	   0,041	  (0,302)	   	  	  
	  
Tabell 19 visar att det fanns övervägande samband mellan bakgrundsfaktorn 
yrkesförfattning och de kvalitativa faktorerna. Det innebär enligt modellen att det finns 
ett positivt samband mellan att vara auktoriserad revisor och ha uppfattningen att 
faktorerna ”Klientens ägarstruktur”, ”Restriktiva lånevillkor” samt ”Kommande 
köp/försäljning” påverkar väsentlighetsbedömningen. Resultatet kan tolkas som att 
auktoriserade revisorer i signifikant högre grad anser sig påverkas av de kvalitativa 
faktorerna, jämfört med en godkänd revisor. Att sambanden är positiva kan utläsas från 
koefficienten i tabell 19. Koefficienten uttrycker riktningen på sambandet (Salkind, 
2011, s. 113-115). Mellan fråga 12 och bakgrundsfaktorn erfarenhet fann vi ett positivt 
signifikant samband. Det kan tolkas som att revisorer som varit yrkesverksamma under 
en längre period har uppfattningen att deras väsentlighetsbedömning påverkas av 
”förekomst av incitament för ledningen att manipulera redovisningen” i högre grad än 
mindre erfarna revisorer.  

Från de multipla linjära regressionerna har vi funnit att revisorer anser att några av de 
kvalitativa faktorerna har en påverkan på väsentlighetsbedömningen. Vi kunde även se 
vilka av bakgrundsfaktorerna som hade det specifika sambandet. I nästa del presenteras 
resultatet från t-tester på fråga 10 till 16. 

6.3.1	  T-‐tester	  
Frågorna 10 till 16 undersöktes initialt med hjälp av multipla linjära regressioner. I 
tillägg utfördes T-tester för att kunna undersöka om det fanns några signifikanta 
skillnader i medelvärdet mellan de olika grupperna av revisorer. T-tester undersöker om 
en variabel är beroende av en annan. Det sker genom att se om medelvärdet skiljer sig 
statistiskt mellan grupper. T-tester kan ge en primär uppskattning om det finns något 
samband mellan den oberoende variabeln och den beroende variabeln (Salkind, 2011, s. 
218-219). 

I t-testen har frågorna 10 till 16 varit den beroende variabeln och fem bakgrundsfaktorer 
varit oberoende. I fråga 10 till 16 har revisorerna fått ange i vilken utsträckning de anser 
att de olika kvalitativa faktorerna påverkar deras väsentlighetsbedömning. Skalan har 
varit graderad från 1 till 7 där 1 är ”påverkar inte alls” och 7 är ”påverkar mycket”. 
Resultaten presenteras i tabell 20. Enligt tabell 20 var det flera av bakgrundsfaktor där 
det fanns signifikanta skillnader i medelvärdet mellan de olika grupperna av revisorer. I 
resultatet presenteras endast resultat där det funnits signifikanta samband. För 
bakgrundsfaktorn erfarenhet fanns det inga samband. Det kan tyda på att revisorer med 
varierande erfarenhet angett att de påverkas i liknanden utsträckning av de olika 
kvalitativa faktorerna.  
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Tabell 20 T-test, fråga 10-16 

Fråga	   Kvinna	   Auktoriserad	   Big	  Four	  byrå	   Stort	  kontor	  

11,	  Ägarstruktur	   	  	   0,018	   0,013	   0,024	  
12,Incitament	   	  	   	  	   	  	   0,010	  
14,	  Restriktiva	  lånevillkor	   	  	   0,003	   0,021	   0,050	  
15,	  Köp/försäljning	   	  	   0,027	   0,044	   0,047	  

16,	  Livscykeln	   0,042	   	  	   	  	   	  	  

	  
6.3.2	  Kön	  
Enligt tabell 20 fanns det signifikanta skillnader mellan manliga och kvinnliga 
revisorers medelvärde rörande fråga 16. Kvinnliga revisorer hade ett medelvärde på 
3,89 vilket var något högre än de manliga revisorerna som hade ett medelvärde på 3,62. 
Kvinnliga revisorer har angett att faktorn ”Var i livscykeln klienten befinner sig” 
påverkar deras väsentlighetsbedömning i större utsträckning än vad manliga revisorer 
gjort. I de övriga frågorna fanns inga signifikanta skillnader mellan kvinnliga och 
manliga revisorer. Därför kan vi konstatera att revisorerna upplever de olika kvalitativa 
faktorernas påverkan på ett liknande sätt.  

6.3.3	  Yrkesförfattning	  
I bakgrundsfaktorn yrkesförfattning fanns det signifikanta skillnader i graden av 
påverkan på tre kvalitativa faktorer. Enligt tabell 20 är yrkesförfattning signifikant 
rörande ”Klientens ägarstruktur”, ”Restriktiva lånevillkor” samt ”Kommande 
köp/försäljning”. Vi kan statistiskt säkerhetsställa att det fanns en signifikant skillnad i 
medelvärdena mellan godkända och auktoriserade revisorer dessa tre fall. Medelvärdet 
för auktoriserade revisorer var 4,74 jämför med 4,43 för godkända revisorer rörande 
”Klientens ägarstruktur”. Angående ”Restriktiva lånevillkor” hade auktoriserade 
revisorer ett högre medelvärde, 4.65 jämfört med 4,26 för godkända revisorer. Även 
rörande den tredje kvalitativa faktorn ”Kommande köp/försäljning” var medelvärdet för 
auktoriserade revisorer högre, 5,19 jämfört med 4,89 som var medelvärdet för godkända 
revisorer. Från resultaten kunde vi se att auktoriserade revisorer uppgett att de tre 
kvalitativa faktorerna påverkar deras väsentlighetsbedömning i signifikant större 
utsträckning än vad godkända revisorer angett.  

6.3.4	  Revisionsbyrå	  
Enligt tabell 20 var bakgrundsfaktorn revisionsbyrå signifikant i tre fall. I de tre fallen 
gick det att statistiskt säkerhetsställa en signifikant skillnad i medelvärdena mellan 
revisorer som arbetar på en Big Four byrå och en Non Big Four byrå. För fråga 11 
”Klientens ägarstruktur” var medelvärdet för revisorer på Big Four 4,74 och revisorer 
på en Non Big Four var det 4,41. För fråga 14 ”Restriktiva lånevillkor” var 
medelvärdena enligt följande; Big Four 4,59 och Non Big Four 4, 29. I fråga 15 
”Kommande köp/försäljning” var medelvärdena för Big Four 4,9 och Non Big Four 
5,18.  

Från medelvärdena kunde vi se att revisorer på en Big Four byrå angett att de påverkas 
av två kvalitativa faktorer, ”Ägarstruktur” och ”Restriktiva lånevillkor”, i större 
utsträckning än revisorer på Non Big Four byråer. Tvärtom var situationen rörande den 
tredje faktorn ”Kommande köp/försäljning” då revisorer på Non Big Four byråer angett 
att det påverkar deras väsentlighetsbedömning i större utsträckning. 
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6.3.5	  Kontorsstorlek	  
I tabell 20 presenteras fyra frågor där det fanns en signifikant skillnad mellan 
medelvärdena hos revisorer som arbetar på små kontor och stora kontor. I fråga 11 
”Klientens ägarstruktur” hade revisorer på stora kontor medelvärdet 4,69 jämfört med 
revisorer på små kontor vilka hade medelvärdet 4,37. I fråga 12 ”Incitament hos ledning 
att manipulera redovisningen” hade stora kontor 5,53 i medelvärde och små kontor hade 
5,86. I fråga 14 ”Restriktiva lånevillkor” hade stora kontor 4,53 i medelvärdet och små 
kontor hade 4,26. I fråga 15 ”Kommande köp/försäljning” var medelvärdet för revisorer 
på stora kontor 4,94 och för revisorer på små kontor 5,23. 

Vid en granskning av medelvärdena kunde vi se att revisorer på stora kontor angett att 
”Klientens ägarstruktur” och ”Restriktiva lånevillkor” påverkar deras 
väsentlighetsbedömningar i större utsträckning än revisorer på små kontor. Enligt 
medelvärdena svarade revisorer på små kontor att ”Kommande köp/försäljning” och 
”Incitament hos ledning att manipulera redovisningen” påverkar deras 
väsentlighetsbedömningar i större utsträckning än revisorer på stora kontor. 

Vid en jämförelse mellan bakgrundsvariablerna Revisionsbyrå och Kontorsstorlek 
kunde vi se att medelvärdena och signifikansen ser liknande ut. Revisorer som arbetar 
på ett stort kontor och revisorer som arbetar på en Big Four byrå har ett likartat mönster. 
Revisorer som arbetar på små kontor och revisorer som arbetar på Non Big Four byrå 
har även de likheterna i medelvärdena. En orsak till det kan vara att många av de som 
arbetar på Big Four byrå också faller inom de avgränsningar vi har gjort i vår studie för 
stora kontor. Likande förhållande kan misstänkas för revisorer som arbetar på Non Big 
Four byrå och små kontor. 

För att ta reda på hur de kvalitativa faktorerna påverkar väsentlighetsbedömningen 
använde vi oss av binära logistiska regressioner som presenterats i nästa avsnitt. 

6.4	  Del	  2,	  hypotesprövning	  
Efter de multipla linjära regressionerna utfördes binära logistiska regressioner. Syfte var 
att testa hypoteserna om bakgrundsfaktorerna som utvecklats med stöd från tidigare 
forskning och studier. Utifrån resultatet av de här statistiska testerna kommer 
hypoteserna antingen att förkastas eller accepteras. Binära logistiska regressioner är en 
statistisk metod som kan hjälpa forskare att finna eventuella samband mellan en 
beroende variabel och flera oberoende variabler (Pallant, 2010, .s 168-180).  Den 
beroende variabeln, fråga 17-26, kan i en binär logistisk regression endast anta två 
värden. Därför kodade vi om de beroenden variablerna om till en dikotom variabel som 
tidigare nämnts i tabell 9.  

Med hjälp av de binära logistiska regressionerna kunde vi också ta reda på hur de 
kvalitativa faktorerna påverkar väsentlighetsbedömningarna och om 
bakgrundsfaktorerna haft något inflytande. En modell utvecklades där vi kunde 
inkludera samtliga bakgrundsfaktorer och sedan byta ut den beroende variabeln i 
modellen för varje fråga. ε är en slumpterm och α en konstant.  

Beroende variabel = α + β1*Kön + β2*Yrkesförfattning + β3*Erfarenhet+ 
β4*Revisionsbyrå+ β5*Kontorsstorlek + ε 

Beroende variabler för regressionerna var de olika påståendena (fråga 17-26) där 
revisorerna har haft svarsalternativen ”lägre väsentlighetsbelopp”, ”högre 
väsentlighetsbelopp”, ”varken eller” samt ”vet ej”. För denna modell presenteras endast 
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frågor och bakgrundsfaktorer där det funnit signifikanta eller marginellt signifikanta 
samband. 

Några statistiska uttryck som används i kapitlet rörande binära logistiska regressioner är 
modellens signifikansnivå och förklaringsgrad. Det förstnämnda uttrycker huruvida 
modellen är signifikant och förklaringsgraden visar hur mycket av variansen modellen 
kan förklara (Pallant, 2010, .s 168-180). För att se antalet observationer per fråga se 
tabell 15. 

Tabell 21 Binär logistisk regression, fråga 19 

Fråga	  -‐	  Bakgrundsfaktor	   Modellens	  
sign.nivå	   Förklaringsgrad	   Koefficient	   Signifikans	  

19,	  Ägarledd	   0,042	   0,033	   	  	   	  	  
Erfarenhet	   	  	   	  	   0,03	   0,01	  
Big	  Four	  byrå	   	  	   	  	   0,493	   0,078	  
	  
Enligt tabell 21 fanns det mellan påstående 19, ”Företaget är ägarlett”, och 
bakgrundsfaktorn erfarenhet ett positivt samband. Koefficienten visade att med mer 
erfarenhet ökar sannolikheten att revisorn sätter ett lägre väsentlighetsbelopp. Modellen 
visade också på ett positivt marginellt signifikant samband med bakgrundsfaktorn 
revisionsbyrå. Arbetar revisorn på en av Big Four byråerna är det sannolikt att revisorn 
sätter ett lägre väsentlighetsbelopp. Då sambandet endast var marginellt signifikant, har 
tolkningen av fyndet gjorts med försiktighet. Modellen hade en låg förklaringsgrad, då 
endast 3,3 procent av variansen kunde förklaras. Dock var modellen signifikant 
eftersom signifikansnivån var 0,042. 

Tabell 22 Binär logistisk regression, fråga 21 

Fråga	  -‐	  Bakgrundsfaktor	   Modellens	  
sign.nivå	   Förklaringsgrad	   Koefficient	   Signifikans	  

21,	  Försäljning	   0,092	   0,020	   	  	   	  	  
Big	  Four	  byrå	   	  	   	  	   -‐0,519	   0,007	  
	  
Presenterat i tabell 22 fanns ett negativt signifikant samband mellan bakgrundsfaktorn 
revisionsbyrå och påstående ”Huvudägaren planerar att sälja sitt innehav av aktier”. 
Revisorer som arbetar på Big Four byrå sätter ett lägre väsentlighetsbelopp i mindre 
utsträckning än revisorer på Non Big Four byråer. Resultat är tvärtemot hypotes 
nummer 1. Modellen hade en låg förklaringsgrad samt att sambandet var marginellt 
signifikant. Resultatet tolkas därför med försiktighet. 

Tabell 23 Binär logistisk regression, fråga 26 

Fråga	  -‐	  Bakgrundsfaktor	   Modellens	  
sign.nivå	   Förklaringsgrad	   Koefficient	   Signifikans	  

26,	  Börsnoterad	   0,00	   0,095	   	  	   	  	  
Kvinna	   	  	   	  	   -‐0,765	   0,021	  
Auktoriserad	   	  	   	  	   0,604	   0,05	  
Erfarenhet	   	  	   	  	   -‐0,031	   0,052	  
Stort	  kontor	   	  	   	  	   1,142	   0,015	  



49	  
	  

	  
Tabell 23 visar att det fanns ett samband mellan fyra av bakgrundsfaktorerna och 
påståendet ”Klienten är börsnoterad”. Det fanns ett negativt signifikant samband med 
bakgrundsfaktorn kön. Sambandet kan tolkas som att kvinnliga revisorer tenderar att i 
signifikant lägre grad sätta ett lägre väsentlighetsbelopp om klienten är börsnoterad än 
manliga revisorer. 

Ett positivt signifikant samband fanns med bakgrundsfaktorn yrkesförfattning. Det kan 
visa att auktoriserade revisorer, jämfört med godkända revisorer, i signifikant högre 
grad sätter ett lägre väsentlighetsbelopp om klienten är börsnoterad. Kontorsstorlek var 
en annan bakgrundsfaktor som enligt tabell 23 hade ett positivt signifikant samband. 
Det indikerar att revisorer på större kontor i signifikant högre grad sätter ett lägre 
väsentlighetsbelopp om klienten är börsnoterad. Vi valde att mäta kontorsstorleken 
beroende på antalet påskrivande revisorer något som skiljer sig från tillvägagångssättet i 
tidigare studier där de mätt storleken beroende på revisionsarvoden.  

Bakgrundsfaktorn erfarenhet var marginellt signifikant. Sambandet var negativt och det 
kan tolkas som att revisorer med mer erfarenhet i signifikant lägre grad tenderar till att 
sätta ett lägre väsentlighetsbelopp om klienten är börsnoterad.  

Modellen hade en relativ låg förklaringsgrad då 9,5 procent av variansen kunde 
förklaras. Samtidigt uppvisade modellen en hög signifikans med 0,000. För fråga 26 har 
många respondenter valt andra svarsalternativ än lägre väsentlighetsbelopp, se tabell 14. 
Resultatet tolkas därför med försiktighet.  

Från de binära logistiska regressionerna har det inte hittats tillräckligt med empiriskt 
stöd för att det exciterar samband mellan bakgrundsfaktorer och att sätta ett lägre/högre 
väsentlighetsbelopp. Hypoteserna kommer därför att förkastas.  

6.4.1	  Ytterligare	  analyser	  fråga	  17	  till	  26	  
Vi valde att separera de två grupperna Big Four revisorer och Non Big Four revisorer i 
bakgrundsfaktorn revisionsbyrå. Syftet med den utökade analysen var att se om det 
kunde finnas några mönster i de övriga fyra bakgrundsfaktorerna om analysen utfördes 
separat för respektive grupp av revisorer. Vi ville även se om det fanns skillnader 
mellan revisorerna beroende på om de tillhörde Big Four byrå eller Non Big Four byrå. 

Efter att ha kodat om datamaterialet för att överensstämma med den nya analysen 
genomfördes ytterligare 18 binära logistiska regressioner. Modellen liknar den tidigare 
använda från avsnitt 6.4 förutom att vi exkluderat bakgrundsfaktorn byråtillhörighet 
eftersom materialet var uppdelat efter den. Enbart i tre av de nya regressionerna fann vi 
signifikanta och marginellt signifikanta samband. Då modellerna enbart är marginellt 
signifikant har fynden tolkats med försiktighet. Resultatet är presenterat i tabell 24. För 
antal observationer på var fråga, se tabell 14. 
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Tabell 24 Binär logistisk regression, separerade grupper 

Fråga/Bakgrundsfaktor	   Modell	  sign.nivå	   Förklaringsgrad	   Byrå	   Faktor	  sign.nivå	  
19,	  Ägarled	   0,070	   0,046	   Big	  Four	   	  	  
Erfarenhet	   	  	   	  	   	  	   0,024	  
24,	  Väletablerad	   0,085	   0,057	   Non	  Big	  Four	   	  	  
Erfarenhet	   	  	   	  	   	  	   0,015	  
26,Börsnoterad	   0,080	   0,077	   Big	  Four	   	  	  
Kvinna	   	  	   	  	   	  	   0,060	  
Auktoriserad	  revisor	   	  	   	  	   	  	   0,064	  
Erfarenhet	   	  	   	  	   	  	   0,025	  
Stort	  kontor	   	  	   	  	   	  	   0,070	  
	  
Enligt tabell 24 finns det ett signifikant samband mellan revisorer som arbetar på Big 
Four byrå och den kvalitativa faktorn ägarstruktur. Koefficienten är 0,036 vilket visar 
att det är ett svagt positivt samband. Big Four revisorer som har fler års erfarenhet tar 
större hänsyn till om klienten är ägarledd. Är klienten ägarledd sätter de i större 
utsträckning ett lägre väsentlighetsbelopp jämfört med mindre erfarna revisorer. 
Sambandet i fråga återfanns inte bland gruppen revisorer som arbetar på Non Big Four 
byråer. 

I tabell 24 visas ett signifikant samband mellan den kvalitativa faktorn livscykel och 
Non Big Four revisorer. Sambandet är positivt då koefficienten är 0,05. Är klienten 
väletablerad tenderar revisorer på Non Big Four byråer med mer erfarenhet att sätta ett 
lägre väsentlighetsbelopp i större utsträckning än revisorer med mindre erfarenhet. 
Även här skiljer sig revisorerna åt beroende på byråtillhörighet då motsvarande 
samband saknas för Big Four byråer. 

För fråga 26 fann vi tre marginellt signifikanta samband samt ett signifikant. Kvinnliga 
revisorer på Big Four byråer sätter i mindre utsträckning ett lägre väsentlighetsbelopp 
om klienten är börsnoterad än sina manliga kollegor. Koefficienten är -0,674 vilket 
visar att det marginellt signifikanta sambandet är negativt. Det finns ett positivt 
marginellt signifikant samband mellan att vara auktoriserade revisorer på Big Four 
byråer då koefficienten är 0,064. Det kan tolkas som att auktoriserade revisorer i större 
utsträckning sätter ett lägre väsentlighetsbelopp om klienten är börsnoterad jämfört med 
om en godkänd revisor. Bakgrundsfaktorn erfarenhet är signifikant och sambandet är 
negativt då koefficienten är -0,044. Mer erfarna revisorer tenderar i mindre utsträckning 
att sätta ett lägre väsentlighetsbelopp om klienten är börsnoterad. Revisorer på stora Big 
Four kontor sätter i mindre utsträckning ett lägre väsentlighetsbelopp än revisorer på ett 
mindre Big Four kontor. Koefficienten är negativ, -1,375, vilket visar att det marginellt 
signifikanta sambandet är negativt. För samtliga samband vi fann rörande börsnoterad 
saknas motsvarighet bland revisorer på Non Big Four byråer. Det visar att det exciterar 
vissa skillnader mellan revisorerna beroende på byråtillhörighet. 

Sambanden som hittades i denna analysomgång påminde om några som fanns när båda 
grupperna av byråer var inkluderade. Genom att utföra den separata analysen kunde vi 
identifiera mer ingående hur de olika sambanden ser ut. På så sett synliggjordes 
skillnader mellan grupperna. Fynden måste dock tolkas med försiktighet då samtliga 
modeller var marginellt signifikanta. Det visar att slumpen kan ha spelat in i större 
utsträckning. Anledningen till att vi valde att gå vidare med analysen beroende på 
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byråtillhörighet var för att det finns mycket tidigare forskning som pekar på skillnader 
mellan dessa två grupper. 

6.5	  Del	  3,	  Kvantitativa	  faktorer	  
Enligt tidigare forskning som vi tagit del av är det inte tydligt vilken bas som är mest 
frekvent använda för beräkning av väsentlighetsbelopp. I vår enkät inkluderade vi därför 
frågorna 6 till 9 där revisorerna fick besvara i vilken utsträckning de använder fyra 
angivna baser. Revisorernas fick svara på en skala från 1 till 7, där 1 var aldrig och 7 var 
alltid. Resultatet från vår studie visas i tabell 25. där medelvärdet för de olika baserna 
presenterats. 

Tabell 25 Medelvärden, baser, fråga 6-9 

Bas	   Medelvärde	  
6,	  Balansomslutning	   4,22	  
7,	  Resultat	  före	  skatt	   5,12	  
8,	  Eget	  kapital	   5,48	  
9,	  Omsättning	   4,37	  
	  
Enligt tabell 25 kunde vi se att resultatet från vår studie inte var entydigt och att 
samtliga baser hade fått ett ungefärligt medelvärde. Den bas som fått högst medelvärde 
är ”Eget Kapital” medan ”Resultat före skatt” har näst högst värde. Dock är det svårt att 
uttala sig kring vilken bas som används mest frekvent baserat på medelvärdet. 
Anledningen till det är att en det kan finnas extrema värden som drar upp eller ner 
genomsnittet för vissa baser. Ett rimligt antagande utifrån de jämt fördelade 
medelvärdena är däremot att baserna används i liknande utsträckning. 

6.5.1	  Multipel	  linjär	  regression	  
I föregående avsnitt konstaterade vi att revisorerna använder sig av olika baser vid 
beräkning av väsentlighetsbeloppet. En vidare analys utfördes därför med hjälp av 
multipla linjära regressioner för att se om det fanns signifikanta samband mellan 
bakgrundsfaktorerna och i vilken grad en viss bas används. Det var samma modell som 
användes i avsnitt 6.3 men här har de olika baserna, fråga 6-9 fått vara beroende 
variabel. Enbart de signifikanta sambanden presenteras. Revisorerna har fått ange i 
vilken utsträckning de använder baserna på en skala mellan 1 till 7, där 1 var aldrig och 
7 var alltid. 

Tabell 26 Multipla linjära regressioner, modellfakta 

Bas	   Modell	  sign.nivå	   Förklaringsgrad	  
6,	  Balansomslutning	   0,00	   0,153	  
7,	  Resultat	  före	  skatt	   0,00	   0,070	  
8,	  Eget	  kapital	   0,00	   0,080	  
	  
I tabell 26 presenteras fakta om modellerna. För basen omsättning fann vi inga 
signifikanta samband. Det kan därför rimligen anta att omsättning används i likande 
utsträckning av de olika revisorerna. För de övriga tre baserna är samtliga modeller 
signifikanta. Förklaringsgraderna för modellerna är av varierande, låg grad. Den låga 
förklaringsgraden kan delvis tolkas som att även andra faktorer väger in än de som 
inkluderats i vår modell. Resultatet från de multipla linjära regressionerna presenteras i 



52	  
	  

tabell 27. Beloppen i parentesen är koefficienten. Endast de modeller och 
bakgrundsfaktorer med signifikanta samband har presenterats.  

Tabell 27 Multipla linjära regressioner, baser, sig.nivå (koefficienten) 

Bas	   Auktoriserad	   Erfarenhet	   Big	  Four	  byrå	   Stort	  kontor	  

6,	  Balansomslutning	   0,050	  (-‐0.296)	   0,00	  (0,029)	   0,000	  (-‐1,045)	   0,033	  (-‐0,380)	  

7,	  Resultat	  före	  skatt	   0,013	  (0,315)	   	  	   0,002	  (0,421)	   0,001	  (0,474)	  
8,	  Eget	  kapital	   	  	   	  	   0,000	  (-‐0,857)	   	  	  
	  
Vi fann inga samband för bakgrundsfaktorn kön. Det kan tyda på att manliga och 
kvinnliga revisorer använder de olika baserna i liknande utsträckning. Enligt tabell 27 är 
balansomslutning den basen med flest signifikanta samband. Resultatet kan tolkas som 
att auktoriserade revisorer i signifikant lägre grad använder sig av basen 
balansomslutning än godkända revisorer då sambandet är negativt. Det andra 
signifikanta sambandet är positivt och visar att auktoriserade revisorer använder basen 
resultat före skatt i större utsträckning än godkända revisorer. En förklaring till 
skillnaden mellan de två yrkesförfattningar är att uppdragen kan variera beroende på 
författning. 

Enligt tabell 27 visar det positivt signifikanta sambandet att en erfaren revisor använder 
basen balansomslutning i signifikant högre grad än en mindre erfaren revisor. I tabell 27 
återfinns två negativt signifikanta samband för bakgrundsfaktorn revisionsbyrå. Det kan 
tolkas som att revisorer som arbetar på en Big Four byrå använder sig i signifikant lägre 
grad av baserna balansomslutning och eget kapital jämfört med revisorer på en Non Big 
Four byrå. Tvärtom är förhållandet gällande basen resultat före skatt som används i 
signifikant högre grad av revisorer på Big Four byråer då vi funnit ett positivt 
signifikant samband. Användandet av baser skiljer sig åt beroende på om man arbetar 
på ett stort eller litet kontor. Revisorer på stora kontor använder basen balansomslutning 
i signifikant lägre grad än revisorer på ett litet kontor då det signifikanta sambandet var 
negativt. Basen resultat före skatt används i signifikant högre utsträckning av revisorer 
på stora kontor för det signifikanta sambandet var positivt. De skillnader som finns 
mellan byråtyperna och kontorsstorlekarna kan delvis förklaras med olika typer av 
klienter och uppdrag. Vilken bas som används beror ofta på vilka intressenter klienterna 
har. 

6.5.2	  T-‐tester	  Baser	  	  
Utöver multipla linjära regressioner utfördes även t-tester. Syftet med ytterligare 
undersökningar var för att se om det fanns några signifikanta skillnader i medelvärdet 
mellan de olika grupperna av revisorer. I t-testen har frågorna 6 till 9 fått vara den 
beroende variabeln och bakgrundsfaktorerna varit oberoende. De samband vi fann i t-
testerna liknade till största del de samband som kom fram i de multipla linjära 
regressionerna. Ett signifikant samband som stack ut var användandet av omsättning 
som bas för beräkning av väsentlighetsnivån. Där gick att fastställa signifikanta 
skillnader i medelvärdet mellan manliga och kvinnliga revisorer. Kvinnliga revisorer 
hade ett medelvärde på 4,61 och manliga revisor hade ett medelvärde på 4,28. 
Skillnaden i medelvärdet visar på att kvinnliga revisorer svarat att de använder 
”Omsättning” i större utsträckning än män. 
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Studien fann att de signifikanta sambanden och medelvärdena mellan 
bakgrundsfaktorerna revisionsbyrå och kontorsstorlek liknade varandra. En tänkbar 
förklaring kan vara att många av de som arbetar på en Big Four byrå också arbetar på 
vad som definierats som ett stort kontor i studien och vise versa är förhållandet bland 
revisorer som arbetar på Non Big Four byrå och litet kontor.  

6.6	  Diskussion	  
Syftet med studien var att undersöka vilka bakgrundsfaktorer som påverkar revisorer 
när de gör en väsentlighetsbedömning av sina klienter. I tillägg ämnades det även att 
undersöka om det fanns någon bas, kvantitativ faktor, som revisorer använder i större 
utsträckning vid beräkning av väsentlighetsnivå. Ett tredje delsyfte med studien var att 
se om någon kvalitativ faktor påverkade revisorernas väsentlighetsbedömning i en 
större utsträckning än andra. 

6.6.1	  Kvalitativa	  faktorer	  
Vid en jämförelse mellan de linjär och logistiska regressionerna visade resultatet att de 
signifikanta samband som upptäckts berörde liknande kvalitativa faktorer. De berörda 
faktorerna var ”klientens ägarstruktur”, ”klientens förmåga att bemöta lånevillkor” samt 
”kommande köp/försäljning”.  Faktorer där det hittades minst samband var ”klintens 
branschtillhörighet” och ”incitament att manipulera redovisningen”.  

Resultaten från de binära logistiska och multipla linjära regressionerna var signifikanta 
och visar vilka av de kvalitativa faktorer revisorerna anser påverkar 
väsentlighetsbedömningen. I majoriteten av fallen fick de kvalitativa faktorerna 
revisorerna att sätta ett lägre väsentlighetsbelopp. Mckee & Eilifsen (2000) menar att 
revisorns professionella omdöme styr vad som anses väsentligt vid en granskning. 
Resultatet från vår studie, visade att några kvalitativa faktorer hade en större påverkan 
än andra, och kan då vara av intresse vid framtida forskning eftersom de kan användas 
som en fingervisning. Samtidigt som vår studie pekar ut några faktorer som revisorerna 
anser påverkar dem i större utsträckning i väsentlighetsbedömningen, visar den också 
att det är olika bakgrundsfaktorer hos revisorer som avgör hur mycket den påverkar. Det 
kan finnas flera förklaringar till varför resultatet indikerar på ett samband med dessa 
faktorer. Ett rimligt antagande till de identifierade sambanden är av den enkla 
anledningen att den kvalitativa faktorn har en avgörande roll i revisionens omfång 
beroende på risken som är förknippat med dem. Därför tar många revisorer hänsyn till 
dessa faktorer. En annan förklaring kan vara att några av dessa faktorer finns 
inkluderade i revisionsbyråernas manualer över hur väsentlighetsnivån ska tas fram 
(Messier et al., 2005).  

Ett intressant fynd var att ”klientens förmåga att bemöta lånevillkor” visat sig påverka 
väsentlighetsbedömningen. Några respondenter har uppgett i enkätens öppna fråga att 
de är medvetna om externa förväntningar som finns från bland annat långivare, 
marknaden och analytiker samt att de faktorerna är viktiga i den sammantagna 
väsentlighetsbedömningen. Ett signifikant samband hittades i studien som visade att 
auktoriserade revisorer tenderar att sätta ett lägre väsentlighetsbelopp om klienten 
riskerar att inte bemöta lånevillkoren. I övrigt vet vi inte i vilken riktning den här 
kvalitativa faktorn påverkar revisorn väsentlighetsbedömning. Det gör att det är en 
kvalitativ faktor som bör undersökas i vidare forskning. Om svenska revisorer avstår att 
justera felaktigheter kan det få oroväckande konsekvenser. En studie av Dickins & 
Higgs (2009) fann att revisorer kan avstå från en justering i rapporten, om det kan 
medföra en förändring som påverkar företagets förmåga att möta lånevillkor eller 
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intressenters förväntningar. Kommande köp och försäljning av klienten var en annan 
faktor som revisorerna angett påverkar väsentlighetsbedömningen. En rimlig förklaring 
kan vara att ett förvärv eller avyttring av ett företag innebär mycket extra arbete och 
därför krävs också mer ingående granskningsåtgärder. Något som leder till en lägre 
väsentlighetsnivå. 
 
En annan kvalitativ faktor som påverkar revisorernas väsentlighetsbedömning är 
”klintens ägarstruktur”. Ett rimligt antagande är att ägarstrukturen styr omfånget på 
revisionen och därför även väsentlighetsnivå som revisorerna fastställer. Enligt Collis et 
al. (2004) är det ofta ägarstrukturen i företag som styr efterfrågan på revision eftersom 
behovet av revision grundar sig i agentteorin. Ett ägarlett företag kräver sannolikt andra 
typer av granskningsåtgärder än ett börsnoterat bolag.  Johnstone & Berard (2003) 
hävdar i sin studie att börsnoterade bolag är mer riskfyllda än ägarledda företag. 
Resonemanget grundar sig i att publika bolag ofta granskas mer ingående av media och 
analytiker. Ägarstrukturen påverkar revisionens utformning och det kan vara en 
förklaring till att svenska revisorer uppgett att klientens ägarstruktur påverkar 
väsentlighetsbedömningen. 
 
De två kvalitativa faktorer som det fanns minst samband kring var ”klientens 
branschtillhörighet” och ”incitament för ledningen att manipulera redovisningen”. 
Bristen på samband kan sannolikt tyda på att det är två kvalitativa faktorer som 
revisorerna upplever inte påverkar väsentlighetsbedömningen. Kanske är 
branschtillhörighet inte avgörande för väsentlighetsbedömningen i Sverige då alla 
företag omfattas av samma lagstiftning. Under 2000-talet har det tillkommit lagar som 
innebär skärpta regler kring kontanthantering (Lag om kassaregister m.m. SFS 
2007:592). Sverige hamnar på fjärde plats över världens minst korrupta länder enligt en 
ranking gjord av Transparency för 2011 (Transparency, 2011). Det kan indikera att det 
generellt sett förekommer ekonomisk brottslighet i mindre utsträckning än i många 
andra länder.  Svenska revisorer upplever kanske därför att det är liten risk för att 
företagsledningar ska manipulera redovisningen i stor utsträckning.  Den faktorn visade 
dock högst medelvärde enligt tabell 14. Vid närmare statistiska analyser fanns inga 
starkare samband vilket kan vara ett tecken på att revisorer som grupp har ett enhetligt 
tänk. Den kvalitativa faktorn ”var i livscykeln klienten befinner sig” fanns det endast 
något marginellt samband för i t-testerna. Faktorn inkluderades för att se om revisorerna 
upplever att deras klienter med olika förutsättningar påverkar väsentlighetsnivån. 
Eftersom det enbart visade på ett marginellt signifikant samband var det ett rimligt 
antagande att vart i livscykeln en klient befinner sig inte påverkar revisorernas 
väsentlighetsbedömning i någon större utsträckning.   
 
Resultatet visade att det finns några kvalitativa faktorer som påverkar 
väsentlighetsbedömningen mer än andra. Kanske anser revisorerna att vissa faktorer är 
mer relevanta än andra att undersöka. En annan tänkbar förklaring till att några 
kvalitativa faktorer påverkar väsentlighetsbedömningen mer kan vara att det finns 
standardiserade manualer på de stora byråerna. Manualerna kan innehålla vissa konton 
eller faktorer som ska granskas. Som diskuterats i kapitel tre är varje 
väsentlighetsbedömning unik. Dock visar vår studie att det är några kvalitativa faktorer 
som skulle kunna anses indikerar mer än andra om lämplig väsentlighetsnivå. 
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6.6.2	  Byråtillhörighet	  
I de multipla linjära regressionerna hittades inga statistiska samband mellan 
bakgrundsfaktorn revisionsbyrå och någon av de kvalitativa faktorerna.  Den delen av 
enkäten syftade till att ta reda på i vilken utsträckning revisorerna ansåg att de olika 
kvalitativa faktorerna påverkar väsentlighetsbedömningen. Bristen på samband tyder på 
att oavsett om revisorerna jobbar på en Big Four byrå eller en Non Big Four byrå har de 
en liknande syn på hur de kvalitativa faktorernas påverkar deras 
väsentlighetsbedömningar. Resultatet går emot tidigare studier (Carpenter et al., 1994) 
som i sin studie fann att byråns organisationskultur påverkar de olika revisorernas 
väsentlighetsbedömningar. Power (2003) menar dock att revisorer har samma typ av 
utbildning och möter liknande problem i yrket. Ett resonemang som kan förklara 
avsaknaden av samband i vår studie. 
 
I de initiala binära logistiska regressioner synliggjordes ett signifikant samband och 
ytterligare ett marginellt signifikant samband. Här testades frågor rörande hur de 
kvalitativa faktorerna påverkade väsentlighetsbedömningen. Sätter revisorerna ett högre 
eller lägre väsentlighetsbelopp i förhållande till den kvalitativa faktorn? Det signifikanta 
sambandet var negativt mellan bakgrundsfaktorn revisionsbyrå och den kvalitativa 
faktorn ”kommande köp/försäljning”. Fyndet kan tolkas som att revisorer på Big Four 
byråer sätter ett lägre väsentlighetsbelopp i mindre utsträckning om klientens 
huvudägare planerar att sälja sitt aktieinnehav. Det är jämfört med revisorer på Non Big 
Four byråer. En tänkbar anledning skulle kunna vara att revisorer som arbetar på en Big 
Four byrå är tryggare i sina väsentlighetsbedömningar, eftersom de har mer kompetens 
inom byrån. Att revisorer på Big Four byråer skulle sätta ett högre väsentlighetsbelopp 
är tvärtemot den hypotes som formulerats med stöd från tidigare studier. Modellen i 
fråga var marginellt signifikant vilket ledde till att resultatet tolkats försiktigt. Enligt 
Francis (2004) har de större revisionsbyråerna, Big Four, större skäl till att vara rädda 
om sina anseenden än Non Big Four byråer. Anledningen är att de större byråerna 
bevakas hårdare av offentligheten och i många fall riskerar att dras in i skandaler 
eftersom deras klienter många gånger är publika bolag. Mot den bakgrunden gjordes 
antagandet att Big Four byråerna därför i större utsträckning sätter ett lägre 
väsentlighetsbelopp. 
 
Marginellt signifikant samband fanns mellan revisionsbyrå och den kvalitativa faktorns 
”ägarstruktur.” Sambandet var positivt och visar på att om revisorn arbetar på en Big 
Four byrå sätter hon eller han i signifikant högre grad ett lägre väsentlighetsbelopp. 
Sambandet var marginellt signifikant vilket tagits hänsyn till vid tolkningen av 
resultatet. Många studier, bland annat DeAngelo (1981) och Francis (2004), menar att 
Big Four byråerna tenderade till att göra revisioner av högre kvalité.  Med ett lägre 
väsentlighetsbelopp blir revisionen mer ingående och kanske också av högre kvalité. 
Fyndet är intressant ur aspekten att ägarstrukturen kan anses påverka revisionens 
omfång och utseende och därför även väsentlighetsnivån. Big Four byråer är stora 
byråer med resurser och kapacitet att revidera stora börsnoterad bolag. Något som i 
mindre utsträckning är möjligt för Non Big Four byråerna.  
 
Mot bakgrund av tidigare forskning analyserades revisorer på Big Four byrå och Non 
Big Four även separat. Syftet var att jämföra grupperna mer ingående samt att 
undersöka de andra bakgrundsfaktorerna mer grundligt. Fynd relaterade till andra 
bakgrundsfaktorer presenteras under respektive avsnitt. Det som kan nämnas är att 
resultatet visade skillnader mellan de olika bakgrundsfaktorerna inom Big Four 
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byråerna jämfört med Non Big Four byråer. Ett resultat som kan visa på att 
bakgrundsfaktorer som revisorns kön, kontorsstorlek och yrkestitel inte har en lika stor 
signifikant påverkan på revisorernas väsentlighetsbedömning inom Non Big Four 
byråerna. Revisorer som arbetar på Non Big Four byråer kan sannolikt antas påverkas i 
samma riktning rörande hur de sätter högre eller lägre väsentlighetsnivå. Power (2003) 
fann i sin studie att revisorer möter liknande problem i sitt yrke. Det skulle kunna vara 
en rimlig förklaring till avsaknaden av signifikanta skillnader inom Non Big Four 
byråerna i vår studie.  
 
I analysen identifierades flera marginellt signifikanta skillnader mellan revisorer från de 
olika byrågrupperna. Big Four revisorer sätter i större utsträckning ett lägre 
väsentlighetsbelopp om klienten är ägarledd. Revisorer på Non Big Four byråer sätter i 
signifikant högre grad ett lägre väsentlighetsbelopp om klienten är väletablerad. Det 
visar att de olika byrågrupperna påverkas på ett varierande sätt beroende av de 
kvalitativa faktorerna. Påståendet att klienten är börsnoterad visade på flera marginellt 
signifikanta samband mellan olika bakgrundsfaktorer inom Big Four byråerna. Det 
fanns både positiva och negativa samband. En förklaring till att motsvarande samband 
inte fanns inom gruppen Non Big Four revisorer kan vara att många av dem inte arbetar 
med börsnoterade bolag. Utifrån den separerade analysen av revisionsbyråerna kan det 
rimligen antas att det existerar vissa skillnader mellan revisorerna beroende på 
byråtillhörighet. Att det i större utsträckning skulle finnas fler skillnader inom gruppen 
Big Four revisorer motsäger Iskandar et al. (1999) som menar att byråer med mer 
struktur har större samsyn. Fyndet i vår studie pekar på att det finns variationer inom 
Big Four byråerna vilket går emot tidigare forskning. En viktig aspekt att komma ihåg 
är att i vår studie har det inkluderats revisorer från fyra olika byråer i gruppen Big Four. 
De skillnader som resultatet påvisar kan förklaras av att de olika Big Four byråerna har 
olika tillvägagångssätt och arbetsmanualer när revisorerna fastställer 
väsentlighetsbedömningen. Framtida forskning skulle därför kunna fördjupa sig i 
skillnader mellan Big Four byråerna. 
 
Utöver regressioner utfördes t-tester. Resultatet visade på tre fall där det fanns 
signifikanta skillnader i medelvärdena mellan revisorer som arbetar på Big Four byråer 
jämfört med dem som arbetar på Non Big Four byråer. Det kan tolkas som att revisorer 
med olika byråtillhörighet har olika syn på vad som påverkar deras 
väsentlighetsbedömning. Det sammanfaller med studien av Carpenter et al. (1994) som 
fann att byråns organisationskultur påverkar revisorns väsentlighetsbedömning. Även 
Iskandar et al. (1999) fann i sin studie att det återfinns större samsyn bland byråer med 
mer struktur jämfört med byråer med som har avsaknad av struktur. Det är rimligt att 
förvänta sig att Big Four byråerna har en stark kultur inom organisationen och 
uttryckliga riktlinjer för hur väsentlighetsbedömningen ska gå tillväga. Resultaten från 
t-testen speglar dock inte verkligheten lika bra som regressioner. T-test inkluderar 
enbart en bakgrundsfaktor och därför har resultaten tolkats med försiktighet. 
 
Från t-tester och binära logistiska regressioner fanns samband som visar på att revisorer 
på Big Four byråer och Non Big Four anser att deras väsentlighetsbedömning påverkas i 
varierad utsträckning av olika kvalitativa faktorer. Bakka et al. (2006) menar att externa 
och interna faktorer inom en organisation gör att revisorer inom en byrå har ett liknande 
tänkt. Interna faktorer i det här fallet kan vara rutiner och manualer vid arbetet att ta 
fram en lämplig väsentlighetsnivå. Messier et al. (2005) visar på skillnader mellan 
revisionsbyråernas tillvägagångssätt vid beräkning av väsentlighetsnivån i sin studie. Ett 
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rimligt antagande är att byråernas manualer skiljer sig åt även i Sverige och därför finns 
det variationer i de kvalitativa faktorernas påverkan på väsentlighetsbedömningen. 
 
I de binära logistiska regressionerna där revisionsbyråerna var separerade identifierades 
samband som pekar på att Big Four byråer sätter ett lägre belopp i större utsträckning än 
Non Big Four byråer. Sambanden var dock marginellt signifikanta vilket tyder att 
slumpen kan spela in i större utsträckning. Fynden från de olika statistiska testerna 
rörande byråtillhörighet i vår studie går även emot varandra. Utifrån de varierande 
resultaten av fanns inte nog med stöd för att revisorer på Big Four byråer sätter ett lägre 
väsentlighetsbelopp. Avsaknaden av signifikanta samband kan tyda på att revisorer, 
oavsett byråtillhörighet, påverkas i samma riktning av de kvalitativa faktorerna. Därför 
sätter revisorer lägre och högre väsentlighetsbelopp på ett liknande sätt. Då stöd saknas 
i resultatet förkastas hypotesen: 
 
- Revisorer som arbetar på en Big Four byrå sätter en lägre väsentlighetsnivå.  
 

6.6.3	  Kontorsstorlek	  
Som tidigare nämnts utfördes multipla linjära regressioner för att se i vilken grad 
revisorer ansåg att kvalitativa faktorer påverkar väsentlighetsbedömningen. För 
bakgrundsfaktorn kontorsstorlek hittades inget signifikant samband. En anledning till 
varför den inte har gett utslag kan bero på att revisorer oavsett kontorsstorlek anser att 
väsentlighetsbedömningen påverkas i liknande utsträckning av de olika kvalitativa 
faktorerna. Något som stödjer det är en studie av Francis & Yu (2009) som menar att 
revisorer inom samma byrå delar och sprider kunskap. På så sätt spelar det ingen roll 
om en revisor arbetar på ett stort eller ett litet kontor inom samma byrå eftersom de 
tillhandahåller samma kunskap. På Big Four byråerna har i tillägg standardiserade 
metoder för att dela kunskapen mellan kontoren (Francis & Yu, 2009). En annan 
tänkbar förklaring till svårigheten att identifiera samband för bakgrundsfaktorn 
kontorsstorlek kan vara att revisorer som grupp har ett enhetligt tänk då de har liknande 
utbildningsbakgrund (Power, 2003). 	  

Vid utförandet av binär logistisk regression mellan bakgrundsfaktorn kontorsstorlek och 
påståendet ”klienten är börsnoterad” fanns ett positiv samband. Sambandet kan tolkas 
som att stora kontor sätter ett lägre väsentlighetsbelopp i signifikant högre grad om 
klienten är börsnoterad. En naturlig förklaring till sambandet kan vara att större 
revisionskontor har mer erfarenhet av klienter som är börsnoterade. Denna typ av 
uppdrag görs huvudsakligen i storstadsregionerna där många revisionsbolag har stora 
kontor. I övrigt hittades inga andra signifikanta samband i de binära logistiska 
regressionerna. Avsaknaden på fynd kan tolkas som att väsentlighetsbedömningarna 
gjorda av revisorer på stora och små kontor påverkas i samma riktning av de kvalitativa 
faktorerna. Fyndet från studien, att stora och små kontor agerar på ett liknande sätt 
sammanfaller inte helt med tidigare forskning av Choi et al. (2010). De fann att 
revisionskvalitén varierar beroende på kontorsstorlek inom samma byrå. En förklaring 
kan vara att det är andra faktorer som utgör skillnaden mellan kontorsstorlek än de som 
valts ut att undersökas i denna studie.  

Under den utökade analysen där byrågrupperna separerades fanns ett marginellt 
signifikant samband rörande kontorsstorlek. Revisorer på stora Big Four kontor sätter i 
signifikant mindre utsträckning ett lägre väsentlighetsbelopp om klienten är 
börsnoterad. En sannolik förklaring kan vara att stora Big Four kontor har mer 
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erfarenhet av uppdrag med börsnoterade klienter än vad små Big Four kontor har. De 
stora Big Four kontoren kan även ha mer resurser i form av specialister. Därför sätter de 
små Big Four kontoren ett lägre väsentlighetsbelopp i större utsträckning. Motsvarande 
samband saknas bland Non Big Four kontoren. Det kan tänkas bero på att de, oavsett 
kontorsstorlek, har liknande erfarenhet av börsnoterade klienter. Sannolikt är det få små 
kontor som har klienter som är börsnoterade.  
 
Från t-testerna hittades fyra fall där det var en signifikant skillnad mellan medelvärdena 
hos revisorer som arbetar på små respektive stora kontor. Det tyder på att revisorer 
beroende på kontorsstorlek påverkas i olika utsträckning av de kvalitativa faktorerna. 
Fyndet motsäger det som framkom i de multipla linjära regressionerna där inga tecken 
på olikheter hittades. Francis & Yu (2009) argumenterar för olikheter mellan revisorer 
beroende på kontorsstorlek. De hävdar att revisorer på större kontor har fler kollegor att 
rådfråga och ett bättre nätverk på lokal nivå. Det kan vara en tänkbar förklaring till de 
fynd som har gjort. En annan förklaring till att revisorer på olika kontor påverkas olika 
av de kvalitativa faktorerna är att revisorerna har olika typer av klienter och uppdrag. 
Utifrån de varierande förutsättningar som klienterna har är det också logiskt att anta att 
revisorerna påverkas av olika faktorer. Resultaten från t-testerna har tolkats med 
försiktighet då de enbart speglar effekten av en bakgrundsfaktor i taget. 
 
Ett intressant fynd från de statistiska testerna var att medelvärdena och de signifikanta 
sambanden i t-testerna liknande varandra för bakgrundsfaktorerna revisionsbyrå och 
kontorsstorlek. Revisorer som arbetar på Big Four byråer hade ett liknande mönster som 
revisorer som arbetar på ett stort kontor. Förklaringen kan vara att många som arbetar 
på det som vad som definierat som stora kontor också arbetar på en Big Four byrå. 
Bakka et al. (2006) menar att de enskilda individernas värderingar överensstämmer med 
de värderingar organisationen har. Är det ett fall då en stark organisationskultur lyser 
igenom? En aspekt som kunde varit relevant för mer utförlig analys av 
bakgrundsfaktorn kontorsstorlek hade varit att inkludera huruvida kontoret är placerat i 
en större eller mindre svensk stad. Anledningen är att typen av uppdrag de olika 
revisorerna har varierar beroende på i vilken stad de är aktiva. Tidigare i studien 
nämndes att vore intressant att se om revisorer inom en och samma revisionsbyrå har ett 
liknande tänk, oavsett kontorsstorlek, eller om förekom skillnader. I den fördjupande 
analysen fanns ett fall där kontorsstorleken var marginellt signifikant. Därför gjordes 
bedömningen att det inte funnits tillräckligt med empiriskt stöd för att uttala sig om den 
aspekten. Däremot kan det vara något för framtida studier att fördjupas sig i. 
 
Studien har inte funnit tillräckligt med statistiskt signifikanta samband. Det leder till att 
det saknas empiriskt stöd för att revisorer på stora kontor agerar på ett annat sätt än 
revisorer på små kontor. Mot den bakgrunden förkastas hypotesen: 

- Revisorer som arbetar på ett stort kontor sätter en lägre väsentlighetsnivå.	  

6.6.4	  Kön	  
I kapitel fyra presenterades en genomgång av tidigare studier rörande skillnader mellan 
manliga och kvinnliga revisorer. Resultaten från de studierna var motsägelsefulla. Vid 
utförande av multipla linjära regressioner fanns det inte några statistiska signifikanta 
samband rörande revisorernas kön. Från de binära logistiska regressionerna fanns ett 
signifikant samband mellan bakgrundsfaktor kön och den beroende variabeln ”klienten 
är börsnoterad”. Sambandet var negativ och visar att kvinnliga revisorer tenderar att i 
mindre utsträckning sätta ett lägre väsentlighetsbelopp än manliga revisorer. Det fyndet 
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går emot tidigare forskning (Niskanen et al., 2011; Gold et al., 2009) som hävdar att 
kvinnliga revisorer är mer riskaversiva än manliga revisorer. Från den utökade analysen 
synliggjordes att kvinnliga revisorer på Big Four byråer i mindre utsträckning sätter ett 
lägre väsentlighetsbelopp än sina manliga kollegor. Hos Non Big Four byråerna fanns 
inte den skillnaden mellan könen.  

Från t-test rörande fråga 10 till 16 identifierades ett fall där kvinnliga revisorer hade ett 
högre medelvärde än manliga revisorer. Kvinnliga revisorer anser att ”var i livscykeln 
klienten befinner sig” påverkar väsentlighetsbedömningen i större utsträckning än vad 
det påverkar manliga revisorer. Det hittades enbart en signifikant skillnad mellan 
kvinnliga och manliga revisorers medelvärde i studien. Det gör att det inte finns 
tillräckligt med empiriskt stöd för att kunna bevisa att det finns skillnader mellan 
manliga och kvinnliga revisorer och deras syn på olika kvalitativa faktorer. 

Avsaknaden av fynd i studien tyder på att det inte finns signifikanta skillnader på 
manliga och kvinnliga revisorer rörande väsentlighetsbedömning. Studier presenterades 
i kapitel fyra (Estes & Reames, 1988; Breesch & Branson, 2009;	  Owhoso & College, 
2002) stödjer det då de i sina undersökningar inte heller funnit stöd för att det skulle 
vara skillnader mellan könen.	  Problematiken	  med	  att	   identifiera signifikanta samband 
för bakgrundsfaktorn kön kan förklaras med att det inte finns skillnader på kvinnliga 
och manliga revisorers väsentlighetsbedömningar. Könsfördelningen i det insamlade 
material är representativ mot fördelningen i den totala populationen och därför bör inte 
problematiken vara i datainsamlingen. Snarare kan det bero på hur studie är utformad. I 
kommande studier bör förslagsvis andra bakgrundsfaktorer inkluderas istället för kön. 
Ett exempel är vilken typ av uppdrag revisorerna arbetar med.	  

Mot bakgrund att det inte har hittats signifikanta samband och modeller som stödjer att 
kvinnliga revisorer sätter ett lägre väsentlighetsbelopp i större utsträckning än manliga. 
Det ledde till att hypotesen förkastades:  
 
- Kvinnliga revisorer är mer riskaverisva än manliga och det visar sig genom att de 
sätter en lägre väsentlighetsnivå än sina manliga kollegor. 
 

6.6.5	  Erfarenhet	  
Enligt resultatet i den binära logistiska regressionen hittades ett positivt samband mellan 
bakgrundsfaktorn erfarenhet och påståendet ”klienten är ägarledd”. Det kan initialt sätt 
tolkas som att mer erfarna revisorer i större utsträckning sätter ett lägre 
väsentlighetsbelopp. Resultatet motsäger tidigare forskning (Messier, 1983; Estes & 
Reames, 1988) som menar att erfarna revisorer har ett bättre professionellt omdöme, är 
tryggare i sina väsentlighetsbedömningar och skulle därmed sätta ett högre 
väsentlighetsbelopp. Det är svårt att finna en logisk förklaring till att mer erfarna 
revisorer i större utsträckning sätter lägre väsentlighetsbelopp då klienten är ägarledd. 
Skillnaden kan eventuellt förklaras med slumpen då det alltid finns en risk att ett 
samband uppstår ur ett stickprov trots att det inte existerar. Vid analys tillämpades 0,05 
signifikantnivå, det innebär att på fem fall av hundra finns det inte samband. Studiens 
utformning kan även förklara det ologiska resultatet då den är generellt hållen. Ett 
marginellt signifikant negativt samband fanns mellan faktorn ”klienten är börsnoterad” 
och bakgrundsfaktorn erfarenhet. Sambandet kan tolkas som att mer erfarna revisorer i 
mindre utsträckning sätter ett lägre väsentlighetsbelopp om klienten är börsnoterad. 
Resultatet följer i enlighet med studien av Messier (1983) att en mer erfaren revisor har 
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ett bättre professionellt omdöme och därmed skulle sätta ett högre väsentlighetsbelopp 
än en revisor med mindre erfarenhet. Det stärker även vår hypotes för denna 
bakgrundsfaktor.  

Den multipla linjära regressionen visade på ett marginellt signifikanta samband mellan 
bakgrundsfaktorn erfarenhet och den kvalitativa faktorn ”incitament för ledningen att 
manipulera redovisningen”. Det tyder på att mer erfarna revisor i större utsträckning 
tenderar att påverkas av denna kvalitativa faktor. En tänkbar förklaring kan vara att det 
krävs erfarenhet för att identifiera den typen av risker. 

I den utökade analysen med separerade byrågrupper identifierades flera marginellt 
signifikanta samband mellan revisorer med olika lång erfarenhet. Fynden var dock 
motsägelsefulla. Är klienten ägarledd sätter Big Four revisorer med mer erfarenhet i 
högre grad ett lägre väsentlighetsbelopp än mindre erfarna revisorer. Om klienten är 
börsnoterad tenderar mer erfarna Big Four revisorer i mindre utsträckning att sätta ett 
lägre väsentlighetsbelopp. Hos Non Big Four byråerna återfanns inte de skillnaderna i 
hur ägarstrukturen påverkade väsentlighetsbedömningen olika beroende på erfarenhet. 
Däremot fanns ett samband som visar på att Non Big Four revisorer med mer erfarenhet 
sätter ett lägre väsentlighetsbelopp i större utsträckning om klienten är väletablerad. Det 
sambandet fanns inte bland Big Four revisorerna. De tre nämnda sambanden är 
marginellt signifikanta. Ett av dem, att Big Four revisorer tenderar att sätta ett högre 
väsentlighetsbelopp om klienten är börsnoterad, sammanfaller med tidigare forskning 
(Messier, 1983; Estes & Reames, 1988).  De menar att erfarna revisorer har ett bättre 
professionellt omdöme och därför inte sätter lägre väsentlighetsbelopp i samma 
utsträckning som mindre erfarna revisorer. Två av sambanden som hittades i den 
utökade analysen motsäger tidigare forskning. Det då erfarna revisorer sätter lägre 
väsentlighetsbelopp i större utsträckning än mindre erfarna revisorer. En förklaring kan 
vara att erfarna revisorer blivit medvetna om riskerna med för höga väsentlighetsnivåer. 
De motsägelsefulla resultaten kan även bero på hur studien varit utformad och det är 
något framtida studier bör ha i beaktande för att undvika liknande misstag. Då 
sambanden är marginellt signifikanta kan slumpen ha spelat in och påverkat resultatet i 
studien. Tolkningar av fynden sker därför med försiktighet. 

Utifrån de statistiska testerna identifierades blandade resultat. I två fall har det funnits 
samband som kan liknas med tidigare studier (Messier, 1983; Estes & Reames, 1988), 
de visade att en revisor med mer erfarenhet blir tryggare i sina 
väsentlighetsbedömningar och därmed sätter ett högre väsentlighetsbelopp. De övriga 
resultaten visade att mer erfarna revisorer sätter lägre väsentlighetsbelopp. I ett av fallen 
kan förklaringen vara att det krävs erfarenhet för att upptäcka den typen av risk. 

6.6.6	  Yrkesförfattning	  
I de binära logistiska regressionerna hittades ett positivt samband mellan att vara 
auktoriserad revisor och att klienten skulle vara börsnoterad. Resultatet visar att 
auktoriserade revisorer i signifikant högre grad sätter ett lägre väsentlighetsbelopp. I 
studien av Wright & Abdolmohammadi (1987) visade att erfarenhet blev signifikant när 
uppdragen blev alltmer komplexa. Resultatet från vår studie kan liknas med Wright & 
Abdolmohammadi (1987) då börsnoterade bolag omfattas av stora och omfattande 
regelverk, det kräver mer kunskap. En auktoriserad revisor kan även rimligen antas ha 
mer kunskap då det krävs ytterligare ett prov för att erhålla den yrkestiteln. Från den 
utökade analysen hittades ett marginellt signifikant samband. Det visar att auktoriserade 
Big Four revisorer sätter ett lägre väsentlighetsbelopp i signifikanta högre grad än 
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godkända Big Four revisorer. En rimlig förklaring är att det oftast är auktoriserade 
revisorer på Big Four byråerna som reviderar börsnoterade bolag. 

I de multipla linjära regressionerna hittades tre positivt signifikanta samband. Det 
innebär att det finns ett samband mellan att vara auktoriserad revisor och ha 
uppfattningen att faktorerna ”klientens ägarstruktur”, ”restriktiva lånevillkor” samt 
”kommande köp/försäljning” påverkar väsentlighetsbedömningen. Auktoriserade 
revisorer påverkas av de kvalitativa faktorerna i signifikant högre grad än vad godkända 
revisorer gör. T-testerna visade på likadana samband. Resultatet från de multipla linjära 
regressionerna visar enbart i vilken utsträckning de olika kvalitativa faktorerna påverkar 
revisorerna. De visar inte hur revisorerna påverkas. Därför kan resultatet enbart visa att 
revisorer med skild yrkestitel upplever att olika faktorer påverkar dem i varierande 
utsträckning. Resultatet indikerar dock att erfarenhet har en betydelse för hur respektive 
kvalitativ faktor inverkar på väsentlighetsbedömningen. Då auktoriserade revisorer hade 
signifikanta samband för flera av de kvalitativa faktorerna motsäger resultaten tidigare 
forskning. Krogstad et al. (1984) menar att revisorer med mer erfarenhet frångår att se 
individuellt på respektive kvalitativ faktor och intar ett mer helhetstänk. Vårt resultat 
motsäger den studien som visade att oerfarna fokuserar i större utsträckning på 
individuella kvalitativa faktorer och erfarna revisorer mer på helheten. En förklaring till 
det motsägelsefulla resultatet är att det nödvändigtvis inte innebär att revisorn är mer 
erfaren bara för att han eller hon innehar yrkestiteln auktoriserad revisor.  

Att vara auktoriserad och godkänd revisor skulle istället kunna ses som utbildningsnivå 
eftersom det krävs högre kvalifikationer för att få skriva provet för högre revisors 
examen. I studien av Estes & Reames (1988) fann de inget samband mellan utbildning 
och väsentlighetsbedömningen. Något som kan liknas med resultatet från vår studie. 
Eftersom modellerna har låg förklaringsgrad kan även andra faktorer väga in. En 
förklaring till att det inte finns något entydigt samband skulle också kunna bero på att 
vissa revisorer väljer att inte skriva provet för att bli auktoriserad, men dessa 
respondenter kan fortfarande ha arbetat betydligt längre än en auktoriserad revisor och 
därmed har mer erfarenhet. Därför antas inte yrkesförfattningen ha någon större 
inverkan på väsentlighetsbedömningen. 

Utfallen av studien bör tolkas med yttersta försiktighet eftersom 
väsentlighetsbedömning handlar om en helhetsbedömning av diverse kvalitativa 
faktorer. Vår studie indikerar motsatt resultat till studien av Krogstad et al. (1984) som 
menade att respektive kvalitativ faktor utgöra av en sammanvägd bedömning för erfarna 
revisorer. De svaga förklaringsgraderna i våra modeller kan tyda på att det ytterligare 
finns faktorer som revisorerna väger in i sina väsentlighetsbedömningar.  

Antalet år som påskrivande revisor och yrkesförfattning kan ses som indikatorer på vad 
som skulle kunna inverka på väsentlighetsbedömningen. I vilken utsträckning de 
bakgrundsfaktorerna påverkar är svårt att säga i dagsläget då resultaten är mycket 
motsägelsefulla. Vidare forskning rekommenderas därför inom området för att ta reda 
på erfarenhetens betydelse för väsentlighetsbedömningen. På grund av det 
motsägelsefulla och varierande resultatet studien saknas empiriskt stöd för hypotesen. 
Därför förkastas följande hypotes: 

Mer erfarenhet skulle sätta ett högre väsentlighetsbelopp. 



62	  
	  

6.6.7	  Baser	  
Ett intressant fynd i studien var att revisorerna uppgett att de använder samtliga fyra 
baser i en liknande utsträckning. Det finns inget resultat som entydigt pekar ut en bas 
som mer frekvent använd än de andra. Resultatet från vår studie skulle kunna förklaras 
av den diskussion som Carrington (2010, s. 64-66) har kring hur baser används. Val av 
bas för beräkning av väsentlighetsbelopp varierar utifrån den ekonomiska situation som 
klienten har. Basen fastställs med andra ord utifrån de förutsättningar som klienten har 
och dessa bör variera.  

Resultatet från vår studie, att samtliga baser används i liknande utsträckning, kan 
förklaras av att revisorerna har olika tillvägagångssätt vid fastställandet av väsentlighet 
mot bakgrund att det i revisionsstandarden saknas tydliga riktlinjer. En annan tänkbar 
förklaring till resultatet kan jämföras med Messier et al. (2005). De menar i sin studie 
att det initiala fastställandet av väsentlighet skiljer sig åt mellan revisionsbyråerna och 
revisorns personliga omdöme är avgörande. 

Från de multipla linjära regressionerna hittades inget signifikant samband mellan 
manliga och kvinnliga revisorer. Ett rimligt antagande är därför att manliga och 
kvinnliga revisorer använder baserna i liknande utsträckning. Godkända och 
auktoriserade revisorer använder olika baser i varierande omfattning. Godkända 
revisorer tillämpar balansomslutning i större grad som bas vid beräknande av 
väsentlighetsnivå jämfört med auktoriserade revisorer, som istället använder basen 
resultat före skatt i större utsträckning. Auktoriserade revisorer kan antas revidera fler 
börsnoterade bolag än vad godkända revisorer gör. Det kan vara en förklaring till varför 
de använder resultat före skatt i större utsträckning, eftersom intressenterna för 
börsnoterade bolag i många fall är aktieägarna. Valet av bas styrs många gånger av 
vilka poster i årsredovisningen som användarna av den finansiella informationen är 
intresserade av (Carrington, 2010, s. 65-66). Paralleller från resonemanget kan dras till 
ytterligare ett fynd från de multipla linjära regressionerna. Ett fynd visar att revisorer på 
Big Four byråer använder sig av resultat före skatt i större utsträckning än revisorer på 
Non Big Four byråer. Revisorer på Big Four byråer kan sannolikt antas använda resultat 
före skatt då de har fler klienter som är börsnoterade än Non Big Four byråer. Big Four 
byråerna har kapaciteten och kunskapen som möjliggör att revidera de stora 
börsnoterade bolagen. Fynden kan jämföras med Messier et al. (2005) som menar att 
väsentlighetsbedömningar skiljer sig åt mellan typ av byrå och beroende på den 
erfarenhet som den påskrivande revisorn har. 

Andra signifikanta samband som hittades var att revisorer på Non Big Four byråer 
använder baserna balansomslutning och eget kapital i större utsträckning än revisorer på 
Big Four byråer. Små revisionskontor använder basen balansomslutning i större 
utsträckning än stora revisionskontor som istället använder basen resultat före skatt. Att 
revisorer använder olika baser beroende på byrå-/kontorsstorlek kan förklaras med att 
de har varierande uppdrag och klienter. Små revisionsbyråer och kontor kan rimligen 
antas ha klienter som anses som små bolag. I de fallen är inte intressenterna aktieägare 
där fokus ligger på resultat, utan istället kan det vara banker som är intresserade av hur 
det egna kapitalet ser ut. Carrington (2010, s. 64-66) förde ett liknande resonemang, att 
användandet av baser beror på de förutsättningar revisorernas klienter har.  

Utöver multipla linjära regressioner utfördes t-tester. Vid en snabb överblick klargjorde 
att testerna gav liknande resultat. Dock kunde en signifikant skillnad identifieras mellan 
könen. I användandet av omsättning som bas skiljde sig medelvärdet signifikant mellan 
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könen. Eftersom det sambandet inte var signifikant i de multipla linjära testerna ingen 
större vikt lagts på det resultatet. Tidigare studier (Estes & Reames, 1988; Breesch & 
Branson, 2009;	  Owhoso & College, 2002) stödjer vårt resultat då de inte heller fann 
några skillnader mellan manliga och kvinnliga revisorer. Basen omsättning var den bas 
där det fanns minst signifikanta skillnader i medelvärdena mellan grupperna, och därför 
antas att användandet av den basen är det som är mest homogent bland revisorerna.  

Problematiken med utformningen av enkäten rörande baser är att det inte varit den del 
med mest fokus i vår studie. Det området är därför något som bör undersökas vidare i 
framtida forskning. Från studien kunde inte något entydigt resultat på att svenska 
revisorer använder sig av en bas mer än någon annan hittas. Dock kunde det identifieras 
hur olika revisorer använder sig av olika baser beroende på typ av klient och uppdrag. 
Användarmönstren som identifieras bör testas ytterligare i framtida forskning. 

Resultatet från t-testerna för baserna pekar på att revisorer inte agerar likartat och de 
inte har ett enhetligt tänk som grupp. Det kan finnas en rad faktorer som påverkar 
revisorernas val av bas för beräkning av väsentlighetsbelopp och därför är det något 
som behöver utforskas mer ingående i framtida studier.  

6.6.8	  Sammanfattning	  
Från de logistiska och linjära regressionerna var det svårt att finna signifikanta 
skillnader mellan de olika grupperna. Som några respondenter påpekat är 
väsentlighetsbedömningen en sammanvägning av helhetsbilden av företaget. Bristen på 
samband i vår studie kan bero på studiens utformning. Det kan behövas mer komplexa 
frågor för att kunna urskilja skillnader mellan de olika grupperna. Kanske är det andra 
bakgrundsfaktorer som gör att det uppstår skillnader mellan revisorernas 
väsentlighetsbedömning? Att de statistiska modellerna hade låga förklaringsgrader 
pekar på att andra faktorer väger in på väsentlighetsbedömningen.  

Vad som påverkar revisorerna under väsentlighetsbedömningen har studerats 
internationellt men få studier har gjorts på svenska revisorer. Studien är explorativ och 
vi hittade inga större skillnader mellan svenska revisorers syn på kvalitativa faktorer i 
väsentlighetsbedömningen. En förklaring kan vara att det råder ett enhetligt tänk inom 
revisionskåren. Dock går det emot tidigare forskning som funnit att det finns skillnader i 
revisionskvalitén mellan kontor, byråer och revisorer med olika kön och varierande 
erfarenhet. Skillnaden kanske inte kan förklaras med vilka faktorer som påverkar 
väsentlighetsbedömningen. Istället är det kanske revisorerna som har olika precision i 
tillämpningen. 

Vid tolkning och analys av resultaten som hittades i studien och utifrån de statistiska 
undersökningarna har vi varit medvetna om att enkätens utformning och omfång kan ha 
påverkat resultatet i olika riktningar.  
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7.	  Slutsats	  
______________________________________________________________________ 

Utifrån diskussionen som fördes i föregående kapitel presenteras här slutsatsen av vår 
studie, vad den bidragit med samt förslag till vidare forskning. 
______________________________________________________________________ 

7.1	  Slutsats	  
Vilka faktorer påverkar revisorns väsentlighetsbedömning?  

I studie hittades inte tillräckligt med stöd för att kunna dra någon slutsats att det finns 
skillnader mellan manliga och kvinnliga revisorer. Istället kan det konstateras, utifrån 
vår analys, att kvinnliga och manliga revisorer har ett liknande tänk rörande vilka 
kvalitativa faktorer som påverkar deras väsentlighetsbedömning.  

Studien visar att oavsett byråtillhörighet, Big Four eller Non Big Four, har revisorerna 
en liknande syn på de olika kvalitativa faktorernas påverkan på 
väsentlighetsbedömningen. Det var några kvalitativa faktorer där det fanns en skillnad i 
hur de påverkar revisorernas bedömning beroende på byråtillhörighet. Skillnaden kan 
sannolikt förklaras av att byråerna har olika typer av klienter och därför tar revisorerna 
hänsyn till de kvalitativa faktorerna i varierande grad. En annan tänkbar förklaring är att 
revisionsbyråerna har olika manualer och tillvägagångssätt när de bestämmer 
väsentlighetsnivån. Storleken på kontoret där revisorn arbetar har inte ett avgörande 
inflytande på väsentlighetsbedömningen eller i vilken grad revisorerna påverkas av 
olika kvalitativa faktorer. Kontorsstorleken har dock visats sig i viss grad ha inverkan 
på hur revisorerna påverkas av de kvalitativa faktorerna. Precis som i situationen med 
byråstorlek speglar resultatet vilka klienter de olika kontoren antas ha. De kvalitativa 
faktorerna rörande klientens ägarstruktur kan ha en betydelse för 
väsentlighetsbedömningen beroende på byrå- och kontorsstorlek. Dock har det inte 
påträffats tillräckligt med stöd för att styrka våra hypoteser rörande om revisorerna 
sätter ett lägre väsentlighetsbelopp beroende på byråtillhörighet eller kontorsstorlek.  

Bakgrundsfaktorerna erfarenhet och yrkesförfattning har visat på varierande samband i 
studien. Resultatet indikerar att auktoriserade revisorer påverkas i högre grad av vissa 
kvalitativa faktorer i sin väsentlighetsbedömning jämfört med godkända revisorer. En 
anledning kan vara att med ökad erfarenhet blir revisorerna mer medvetna om vissa 
risker. Sannolikt kan resultatet även förklaras med att de två yrkestitlarna innebär olika 
typer av uppdrag och därför varierad påverkan. Det går inte att utläsa i vilken riktning 
de kvalitativa faktorerna påverkar revisorer med varierande erfarenhet i avseendet att 
sätta ett högre eller lägre väsentlighetsbelopp. Anledningen är att studien visat på 
motsägelsefulla resultat. Det kan bero på att väsentlighetsbedömningen är en 
sammanvägd värdering av många olika faktorer och omständigheter. Det är därför svårt 
att uttala sig om, hur och i vilken utsträckning erfarenhet påverkar 
väsentlighetsbedömningen. Några fynd sammanfaller med tidigare forskning medan 
andra resultat motsäger den forskningen. Det varierande resultatet från vår studie gör att 
det inte finns stöd för att revisorer med mer erfarenhet sätter högre väsentlighetsbelopp. 
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I vilken utsträckning använder revisorerna olika baser för beräkning av 
väsentlighetsbelopp?  

De kvantitativa faktorerna, baserna, används i liknande utsträckning av revisorer i 
Sverige. Att fördelningen är jämn kan förklaras med att olika baser passar mer eller 
mindre bra för beräkning av väsentlighetsnivå beroende på vilka förutsättningar klienten 
har. De skillnader som finns i användandet av baser mellan byråer och 
kontorsstorlekarna kan förklaras med att revisorerna tar hänsyn till vilken typ av klient 
de reviderar. Vilken bas som används beror ofta på vilka intressenter klienterna har och 
var deras fokus finns.  

Vilken inverkan har olika kvalitativa faktorer på väsentlighetsbedömningen? 

Enligt resultatet från studien är det några kvalitativa faktorer som har mer eller mindre 
påverkan än andra på revisorernas väsentlighetsbedömning. Varje 
väsentlighetsbedömning är unik, därför är det sannolikt att även faktorerna som 
påverkar bedömningen skiljer sig åt. Utifrån studien kan dock några kvalitativa faktorer 
identifieras som sannolikt är mer vägledande än andra vid väsentlighetsbedömningen. 
De kvalitativa faktorerna var ”kommande köp/försäljning”, ”ägarstruktur” samt 
”klientens förmåga att bemöta lånevillkor”. Att några kvalitativa faktorer utmärkt sig 
kan bero på att det finns standardiserade manualer som revisorerna använder vid 
väsentlighetsbedömningar.   

Resultatet från studien kan tolkas som att revisorer i det stora hela har ett liknande 
tillvägagångssätt när de utför en väsentlighetsbedömning. Det kan möjligtvis innebära 
att de befintliga standarderna inte är lika otydliga som trott. Kanske finns det redan 
etablerad praxis inom revisionskåren som gör att de har ett liknande förhållningssätt till 
de kvalitativa faktorerna. Resultatet kan indikera att syftet med ISA om harmonisering 
inom revisionsbranschen till viss del är uppfyllt. Om EU-kommissionens förslag går 
igenom kommer exempelvis revisionsberättelsen att behöva innehålla mer detaljer kring 
hur väsentlighetsnivån har fastställs. Kanske är det redan nu läge för revisorerna att 
börja se över standardiserade alternativ av väsentlighetsbedömningen.  

7.2	  Kontribution	  
Skillnader som hittats inom byråer kan vara av intresse för de revisorerna. I vissa fall 
kan det vara önskvärt att revisorer inom samma byrå har ett liknande tillvägagångssätt 
när de arbetar. Därför kan större revisionsbyråer behöva se över hur de små och stora 
kontoren skiljer sig åt inom företaget. Att olika kvalitativa faktorer påverkar 
revisorernas väsentlighetsbedömning i varierande grad kan också ha en naturlig 
förklaring i att klienternas förutsättningar skiljer sig åt. Därför måste även revisorernas 
granskningsåtgärder justeras utifrån varje klient. 

För användarna av de finansiella rapporterna kan studien bidra med vetskapen att 
revisorer till viss del anpassar väsentlighetsbedömningen utifrån deras intressen. Det 
sker genom att revisorerna väljer bas för beräkning av väsentlighetsbeloppet utifrån var 
fokus ligger för intressenterna.   

7.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Under arbetet med studien har nya intressanta frågor och problemställningar 
uppmärksammats som kan vara intressanta att undersöka framöver. I Sverige finns det 
begränsat med forskning inom området. Ur den synvinkeln kan det vara intressant att 
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utforska området mer genom både kvalitativa och kvantitativa studier. T.ex. var den här 
studiens primära fokus inte att studera baserna. Dock visar den på ett intressant resultat 
och därför bör undersökningen kring området utökas för att få en bättre förståelse om 
och hur en väsentlighetsbedömning går till.  
 
I resultatet från studien kunde det inte påvisa några tydliga skillnader mellan olika 
grupper av revisorer och huruvida de initialt sätter ett högre eller lägre 
väsentlighetsbelopp utifrån given fakta. En anledning till det kan vara att revisorerna 
agerar som en homogen grupp. Därför skulle det vara intressant att genomföra en 
liknande studie om väsentlighetsbedömningen mot ett mer specifikt område t.ex. en viss 
typ av bransch eller bolag. Det skulle troligen öka möjligheten att finna ett tydligare 
mönster eller faktorer som inverkar på väsentlighetsbedömningen. Det är intressant för 
att väsentlighetsbedömning och vad som påverkar den kan skilja sig åt beroende på 
uppdragets karaktär. Vilka likheter och skillnader finns det i revisorernas agerande i de 
olika delarna av väsentlighetsbedömningen? 
 
Resultatet har gett en fingervisning om vilka kvantitativa och kvalitativa faktorer som 
en revisor kan tänkas ta hänsyn till vid genomförandet av en väsentlighetsbedömning. 
Vidare forskning skulle kunna ske genom en case-studie där revisorer får ta ställning till 
olika problemställningar. Alternativt göra en djupdykning genom en kvalitativ 
undersökning för att få en bättre förståelse för i vilken utsträckning faktorerna inverkar 
på väsentlighetsbedömningen.  
 
Revisorer baserar sina väsentlighetsbedömningar på sin kännedom om klienten, dess 
verksamhet och förtroende för ledningen. I och med det reformpaket som EU har lagt 
fram, vill de införa obligatorisk byrårotation för bolag som är av allmänt intresse. Hur 
kan en sådan eventuell förändring komma att påverka revisors 
väsentlighetsbedömningar? Ett förslag var som tidigare nämnt att revisionsberättelsen 
skulle utökas för att öka insynen i revisorernas arbete. För att kunna standardisera något 
måste en omfattande förståelse finnas. Därför kan det vara relevant att undersöka 
väsentlighetsbedömningen mer. 
 
Det framgår tydligt att det finns begränsat med forskning om revisorers 
väsentlighetsbedömning i Sverige. Det finns därmed många möjligheter att fördjupa sig 
inom området och bidra med mer kunskap. 
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8.	  Sanningskriterier	  
______________________________________________________________________ 
I kapitlet presenteras validitet och reliabilitet och vad som gjorts för att stärka de i vår 
studie. Utifrån dessa två begrepp kan vi diskutera i vilken utsträckning slutsatserna är 
giltiga samt tillförlitligheten i vårt metodval. 
______________________________________________________________________ 

Genom en hög reliabilitet och validitet ökas trovärdigheten för den genomförda studien 
(Eliasson, 2010, s. 14) Vid genomförandet av en undersökning är det viktigt att kritiskt 
granska den. Det finns två huvudfrågor som kan ställas; Undersöker vi verkligen det vi 
planerar att undersöka? Denna fråga avgör hur god validitet är för undersökningen. Den 
andra frågan är; genomför vi undersökningen på ett tillförlitligt sätt? Denna fråga syftar 
till att ta reda på reliabiliteten i undersökningen (Patel & Davidson, 2011, s.102). En 
tredje fråga man kan ställa sig är om det är möjligt att genomföra samma studie igen. 

8.1	  Reliabilitet	  
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i våra mätningar (Bryman, 2011, s. 160). För att 
avgöra reliabilitet för vår studie finns det några viktiga kriterier att ta hänsyn till.  

Stabilitet handlar om hur stabilt vårt resultat är över tiden. Vår studie är stabil om 
resultatet är detsamma om vi genomför samma undersökning igen, vid ett annat tillfälle 
(Eliasson, 2010, s. 14). Tyvärr har vi inte haft möjlighet att testa det och kan därmed 
inte uttala oss om hur stabil vårt resultat är. Dock har vi i kapitel fem noggrant förklarat 
hur vi har gått tillväga för att genomföra vår undersökning, det finns därmed goda 
möjligheter att testa det. En svaghet är dock risken för att respondenterna har uppgett 
felaktiga e-postadresser eller att e-posthanteringen rensar bort vissa e-postmeddelanden. 
Vi kan dock inte garantera att rätt personer har fått enkäten.  

Begrepp interbedömarreliabilitet handlar om tolkningen av resultatet och hur pass 
överens vi som observatörer är om hur resultatet ska tolkas. Det finns alltid en risk att 
subjektiva bedömningar kan komma att påverka tolkningen av resultatet om flera 
individer är inblandade (Bryman, 2011, s. 160). Vi har noga diskuterat igenom 
frågornas innebörd med varandra och vår handledare, innehållet har även granskats 
genom en pilotstudie. Vi har även delat upp enkäten i olika avsnitt för att kunna 
behandla de olika delarna med samma statistiska tester för att säkerställa att tolkningen 
blir densamma på alla frågor inom samma kategori. Vi anser därmed att det aktuella 
kriteriet uppnår en bra nivå för studien. 

Vid analys av resultatet genomförde vi en känslighetsanalys för fråga 17-26. Genom att 
koda om svarsalternativen lägre väsentlighetsbelopp tillsammans med varken högre 
eller lägre väsentlighetsbelopp. En av anledningen till varför vi genomförde den 
analysen var för att säkerställa att resultatet blev detsamma. Känslighetsanalysen visade 
samma resultat oavsett kodningen för de beroende variabler. För att säkerställa vårt 
resultat har vi även utfört samma typer av statistiska tester på frågor som har samma 
uppbyggnadsstruktur.     
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8.2	  Validitet	  
Validitet handlar om i vilken utsträckning har vi lyckats mäta det vi ville mäta (Patel & 
Davidson, 2011, s. 102). I vår studie handlar det om vi lyckades mäta vilka faktorer som 
påverkar revisorers väsentlighetsbedömning. Det begreppet innefattar både intern och 
extern validitet. 

Begreppsvaliditeten stärks genom att vi har härlett hypoteserna utifrån relevanta teorier 
och forskning inom området (Bryman, 2011, s. 163). Kvalitén på de tidigare studierna 
som valts ut har ökat då funktionen ”peer reviewed” har använts i stor utsträckning. 
Funktionen innebär att studierna har genomgått en noggrann granskning av experter 
innan de publicerats. Även en grundlig genomgång av de tidigare studierna har gjorts 
inom ämnet och vi är därmed väl insatta i ämnet och problematiken. Hypoteserna och 
de frågor som ställs i enkäten är därmed välförankrat i tidigare forskning. 

Vi genomförde även en pilotstudie för att förstärka validiteten i vår studie. Pilotstudien 
gav oss möjlighet att testa enkäten på individer både i och utanför branschen för att 
kontrollera att innehållet var relevant och reducera oklarheterna (Bryman, 2011, s. 163). 
Framförallt gav utlåtandena från individer som arbetar med revision en bra 
fingervisning om att vi hade lyckats fånga de centrala begreppen i varje fråga. Vi har 
även låtit vår handledare granska och godkänna vår enkät innan vi distribuerade den.  

En del i den externa validiteten handlar om huruvida vårt resultat kan generaliseras till 
andra grupper utöver den specifika undersökningen (Bryman, 2011, s. 51). Från början 
ämnade vi att gör en total undersökning, tyvärr var det inte möjligt på grund av vårt 
relativt stora bortfall. Vårt resultat visar att de som valt att besvara vår enkät motsvarar 
fördelningen i populationen med avseende på byråtillhörighet, kön och yrkesförfattning. 
Tack vare att fördelningen motsvarar populationen i stor utsträckning anser vi att de 
resultat vi funnit möjliggör generalisering till övriga påskrivande revisorer. Dock 
förbehåller vi oss att det fortfarande kan finnas en skevhet. 

8.3	  Replikation	  
För att kunna uppnå replikation måste studien kunna genomföras igen (Bryman, 2011, s. 
49). En anledning till varför man skulle vilja upprepa någon annans undersökning är för 
att påvisa att resultatet stämmer eller är det motsatta (Bryman, 2011, s. 49). Vår studie 
är möjlig att genomföra igen eftersom relevant material såsom enkät och följebrev har 
bifogats i appendix. Tillvägagångssättet vid enkätkonstruktion, bearbetning av data och 
hur resultatet har bearbetats i SPSS är noggrant förklarat. Det finns därmed inte några 
hinder för någon annat att upprepa vår studie. En begränsning är dock att vid en 
replikation av denna studie skulle det med stor sannolikhet vara andra respondenter som 
svarar. 
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Appendix	  1	  -‐	  Följebrev	  
 
Hej, 

Vad påverkar din väsentlighetsbedömning? 

Vi är två studenter vid Handelshögskolan i Umeå som skriver examensarbete inom 
revision. 

Vi genomför en enkätundersökning med syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar 
revisorer vid väsentlighetsbedömningar. Enkäten skickas till samtliga påskrivande 
revisorer i Sverige med tillgänglig e-postadress. Revisorsnämnden har tillhandahållit en 
förteckning över alla e-postadresser. 

I enkäten behandlas bakgrundsfrågor såsom byråtillhörighet. Denna uppgift behandlas 
konfidentiellt och kommer endast att användas i analytiskt syfte, inget byrånamn 
kommer att publiceras. Enkäten är därefter uppbyggd av ett antal generella och konkreta 
påståenden som behandlar faktorer vi tror påverkar revisorer vid 
väsentlighetsbedömningen. Vi vill att Du ska ta ställning till i vilken utsträckning dessa 
faktorer påverkar väsentlighetsbedömning, samt om det genererar ett högre eller lägre 
väsentlighetsbelopp.   

Tiden för att besvara enkäten uppskattas ta mellan 5 till 10 minuter och består av 27 
stycken frågor.  

Vi hoppas att Du vill svara på vår enkät och därmed öka förståelsen för detta ämne. Det 
är frivilligt att delta i undersökningen men vi är mycket tacksamma om du tar dig tid till 
att besvara vår enkät.  

Enkäten hittar du i följande länk: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1XU0Zwbkp5RThpUm5D
OGgxMmNualE6MQ 

 

Vänligen svara senast den 9 april 

 

Om du har några frågor angående enkäten eller vill ta del av studiens resultat är du 
välkommen att kontakta oss. 

Tack på förhand! 

Umeå 2012-03-20 

 

Ulrika Bäckman Mia Eriksson 

ulrikabackman@live.se eriksson.mia@gmail.com 

	  



	  
	  

Appendix	  2	  -‐	  Enkät	  
	  
Revisorer och väsentlighetsbedömning 
Bakgrundsfaktorer 
*Obligatorisk 

	  
1.	  Kön	  *	  

□ Kvinna 

□ Man

 

2.	  Yrkesförfattning	  *	  

□ Godkänd revisor 

□ Auktoriserad revisor

 

3.	  	  Hur	  många	  år	  har	  Du	  varit	  aktiv	  som	  påskrivande	  revisor?	  *	  

  

 

4.	  Vilken	  revisionsbyrå	  jobbar	  Du	  på?	  *	  

□ PwC  

□ E&Y 
□ KPMG 
□ Deloitte 

□ BDO 
□ Mazars 
□ Grant Thornton 
□ Annan byrå 



	  
	  

5.	  Hur	  många	  påskrivande	  revisorer	  arbetar	  på	  ditt	  lokala	  kontor?	  *	  

□1 
□2 
□3 
□4-9 

□10-15 
□16-24 

□25-50 

□51-75 

□76-100 

□101- 
	   	  



	  
	  

Bas	  vid	  väsentlighetsbedömning	  

Nedan följer ett antal vanligt förekommande baser för beräkning av 
väsentlighetsbelopp. Vi vill att Du bedömer i vilken utsträckning Du använder dessa 
som bas vid beräkning av väsentlighetsbelopp.  

6.	  Balansomslutning	  
Välj det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

Aldrig    1   2   3   4   5   6   7  Alltid  

 

7.	  Resultat	  före	  skatt	  	  

Välj det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

Aldrig    1   2   3   4   5   6   7  Alltid  

	  

8.	  Eget	  kapital	  	  

Välj det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

Aldrig    1   2   3   4   5   6   7  Alltid  

 

9.	  Omsättning	  	  

Välj det svarsalternativ som stämmer bäst 

 

Aldrig    1   2   3   4   5   6   7  Alltid  

 

  



	  
	  

 

Uppfattning om olika faktorers relevans vid bedömning 
av väsentlighet 
Nedan följer ett antal generella faktorer som kan komma att påverka din bedömning av 
väsentlighetsnivån. Vi vill att Du gör en bedömning i vilken grad dessa faktorer kan 
påverkar din väsentlighetsbedömning. Är den enskilda faktorn obekant för dig, välj 
alternativet vet ej.     

	  
10.	  Klientens	  branschtillhörighet.	  
Välj det svarsalternativ som stämmer bäst. Gradering gäller från 1, Påverkar inte alls 
till 7, Påverkar mycket. 

□ 1, Påverkar inte alls 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5 
□ 6 
□ 7, Påverkar mycket 
□ Vet ej 

	  

11.	  Klientens	  ägarstruktur.	  
Välj det svarsalternativ som stämmer bäst. Gradering gäller från 1, Påverkar inte alls 
till 7, Påverkar mycket. 

□ 1, Påverkar inte alls 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5 
□ 6 



	  
	  

□ 7, Påverkar mycket 
□ Vet ej 

 

12.	  Förekomsten	  av	  incitament	  hos	  ledningen	  att	  manipulera	  redovisningen	  
Välj det svarsalternativ som stämmer bäst. Gradering gäller från 1, Påverkar inte alls 
till 7, Påverkar mycket. 

□ 1, Påverkar inte alls 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5 
□ 6 
□ 7, Påverkar mycket 
□ Vet ej

 
13.	  Klientens	  resultattrend.	  
Välj det svarsalternativ som stämmer bäst. Gradering gäller från 1, Påverkar inte alls 
till 7, Påverkar mycket. 

□ 1, Påverkar inte alls 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5 
□ 6 
□ 7, Påverkar mycket 
□ Vet ej 
	  



	  
	  

	  
14.	  Förekomsten	  av	  restriktiva	  lånevillkor	  hos	  klienten.	  
Välj det svarsalternativ som stämmer bäst. Gradering gäller från 1, Påverkar inte alls 
till 7, Påverkar mycket. 

□ 1, Påverkar inte alls 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5 
□ 6 
□ 7, Påverkar mycket 
□ Vet ej 

	  

15.	  Kommande	  köp/försäljning	  av	  klienten.	  
Välj det svarsalternativ som stämmer bäst. Gradering gäller från 1, Påverkar inte alls 
till 7, Påverkar mycket. 

□ 1, Påverkar inte alls 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5 
□ 6 
□ 7, Påverkar mycket 
□ Vet ej 
	   	  



	  
	  

16.	  var	  i	  livscykeln	  klientens	  befinner	  sig.	  
Välj det svarsalternativ som stämmer bäst. Gradering gäller från 1, Påverkar inte alls 
till 7, Påverkar mycket. 

□ 1, Påverkar inte alls 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5 
□ 6 
□ 7, Påverkar mycket 
□ Vet ej 
 

	  

	   	  



	  
	  

Påstående	  –	  bedömning	  av	  väsentlighet	  

Nedan följer ett antal påståenden som vi vill att Du ska ta ställning till. Gör en 
bedömning för varje enskilt påstående om given fakta gör att Du initialt sätter ett högre 
eller lägre väsentlighetsbelopp. Påstående gäller var för sig och allt annat lika. Är 
påståendet obekant för dig, välj alternativet vet ej.     

	  
17.	  Företaget	  befinner	  sig	  i	  uppstartsfasen.	  

Markera det svarsalternativ som stämmer bäst 

□ Lägre väsentlighetsbelopp  

□	  Högre väsentlighetsbelopp 

□	  Varken högre eller lägre 

□ Vet ej 	  

	  

18.	  Företaget	  är	  verksamt	  inom	  byggbranschen.	  

Markera det svarsalternativ som stämmer bäst 

□ Lägre väsentlighetsbelopp  

□	  Högre väsentlighetsbelopp 

□	  Varken högre eller lägre  

□ Vet ej 	  

	   	  



	  
	  

19.	  Klienten	  är	  ägarledd.	  	  

Markera det svarsalternativ som stämmer bäst 

□ Lägre väsentlighetsbelopp  

□	  Högre väsentlighetsbelopp 

□	  Varken högre eller lägre  

□ Vet ej 	  

 

20.	  Företagsledningen	  har	  en	  ersättning	  som	  är	  kopplad	  till	  finansiella	  nyckeltal.	  

Markera det svarsalternativ som stämmer bäst 

□ Lägre väsentlighetsbelopp  

□	  Högre väsentlighetsbelopp 

□	  Varken högre eller lägre  

□ Vet ej 	  

21.	  Klientens	  huvudägare	  planerar	  att	  sälja	  sitt	  innehav	  av	  aktier.	  

Markera det svarsalternativ som stämmer bäst 

□ Lägre väsentlighetsbelopp  

□	  Högre väsentlighetsbelopp 

□	  Varken högre eller lägre 

□ Vet ej 	  

 

	  
	  

	   	  



	  
	  

22.	  Klienten	  riskerar	  att	  inte	  uppfylla	  kraven	  för	  förnyad	  kreditgivning.	  	  

Markera det svarsalternativ som stämmer bäst 

□ Lägre väsentlighetsbelopp  

□	  Högre väsentlighetsbelopp 

□	  Varken högre eller lägre  

□ Vet ej 	  

23.	  Klienten	  resultat	  avviker	  kraftigt	  från	  tidigare	  år.	  

Markera det svarsalternativ som stämmer bäst 

□ Lägre väsentlighetsbelopp  

□	  Högre väsentlighetsbelopp 

□	  Varken högre eller lägre  

□ Vet ej 	  

	  

24.	  Klienten	  är	  väletablerat.	  (Definition	  av	  väletablerat:	  stabilt	  kundunderlag	  eller	  att	  
företaget	  har	  varit	  verksamt	  i	  över	  25	  år)	  

Markera det svarsalternativ som stämmer bäst 

□ Lägre väsentlighetsbelopp  

□	  Högre väsentlighetsbelopp 

□	  Varken högre eller lägre  

□ Vet ej 	  

	   	  



	  
	  

25.	  I	  klienten	  verksamhet	  förekommer	  det	  mycket	  kontanthantering.	  

Markera det svarsalternativ som stämmer bäst 

□ Lägre väsentlighetsbelopp  

□	  Högre väsentlighetsbelopp 

□	  Varken högre eller lägre  

□ Vet ej 	  

26.	  Klienten	  är	  börsnoterad.	  

Markera det svarsalternativ som stämmer bäst 

□ Lägre väsentlighetsbelopp  

□	  Högre väsentlighetsbelopp 

□	  Varken högre eller lägre 

□ Vet ej 	  

 

27.	  Övrigt	  

Har	  du	  några	  övriga	  kommentarer	  som	  du	  känner	  att	  du	  vill	  delge	  oss,	  vänligen	  lämna	  
kommentarer	  i	  fältet	  nedan.	  

 

 

 

 

	   	  



	  
	  

Appendix	  3	  -‐	  korrelationsmatris	  

	  
	   	   	   	   	   	  

Correlation	   	  	   Kön	   Yrkes-‐
författning	   Erfarenhet	   Revisions-‐

byrå	  
Kontors-‐
storlek	  

Kön	   Pearson	  
Correlation	   1	   -‐0,042	   -‐,212**	   0,049	   0,045	  

	  	   Sig.	  (2-‐
tailed)	   	  	   0,288	   0	   0,21	   0,259	  

	  	   N	   644	   644	   644	   644	   644	  
Yrkes-‐
författning	  

Pearson	  
Correlation	   -‐0,042	   1	   ,296**	   ,125**	   ,136**	  

	  	   Sig.	  (2-‐
tailed)	   0,288	   	  	   0	   0,002	   0,001	  

	  	   N	   644	   644	   644	   644	   644	  

Erfarenhet	   Pearson	  
Correlation	  

-‐
,212**	   ,296**	   1	   -‐,247**	   -‐,264**	  

	  	   Sig.	  (2-‐
tailed)	   0	   0	   	  	   0	   0	  

	  	   N	   644	   644	   644	   644	   644	  
Revisions-‐
byrå	  

Pearson	  
Correlation	   0,049	   ,125**	   -‐,247**	   1	   ,481**	  

	  	   Sig.	  (2-‐
tailed)	   0,21	   0,002	   0	   	  	   0	  

	  	   N	   644	   644	   644	   644	   644	  
Kontors-‐
storlek	  

Pearson	  
Correlation	   0,045	   ,136**	   -‐,264**	   ,481**	   1	  

	  	   Sig.	  (2-‐
tailed)	   0,259	   0,001	   0	   0	   	  	  

	  	   N	   644	   644	   644	   644	   644	  
**	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.01	  level	  (2-‐
tailed).	  

	   	   	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

Appendix	  4	  -‐	  VIF-‐värden	  från	  multipla	  linjära	  regressioner.	  
	  

Modell	   VIF	   Modell	   VIF	  
10,	  Branschtillhörighet	   	  	   14,	  Restriktiva	  lånevillkor	   	  	  
1,	  Kvinna	   1,047	   1,	  Kvinna	   1,057	  
2,	  Auktoriserad	   1,177	   2,	  Auktoriserad	   1,184	  
3,	  Erfarenhet	   1,31	   3,	  Erfarenhet	   1,309	  
4,	  Big	  Four	  byrå	   1,347	   4,	  Big	  Four	  byrå	   1,337	  
5,	  Stort	  kontor	   1,371	   5,	  Stort	  kontor	   1,369	  
11,Klientens	  ägarstruktur	   	  	   15	  ,Köp/försäljning	   	  	  
1,	  Kvinna	   1,048	   1,	  Kvinna	   1,044	  
2,	  Auktoriserad	   1,175	   2,	  Auktoriserad	   1,185	  
3,	  Erfarenhet	   1,308	   3,	  Erfarenhet	   1,308	  
4,	  Big	  Four	  byrå	   1,356	   4,	  Big	  Four	  byrå	   1,346	  
5,	  Stort	  kontor	   1,378	   5,	  Stort	  kontor	   1,37	  
12,Incitament	  hos	  ledning	   	  	   16,Var	  i	  livcykeln	   	  	  
1,	  Kvinna	   1,048	   1,	  Kvinna	   1,047	  
2,	  Auktoriserad	   1,161	   2,	  Auktoriserad	   1,183	  
3,	  Erfarenhet	   1,303	   3,	  Erfarenhet	   1,315	  
4,	  Big	  Four	  byrå	   1,359	   4,	  Big	  Four	  byrå	   1,362	  
5,	  Stort	  kontor	   1,384	   5,	  Stort	  kontor	   1,377	  
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