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Sammanfattning 
 
De granskningsmetoder som revisorer använder sig av kan delas in som riskbedömning, 
granskning av kontroller och substansinriktad granskning. Inom dessa tre typer finns ett 
antal olika typer av granskning som revisorer utför i sina revisioner. Denna studie är 
ämnad till att undersöka vilka granskningsmetoder som utförs utifrån olika variabler. 
 
Detta är en kvantitativ studie med ett deduktivt angreppssätt som syftar till att undersöka 
frågeställningen “Vilka granskningsmetoder utförs vid en revision av bolag i olika 
storlek, med olika kvalitet på den interna kontrollen och om de har rådgivningsservice?” 
och har som syfte att undersöka andelen tid som revisorer ägnar åt granskningsmetoderna 
för att få kunskap om skillnader mellan de granskningsmetoder som utförs vid en revision 
av bolag i olika storlek, kvalitet på interna kontroller och rådgivningsservice. Detta 
undersöks genom att utgå från befintlig teori om de olika granskningsmetoderna och en 
webbenkät som skickas ut till alla auktoriserade revisorer i Sverige. Vidare bearbetas det 
insamlade data för att sedan analyseras och jämföras med den tidigare teorin inom 
området. 
 
Studien undersöker om andelen tid som ägnas åt riskbedömning, granskning av kontroller 
och substansinriktad granskning påverkas av faktorerna klientens storlek, om klienten har 
interna kontroller av hög eller låg kvalitet samt om klienten har rådgivningsservice eller 
inte. Studien undersöker även om olika typer av granskning inom dessa tre grupper 
påverkas av dessa faktorer. I empirikapitlet och analyskapitlet visar det sig att granskning 
av kontroller påverkas och utförs i större utsträckning när klienten ökar i storlek samt att 
andelen tid ägnad för granskning av kontroller ökar när interna kontroller är av hög 
kvalitet. Rådgivningsservice påverkar inte andelen tid ägnad åt de olika 
granskningsmetoderna. Vissa resultat skiljer sig från tidigare forskning som menat att 
rådgivningsservice påverkar vilka granskningsmetoder som utförs. Även för storlek och 
interna kontroller skiljer sig resultaten till viss del från tidigare forskning som visat på en 
påverkan av både riskbedömning och substansinriktad granskning för interna kontroller 
och substansinriktad granskning för storlek. 
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Kapitel	  1.	  Inledning	  och	  problembakgrund	  
 
I detta inledningskapitel presenteras en bakgrund till ämnesområdet och problemet som 
ska undersökas. Detta kommer att leda till en problemformulering som sedan följs utav 
syftet med att undersöka problemet. Slutligen kommer avgränsningar i studien att 
diskuteras. 
 

1.1	  Ämnesval	  
 
Författarna till denna studie är två studenter på civilekonomprogrammet med inriktning 
mot redovisning och revision på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Författarna har 
som mål att i framtiden arbeta som revisorer och tycker därför att det är intressant att 
undersöka vilka olika granskningsmetoder som är bäst lämpade vid revision av klienter 
av olika storlek, olika grad av kvalitet på de interna kontrollerna och om klienten även 
har rådgivningsservice. Som revisor är det viktigt att besitta en egenskap som kallas 
professionell skepticism, vilket innebär att ha en attityd som revisor att ifrågasätta och 
kritiskt utvärdera bevis. Denna attityd tar tid att utveckla och på grund av detta så är 
revisorer med stor erfarenhet, det vill säga auktoriserade revisorer, intressanta att ta hjälp 
av för att undersöka vilka granskningsmetoder de tycker är bäst lämpade beroende på 
storleken på klienten, kvaliteten på de interna kontrollerna och om klienten har 
rådgivningsservice. Författarna tror att det kan vara intressant att undersöka detta 
ämnesval eftersom att det finns många tidigare studier om variabler som påverkar de 
granskningar som utförs, däribland storlek, interna kontroller och rådgivningsservice, 
men inte vilka granskningsmetoder som utförs.  
 
När det kommer till val av teori till studien har relevanta artiklar om de tre huvudsakliga 
granskningsmetoderna riskbedömning, granskning av kontroller och substansinriktad 
granskning använts. Även teori om faktorerna storlek, interna kontroller och 
rådgivningsservice har använts då detta är faktorer som påverkar valet av 
granskningsmetod. Storlek var den första faktor som ansågs vara intressant att undersöka 
då flera artiklar kommit fram till att detta är en faktor som i hög grad påverkar valet av 
granskningsmetod. Efter att vidare ha läst om faktorer som påverkar valet av 
granskningsmetoder så inkluderades även interna kontroller och rådgivningsservice i 
studien. 
 

1.2	  Bakgrund	  
 
I början på 2000-talet uppmärksammades ett antal redovisningsskandaler, bland annat 
den uppmärksammande skandalen om det amerikanska företaget Enron (Öhman, 2007, s. 
6).  Denna skandal försatte de intressenter som litade på informationen som Enron 
publicerade och som revisorerna även godkänt, i en dålig position. Detta skulle sedan 
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visa sig drabba intressenterna oförtjänt mycket (Öhman, 2007, s. 7). Frågan som många 
ställde sig var: hur det kunde undgå revisorerna att Enron misskött sin redovisning i 
denna utsträckning (Öhman, 2007, s. 7). Det skulle sedan visa sig att denna skandal 
skulle leda till att även revisionsbolaget Arthur Andersen, som var revisorer för Enron 
också skulle bli drabbade (Nelson et al., 2008, s. 281). Under det tredje kvartalet för 2001 
när de bokföringsmässiga oegentligheter i Enron’s redovisning uppmärksammades, 
skulle fokus riktas mot Arthur Andersen som delvis hade ett ansvar i denna skandal 
eftersom att de var revisorer för Enron. Detta ledde till att myndigheter och media riktade 
sin uppmärksamhet mot Arthur Andersen (Nelson et al., 2008, s. 281). Skandalen i Enron 
samt den stora bevakningen av Artur Andersen ledde senare till att deras välkända rykte 
som ett av de bolagen som tillhörde the Big-5 (nu the Big-4), skulle sättas på prov 
(Nelson et al., 2008, s. 281). Några månader senare, den 10 januari 2002 
uppmärksammades en annan skandal inom Arthur Andersen, som skadade deras rykte i 
ännu hög grad. Den 10 januari 2002 var dagen när det framkom att anställda på Arthur 
Andersens kontor i Houston hade förstört dokument och mail som var relaterade till 
Enron (Nelson et al., 2008, s. 281). Denna skandal samt ett sviktande rykte för Arthur 
Andersen skulle visa sig leda till att de klienter som hade Arthur Andersen som revisor 
även skulle drabbas på grund av det dåliga ryktet Arthur Andersen hade skaffat sig. De 
klienter som tillhörde Houston kontoret drabbades hårdast eftersom att det var samma 
kontor som varit revisorer för Enron (Nelson et al., 2008, s. 281). Det är viktigt att ta 
lärdom från tidigare misstag inom branschen för att inte göra om dessa misstag. Varför 
inte Arthur Andersen upptäckte bristerna i Enron kan vi fråga oss, en möjlig anledning 
kan vara att de inte utförde rätt typer av granskning. Denna studie syftar till att undersöka 
vilka granskningsmetoder som auktoriserade revisorer utför för klienter av olika storlek, 
olika grad av kvalitet på de interna kontrollerna och huruvida klienten även har 
rådgivningsservice. I och med detta kommer studien att öka kunskapen inom detta 
område och bidra till den akademiska litteraturen.   
 
Det finns ett flertal olika typer av granskningsmetoder som revisorer använder sig av vid 
en revision. Tre generella typer av den granskning som används är riskbedömning, 
granskning av kontroller och substansinriktad granskning (Substantive Procedures) 
(Eilifsen et al., 2014, s. 80). Genom riskbedömning kan revisorn få förståelse för bolaget 
och dess omgivning (Eilifsen et al., 2014, s. 81). McConnell Jr. & Schweiger (2007, s. 
22) menar att riskbedömning är en process där revisorns första steg är att få förståelse för 
klienten och dess miljö. Nästa steg är att bedöma de risker som finns angående materiella 
fel i finansiella rapporter för att sedan utveckla ytterligare granskningsåtgärder 
(McConnell Jr. & Schweiger, 2007, s. 22). Granskningsmetoder inom riskbedömning 
består av förfrågningar till företagsledningen, preliminär analytisk granskning, 
observationer och inspektioner för att kunna fastställa risken för materiella felaktigheter i 
finansiella rapporter och påståenden (Eilifsen et al., 2014, s. 81). Granskning av 
kontroller används för att granska effektiviteten av kontrollerna som används av bolaget 
för att hindra, upptäcka och rätta till materiella felaktigheter (Eilifsen et al., 2014, s. 81). 
Blokdijk (2004, s. 185) skriver att en granskning av kontroller är viktig för att testa den 
faktiska driften av den interna kontrollen som en klient har. Detta för att se om klientens 
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interna kontroller effektivt fångar upp materiella fel (Blokdijk, 2004, s. 185). Granskning 
av kontroller kan innebära att granska påståenden från företagsledning eller personal, 
inspektion av dokument, observation av hur kontroller tillämpas, genomgångar eller att 
testa att göra om utförandet av en kontroll (Eilifsen et al., 2014, s. 81). Substansinriktad 
granskning består av två olika typer av granskningsmetoder, detaljgranskning och 
substansinriktad analytisk granskning (Eilifsen et al., 2014, s. 81). Rezaee et al. (2001, s. 
156) menar att den substansinriktade granskningen används för att undersöka om det 
finns materiella fel i den information som presenteras i finansiella rapporter. 
Substansinriktad granskning används för att upptäcka materiella felaktigheter i 
transaktioner, balanser av konton och uppgifter som anges i finansiella rapporter (Eilifsen 
et al., 2014, s. 81). Detaljgranskning delas in i substansinriktad granskning utav 
transaktioner och detaljgranskning i balanser av konton och uppgifter som anges i 
finansiella rapporter (Eilifsen et al., 2014, s. 81). Substansinriktad analytisk granskning 
innebär en utvärdering av finansiell information genom att analysera möjliga relationer 
såsom trender och andra förhållanden mellan både finansiell och icke-finansiell data 
(Eilifsen et al., 2014, s. 82). I många fall är det rimligt att göra både granskning av 
kontroll och en substansinriktad granskning samtidigt på samma dokument, vilket i så fall 
kan göras i granskningsmetoder med dubbla ändamål (Eilifsen et al., 2014, s. 82). The 
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) har i sin inspektion sett att när 
revisorer överväger om det förekommer bedrägeri, ofta dokumenterar detta genom att 
endast använda en standardiserad lista som checkas av (PCAOB, 2007). I vissa fall har 
PCAOB sett att revisorer misslyckats med att utöka revisionsgranskningen efter att de 
sett att det finns en bedrägeririsk. Istället genomförs granskning på ett mekaniskt sätt 
baserat på krav, utan att använda granskningsmetoder för att få en djupare insikt över 
bedrägeririsken (PCAOB, 2007).  
 
Revisionsstandard hjälper till att säkerhetsställa att revisionen av finansiella rapporter är 
konsekvent och grundlig. Detta för att kunna ge pålitliga omdömen och skapa kriterier för 
att sedan utvärdera kvaliteten av revisorns arbete mot dessa. International Auditing and 
Assurance Standards Board (IAASB) utvecklar och ger ut International Standards on 
Auditing (ISA) vilket är en internationell revisionsstandard som ska uppfyllas vid 
utförandet av en revision (Eilifsen et al., 2014, s. 45). Standarderna i ISA är generella 
vilket innebär att revisorn måste använda sitt eget omdöme för att utvärdera finansiella 
rapporter genom olika granskningar (Eilifsen et al., 2014, s. 45). Revisorsnämnden är en 
statlig myndighet som har två huvudsakliga uppgifter. Den ena är att säkersälla att det 
finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov, den andra uppgiften är att ha tillsyn 
över dessa kvalificerade revisorer. Revisorsnämnden är den organisation som arrangerar 
provtillfällen för revisorsexamen, samt prövar ansökningar om auktorisation och 
registrering av revisionsbolag (Revisorsnämnden, 2016). I Sverige är det enligt 1 § i 
Revisionslagen (SFS 1999:1079) Revisionslagen som ska användas för att besluta om 
revision av vissa fysiska och juridiska personer. Enligt 5 § i Revisionslagen (SFS 
1999:1079) ska revisorn i sin roll granska företagets årsredovisning, bokföring och 
företagsledningens förvaltning där god revisionssed bestämmer hur omfattande 
granskningen behöver vara. Det är Bokföringsnämnden som arbetar med att ta fram 
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regelverk för årsbokslut och årsredovisning för icke-noterade företag 
(Bokföringsnämnden, 2012, s. 1). Bokföringsnämnden är ett statligt expertorgan inom 
redovisning (Bokföringsnämnden, 2016a). Bokföringsnämnden ansvarar för att utveckla 
god redovisningssed, detta sker bland annat genom att ge ut allmänna råd samt 
informationsmaterial inom deras expertområde (Bokföringsnämnden, 2016a). 
 
Hela revisorskåren bör besitta en förebyggande roll i de organisationer som de arbetar 
med för att förebygga att ledningen inte kommer att missköta sig (Grossi, 2004, s. 96). 
Enligt Epstein & Marshall (1994, s. 60) behöver aktieägare och även andra utomstående 
parter kunna förlita sig på revisorns förmåga att bedöma information som kommer från 
ledningen. Detta i kombination med revisorns huvudsakliga syfte att kunna ge en 
försäkran om att den externa finansiella informationen som finns tillgänglig inte 
innehåller materiella fel (Epstein & Marshall, 1994, s. 60). Enligt en studie som är gjord 
av Baron och Myerson (1982, refererad i Dittmann 1999, s. 524) finns det en risk att 
informationsasymmetri uppstår när det finns en utomstående ägare. Denna risk innebär 
att den utomstående ägaren besitter mindre information än ledningen om resultatet för 
verksamheten och bolagets ställning (Eilifsen et al., 2014, s. 6-7). Enligt Baron och 
Myerson (1982, refererad i Dittmann 1999, s. 524) ökar detta risken att den utomstående 
ägaren blir ekonomiskt drabbad, denna risk kan minskas genom övervakning. Detta kan 
en revisor anlitas för (Dittmann, 1999, s.524).  
 
Vilka granskningsmetoder som involveras i revisionsinsatsen utifrån variablerna storlek, 
interna kontroller samt rådgivningsservice är intressant att undersöka för de intressenter 
som tar del av revisionen. Detta skulle dels vara intressant för bolaget som är klienten, 
eftersom de inte vill betala mer än nödvändigt för revisionen, men samtidigt behålla en 
hög kvalitet. Dopuch et al. (2003, s. 68) har hittat vissa bevis för att det finns viss 
ineffektivitet i framställningen av revisionen i ett urval från USA under 80-talet. Denna 
ineffektivitet är kostsam även för revisionsbyrån som utför revisionen eftersom att 
arbetstiden som går åt för att genomföra revisionen ökar och intäkterna för revisionen 
ökar inte i samma takt och därför måste revisionsbyrån själv bära en viss del av 
kostnaden för ineffektiviteten. Samtidigt försöker bolaget som revisionen utförs åt att 
minimera kostnaderna för revisionen med en fortsatt hög kvalitet (Dopuch et al., 2003, s. 
68). Även för övriga intressenter är det viktigt att veta att revisionen håller en hög kvalitet 
och att rätt granskningsmetoder är utförda, så att informationsrisken minimeras och att 
intressenterna kan lita på den finansiella informationen (Eilifsen et al., 2014, s. 6). 
Blokdijk et al. (2003, s. 24) menar att ett längre revisionsåtagande är förenat med mer tid 
spenderat på specifika revisionsgranskningsmetoder och det inte finns några tecken som 
tyder på ett lärande över tid, utan snarare ett tecken på att effektiviteten minskar. Detta är 
viktigt dels för revisorer som kan bli utkonkurrerad men även för klienter som bär 
kostnaderna för ineffektiviteten. 
 
Det praktiska problemet grundar sig i att intressenter vill ha en hög kvalitet på revisionen 
eftersom att de måste kunna lita på informationen som presenteras för att kunna fatta 
välgrundade ekonomiska beslut. Utöver det så vill klienten ha en hög kvalitet på 
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revisionen men utan att betala för mycket för onödig granskning. Historiskt sätt har det 
visat sig att skandaler har skett på grund av att revisorerna inte har uppmärksammat vissa 
brister hos deras klienter. Om de hade utfört rätt granskning så vore chansen större att de 
skulle uppmärksammat dessa brister, till exempel i fallet med Enron. Denna studie är 
ämnad till att ta reda på vilka olika granskningsmetoder som underlättar för revisorer vid 
en revision av K2-, K3- och K4-företag, klienter med olika grad av kvalitet på de interna 
kontrollerna och klienter som även har rådgivningsservice vilket också visat sig vara 
faktorer som påverkar vilka granskningsmetoder som används (Blokdijk et al., 2003).  
 

1.3	  Problematisering	  
 
Det har tidigare gjorts många studier på hur revisorns förmåga att vara oberoende 
påverkat revision och de konsekvenser det gett för samhället, till exempel i skandalen 
med Enron och Arthur Andersen (Öhman, 2007, s. 6). Det finns flera studier om de olika 
granskningsmetoderna (Rezaee et al., 2001, s. 157; Blokdijk, 2014, s. 185; McConnell Jr. 
& Schweiger, 2007, s. 22) och även flera studier om variabler som påverkar valet av 
granskningsmetoder (Blokdijk et al., 2003, s. 10; Blokdijk et al., 2003, s. 4; Hackenbrack 
& Knechel, 1997, s. 491). Det har däremot inte gjorts många studier om vilka 
revisionsgranskningsmetoder som revisorer använder sig av utifrån olika variabler. De 
riktlinjer som finns för revision är generella och det är upp till revisorerna att utföra de 
bäst lämpade granskningsmetoderna. Detta samtidigt som det finns tecken som tyder på 
att revisorer misslyckas med att använda rätt revisionsgranskningsmetoder efter att 
bedrägeririsk har identifierats.  
 
Blokdijk et al. (2003, s. 16-22) har hittat tio variabler som visat sig ha statistisk 
signifikant effekt på totala revisionstimmar samt mixen av dessa timmar. Dessa variabler 
är klientstorlek, klientkomplexitet, klienter från serviceindustrin, längden av revisorns 
åtagande med klienten, den grad till vilken revisorn litar på klientens interna kontroller, 
användning av affärsrisk baserat på revisionssätt, press från klienten över tid samt 
kostnader, risken för ledningsbedrägeri och mängden rådgivningsservice till ledningen 
som utförts för klienten under året (Blokdijk et al., 2003, s. 16-22). Klientens storlek och 
komplexitet är avgörande faktorer för antalet timmar vid en revision (Blokdijk et al., 
2003, s. 11). Även interna kontroller (Blokdijk et al., 2003, s. 19) och rådgivningsservice 
är avgörande faktorer (Blokdijk et al., 2003, s. 22). Hirst & Koonce (1996, s. 469) menar 
att storleken på klienten påverkar vilken substansinriktad granskning som utförs vid en 
revision. Blokdijk et al. (2003, s. 2) har kommit fram till att faktorer som påverkar mixen 
av de granskningar som utförs vid en revision undersökts består av olika klientegenskaper 
och revisionsåtagande. De menar dessutom att klientens storlek korrelerar med styrkan på 
de interna kontrollerna, antal transaktioner, den fysiska placeringen av bokföringen och 
komplexiteten av verksamheten. Det är till exempel mer sannolikt att större klienter har 
bättre struktur på deras interna kontroller. Det framkommer även att mindre klienter kan 
ha starka interna kontroller. En av respondenterna föredrar att använda sig av 
detaljgranskning (Tests of Details) för ett konto framför analytisk granskning (Analytical 
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Procedures), även fast det tar längre tid att genomföra detaljgranskning, under 
förutsättning att det går relativt snabbt att genomföra detaljgranskningen (Hirst & 
Koonce, 1996, s. 469). O’Keefe et al. (1994, s. 241) har undersökt relationen mellan 
klientens egenskaper mot det slag och den mix av arbetsresurser som används hos en 
revisionsbyrå för att med en önskad nivå av säkerhet kunna säga att klientens finansiella 
räkenskaper inte innehåller väsentliga felaktigheter. Av studien kan slutsatsen dras att 
storlek, komplexitet och risk förklarar ungefär 80 % av variationen för arbetade 
revisionstimmar. Revisionsinsatsen är en funktion av klientstorlek. Dessutom orsakas 
sambandet mellan revisionskostnader och storlek på klienten delvis av större användning 
av en låg nivå av professionell arbetstid när klientstorleken ökar (O’Keefe et al., 1994, s. 
260). Detta visar tydligt att storleken på bolag är något som påverkar vilken typ av 
revisionsinsats som kommer att genomföras.  
 
För att kunna undersöka hur storleken påverkar vilka granskningsmetoder som används 
måste storlek på bolag definieras. Generellt går det att dela in svenska företag beträffande 
deras redovisning i fyra olika kategorier, dessa är K1, K2, K3 och K4. Vilken kategori 
som ett företag tillhör beror främst på dess storlek samt vilken typ av juridisk form bolag 
har (Sundgren et al., 2013, s. 13-14). När en årsredovisning upprättas är K3 
huvudalternativet. Om ett företag klassas som ett mindre företag så finns det möjlighet att 
tillämpa K2 vid upprättande av årsredovisning (Bokföringsnämnden, 2012, s. 2). För de 
allra minsta företagen finns det även möjlighet att tillämpa K1 för att underlätta 
redovisningen. De företag som tillämpar K1 får istället för att avsluta året med en 
årsredovisning, avsluta året med ett förenklat årsbokslut (Bokföringsnämnden, 2012, s. 
2). De, oftast större, företagen som vill tillämpa internationella normgivningen IAS eller 
IFRS ska tillämpa K4. K4 omfattas inte av Bokföringsnämnden, utan följer istället de 
internationella normgivningarna (Skatteverket, 2015). Följaktligen är det lämpligt att 
använda dessa definitioner för klientstorlek då det är dessa gränser som gäller inom 
svensk lagstiftning. Företag som enligt 6 kap. 1 § Bokföringslagen (SFS 1999:1078) är 
skyldiga att avsluta räkenskapsåret med att upprätta en årsredovisning samt uppfyller 
minst två av följande tre krav är enligt lag tvingade att anlita en revisor enligt 
Revisionslag (1999:1079) 2 § 

1. medelantalet anställda är minst 3 under de två senaste åren 
2. balansomslutningen har uppgått till mer än 1,5 Mkr under de två senaste åren 
3. nettoomsättningen har uppgått till mer än 3 Mkr under de två senaste åren. 

Majoriteten av de företag som använder sig av K1 är enskilda näringsidkare med en 
omsättning som understiger 3 miljoner kronor (Sundgren et al., 2013, s. 13-14). Eftersom 
K1-bolag upprättar förenklade årsbokslut och därmed inte behöver anlita en revisor så är 
det därför mer intressant att endast titta närmare på skillnaderna i vilka 
granskningsmetoder som utförs mellan klientstorlekarna K2, K3 och K4. 
 
Det är även intressant att undersöka om den interna kontrollen hos ett företag påverkar 
vilka granskningsmetoder som revisorer använder eftersom att Bedard (1989, s. 61) 
menar att kvaliteten av de interna kontrollerna är en av den mest vanliga anledningen till 
att förändra vilka granskningsmetoder som används. Kaplan (1985, s. 14) menar att om 
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de interna kontrollerna hos ett företag är ineffektiva blir revisorn osäkrare på om 
finansiella rapporter stämmer överens med verkligheten. Vilken tillit som revisorn har för 
de interna kontrollerna är en av de variabler som i högst utsträckning påverkar vilka 
granskningsmetoder revisorn väljer att använda (Blokdijk et al., 2003, s. 4). Vid en högre 
grad av tillit till de interna kontrollerna, kommer revisorn att öka antalet timmar för 
samtliga faser vid en revision (Blokdijk et al., 2003, s. 9). Dessutom fann Blokdijk et al 
(2003, s. 19) att vid en högre grad av tillit till de interna kontrollerna har en signifikant 
påverkan på vilka granskningsmetoder som används vid en revision.  
 
Även rådgivningsservice är intressant att undersöka för att ta reda på om det har någon 
påverkan för vilka granskningsmetoder som revisorer använder sig av. 
Rådgivningsservice är en tjänst som samtliga Big-4 erbjuder till sina klienter. Fördelarna 
med rådgivningsservice för en klient beror till stor del på vilken kvalitet klienten har på 
deras interna kontroller (Abdel-Khalik, 1990, s. 298). För de klienter som har både 
revision- och rådgivningsservice leder det till att tiden för planering och riskbedömning 
minskar (Blokdijk et al., 2003, s. 22). Däremot menar Hackenbrack & Knechel (1997, s. 
491) att för de klienter som har både revision- och rådgivningsservice leder det till att 
tiden för revision tar längre tid än för de klienter som endast har revision. Davis et al. 
(1993, s. 142) menar att det finns ett positivt samband mellan revision- och 
rådgivningsservice. Detta samband innebär att när tiden för rådgivningsservice ökar, 
kommer tiden för revisionen även att öka.  
 
Det är flera variabler som har valts bort då de av olika anledningar inte anses vara 
intressanta, dessa variabler är: klientkomplexitet, risken för bedrägeri, längden på 
revisorns åtagande med klienten, revisorns kunskap om industrin, användning av 
affärsrisk baserat på revisionssätt och press från klienten över tid samt kostnader. 
 
Det teoretiska problemet grundar sig genomgående att det i tidigare studier har det visat 
sig att storlek, interna kontroller och rådgivningsservice är de faktorer som i störst 
utsträckning bestämmer i vilken utsträckning granskning utförs för klienter (Blokdijk et 
al., 2003). På grund av detta är det intressant att undersöka vilka 
revisionsgranskningsmetoder som faktiskt utförs för klienterna utifrån dessa variabler. 
Med denna studie kan ett hål i den akademiska litteraturen fyllas eftersom att det kan ge 
en förståelse för granskningsmetoderna i förhållande till varandra istället för separat. 
Tidigare inte har genomförts en studie som undersökt vilka revisionsgranskningsmetoder 
som genomförs för K2-, K3- och K4-företag, klienter med olika grad av kvalitet på de 
interna kontrollerna och klienter som även har rådgivningsservice. Det är intressant att 
undersöka detta område för att få kunskap om hur de olika granskningsmetoderna 
används och fungerar vid olika förutsättningar. 
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1.4	  Problemformulering	  
 
Detta leder vidare till problemformuleringen som är:  
 
Vilka granskningsmetoder genomförs vid en revision av bolag i olika storlek, med olika 
kvalitet på den interna kontrollen och om de har rådgivningsservice? 
 

1.5	  Syfte	  
 
Studiens syfte är att undersöka skillnader mellan vilka granskningsmetoder som revisorer 
väljer att genomföra för bolag i storlekarna K2, K3 och K4, vid olika kvalitet på klientens 
interna kontroller och om klienten får rådgivningsservice. Detta kommer att göras genom 
en kvantitativ studie där webbenkät enkäter kommer att skickas ut till samtliga 
auktoriserade revisorer i Sverige med frågor för att undersöka andelen tid som ägnas åt de 
olika granskningsmetoderna. Revisorsnämnden tillhandahåller namn och 
kontaktuppgifter för bland annat samtliga auktoriserade revisorer i Sverige. Per den 3 
februari 2016 innehöll denna lista 2 888 stycken namn med kontaktuppgifter på 
auktoriserade revisorer. Syftet med denna studie är således att undersöka och klargöra hur 
bolag av olika storlek, olika kvalitet på de interna kontrollerna och om klienten även har 
rådgivningsservice, påverkar hur stor andel tid som ägnas åt de granskningsmetoder som 
utförs för att undersöka vilka granskningsmetoder som utförs. Tidigare forskning har 
visat att klientstorlek, interna kontroller och rådgivningsservice är faktorer som i hög 
grad påverkar antalet revisionstimmar samt hur dessa timmar är fördelade över 
revisionens olika delar (Blokdijk et al., 2003), men inte vilka granskningsmetoder som 
faktiskt har utförts. Därför är det av intresse att undersöka vilka granskningsmetoder som 
utförs och vilka skillnader det finns. Genom att visa dessa skillnader kan en förståelse 
skapas för vilka granskningsmetoder som är bäst lämpad baserat på klientstorlek, interna 
kontroller och rådgivningsservice.  
 

1.6	  Avgränsningar	  
 
Denna studie kommer att avgränsas till att endast undersöka auktoriserade revisorer i 
Sverige från Revisorsnämndens register över auktoriserade revisorer per den 3 februari 
2016. Detta eftersom att de auktoriserade revisorerna i genomsnitt bör ha en bättre 
kännedom om de granskningsmetoder som bäst lämpar sig vid en revision, än vad 
revisorsassistenter har eftersom att auktoriserade revisorer har längre erfarenhet. Utöver 
denna avgränsning kommer studien även att avgränsas till att endast undersöka företag i 
storleksklasserna K2, K3 och K4. Detta eftersom att majoriteten av de företag som 
klassas som K1-företag inte lyder under revisionsplikten. Eftersom att dessa företag oftast 
är väldigt små företag så väljer många därför bort att ha en revisor.  
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Kapitel	  2.	  Vetenskaplig	  metod	  
 
I detta kapitel presenteras förförståelse samt förklaringar om filosofiska synsätt 
angående verklighetssyn och kunskapssyn. Detta kapitel innefattar även vilket 
angreppssätt som ligger till grund för studien och hur forskningsdesignen ser ut. 
Slutligen kommer litteratursökning och litteraturval att presenteras.  
 

2.1	  Förförståelse	  
 
Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 101) är förförståelsen den kunskap och erfarenhet 
som en forskare har inom det område som undersöks. Den förståelse som forskaren har är 
inte konstant utan ändras hela tiden i processen, men förförståelsen kan ses som en 
utgångspunkt för processen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101). Författarnas förförståelse 
i denna studie är främst från utbildningen på civilekonomprogrammet. Författarna har 
främst fått kunskap från kursen Accounting, Auditing and Control D och särskilt 
momentet Advanced Auditing. Även under kursen Redovisning C har författarna fått 
vissa grundläggande kunskaper om revision. Under momentet Advanced Auditing har 
författarna fått djupare förståelse för hur en revision genomförs och fått mer kunskap om 
ämnet genom att bland annat läsa vetenskapliga artiklar och litteratur.  
 
Det är viktigt att forskaren redogör för sin förförståelse för att forskningen ska hålla en 
god kvalitet. Personliga erfarenheter av betydelse måste tas upp för att dessa erfareneter 
inte ska hindra forskaren från att vara objektiv för observationer och resultat (Olsson & 
Sörensen, 2011, s. 101). Författarna har ingen direkt praktisk erfarenhet av ämnet 
revision. En av författarna har dock praktisk erfarenhet från att sköta ekonomin för ett 
mindre bolag. Eftersom författarna inte har någon direkt praktisk erfarenhet av ämnet är 
det extra viktigt att vara noggrann vid inläsning av litteratur, för att få en tillräckligt djup 
förståelse om ämnet. Författarnas objektivitet kommer inte att påverkas av praktisk 
erfarenhet då de inte har arbetat på revisionsbyrå tidigare och därmed inte har någon 
förutfattad bild av vilka granskningsmetoder som utförs vid en revision. 
 

2.2	  Ontologi	  
 
Ontologi handlar om olika sätt att se på verkligheten. Sociala föremål kan antingen 
uppfattas som objektiva och uppfattas av sociala aktörer som en yttre verklighet, eller så 
kan de uppfattas som konstruktioner av sociala aktörers handlingar och åsikter (Bryman, 
2011, s. 35). Denna verklighetssyn kan vara antingen objektivism eller konstruktionism 
(Bryman, 2011, s. 36). En objektivistisk verklighetssyn innebär alltså att sociala 
händelser och betydelsen av dessa händelser finns och är oberoende av att det finns 
sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 36). En konstruktionistisk verklighetssyn innebär 
däremot att sociala händelser och betydelsen av dessa inte är givna på förhand utan de 
orsakas av sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 37). Jonassen (1991, s. 12) anser att den 
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vanligaste uppfattningen av hur ett objektivistiskt perspektiv uppfattas är “överföring av 
kunskap”. Johansson-Lindfors (1993, s. 42-43) menar att det finns argument både för att 
se på omvärlden som både objektiv såväl som subjektiv och/eller som en social 
konstruktion. Vilken syn som är den rätta går inte att säga, utan bestäms helt av den 
ontologiska grundhållningen till den frågeställning som författarna har.  
 
Denna studie görs med en objektivistisk verklighetssyn eftersom där de som ingår i 
verkligheten också anpassar sig efter denna verklighet. Då verklighetssynen är 
objektivistisk, är en kvantitativ studie bäst lämpad. Detta då studiens syfte är att se 
skillnader mellan de granskningsmetoder som genomförs för bolag av olika storlek, olika 
kvalitet på interna kontroller och om de får rådgivningsservice eller inte och därmed se 
om det finns samband mellan den utförda granskningen och storlek på bolag, snarare än 
att se vad eventuella skillnader beror på. Verklighetssynen är att revisorerna utför den 
granskning de gör för bolag utifrån det regelverk och standarder som finns och tar sedan 
beslut med ett eget omdöme anpassat efter detta med en anpassning efter verkligheten.  
 

2.3	  Epistemologi	  
 
Epistemologi är den kunskapsteoretiska synvinkeln, det vill säga synen på vad som anses 
vara kunskap inom ämnet. Fokus ligger vid om den sociala verkligheten kan och bör 
studeras på ett naturvetenskapligt sätt (Bryman, 2011, s. 29). Bryman & Bell (2011, s. 36-
38) tar upp tre olika synsätt: positivism, realism och interpretativism. Positivism är ett 
kunskapsteoretiskt synsätt som innebär att metoderna ska vara naturvetenskapliga när den 
sociala verkligheten studeras (Bryman & Bell, 2011, s. 36). Vid ett positivistiskt 
kunskapsteoretiskt synsätt så kan endast det som kan bekräftas med sinnen ses som riktig 
kunskap. Hypoteser ska testas för att kunna dra slutsatser, fakta samlas in och 
vetenskapen ska vara objektiv (Bryman & Bell, 2011, s. 36). Realism är likt positivism i 
de angreppssätt som används, men med tillägget att det finns en yttre verklighet som 
skiljer sig från denna att uppmärksamma (Bryman & Bell, 2011, s. 37). Interpretativism 
är ett kunskapsteoretiskt synsätt som är utifrån ett tolkningsperspektiv som tar hänsyn till 
skillnad mellan människor och naturvetenskap för en subjektiv innebörd. Ett fjärde 
kunskapsteoretiskt synsätt är pragmatism som är en blandning av ett naturvetenskapligt 
och ett tolkande synsätt (Saunders et al., 2012, s. 130). 
   
Denna studie utgår från positivismens kunskapsteoretiska synsätt. Detta då hypoteser ska 
testas för att kunna dra slutsatser om vilka revisionsgranskningsmetoder som används vid 
revision av bolag i olika storlekar, med olika kvalitet på interna kontroller och om de har 
rådgivningsservice. Hypotesprövning är ett naturvetenskapligt sätt snarare än ett tolkande 
sätt och passar därför för ett positivistiskt synsätt. Johansson-Lindfors (1993, s. 32) 
menar att den som forskar redan har en kunskapssyn när problemformuleringen görs, 
även om forskaren kan vara omedveten om detta. Studiens problemformulering är 
utformad för en kvantitativ studie med hypoteser och datainsamling genom enkäter för att 
kunna dra slutsatser på ett objektivt sätt, vilket är ett ytterligare argument för 
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positivismen. Studien genomförs med en objektivistisk verklighetssyn där revisorerna 
som ingår i verkligheten anpassar sig efter denna verklighet med den revisionsstandard 
som finns. På grund av den objektivistiska verklighetssynen blir ett positivistiskt 
kunskapsteoretiskt synsätt naturligt då vilka granskningsmetoder som utförs kan testas på 
ett naturvetenskapligt sätt.  
 

2.4	  Forskningsansats	  
 
För att ta sig an samhällsförhållanden på ett systematiskt sätt så finns det två 
huvudsakliga angreppssätt, bevisande eller upptäckande (Holme & Solvang, 1997, s. 51). 
Angreppssättet av en studie kan vara antingen deduktivt eller induktivt (Bryman, 2011, s. 
26). Ett tredje angreppssätt är abduktivt som kombinerar både det deduktiva och det 
induktiva. Detta angreppssätt utgår från en observation för att sedan försöka hitta teori för 
varför observationen ägt rum (Saunders et al., 2012, s. 147). 
 
Kortfattat så går det att säga att ett deduktivt angreppssätt förknippas med att forskningen 
utgår från teori till empiri, medan ett induktivt angreppssätt är motsatsen till det 
deduktiva angreppssättet (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Generellt går det att säga att 
ett deduktivt angreppssätt sammankopplas med den objektiva verklighetsuppfattningen, 
medan ett induktivt angreppssätt sammankopplas med den subjektiva 
verklighetsuppfattningen (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Eftersom en frågeställning 
som har en objektivistisk verklighetssyn har valts så är ett deduktivt angreppssätt att 
föredra framför ett induktivt angreppssätt. Ett deduktivt angreppssätt kräver oftast att 
forskarna har en positivistisk kunskapssyn och en problemställning som är väl avgränsad 
och går att formulera i operationaliserbara modeller (Johansson Lindfors, 1993, s. 56). Då 
studien syftar till att testa olika hypoteser genom att samla in fakta, det vill säga gå från 
teori till empiri, och dessutom är problemställningen väl avgränsad med en positivistisk 
kunskapssyn så bör angreppssättet vara deduktivt.  
 
Ett deduktivt angreppssätt går ut på att en teori eller modell skapas genom bland annat att 
studera tidigare litteratur. Denna teori eller modell ska på bästa möjligt sätt avbilda en 
verklighet (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). En förutsättning för att kunna testa en teori 
eller modell är att forskarna väljer ut olika variabler som de vill testa, dessa variabler ska 
sedan vara möjliga att mäta genom olika statistiska analysmetoder. När detta är gjort och 
en teori eller modell är redo att testas, samlas empirisk data in för att sedan analyseras 
med hjälp av en statistisk analysmetod. Denna empiri används sedan för att testa de 
hypoteser som forskarna har (Johansson Lindfors, 1993, s. 56).  
 
Det deduktiva angreppssättet är passande då litteratur kommer att studeras och utifrån 
detta söks teorier som kan utvecklas och sedan användas som utgångspunkt vid 
utformandet av ett frågeformulär. Detta frågeformulär avser att testa de hypoteser som 
har ställts upp, genom enkäter till auktoriserade revisorer.  
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2.5	  Forskningsdesign	  
 
Vid genomförandet av en studie så ligger en forskningsdesign som grunden för hur 
insamling av data och analys av data ska genomföras. Valet av forskningsdesign beror på 
vilka val som gjort vid prioriteringen av generaliserbarheten av studien, de sociala 
företeelser samt sambandet mellan dessa, de kausala sambanden mellan olika variabler 
och förståelsen för olika beteenden (Bryman, 2011, s. 48).  
 
En studies metod kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Enligt Bryman (2011, s. 40) 
beskrivs en kvantitativ forskning som en forskningsstrategi med betoning på 
kvantifiering, medan en kvalitativ forskning kan uppfattas som en forskningsstrategi där 
vikten läggs på ord istället för kvantifiering. Uppfattningen om den kvantitativa 
forskningen bygger på den sociala verklighetssynen objektivism med en 
kunskapsteoretisk inriktning som är naturvetenskaplig och en deduktiv inriktning i 
relationen till teori (Bryman, 2011, s. 40). Den kvalitativa uppfattningen bygger på den 
sociala verklighetssynen konstruktionism med ett tolkande synsätt och en induktiv 
inriktning i relationen till teori (Bryman, 2011, s. 40). Denna studie genomförs med en 
kvantitativ metod utifrån den problemformulering som ställts för att undersöka vilka 
granskningsmetoder som används vid revision av bolag i olika storlek. 
 
Holme (1997, s. 157) menar att den kvantitativa metoden har visat sig fungera väl för att 
beskriva samhälleliga förhållanden. Enligt Bryman (2011, s. 168) strävar forskare med en 
kvantitativ forskningsdesign efter att kunna säga i vilken utsträckning de kan generalisera 
sina resultat till andra grupper. När en kvalitativ forskningsdesign tillämpas så kan inte 
resultatet generaliseras eftersom att det generellt inte går att generalisera resultatet från 
kvalitativa undersökningar då ett fåtal intervjuer sällan kommer representera en hel 
population (Bryman, 2011, s. 369). Eftersom det är viktigt att kunna generalisera 
resultaten är det nödvändigt att ha ett deduktivt angreppssätt samt att forskningsdesignen 
är kvantitativ till sin art.  
 
Den kvantitativa metod som används i denna studie är enkäter. Enligt Bryman (2011, s. 
63) ingår enkäter som en metod inom tvärsnittsdesign. När en tvärsnittsdesign tillämpas 
så samlas data in ifrån flera fall för att kunna kvantifiera det insamlade data. Detta för att 
sambandsmönster mellan variabler ska kunna hittas. Data samlas oftast in vid ett visst 
tillfälle (Bryman, 2011, s. 64). Denna studie utförs med hjälp av en tvärsnittsdesign med 
enkäter, vilket är lämpligt i en kvantitativ studie som avser att samla in data från ett stort 
antal individer för att sedan analysera data. I denna studie ska ett stort antal auktoriserade 
revisorer besvara ett flertal frågor, den metod som är bäst lämpad för denna studie blir 
således metoden enkät.  
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2.6	  Litteratursökning	  och	  källkritik	  
 
Litteratursökning kan likställas med den kvalitativa forskningsprocessens metod eller 
observation. Oftast så består data av primärdokument eller originalartiklar. Vid en 
litteratursökning av primärdokument så används vanligtvis källor så som böcker, 
bokkapitel, vetenskapliga tidskriftsartiklar, rapporter, monografiserier, konferensbidrag, 
offentliga utredningar och avhandlingar (Backman, 2008, s. 76). Denna typ av 
litteratursökning går att utföra via en dator i ett bibliotek eller via en dator från hemmet 
om tillgång till en litteraturdatabas finns (Backman, 2008, s. 167).  
 
Källkritik kan riktas mot både teorisökning och teorianvändning. För teorisökning 
handlar det om att fastställa utgångspunkterna för teorivalet samt om teoriurval 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 87). Medan teorianvändningen handlar om att ta ställning 
till ursprunget, den empiriska grunden och aktualiteten (Johansson Lindfors, 1993, s. 88). 
Fastställandet av teorivalet som i hög grad förknippas med problemformuleringen och 
som ger en indikation för vilket teoriområde som forskaren bör hämta information från 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 87). Teorisökningen handlar om att på ett systematiskt sätt 
söka efter relevant litteratur och andra källor, samt att ha förmågan att veta när sökningen 
kan avslutas. Ett systematiskt sökande kan fungera så att den sökande använder ett antal 
index och sökområden i olika dataregister, samt gå igenom dessa systematiskt under en 
period (Johansson Lindfors, 1993, s. 88).  
 
Vid val av teori används litteratur som på något sätt förknippas med 
problemformuleringen. Denna litteratur har hittats genom systematisk sökning via 
databaser som Umeå universitetsbibliotek tillhandahåller samt Umeå universitetsbibliotek 
egna sökfunktioner. De databaser som använts genom Umeå universitetsbibliotek är 
Scopus och Business Source Premier (EBSCO). Utöver dessa databaser har även Google 
Scholar använts. De artiklar som använts kommer från tidskrifter som Auditing: A 
Journal of Practice & Theory, International Journal of Auditing, Journal of 
Accountancy, The Accounting Review, Journal of Accounting Research, Contemporary 
Accounting Research och The CPA Journal. Exempel på sökord som använts för att hitta 
akademiska artiklar är substantive procedures, analytical procedures, risk assessment, 
tests of controls, the mix of audit procedures, audit procedures, professional skepticism 
och auditor’s role. Även olika kombinationer av dessa sökord har använts. Några artiklar 
har även hittats genom referenslistor i andra vetenskapliga artiklar. 
 
För teorianvändningen är ursprunget en väsentlig fråga att ta ställning till. Det är viktigt 
att ta reda på om källorna är första- eller andrahandskällor vid teoriuppbyggnaden. I 
möjligaste mån ska författaren undvika att använda sig av andrahandskällor, på grund av 
att detta kan leda till förvrängning av ursprungsförfattaren (Johansson Lindfors, 1993, s. 
88-89). I studien har två sekundärkällor använts. Den ena var en ursprungskälla från år 
1933 och därmed gick det inte att få tag i artikeln. I det andra fallet var det en liknande 
situation där det inte gick att få tag i ursprungskällan från år 1982. Det är dock endast två 
sekundärkällor som använts och det bör därför inte ha förvrängt teoridelen av uppsatsen. 
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Även den empiriska grunden har betydelse för hur relevant ett verk är, det är däremot 
svårt att ta ställning hur relevant ett verk är (Johansson Lindfors, 1993, s. 89). Det tredje 
och sista väsentliga förhållandet att ta ställning till är aktualiteten för de olika verk som 
teorin baseras på. Ett vanligt förekommande problem i dag är att gamla och i många fall 
bra verk inte används på grund av att det finns senare verk. Forskaren bör söka bland de 
senaste och mest aktuella verken, men de behöver inte alltid vara bättre än de äldre 
verken (Johansson Lindfors, 1993, s. 89-90). Det är även viktigt att objektiviteten och 
validiteten bedöms i de källor som används i studien då det kan ha en stor påverkan på 
studiens kvalitet (Patel & Davidson, 2011, s. 69). Den störta delen av teorikapitlet består 
av fackligt granskade artiklar och dokument som getts ut av myndigheter, men även en 
doktorsavhandling har använts. Både aktuella och äldre verk har använts. Dock ligger 
tyngdpunkten på nyare verk i och med att aktualiteten för dessa är starkare. Eftersom att 
vissa teorier är äldre, är ofta möjligheterna begränsade för att hitta dessa verk. I och med 
detta fanns inte någon annan möjlighet än att referera till andrahandskällor i ett fall, men 
detta har dock i övrigt undvikits.  
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Kapitel	  3.	  Teoretisk	  referensram	  
 
I detta kapitel finns en genomgång av revisorns roll och de granskningsmetoder som en 
revisor använder. Faktorer som påverkar valet av dessa granskningsmetoder inkluderas 
här samt hur granskningsmetoder kan utföras för att hålla en hög kvalitet. Sammantaget 
ges här en bild av tidigare forskning inom området. 
 

3.1	  Revisorns	  roll	  
 
I en klassisk artikel från 1933 av Carr-Saunders och Wilson (1933, refererad i Wallerstedt 
2001, s. 845), beskrivs revisorns roll så som: 

“bolagets revisor har en finkänslig ställning, därför att han är utsedd av 
aktieägarna för att vara en "vakthund". Samtidigt som revisorns roll kräver 
ett nära samarbete med styrelsen. Det är viktigt att som revisor kunna stå 
emot trycket som kan uppkomma, varesig om det gäller revisorns certifikat 
eller om räkenskaperna har presenterats på rätt sätt.” 

Denna beskrivning passar fortfarande väl in på revisorns roll i dagens samhälle, även fast 
denna beskrivning är över 80 år gammal. Denna beskrivning innefattar ett av de 
viktigaste egenskaperna som en revisor bör besitta, att vara oberoende.  
 
Enligt en definition av Mednick (1986, s. 70) ska revisorn granska de finansiella 
rapporter som bolaget presenterar och uttrycka sin åsikt huruvida de finansiella 
rapporterna presenteras i enlighet med god redovisningssed. Även denna definition menar 
att revisorn ska vara oberoende. Svensk lagtext beskriver även vad revisorns roll bör 
vara, enligt 5 § Revisionslag (1999:1079) är revisorns roll att granska årsredovisning, 
bokföring och ledningens förvaltning. Revisorns granskning ska vara tillräckligt 
omfattande som god revisionssed kräver. Det är med andra ord inte nödvändigt att 
granska samtliga dokument eller transaktioner som berör bolaget, då detta skulle vara 
alldeles för kostsamt för revisorns klient. Enligt Eilifsen et al. (2014, s. 6) innebär 
revisorns roll att revisorn ska granska de finansiella rapporterna för att sedan avgöra om 
dessa överensstämmer med de krav som ställs enligt kontraktet mellan ledningen och den 
utomstående ägaren. 
 
Det dessa fyra olika definitioner har gemensamt om vad revisorns roll innebär, är att 
revisorn ska granska de finansiella rapporterna. Revisorns arbete innefattar även att den 
granskning som utförs ska vara tillräckligt omfattande som god redovisningssed kräver. 
Utöver detta bör även revisorn vara oberoende i sin roll. En revisor som inte är oberoende 
skapar ett väldigt litet värde för bolagets intressenter eftersom att det inte går att lita på att 
den information som bolaget presenterar även överensstämmer med verkligheten. Genom 
att läsa dessa fyra olika definitioner som har presenterats under olika årtionden, går det 
att konstatera att revisorns roll inte har förändrats nämnvärt under de senaste 80 åren. 
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Det finns utöver de egenskaper som ovan har nämnts som viktiga för en revisor, även 
andra egenskaper som en revisor bör besitta för att kunna genomföra en väl genomförd 
revision. En av dessa egenskaper är professionell skepticism. Enligt AU sektion 316 
(AICPA, 2002, s. 1724) handlar professionell skepticism om att besitta en attityd som 
innefattar ett ifrågasättande sinne samt att kritiskt kunna granska revisionsbevisen. 
Brown-Liburd et al. (2013, s. 312) menar att professionell skepticism är en viktig del av 
en revision eftersom att en revisor som är skeptisk kommer att öka sin objektivitet och 
kommer även att vara mer oberoende som revisor. En oberoende revisor är en 
förutsättning för att skapa trovärdig information till intressenterna, detta är någonting som 
enligt agentteorin skapar en efterfrågan för revisorer i en ekonomi där det förekommer att 
en utomstående ägare av ett bolag anställer en person för att sköta bolaget. 
 

3.2	  Agentteori	  
 
Agentteorin beskriver problemet som uppstår när en utomstående ägare anställer en agent 
(chef) för att sköta den utomstående ägarens bolag (Eilifsen et al., 2014, s. 6). Enligt en 
studie som är gjord av Baron och Myerson (1982, refererad i Dittmann 1999, s. 524) 
uppstår en risk när en utomstående ägare delegerar en uppgift till en agent som besitter 
mer information än den utomstående ägaren. När detta sker så uppstår ofta 
informationsasymmetri mellan den utomstående ägaren och agenten. Med 
informationsasymmetri menas att agenten besitter mer information om resultatet för 
verksamheten och den finansiella ställningen för bolaget, än vad den utomstående ägaren 
av bolag har (Eilifsen et al., 2014, s. 6-7). Baron och Myerson (1982, refererad i 
Dittmann 1999, s. 524) menar att denna risk innebär att det finns en ökad risk att agenten 
kommer utnyttja situationen eftersom att det förekommer informationsasymmetri. Detta 
kan leda till att den utomstående ägaren blir ekonomiskt drabbad. Baron och Beskanko 
(1984, refererad i Dittmann 1999, s. 524) menar att risken att detta uppstår går att 
minimera genom att övervaka agenten. Övervakningen av agenten kan den utomstående 
ägaren utföra själv, alternativt kan en oberoende revisor utföra denna övervakning 
(Dittmann, 1999, s.524). Anledningen till att informationsasymmetri uppstår beror ofta på 
att den utomstående ägaren och agenten inte alltid har samma mål. Detta eftersom att 
båda parterna helst vill maximera deras egen nytta framför den andres nytta (Eilifsen et 
al., 2014, s. 6). Denna intressekonflikt i samband med informationsasymmetrin skapar en 
informations risk mellan den utomstående ägaren och agenten (Eilifsen et al., 2014, s. 7). 
Genom att anlita en revisor går det att minska informationsrisken mellan den 
utomstående ägaren och agenten (Eilifsen et al., 2014, s. 6). Eftersom att en revisor bland 
annat kommer att granska de finansiella rapporterna som agenten presenterar och 
uttrycka sig om huruvida dessa rapporter överensstämmer med god redovisningssed, 
kommer den utomstående ägaren att erhålla mer pålitlig information om resultatet för 
verksamheten och den finansiella ställningen och därmed kommer informationsrisken att 
minska. 
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Agentteorin behöver inte endast betyda att agenten försöker öka sin egen nytta genom att 
till exempel köpa inventarier som inte behövs för att utveckla bolaget eller att agenten tar 
hem saker som tillhör bolaget, utan tillåtelse. Enligt Coletta (2013, s. 308) kan 
agentteorin även handla om att agenten har en annan uppfattning än den utomstående 
ägaren har när det gäller vilka olika produktionsprocesser som bör användas. Den 
utomstående ägaren vill självklart att bolaget ska producera deras produkt till så låg 
kostnad som möjligt, givet de specifika egenskaperna som hör till produkten. 
Intressekonflikten kan i detta läge vara att agenten anser att denna produkt bör produceras 
på ett annorlunda sätt för att öka kvaliteten på produkten. Detta kan komma att öka 
kostnaden för att producera produkten och därmed försämra bolagets styrka.  
 
I situationer där det förekommer både en intressekonflikt och informationsasymmetri 
ökar risken för att agenten kommer att handla i eget intresse för att öka sin egen nytta på 
bekostnad av den utomstående ägaren. Ett effektivt sätt att förhindra detta är att anlita en 
oberoende revisor som granskar bolaget och därmed även agentens agerande. Genom att 
anlita en oberoende revisor kommer inte agenten att känna sig övervakad av den 
utomstående ägaren eftersom att det finns väldigt många anledningar till att anlita en 
oberoende revisor. En oberoende revisor samlar in revisionsbevis som ska ligga till grund 
för revisionsberättelsen, dessa bevis går att sampla in genom olika 
revisionsgranskningsmetoder. 
 

3.3	  De	  olika	  revisionsgranskningsmetoderna	  
 
Det finns tre olika typer av generella revisionsgranskningsmetoder, dessa är 
riskbedömning (Risk Assessment), granskning av kontroller (Tests of Controls) och 
substansinriktad granskning (Substantive Procedures) (Eilifsen et al., 2014, s. 80). Enligt 
ISA 500 paragraf 1 (2009) är ISA 500 den revisionsstandard som gäller för vad 
revisionsbevis består av och hur revisorn behöver utföra revisionsgranskningsmetoder för 
att kunna dra slutsatser om redovisningen. Rezaee et al. (2001, s. 152) beskriver 
revisionen som en process som börjar med att planera revisionsåtagandet där även 
analytisk granskning ingår. Nästa steg är att undersöka de interna kontrollerna genom att 
utföra granskning av kontroller och bedöma kontroll risken (Rezaee et al., 2001, s. 152). 
Det tredje steget är att utföra kontinuerlig substansinriktad granskning med 
detaljgranskning av transaktioner. Vid slutet på året genomförs substansinriktad 
granskning för kontobalanser och resultatet där även analytisk granskning utförs (Rezaee 
et al., 2001, s. 152). Det sista steget är helt enkelt att slutföra revisionen och ge ute en 
revisionsrapport (Rezaee et al., 2001, s. 152). ISA 500 paragraf 4 (2009) menar att 
revisorn ska anpassa och utföra granskning på ett sätt som gör att revisorn kan få 
tillräckligt med revisionsbevis för att kunna dra slutsatser för att forma en åsikt. Enligt 
ISA 500 paragraf A2 (2009) så kan granskning användas för att samla revisionsbevis och 
dessa granskningsmetoder kan inkludera inspektion, observation, bekräftelse, att göra om 
beräkningar, att göra om en prestation och analytisk granskning och ofta i kombination, 
samt att ställa frågor. Att endast ställa frågor ger dock inte tillräckligt med revisionsbevis 
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för att kunna konstatera att det finns materiella fel. Vidare konstaterar ISA 500 paragraf 
A10 (2009) att revisionsbevis går att samla in med granskningsmetoderna 
riskbedömning, granskning av kontroller och substansinriktad granskning som inkluderar 
detaljgranskning och substansinriktad analytisk granskning. 
 
Figur 1 visar på ett överskådligt sätt vilka granskningsmetoder som revisorer använder. 
 

 
Figur 1. Granskningsmetoder som revisorer använder. 

3.3.1	  Riskbedömning	  
 
Enligt ISA 315 paragraf 1 (2009) så behandlar standarden ISA 315 revisorns ansvar att 
identifiera och bestämma de risker för materiella fel som finns i de finansiella rapporterna 
genom att få en förståelse för företaget och företagets miljö, inkluderat interna kontroller. 
ISA 315 paragraf 3 (2009) konstaterar att revisorn ska identifiera och fastställa de risker 
som finns för materiella fel orsakat av både bedrägeri och misstag, både för finansiella 
rapporter och för påståenden (Assertions). Revisorn ska skapa och implementera en bas 
för att hantera de bedömda riskerna för materiella fel. Munteanu (2015, s. 104) kommer 
fram till att det finns ett behov för en tydlig överblick av ett bolags risker och de 
kontroller som de implementerar för att kunna utvärdera de interna kontrollerna, 
riskhanteringen samt redovisningen. På grund av detta ska revisorn identifiera och 
bedöma de risker som finns för materiella fel och därmed ge en bas för att sedan kunna 
hantera dessa risker (Munteanu, 2015, s. 104). Risker för materiella fel kan uppkomma på 
grund av bedrägeri eller misstag och därför måste revisorn utföra granskning i form av 
riskbedömning för att säkerställa att de finansiella rapporterna inte innehåller materiella 
fel (Munteanu, 2015, s. 104). McConnell Jr. & Schweiger (2007, s. 22) beskriver 
riskbedömningen i en revision som en process som börjar med att revisorn får en 
förståelse för klienten och klientens miljö med dess interna kontroller. Efter detta 
bedömer revisorn de risker som finns i klientens finansiella rapporter huruvida det finns 
materiella fel. Efter att ha bedömt dessa risker länkar revisorn dem till möjliga 
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granskningsmetoder (McConnell Jr. & Schweiger, 2007, s. 22). Enligt Eilifsen et al. 
(2014, s. 81) används riskbedömning för att revisorn ska få en förståelse för klienten, 
klientens miljö och de interna kontroller som klienten har. För att kunna bedöma risken 
för materiella fel ordentligt utför revisorn riskbedömning. Detta då revisorn behöver 
skapa sig en förståelse för ledningens mål och strategier och relaterade affärsrisker som 
kan leda till materiella fel (Eilifsen et al., 2014, s. 100). ISA 315 paragraf 5 (2009) anger 
att revisorn ska utföra riskbedömning för att skapa en bas för identifieringen och 
fastställandet av risker för materiella fel i finansiella rapporter och i enskilda påståenden. 
Dessa riskbedömningsmetoder enskilt ger dock inte tillräckligt med bevis för att revisorn 
ska kunna forma en åsikt. Enligt ISA 315 paragraf 6 (2009) ska dessa 
riskbedömningsmetoder bestå av att ställa frågor till ledningen och andra inom företaget 
som kan besitta information som hjälper till att fastställa riskerna för materiella fel från 
bedrägeri eller misstag, analytisk granskning samt observationer och inspektioner. 
 
Blay et al. (2007, s. 150) har undersökt sambandet mellan revisorers preliminära 
bedömningar om sina klienters förmåga att fortsätta driva företaget och bedrägeririsk. De 
har undersökt sambandet mellan riskbedömning och revisionsbevis genom att länka dessa 
två risker till de insamlade revisionsbevisen och sedan granskat om bevisen är en del av 
revisorns bedömda risk för materiella fel (Blay et al., 2007, s. 150). Resultaten visar att 
bedrägeririsk och risken för att företaget inte ska kunna fortsätta driva företaget ökar tron 
på insamlade revisionsbevis (Blay et al., 2007, s. 160). Low (2004, s. 214) har undersökt 
effekten av revisorns industrispecialisering i riskbedömning och planering samt 
känsligheten för revisorns planeringsbeslut från riskbedömningen (Low, 2004, s. 214). 
Resultatet visar att revisorns kunskap om klientens industri gör att revisorn bättre kan 
bedöma riskerna som kan associeras med klienten (Low, 2004, s. 214). En revisor som är 
specialiserad på klientens industri kan på ett bättre sätt urskilja olika nivåer av 
revisionsrisk än en revisor som inte är specialiserad på klientens industri. Detta innebär 
att industrispecialiserade revisorer bättre kan bedöma vilka områden i revisionen som 
kräver uppmärksamhet och resurser när revisionen planeras (Low, 2004, s. 214). 
Revisorns kunskap om industrin påverkar planeringsbesluten på olika sätt. Det påverkar 
dels i vilken utsträckning revisorer ändrar sina tidigare granskningsmetoder, kvaliteten i 
dessa granskningsmetoder samt känsligheten för risk (Low, 2004, s. 214-215). 
 
McConnell Jr. & Schweiger (2007, s. 22) fastslår att revisorn ska samla in information 
genom att utföra riskbedömning och därmed samla in bevis för att utvärdera 
konstruktionen och implementeringen av kontroller för att stödja denna riskbedömning. 
Denna riskbedömning kan bestå av att göra förfrågningar, observationer, inspektion av 
dokument och rapporter samt att spåra transaktioner (McConnell Jr. & Schweiger, 2007, 
s. 22). En typ av riskbedömning innebär alltså att ställa frågor till ledningen, övrig 
personal hos klienten och till andra utomstående (Eilifsen et al., 2014, s. 101). Revisorn 
kan få information om klienten och dess miljö genom att ställa frågor till ledningen, men 
genom att ställa frågor till andra inom bolaget kan revisorn också få ett annat perspektiv 
som kan skilja sig från ledningens (Eilifsen et al., 2014, s. 101). Revisorn kan även ställa 
frågor till styrelsen, till de som sköter den interna revisionen om hur väl kontroller 
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fungerar, de som ansvarar för redovisningen och bokför transaktioner, juridiska 
rådgivare, produktion, marknadsföring, försäljning och annan personal (Eilifsen et al., 
2014, s. 101). Även andra utomstående kan revisorn ställa frågor till för att få information 
som kan upptäcka bedrägeri, såsom kunder, leverantörer eller värderingsexperter 
(Eilifsen et al., 2014, s. 101). Att enbart ställa frågor är dock inte tillräckligt för revisorn 
för att kunna bedöma riskerna (McConnell Jr. & Schweiger, 2007, s. 22). En typ av 
riskbedömning är observation och inspektion. Detta kan innebära att revisorn observerar 
klientens aktiviteter och förfaranden eller besöker klientens lokaler och fabriker. Det kan 
även innebära inspektion av olika dokument, rapporter, uppgifter och manualer över 
interna kontroller (Eilifsen et al., 2014, s. 101). McConnell Jr. & Schweiger (2007, s. 22) 
menar att revisorn skaffar en förståelse för interna kontroller genom att utvärdera 
designen av kontrollerna för att sedan bedöma om dessa kontroller har implementerats. 
Genom att göra detta kan revisorn identifiera potentiella materiella fel och faktorer som 
påverkar risken för fel, för att sedan kunna utveckla vilka typer av granskning av 
kontroller och substansinriktad granskning som bör genomföras (McConnell Jr. & 
Schweiger, 2007, s. 22). Analytisk granskning kan också användas som riskbedömning 
då finansiell information värderas genom att analysera möjliga relationer mellan 
finansiell och icke-finansiell data. Detta kallas ibland även för preliminära analytisk 
granskning och revisionsstandard kräver att det ska ingå som riskbedömning (Eilifsen et 
al., 2014, s. 101). En preliminära analytisk granskning är användbar för att hitta ovanliga 
transaktioner eller händelser och belopp, relationer och trender som kan påverka hur 
revisionen sedan planeras då det ger bra indikationer (Eilifsen et al., 2014, s. 101). Hirst 
& Koonce (1996, s. 461) skriver att planeringen av analytisk granskning görs genom att 
titta på oväntade förändringar i de finansiella rapporterna i kontobalanser samt relationer 
som har influerad riskbedömningen och revisionsplanen. Analytisk granskning används i 
planeringsstadiet för att få en förståelse för klientens företag så att risker kan bedömas 
och för att sedan utveckla revisionsplanen (Hirst & Koonce, 1996, s. 461). O’Donnell & 
Perkins (2011, s. 282) har i en studie kommit fram till att en användning av 
presentationsformat som illustrerar mönster av associationer mellan olika konton kan 
hjälpa revisorer att känna igen bevis som ökar risken för att det finns finansiella 
felaktigheter. En användning av kausala diagram kan hjälpa revisorer att känna igen 
mönster med fluktuering genom analytisk granskning (O’Donnell & Perkins, 2011, s. 
282). Enligt Hirst & Koonce (1996, s. 461) baseras planen på tidigare utförd revision och 
det är oftast en högre chef som utför den analytiska granskningen. Planeringen utförs ofta 
på klienternas kontor för att lättare kunna ställa frågor. För mindre revisioner utförs dock 
planeringen oftare på revisionsbyrån. För större företag görs planeringen tidigare på året, 
medan för mindre företag görs planeringen lite senare på året. Till stor del består 
analytisk granskning i planeringen av att ställa frågor (Hirst & Koonce, 1996, s. 462). 
Knapp & Knapp (2001, s. 34) menar att revisorns erfarenhet påverkar riskbedömningen. 
Revisorer med chefspositioner har visat sig vara effektivare på att bedöma risk än seniora 
revisorer (Knapp & Knapp, 2001, s. 34). Revisorer med chefspositioner bedömer risken 
som högre när det faktiskt finns bedrägeri och risken lägre när det inte finns bedrägeri 
medan seniora revisorer inte ser någon signifikant skillnad i sin bedömning när det finns 
bedrägeri och när det inte finns bedrägeri (Knapp & Knapp, 2001, s. 34). Särskilt effektiv 
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blir riskbedömningen när revisorn både har mer erfarenhet och tydliga instruktioner för 
hur riskbedömning effektivt kan genomföras (Knapp & Knapp, 2001, s. 35). Wright & 
Ashton (1989, s. 727) har i sin studie kommit fram till att mer än 30 % av justeringarna 
som genomförts upptäcktes genom analytisk granskning i riskbedömningsfasen. 
Dessutom är de typer av analytisk granskning som upptäcker fel också simplare tekniker 
såsom att bedöma uppskattningar över kontobalanser och jämförelser till tidigare år 
(Wright & Ashton, 1989, s. 727).  
 

3.3.2	  Granskning	  av	  kontroller	  
 
ISA 330 paragraf 3 (2009) konstaterar att revisorn ska samla in tillräckligt med 
revisionsbevis om de bedömda riskerna för materiella fel genom att anpassa och 
implementera en passande hantering av dessa risker. ISA 330 paragraf 4 (2009) definierar 
granskning av kontroller som en granskningsmetod skapad för att utvärdera 
driftseffektiviteten av kontroller som används för att hindra, upptäcka och rätta materiella 
fel i ett påstående. Enligt Eilifsen et al. (2014, s. 81) används granskning av kontroller för 
att testa effektiviteten av de kontroller som klienten har för att förhindra, upptäcka och 
rätta materiella fel för ett särskilt påstående. En revisor ska utföra granskning av 
kontroller om en förväntning från riskbedömningen är baserad på att klientens interna 
kontroller är välfungerande eller om substansinriktad granskning inte på egen hand kan 
ge tillräckliga bevis för den försäkran som krävs för att det inte ska finnas materiella fel 
(McConnell Jr. & Schweiger, 2007, s. 23). Dessa granskningar av kontroller kan riktas 
direkt mot effektiviteten av designen av en kontroll för att utvärdera om kontrollen är 
utformad på ett passande sätt (Eilifsen et al., 2014, s. 185). Granskning av kontroller kan 
även riktas mot hur effektiv driften av en kontroll är för att se hur kontrollen tillämpas, 
hur de utförts under revisionsperioden och vem som utfört kontrollen (Eilifsen et al., 
2014, s. 196). Kontrollrisken, det vill säga risken att de interna kontrollerna inte fångar 
upp ett materiellt fel, är viktig i granskning av kontroller och revisorn behöver testa den 
faktiska driften av den interna kontroll som klienten har (Blokdijk, 2004, s. 185). Vidare 
enligt ISA 330 paragraf 8 (2009) ska revisorn skapa och utföra granskning av kontroller 
för att samla in tillräckligt med bevis anpassat för driftseffektiviteten av relevanta 
kontroller antingen om revisorn har med i sin förväntan att de befintliga kontrollerna har 
en hög driftseffektivitet och litar på dessa kontroller för att bestämma sort, tid och 
innehåll för en substansinriktad granskning eller om den substansinriktade granskningen 
själv inte kan ge tillräckligt med revisionsbevis för att testa ett påstående.  
 
Enligt ISA 330 paragraf 9 (2009) så ska dessa granskningar av kontroller vara utformade 
på ett sätt som ger revisorn mer övertygande bevis än den tillit som revisorn har till 
effektiviteten av en kontroll. Det finns fyra olika typer av granskning av kontroller som 
revisorer väljer mellan när de ska granska kontroller. En typ av kontroll innebär att fråga 
lämplig personal hos klienten, såsom att fråga den som är ansvarig för lån om den policy 
klienten har för att skriva ner osäkra betalningar (Eilifsen et al., 2014, s. 196). Även 
Spires (1991, s. 261) definierar en typ av granskning av kontroll som att ställa frågor och 
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hålla en diskussion om utförandet av en kontroll med de som är anställda hos klienten. 
Inspektion av dokument, rapporter och elektroniska filer som indikerar hur väl en 
kontroll presterar är en annan typ av kontroll som kan användas. Då kan revisorn 
exempelvis inspektera bankavstämningar som förberetts av interna revisorer (Eilifsen et 
al., 2014, s. 196). Dokumentinspektion innebär att en inspektion görs för att upptäcka 
indikationer på om huruvida en kontroll har utförts av vissa anställda hos klienten 
(Spires, 1991, s. 261). Ett annat sett att granska en kontroll är att observera tillämpandet 
av kontrollen, exempelvis att observera en kontroll som används för hanteringen av 
kontanter för att försäkra att det finns en ordentlig fördelning av uppgifter (Eilifsen et al., 
2014, s. 196). Spires (1991, s. 261) beskriver observation som att revisorn observerar 
utförandet av en kontroll. Ett ytterligare sätt att granska en kontroll är att revisorn 
upprepar den utförda kontrollen för att se hur den fungerar. Exempelvis kan en 
upprepning av kontroll av tillstånd göras för att bevilja en kredit (Eilifsen et al., 2014, s. 
196). Även Spires (1991, s. 261) definierar upprepning av en kontroll som att revisorn 
testar att utföra samma kontroll som klientens anställda utför. Utöver dessa fyra 
granskningar av kontroller så lägger Spires (1991, s. 261) även till scanning som en femte 
granskning av kontroll, vilket innebär att revisorn utvärdera dokument för att upptäcka 
uppenbara fel som är relaterade till en av klientens kontroller. Scanning kan utföras om 
revisorns granskning visat att en kontroll har utförts på ett riktigt sätt (Spires, 1991, s. 
261). Dessa granskningsmetoder kan vara kombinerade, vilket de också oftast är (Spires, 
1991, s. 261). Spires (1991, s. 274) har kommit fram till att när scanning används som 
tillägg till förfrågningar till ledning, observation och dokumentinspektion så ökar tilliten 
till granskningen. Den genomsnittlige revisorn differentierar dock inte mellan en 
upprepning av en kontroll och scanning (Spires, 1991, s. 274). Dessa granskningar av 
kontroller ska enligt ISA 330 paragraf 10 (2009) utformas och utföras tillsammans med 
andra revisionsgranskningsmetoder genom att ställa frågor för att samla in bevis om 
driftseffektiviteten av kontroller. Detta inkluderar att ta reda på hur kontrollerna utförs 
under revisionsperioden, överensstämmelse med hur de utförts, vem det är som utfört 
kontrollerna samt om kontrollerna som granskas är beroende av andra kontroller och om 
det i så fall behöver samlas in bevis även om dessa kontroller. Det finns dock kritik mot 
granskning av kontroll. Rezaee et al. (2001, s. 153) skriver att revisorer utför granskning 
av kontroller för att samla in bevis att ha som bas för att reducera den mer kostsamma 
substansinriktade granskningen. 
 
Enligt Blokdijk (2004, s. 186) involverar granskning av kontroller nästan alltid även 
substansinriktad granskning och dessutom finns det inte så många metoder som går att 
använda så det skulle ofta vara effektivare att använda resurser till substansinriktad 
granskning snarare än granskning av kontroller. Därför föreslår Blokdijk (2004, s. 186) 
att granskning av kontroller avskaffas som en del av analysen av revisionsrisker för att 
istället introducera en ny process med både systemorienterade och dataorienterade 
granskningsmetoder med fokus på att tjäna den substansinriktade granskningen i form av 
detaljgranskning. Young & Moyes (2014, s. 35) har kommit fram till att en del 
granskning av kontroller är effektivt att använda för att upptäcka bedrägeri, men de flesta 
granskningarna av kontroller är tvärtom inte effektiva att använda för att upptäcka 
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bedrägeri. På grund av detta kan revisorn inte enbart lita på granskning av kontroller för 
att upptäcka bedrägeri (Young & Moyes, 2014, s. 35). Ett effektivt sätt att använda 
granskning av kontroller för att upptäcka bedrägeri är att granska känsliga tillgångar 
såsom kontanter, checkar, kundinformation och inventarier (Young & Moyes, 2014, s. 
33). Ett effektivt sätt att genomföra granskning av kontroller kan vara att undersöka 
oberoende bankavstämningar för att upptäcka om det finns transaktioner som inte är 
bokförda eller är bokförda på ett felaktigt sätt (Young & Moyes, 2014, s. 33). Granskning 
av kontroller som är ineffektiva för att upptäcka bedrägeri är att ställa frågor till 
ledningen om redovisningen, eftersom att det inte är troligt att ledningen kommer att 
avslöja om de är delaktiga i bedrägeri samt utvärdering av kontoplanens lämplighet då 
den enda typ av bedrägeri som kan förekomma där är bedrägeri inom finansiella 
rapporter vilket inte är en del av denna typ av granskning utan det skulle vara att 
utvärdera särskilda transaktioner (Young & Moyes, 2014, s. 34).  
 

3.3.3	  Substansinriktad	  granskning	  

	  
Substansinriktad granskning används för att upptäcka materiella fel i transaktioner, 
kontobalanser och uppgifter som anges i de finansiella rapporterna. De substansinriktade 
granskningarna kan delas in i två kategorier, dessa är detaljgranskning (Tests of Details) 
och substansinriktad analytisk granskning (Substantive Analytical Procedures) (Eilifsen 
et al., 2014, s. 81). Substansinriktad granskning är en revisionsgranskningsmetod som 
enligt Rezaee et al. (2001, s. 156) används för att granska om det finns materiella fel som 
påverkar presentationen i finansiella rapporter i enlighet med redovisningsprinciper. 
Enligt ISA 330 paragraf 18 (2009) ska revisorn oberoende av de risker för materiella fel 
som bedöms finnas skapa och utföra substansinriktad analytisk granskning för varje 
materiell klass av transaktioner, kontobalans och utlämning av uppgifter. Revisorn kan 
dock enligt ISA 330 paragraf A43 (2009) beroende på omständigheterna välja att utföra 
endast substansinriktad analytisk granskning, endast detaljgranskning eller en 
kombination av båda beroende på vad som är mest lämpligt för att svara på de bedömda 
riskerna. Enligt Hirch & Koonce (1996, s. 466) är syftet med substansinriktad granskning 
att bedöma validiteten av en kontobalans eller ett antal balanser.  
 
Analytisk granskning innebär undersökningar efter jämförelser och förhållanden mellan 
finansiell data (Rezaee et al., 2001, s. 157). Analytisk granskning är en typ av 
substansinriktad granskning som undersöker riktigheten av kontobalanser utan att ta 
hänsyn till de individuella transaktionerna som leder fram till kontobalansen (Knechel, 
1988, s. 74). ISA 520 handlar enligt ISA 520 paragraf 1 (2009) om hur revisorer 
använder analytisk granskning som substansinriktad granskning och revisorns ansvar att 
utföra dessa i slutet av revisionen. Glover et al. (2015, s. 176) menar att substansinriktad 
analytisk granskning kan vara ett viktigt och effektivt verktyg för att samla in bevis för 
belysa de områden där det finns risk för fel. Det har därför under en lång tid varit en av 
de vanligaste substansinriktade granskningsmetoderna för konto i resultaträkningen 
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(Glover et al., 2015, s. 176). ISA 520 paragraf 4 (2009) definierar analytisk granskning 
som utvärdering av finansiell information genom analys av möjliga relationer mellan 
både finansiell och icke-finansiell data. När analytisk granskning används så jämför 
revisorn en kontobalans med ett förväntat värde för att se vart ytterligare granskning 
behöver göras. Förutom att användas som en substansinriktad granskning kan analytisk 
granskning användas för planering eller en översikt av revisionsresultaten (Knechel, 
1988, s. 74).  Chen & Leitch (1999, s. 59) har kommit fram till att revisorer behöver 
analytisk granskning som är effektiva för att upptäcka materiella fel. En analytisk 
granskningsmetod bör ha en hög sannolikhet att upptäcka materiella fel och en låg 
sannolikhet att signalera att det finns materiella fel när det egentligen inte finns det (Chen 
& Leitch, 1999, s. 59). Analytisk granskning används för att bedöma de totala resultaten 
av revisionen, rimligheten av transaktioner och balanser och klientens förmåga att 
fortsätta bedriva sin verksamhet (Rezaee, 2001, s. 157). 
 
Analytisk granskning används ofta för att samla bevis som substansinriktad granskning 
då de effektivt upptäcker fel. Denna analytiska granskning kan vara allt från enklare 
trendanalyser till komplexa regressionsmodeller (Eilifsen et al., 2014, s. 151-152). 
Blocher & Patterson Jr. (1996, s. 53) identifierar tre steg i utförandet av analytisk 
granskning. Det första steget är att utveckla en förväntan om en kontobalans eller ett 
objekt genom att använda antingen trend- eller förhållandeanalys eller en modellbaserad 
granskning såsom rimlighetsanalys eller regression (Blocher & Patterson Jr., 1996, s. 53). 
Efter att ha utfört detta ska det förväntade beloppet jämföras med det bokförda värdet. 
Baserat på denna jämförelse övervägs precisionen som förväntningen utvecklas från för 
att kunna bestämma vilken sorts och vilket innehåll nästa steg av granskning ska ha 
(Blocher & Patterson Jr., 1996, s. 53). Mycket analytisk granskning utförs av högre 
chefer eller chefer, men konton med lägre risk och lägre svårighetsgrad kan utföras av 
andra revisorer i teamet (Hirst & Koonce, 1996, s. 468). När substansinriktad analytisk 
granskning utförs innebär det att ställa frågor till klienten och utvärdering av 
dokumentation som stödjer detta som är mest använt och nödvändigt vid utförandet. 
Revisorer kan förutom att använda sig av tidigare rapporter som revisionen utförts på, 
även använda sig av klientens budget för att få information för att skapa en förväntning 
(Hirst & Koonce, 1996, s. 469).  
 
Analytisk granskning kan användas dels aggregerat i exempelvis divisioner eller 
produktlinjer, eller så används analytisk granskning icke-aggregerat (Hirst & Koonce, 
1996, s. 469). McDaniel & Simmons (2007, s. 14) har kommit fram till att revisorer 
fastställer sin förväntade precision högre om kontot som förväntningen ska fastställas till 
är mer förutsägbart och när detaljnivån av det data som används för att skapa 
förväntningen är icke-aggregerad. Revisorn bedömer sedan hur hög tillförlitlighet som 
kan hållas till den analytiska granskningen utifrån bedömningen av precisionen 
(McDaniel & Simmons, 2007, s. 14). Detta tyder därför på att revisorn överväger både 
förutsägbarheten och detaljnivån individuellt för att bedöma precisionen av en 
förväntning och nivån av tillförlitlighet av den analytiska granskningen (McDaniel & 
Simmons, 2007, s. 14). McDaniel & Simmons (2007, s. 14) har även kommit fram till att 



 
     

25 

revisorer inte verkar vara känsliga för de influenser som finns från aggregeringen av data 
när precisionen för den analytiska granskningen bestäms för ett mindre förutsägbart 
konto. Revisorer ger även större uppmärksamhet till effekten av ett konto, så när ett konto 
är mindre förutsägbart misslyckas de med att omfatta trovärdigheten av data som en 
funktion av aggregat eller icke-aggregat (McDaniel & Simmons, 2007, s. 14). Coglitore 
& Berryman (1988, s. 161) menar att analytisk granskning är användbart för att revisorn 
ska kunna hitta övervärderingar av intäkter, fiktiv försäljning och kundfordringar, fiktiva 
och övervärderade lager, undervärderade skulder och ersättningar för tveksamma konton, 
ej redovisade leverantörsskulder, underperiodiserade kostnader och olämplig 
kapitalisering av kostnader. Genom att använda analytisk granskning kan ovanliga 
förhållanden och förändringar upptäckas (Coglitore & Berryman, 1988, s. 161). 
 
En trendanalys innebär en analys av förändringar i ett konto över tid, såsom en jämförelse 
av förra årets kontobalans mot den nuvarande balansen. Det går även att göra detta med 
flera tidsperioder (Eilifsen et al., 2014, s. 152). Blocher & Patterson Jr. (1996, s. 53) 
definierar tre typer av analytisk granskning, varav trendanalys är en av dessa som innebär 
en jämförelse av den nuvarande kontobalansen med förra året eller över två eller fler 
perioder av kontobalanser. En annan typ av analys är en typ av förhållandeanalys 
(Eilifsen et al., 2014, s. 152). En förhållandeanalys är en jämförelse mellan ett 
förhållande mellan finansiell information eller konto och icke-finansiell data av en viss 
tid eller en från en viss referenspunkt såsom industri- eller konkurrensförhållanden 
(Eilifsen et al., 2014, s. 152). Även Blocher & Patterson Jr. (1996, s. 54) definierar 
förhållandeanalysen som en jämförelse av ett förhållande som räknats ut för det 
nuvarande året mot ett relaterat förhållande för ett föregående år, ett industrigenomsnitt 
eller en budget. Ett förhållande har normalt en typ av data från finansiella rapporter 
(Blocher & Patterson Jr., 1996, s. 54). Denna typ av analys är bättre på att identifiera 
risker och potentiella fel än trendanalysen då jämförelserna har större sannolikhet att hitta 
ovanliga mönster än trendanalysen som bara genomförs för ett individuellt konto 
(Eilifsen et al., 2014, s. 152). Rimlighetsanalys innebär att en förväntan formas genom att 
använda en modell, såsom ett genomsnitt av sålda biljetter mot ett genomsnitt av priset 
för dessa för att få en förväntan över intäkter (Eilifsen et al., 2014, s. 152). Blocher & 
Patterson Jr. (1996, s. 54) benämner rimlighetsanalys och regressionsanalys som 
modellbaserade granskningsmetoder. Klientens driftsdata och annan relevant extern data 
används för att forma en förväntning för en kontobalans eller ett objekt (Blocher & 
Patterson Jr., 1996, s. 54). Det första steget vid användandet av analytisk granskning är 
att skapa en förväntan för summan eller kontobalansen, vilket också är det viktigaste 
steget som även krävs av revisionsstandard. Denna förväntan kan bildas från olika källor 
såsom finansiell- och driftsdata, budgetar, publiceringar om industrin, information om 
konkurrenter, ledningens analyser och analytikers rapporter (Eilifsen et al., 2014, s. 152). 
Hur hög kvaliteten av denna förväntan är bestäms av precisionen för förväntningen. Detta 
är ett mått för att mäta den möjliga effektiviteten av den analytiska granskningen och är 
alltså graden av tillförlitlighet som kan sättas till granskningen (Eilifsen et al., 2014, s. 
153). Blocher & Patterson Jr. (1996, s. 54) menar att modellbaserade granskningsmetoder 
skiljer sig från trend- och förhållandeanalys i den mening att utvecklingen av en 
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förväntning är explicit i modellbaserad granskning medan den är implicit i trend- och 
förhållandeanalys. Dessutom använder modellbaserade granskningsmetoder driftsdata 
och extern data utöver finansiell data för att bilda en förväntning (Blocher & Patterson 
Jr., 1996, s. 54). Enligt ISA 330 paragraf A44 (2009) är substansinriktad analytisk 
granskning generellt sätt mest applicerbar på stora volymer av transaktioner som tenderar 
att vara förutsägbara över tid. Hirst & Koonce (1996, s. 470) identifierar att de tekniker 
som används vid substansinriktad analytisk granskning är fluktuation, trend, relation och 
regression. Det vanligaste granskningsmetoden är fluktuationsanalys då kontobalanser 
som revision inte utförts för jämförs med tidigare års kontobalans som revision har 
utförts för (Hirst & Koonce, 1996, s. 470). Anderson & Koonce (1998, s. 10) har gjort en 
tvåstegs process för utvärderingen av orsaker i analytisk granskning. Denna modell tar 
hänsyn till olika sätt för revisorn att göra bedömningar om fel vid utvärdering av 
potentiella orsaker (Anderson & Koonce, 1998, s. 10). Andersen & Koonce (1998, s. 10) 
menar att det finns en annan typ av bedömningsfel som inte tidigare utvärderats, 
nämligen att revisorn bedömer att en orsak är ansvarig för ett fel när det i själva verket är 
flera orsaker som är ansvariga för ett fel vilket också är mer sannolikt att förbli oupptäckt. 
De revisorer som misslyckas med att kvantifiera i den analytiska granskningen drar också 
oftare slutsatsen att det är en orsak till en oväntad fluktuation (Anderson & Koonce, 
1998, s. 10). Chen & Leitch (1999, s. 59) har kommit fram till att en analytisk granskning 
som är stegvis är den typ av analytisk granskning som är bäst på att hitta materiella fel 
och på att inte signalera för materiella fel när det inte finns det. Revisorer kan dock bäst 
använda analytisk granskning i kombination med andra metoder och på så sätt minska 
den förbestämda risken som innebär att 5 % av gångerna felaktigt acceptera en summa 
som egentligen är ett materiellt fel (Chen & Leitch, 1999, s. 62). Messier Jr. et al. (2013, 
s. 177) har i en litteraturgenomgång om hur analytisk granskning används kommit fram 
till att det är organisationer som PCAOB och IAASB som varit standardsättare för 
analytisk granskning. Analytisk granskning kan delas in i fyra faser som består av att 
forma en förväntning, bestämma en tolerabel skillnad, jämföra förväntade värden mot 
bokförda värden och bedöma alternativa förklaringar (Messier Jr. et al., 2013, s. 177). 
 
Detaljgranskning är en annan typ av substansinriktad granskning. Enligt ISA 330 
paragraf 4 (2009) görs detaljgranskning av klasser av transaktioner, kontobalanser och 
utlämnande av uppgifter. När det kommer till detaljgranskning är enligt ISA 330 paragraf 
A45 (2009) relevant för hur risken ser ut och vad det är för påstående för att kunna 
planera detaljgranskning. För att undersöka om existens eller förekomst av ett påstående 
så kan revisorn behöva välja från delar i de finansiella rapporterna där belopp anges för 
att få bevis. Det kan även vara så att för att granska ett påstående om fullständigheten så 
behöver revisorn välja delar som förväntas finns med i de finansiella rapporterna till ett 
visst belopp och sedan undersöka om det finns inkluderat. En typ av detaljgranskning är 
att göra substansinriktad granskning för transaktioner (Eilifsen et al., 2014, s. 81). Detta 
innebär att revisorn granskar efter fel eller bedrägeri i en individuell transaktion såsom att 
undersöka en stor order av inventarier genom att granska om kostanden för detta finns 
inkluderat i återförsäljarens fakturering av köpet och om köpet finns bokfört på rätt sätt i 
lager och leverantörsskulder (Eilifsen et al, 2014, s. 81). Rezaee et al. (2001, s. 157) 



 
     

27 

menar att revisorer använder en granskning av transaktioner för att bedöma om det finns 
en felaktig eller oregelbunden hantering av transaktioner som orsakat materiella fel. Detta 
görs genom att spåra inlägg i bokföringen till källan eller samla in dokument som 
garanterar uppgifter som anges i bokföringen (Rezaee et al., 2001, s. 157). Granskning av 
transaktioner kan kontinuerligt utföras under året för att sedan reducera den mängd 
granskning av kontobalanser som behöver utföras i slutet av året. Den granskning av 
transaktioner som indikerar att det kan finnas materiella fel kan sedan utökas i granskning 
av kontobalanser (Rezaee et al., 2001, s. 157). En annan typ av detaljgranskning är en 
detaljgranskning av kontobalanser och utlämnade uppgifter (Eilifsen et al., 2014, s 81). 
Denna typ av granskning fokuserar på de bitar som finns i den slutliga finansiella 
informationen om kontobalanser och utlämnade uppgifter. Det kan exempelvis vara en 
granskning av kundfordringar där revisorn granskar kontobalansen för dessa 
kundfordringar genom att erhålla bekräftelse för dessa från ett stickprov av kunder 
(Eilifsen et al., 2014, s. 81). Rezaee et al. (2001, s. 157) menar att granskning av 
kontobalanser används för att samla in bevis som en rimlig bas för att kunna forma en 
åsikt om hur rättvist de finansiella rapporterna har presenterats. En granskning av 
kontobalanser kan göras exempelvis genom bekräftelse av kundfordringar, räkna vad som 
finns i lagret, omräkning av pensionsavsättningar eller avskrivningar på långsiktiga 
tillgångar (Rezaee et al., 2001, s. 157). Granskning av kontobalanser genomförs i slutet 
av året och kan involvera både balansräkningen och resultaträkningen, men fokuserar 
oftast på balansräkningen (Rezaee et al., 2001, s. 157). 
 
Hirst & Koonce (1996, s. 468) har kommit fram till att både detaljgranskning och 
analytisk granskning används mest för revision av balansräkningen, men att analytisk 
granskning är den primära metoden för revision av resultaträkningen. För att utföra 
analytisk granskning är det viktigt att klientens interna kontroller bedöms vara effektiva. 
Detta till skillnad mot den analytiska granskningen i planeringsstadiet som utförs oavsett 
hur starkt det interna kontrollsystemet är (Hirst & Koonce, 1996, s. 468-469). Om de 
interna kontrollerna inte är starka behöver revisorn istället utföra detaljgranskning för att 
få en tillräckligt stor försäkran om kontobalansen (Hirst & Koonce, 1996, s. 469). Rezaee 
(2011, s. 157) menar att detaljgranskningen med granskning av kontobalanser visserligen 
är effektiva då de involverar mycket extern dokumentation och revisorns kunskap, men 
de är dock tidskrävande att utföra. Glover et al. (2005, s. 213) har undersökt förklaringar 
till varför revisorer på ett olämpligt sätt kan förlita sig på svaga revisionsbevis genom att 
titta på substansinriktad analytisk granskning. Slutsatsen från studien visar att en 
likgiltighet till brist på precision av en svag analytisk granskning i syfte att använda ett 
gynnsamt resultat som uppnåtts är en potentiell orsak till att revisorer har övertro till 
svaga revisionsbevis (Glover et al., 2005, s. 213). Svag analytisk granskning som antyder 
att det inte finns någon signifikant skillnad har revisorer visat sig ha större tilltro till än 
till en identisk granskningsmetod baserad på samma data som antyder att det finns 
materiella fel (Glover et al., 2005, s. 213). Det övervägande som görs utav potentiella 
svagheter som kan associeras med en mycket aggregerad analytisk granskning minskar 
revisorns bedömning av styrkan av bevisen som samlats in från den aggregerade 
granskningen (Glover et al., 2005, s. 213). Blocher & Patterson Jr. (1996, s. 55) kommer 
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fram till att analytisk granskning är ett viktigt verktyg för en revision, men bör inte 
används som ett enkelt och billigt angreppssätt. Analytisk granskning är ändå ett effektivt 
sätt att använda substansinriktad granskning när den är väl utförd (Blocher & Patterson 
Jr., 1996, s. 55). Nyligen har det växt fram en trend bland revisionsbyråer att utelämna 
användningen av substansinriktad analytisk granskning för stora konton i 
resultaträkningen såsom intäkter på grund av kritik från inspektörer om att denna typ av 
granskning inte ger tillräckliga bevis om de inte är tillräckligt hög försäkran (Glover et 
al., 2015, s. 176). På grund av detta finns det en oro att den övergripande kvaliteten i 
revisionen kan komma att försämras med minskningen av substansinriktad analytisk 
granskning. När substansinriktad analytisk granskning används i kombination med andra 
revisionsgranskningsmetoder kan denna granskning ge komplementära bevis om övriga 
granskningsmetoder endast ger måttlig försäkran (Glover et al., 2015, s. 176-177). 
 
Det finns alltså tre olika typer av granskningsmetoder där vissa inslag alltid behöver 
göras i en revision. Granskning av kontroller och vilken typ av substansinriktad 
granskning som ska göras är dock upp till revisorn att avgöra, och därtill är det upp till 
revisorn att bedöma hur granskningen ska utföras. På grund av detta är det intressant att 
titta närmare på vad det är som påverkar vilka revisionsgranskningsmetoder som revisorn 
väljer att utföra. 
 

3.4	  Faktorer	  som	  påverkar	  valet	  av	  utförda	  revisionsgranskningsmetoder	  
 
Det har tidigare genomförts olika studier för att visa på vilka faktorer som påverkar vilka 
granskningsmetoder som används vid en revision. I en studie om vilka faktorer som 
påverkar mixen av granskningsmetoder har de huvudsakliga faktorerna i form av karaktär 
av klient och åtagande som påverkar mixen samt karaktären av granskningen som utförs 
och antal timmar för varje granskning undersöks (Blokdijk et al., 2003, s. 2). I denna 
studie har skillnader mellan Big-5 och icke Big-5 byråer i Nederländerna undersökts 
(Blokdijk et al., 2003, s. 7). Tio variabler har visat sig ha statistisk signifikant effekt på 
totala revisionstimmar och mixen av timmar (Blokdijk et al., 2003, s. 16). Dessa variabler 
är klientstorlek, klientkomplexitet, klienter från serviceindustrin, längden av revisorns 
åtagande med klienten, den grad till vilken revisorn litar på klientens interna kontroller, 
användning av affärsrisk baserat på revisionssätt, press från klienten över tid samt 
kostnader, risken för ledningsbedrägeri och mängden rådgivningsservice till ledningen 
som utförts för klienten under året (Blokdijk et al., 2003, s. 16-22). I denna studie 
undersöks hur faktorerna klientstorlek, interna kontroller och rådgivningsservice påverkar 
vilka granskningsmetoder som används vid en revision. Klientstorlek har valts på grund 
av att denna faktor har visat sig signifikant påverka antalet revisionstimmar (Blokdijk et 
al., 2003, s. 3-15). Klientstorlek är även en variabel som har en nyckelroll som 
bestämmer hur antalet revisionstimmar förändras (O’Keefe et al., 1994, s. 246). Interna 
kontroller har valts som en variabel att undersöka eftersom att revisorns tillit till de 
interna kontroller har visat sig vara en av de variabler som i högst utsträckning påverkar 
vilka granskningsmetoder som utförs (Blokdijk et al., 2003, s. 4). Bedard (1989, s. 61) 
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menar även att det är kvaliteten på de interna kontrollerna som är en av de mest vanliga 
anledningarna till att förändra en revisionsplan. Huruvida klienten även har 
rådgivningsservice har valts som en variabel att undersöka eftersom att detta leder till att 
tiden för planering och riskbedömning i revisionen minskar jämfört med om klienten 
endast har revision (Blokdijk et al., 2003, s. 22). 
 
Flera variabler har valts bort på grund av olika anledningar. Klientkomplexitet valdes 
bort på grund av att det endast finns en tendens att klientkomplexitet påverkar vilken mix 
av granskningsmetoder som används, men denna skillnad är inte tillräckligt signifikant 
samt att klientstorlek och klientkomplexitet korrelerar med varandra (Blokdijk et al., 
2003, s. 17). En annan variabel som valdes bort är risken för bedrägeri. En ökad 
bedrägeririsk från ledningen leder till en marginell ökning av antal timmar vid 
planeringen av revisionen, detta påverkar dock inte vilka granskningsmetoder som utförs 
vid en revision (Blokdijk et al., 2003, s. 21). Enligt Zimbelman (1997, s. 94) ändrar inte 
revisorer på deras revisionsgranskningsmetoder om de upptäcker att bedrägeririsken 
förändras. Blokdijk et al. (2003, s. 18) kom även fram till att en ökning av längden på 
uppdraget inte har någon signifikant påverkan på mixen av revisionsgranskningsmetoder, 
men däremot ökar antalet revisionstimmar. På grund av detta så valdes även denna 
variabel bort. Revisorns kunskap om industrin påverkar planeringsbesluten på olika sätt. 
Det påverkar dels i vilken utsträckning revisorer ändrar sina tidigare granskningsmetoder, 
kvaliteten i dessa granskningsmetoder samt känsligheten för risk (Low, 2004, s. 214-
215). Denna variabel har exkluderats för att begränsa studien till endast tre olika 
variabler. 
 

3.4.1	  Storlek	  
 
Storlek har visat sig vara en faktor som statistiskt signifikant påverkar revisionstimmar 
(Blokdijk et al., 2003, s. 3). Klientens storlek och komplexitet är avgörande faktorer för 
antal timmar av revision (Blokdijk et al., 2003, s. 10). Testerna visar att förändring i 
storlek av klient och komplexitet har stor effekt på totala antalet revisionstimmar, men 
ingen signifikant effekt på mixen av timmar mellan faserna, förutom vid revision utförd 
av icke Big-5 byråer (Blokdijk et al., 2003, s. 13). I en fältstudie gjord av Hirst & Koonce 
(1996, s. 459-460) intervjuade de verksamma revisorer med olika grad av erfarenhet och 
ansvar från samtliga bolag från the Big-6 i USA. Enligt 19 av 31 revisorer som blev 
intervjuade så påverkar storleken på klienten, i vilken utsträckning som substansinriktad 
analytisk granskning utförs (Hirst & Koonce, 1996, s. 469). Enligt Blokdijk et al. (2003, 
s. 15) finns ett undantag för hur storlek på klienten och dess komplexitet påverkar mixen 
av antalet totala revisionstimmar mellan faserna. Detta innebär att antalet timmar av 
planering och även till en lägre grad antalet timmar av riskbedömning ökar med en lägre 
hastighet än timmarna av substansinriktad granskning för icke Big-5 byråer. Detta 
innebär att icke Big-5 byråer spenderar mindre tid på de mjukare delarna av revisionen 
och förlitar sig på den substansinriktade granskningen (Blokdijk et al., 2003, s. 15). 
O’Keefe et al. (1994, s. 241) har i en studie undersökt relationen mellan klienters 
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egenskaper och det slag och mixen av arbetsresurser som en revisionsbyrå behöver 
använda för att nå upp till en önskad nivå av säkerhet för att kunna säga att en finansiell 
rapport inte innehåller materiella fel. En del i studien undersöker närmare vilken slags 
relation som finns mellan egenskaperna storlek, komplexitet och risk och mängden samt 
mixen utav arbete som krävs för att producera en viss nivå av försäkran för revisionen 
(O’Keefe et al., 1994, s. 242). Testerna har gjorts genom att använda data från 249 
stycken amerikanska revisioner utförda av en internationell revisionsbyrå under år 1989 
(O’Keefe et al., 1994, s. 243). Klientstorlek är en variabel som kan förklara antalet 
arbetstimmar, men associeras även med signifikanta förändringar i mixen av det utförda 
arbetet (O’Keefe et al., 1994, s. 243). Studien visar att klientstorleken har en nyckelroll i 
vad som bestämmer antalet revisionstimmar (O’Keefe et al., 1994, s. 246). Totalt visar 
studien att ungefär 80 % av variationen av revisionstimmar kan förklaras av storlek, 
komplexitet och risk hos klienten samt att revisionsinsatsen är en funktion av 
klientstorlek (O’Keefe et al., 1994, s. 260).  
 
I fältstudien av Hirst & Koonce (1996, s. 469) framkom det dessutom att storleken på 
klienten är starkt korrelerade med styrkan på de interna kontrollerna, antal transaktioner, 
den fysiska placeringen av bokföringen och komplexiteten av verksamheten. Enligt Hirst 
& Koonce (1996, s. 469) är det till exempel mer sannolikt att större klienter har bättre 
struktur på deras interna kontroller, än mindre klienter. De mindre klienterna kan även ha 
starka interna kontroller, 2 av 31 revisorer berättade att de ofta använder sig av 
detaljgranskning när de samlar bevis från de mindre klienterna. Detta för att det ofta är 
enklare att få tillgång till dokument som kan användas vid en revision för de mindre 
klienterna. Dessutom är det oftare mycket enklare att intyga transaktioner och balanser 
eftersom att det förekommer färre transaktioner för de mindre klienterna. En respondent 
som var chef berättade att om hon kunde utföra detaljgranskning för ett konto relativt 
snabbt, skulle hon välja det framför analytisk granskning även om det tog längre tid att 
genomföra detaljgranskning. 
 
Tidigare forskning inom detta område pekar mot att storleken och komplexiteten av en 
klient kommer att påverka i vilken utsträckning olika revisionsgranskningsmetoder 
utförs. Både O’Keefe et al. (1994, s. 260) och Hirst & Koonce (1996, s. 469) har i sina 
studier kunna visa att detta stämmer. Blokdijk et al. (2003, s. 13) menar att storleken och 
komplexitet av en klient har en stor påverkan för antalet revisionstimmar, men har inte 
kunnat visa att det finns en statistisk signifikant skillnad för mixen av timmar mellan de 
olika faserna, förutom vid revision som icke Big-5 byråerna har genomfört. Enligt Davis 
et al. (1993, s. 142) kommer antalet revisionstimmar att öka om storleken, mätt i 
tillgångar, ökar för klienten, detsamma gäller om komplexiteten ökar för klienten.  
 
I Sverige finns det fyra olika regelverk gällande företagens redovisning, dessa är K1, K2, 
K3 och K4. Det är Bokföringsnämnden som har arbetet med att ta fram dessa regelverk. 
När de arbetade med att ta fram dessa regelverk så har de utgått från reglerna i 
bokföringslagen (1999:1078) (Bokföringsnämnden, 2016b). Majoriteten av de företag 
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som använder sig av K1 är enskilda näringsidkare med en omsättning som understiger 3 
miljoner kronor (Sundgren et al., 2013, s. 13-14).  
 
För att kunna tillämpa redovisningsreglerna som lyder under regelverket K2, ska 
företaget klassas som ett mindre aktiebolag enligt 1 kapitlet i årsredovisningslagen 
(1995:1554) (Bokföringsnämnden, 2014b, s. 12). Enligt 3§, kap. 1 i årsredovisningslagen 
(1995:1554) är ett mindre aktiebolag ett företag som inte har sina andelar upptagna för 
handel på en reglerad marknad. Dessutom får ett mindre företag maximalt uppfylla ett av 
följande tre villkor: 

1. företaget har under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren haft minst 50 
stycken anställda i medeltal,  

2. företaget har under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren haft en 
balansomslutning som uppgått till mer än 40 miljoner kronor,  

3. företaget har under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren haft en 
nettoomsättning som uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

Enligt 3§, kap. 1 i årsredovisningslagen (1995:1554) får ett publikt företag eller ett 
moderbolag i en större koncern inte tillämpa K2. De företag som tillämpar K2 består till 
största del av mindre aktiebolag (Sundgren et al., 2013, s. 14). Det är även möjligt för ett 
mindre företag som tillämpar K2, att även tillämpa delar av K3. Företaget kan dock inte 
ange att de tillämpar K3 om de inte tillämpar hela K3 (Sundgren et al., 2013, s. 14).  
 
Regelverket K3 ska följas av företag som upprättar årsredovisning och 
koncernredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Med undantag för IFRS-
företag samt de företag som valt att följa någon av följande normer: 
● Bokföringsnämndens allmänna råd Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 

2008:1) 
● Bokföringsnämndens allmänna råd Årsredovisning i mindre ekonomiska 

föreningar (BFNAR 2009:1) 
● Rådet för finansiell rapporterings rekommendation Redovisning för juridiska 

personer (RFR 2) (Bokföringsnämnden, 2014a, s. 11-12). 
 
Företag som alltid ska följa K3, med undantag för de som ingår i en koncern och 
upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS, är större företag, företag som är 
moderbolag i en större koncern och publika företag (Bokföringsnämnden, 2014a, s. 12).  
 
International Financial Reporting Standard (IFRS) för små och medelstora företag har 
varit en utgångspunkt för Bokföringsnämnden när de utformat den normgivande 
kapitelindelningen i K3. Om ett företag tillämpar K3, ska K3 regelverket tillämpas i sin 
helhet (Bokföringsnämnden, 2014a, s. 8). Det är dock frivilligt för K3-företag att tillämpa 
K4 istället för K3 (Sundgren et al., 2013, s. 14). Majoriteten av de företag som använder 
sig av K3 är större företag som är onoterade (Sundgren et al., 2013, s. 14).  
 
Det är frivilligt för företag att välja regelverket K4. K4 är till för de företag som tillämpar 
den internationella normgivningen IAS eller IFRS, de omfattas därmed inte av 
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Bokföringsnämndens normgivning (Skatteverket, 2015). Således är det endast 
obligatoriskt för K4-företagen att följa IFRS (Sundgren et al., 2013, s. 14).  
 
Studien undersöker om det finns några skillnader mellan K2, K3 och K4-regelverken. 
K1-regelverket har exkluderats eftersom de flesta K1-företag har en omsättning som 
understiger 3 miljoner kronor och är enskilda näringsidkare som inte är skyldiga att 
avsluta bokföringen med en årsredovisning. Enskilda näringsidkare som uppfyller kraven 
för att klassas som ett mindre bolag (se ovan) är inte heller skyldiga att avsluta 
bokföringen med en årsredovisning. Enligt 2 § i Revisionslagen (1999:1079) är enskilda 
näringsidkare inte skyldiga att anlita en revisor om de inte är skyldiga att avsluta 
bokföringen med en årsredovisning. Därför finns det en stor risk att majoriteten av K1-
företagen valt att inte anlita en revisor. Därför anses det att risken för att de K1-företag 
som anlitar en revisor inte kommer att representera populationen som tillämpar K1-
regelverket. K-regelverket undersöks på grund av att det är det regelverk som svenska 
bolag ska förhålla sig till. Därmed kommer även de auktoriserade revisorer som 
medverkar i undersökningen att vara bekanta med K-regelverket. Med detta som 
bakgrund har följande hypotes utformats: 
 
H⁾: Det finns skillnad mellan granskningsmetoder beroende på klientens storlek. 
 

3.4.2	  Interna	  kontroller	  
 
Ett system av interna kontroller inkluderar enligt Kaplan (1985, s, 14) 
dokumentationsgranskning för att säkerställa att dokument är trovärdiga samt 
säkerhetsställande granskning för att upprätthålla uppsikt över tillgångar. Om de interna 
kontrollerna är ineffektiva blir även revisorn mer osäker på om de finansiella rapporterna 
innehåller materiella fel (Kaplan, 1985, s. 14). På grund av detta krävs en utökad plan 
med substansinriktad granskning för att med rimlig säkerhet kunna säga att det inte finns 
materiella fel (Kaplan, 1985, s. 14). Blokdijk et al. (2003, s. 2-4) har undersökt hur 
mycket tillit revisorn har till företagets interna kontroller för att se hur det påverkar vilka 
granskningsmetoder som utförs och antalet revisionstimmar som används. Revisorns tillit 
till företagets interna kontroller var en av de variabler som i högst utsträckning påverkar 
vilka granskningsmetoder som utförs (Blokdijk et al., 2003, s. 4). Det visade sig även att 
en högre grad av tillit till företagets interna kontroller kan associeras med en ökning av 
antalet revisionstimmar i alla faser av revisorns uppdrag (Blokdijk et al., 2003, s. 9). En 
ökad tillit till företagets interna kontroller har en signifikant påverkan på förändringar i 
mixen av revisionsgranskningsmetoder (Blokdijk et al., 2003, s. 19). Enligt Bedard 
(1989, s. 61) är kvaliteten av interna kontroller en av de mest vanliga anledningarna till 
att förändra en revisionsplan. Den tydligaste effekten av en högre tillit till företagets 
interna kontroller är att tiden spenderad på riskbedömning ökar och tiden som används 
för att välja ut substansinriktade granskningsmetoder minskar (Blokdijk et al., 2003, s. 
19). Hackenbrack & Knechel (1997, s. 495) hittar dock ingen association mellan tillit till 
interna kontroller och arbetstimmar. Detta resultat är dock inkonsekvent med 
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implikationer från både revisionskostnader, fel i populationen och experimentella studier. 
Detta kan därför tyda på att den brist av association mellan tillit till interna kontroller och 
nedlagt arbete på en revision som hittats i tidigare studier inte orsakas av utbytet av 
arbetskraft från substansinriktad granskning till utvärdering av interna kontroller 
(Hackenbrack & Knechel, 1997, s. 495). Även O’Keefe et al. (1994, s. 242) har 
undersökt effekten av revisorns tillit till företagets interna kontroller på slaget och mixen 
av revisionen. De hittade ingen systematisk statistisk signifikans mellan tillit till interna 
kontroller och antalet arbetstimmar (O’Keefe et al., 1994, s. 254). Gaumnitz et al. (1982, 
s. 753) har kommit fram till att interna kontroller och de revisionstimmar som används 
till bedömning är länkade för att komma fram till konsensus i planerade revisionstimmar. 
Denna länk består av revisorns kunskap om relationen mellan styrkan i de interna 
kontrollerna och antalet planerade revisionstimmar (Gaumnitz et al., 1982, s. 753). Även 
Emby (1994, s. 112) drar utifrån en utvärdering av varians mellan bedömning av intern 
kontroll och substansinriktad granskning slutsatsen att en högre nivå av tilltro till interna 
kontroller kan kopplas till en högre nivå av tillit till substansinriktad granskning. 
Resultatet av studien visade även att revisorer ökar mängden av substansinriktad 
granskning om de tycker att det är passande efter att ha fått utökad information (Emby, 
1994, s. 112). Kaplan (1985, s. 22) har kommit fram till att en revisors bedömning av 
relationen mellan interna kontroller och den planerade revisionen styrs av miljön.  
 
Det finns alltså studier som visar på att interna kontroller påverkar vilka 
granskningsmetoder som utförs (Blokdijk et al., 2003, s. 19; Emby, 1994, s. 112) 
samtidigt som andra studier visar att det inte påverkar vilka granskningsmetoder som 
utförs (Hackenbrack & Knechel, 1997, s. 495). På grund av detta är det intressant att 
vidare undersöka om vilka granskningsmetoder som utförs påverkas av olika kvalitet på 
interna kontroller. Detta leder fram till studiens andra hypotes: 
 
Hⁿ: Det finns skillnad mellan granskningsmetoder beroende på om klienten har interna 
kontroller av hög eller låg kvalitet. 
 

3.4.3	  Rådgivningsservice	  
 
De flesta stora revisionsbyråer erbjuder utöver revision, även andra tjänster. Dessa 
tjänster benämns i denna studie rådgivningsservice. Rådgivningsservice innefattar alla 
rådgivningstjänster som revisionsbyråer erbjuder. Dessa tjänster innefattar bland annat 
rådgivning med redovisningen, skatt, risk, ledningsrådgivning med mera. Fördelarna med 
att ha rådgivningsservice för en klient bestäms till stor del av vilken kvalitet klienten har 
på deras interna kontroller (Abdel-Khalik, 1990, s. 298). Kunskap kan spilla över både 
från de som arbetar med rådgivningsservice till de som arbetar med revision samt från de 
som arbetar med revision till de som arbetar med rådgivningsservice (Simunic, 1984, s. 
681). När en klient har både revision- och rådgivningsservice leder det till att tiden för 
planering och riskbedömning av revisionen minskar (Blokdijk et al., 2003, s. 22). 
Däremot påverkar inte detta totala antal timmar för revisionen (Blokdijk et al., 2003, s. 
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11). I dessa situationer kommer viss information från rådgivningsservice att spridas till 
revisionsteamet, mängden information är dock inte tillräckligt stor för att påverka antalet 
nedlagda timmar för revisionen. Det är således endast mixen av nedlagda timmar mellan 
de olika granskningsmetoderna som skiljer sig (Blokdijk et al., 2003, s. 23). Hackenbrack 
& Knechel (1997, s. 491) menar att revisionen för klienter som har både revision- och 
rådgivningsservice kommer att ta längre tid än för de klienter som endast har revision. 
Davis et al. (1993, s. 142) menar att för de klienter som både har revision- och 
rådgivningsservice, kommer antalet revisionstimmar att öka om antalet timmar för 
rådgivningsservice ökar. De finns ett positivt samband mellan dessa två tjänster. Detta 
samband går emot det intuitiva antagandet om att kunskap och information hämtad från 
rådgivningsservice bör spilla över till de som utför revisionen och därmed minska antalet 
revisionstimmar om antalet timmar för rådgivningsservice ökar, det vill säga ett negativt 
samband mellan dessa två tjänster. I en undersökning som (Palmrose, s. 410) 
genomförde, påvisades ett samband mellan rådgivningsservice och kostnaden för en 
revision. Det visade sig att rådgivningsservice och kostnaden för revision har ett positivt 
samband. För en klient som har både revision- och rådgivningsservice, kommer 
kostnaden för revision att öka i förhållande till om klienten endast haft revision.  
 
Rådgivningsservice är en tjänst som revisionsbyråer erbjuder och som många företag 
behöver eftersom att kompetensen saknas inom deras företag (Eilifsen et al., 2014, s. 12). 
I de artiklar som nämns ovan är det tydligt att resultaten pekar åt olika håll och i vissa fall 
säger emot varandra. I artiklarna ovan påvisas även samband som går emot det intuitiva 
antagandet om att rådgivningsservice bör minska tidsåtgången samt kostnaden för en 
revision. Det blir därför desto intressantare att undersöka hur rådgivningsservice påverkar 
vilka granskningsmetoder revisorer använder vid en revision av klienter som har 
rådgivningsservice. Detta leder vidare till den tredje och sista hypotesen: 
 
H₀: Det finns skillnad mellan granskningsmetoder beroende på om klienten har 
rådgivningsservice eller inte. 
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Kapitel	  4.	  Praktisk	  metod	  
 
I detta kapitel ges en beskrivning av datainsamlingsmetoden för studien och hur data har 
samlats in. Här presenteras även studiens urval gjorts och hur tillgång tillhandahållits 
till de auktoriserade revisorer som tillfrågats om att ingå i studien. Bortfall behandlas i 
detta kapitel och slutligen även etiska aspekter. 
 

4.1	  Datainsamlingsmetod	  
 
I den vetenskapliga metoden konstaterades att studien utförs med ett deduktivt 
angreppssätt och ett positivistiskt synsätt och därför är en kvantitativ metod lämplig. När 
forskning är kvantitativt inriktad så innebär det att mätningar görs vid insamlingen av 
data och sedan bearbetas data med statistiska analysmetoder (Patel & Davidson, 2011, s. 
13). Studien genomförs med enkäter, vilket enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 148) är en 
vanlig typ av kvantitativ studie. En kvantitativ studie kan kännetecknas bland annat av att 
ha frågor om mängd av någonting, slumpmässiga urval, att de kan generaliseras samt att 
statistisk analys används (Olsson & Sörensen, 2011, s. 148). Då studiens 
problemformulering innefattar en generalisering så är en kvantitativ enkät passande. 
Problemformuleringen syftar till att undersöka vilka granskningsmetoder som 
auktoriserade revisorer utför för klienter av olika storlek, olika grad av kvalitet på de 
interna kontrollerna och huruvida klienten även har rådgivningsservice och för att 
besvara detta är en webbenkät lämplig att använda. 
 

4.2	  Enkät	  
 
Studien genomförs med en enkät. Enkät är en teknik som går ut på att samla in 
information som bygger på frågor (Patel & Davidson, 2011, s. 73). Användning av 
webbenkäter har många fördelar då enkätundersökningar via internet är mycket smidigare 
och mer tids- och kostnadseffektivt än till exempel att skicka post till samtliga 
respondenter (Bryman, 2011, s. 609). På grund av detta föredras det att genomföra en 
enkätundersökning via internet i studien. Enligt Bryman (2011, s. 598) finns det vid 
enkätundersökningar via internet två olika undersökningar att välja mellan, dessa är e-
postenkät och webbenkät. E-postenkäter genomförs genom att ett enkätformulär e-postas 
till respondenterna, vid en webbenkät kommer respondenterna istället att hänvisas till en 
webbsida för att besvara enkäten. En webbenkät är en enkät som finns tillgänglig via 
internet och där respondenterna hänvisas till denna webbsida för att besvara enkäten 
(Bryman, 2011, s. 598). I studien skickas ett e-postmeddelande ut till hela urvalet med en 
länk till en webbsida där enkäten finns tillgänglig att besvara. En fördel med webbenkäter 
är att data kommer att laddas ned till en databas (Bryman, 2011, s. 600), vilket gör att 
processen för att sammanställa data från enkäterna kommer att gå snabbare. En risk med 
att använda sig av enkätundersökningar via internet är att svarsfrekvensen brukar vara 
lägre än vid postenkäter eller enkäter som delas ut direkt till respondenterna. För att 
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minska bortfallet vid enkätundersökningar via internet är det viktigt att följa upp och 
kontakta de respondenter som ännu inte svarat på undersökningen, vid minst ett tillfälle 
(Bryman, 2011, s. 604). Enkäten har i detta fall skickats ut via e-post och ungefär en 
vecka senare skickades en påminnelse ut. 
 
Det första steget vid utformningen av en enkät är att avgöra vilka frågor som ska ingå 
(Olsson & Sörensen, 2011, s. 148). Om det finns en tidigare studie med en enkät som är 
beprövad, är det möjligt att använda denna enkät som är beprövad istället för att 
konstruera en egen oprövad enkät (Olsson & Sörensen, 2011, s. 148). Eftersom att det 
inte tidigare finns någon liknande studie med en enkät, måste en egen enkät utformas. 
Vid utformningen av frågorna är det viktigt att ta standardisering och strukturering i 
beaktning (Patel & Davidson, 2011, s. 75). Standardisering innebär hur mycket ansvar 
som respondenten får gällande utformningen och ordningen av frågorna. Strukturering 
innebär hur fritt respondenten kan tolka frågorna utifrån sin egen inställning och egna 
erfarenheter (Patel & Davidson, 2011, s. 75). En enkät har hög grad av strukturering och 
standardisering om det finns fasta svarsalternativ och resultaten används till kvantitativ 
analys och en låg grad av strukturering och standardisering om det är öppna frågor med 
syfte för en kvalitativ studie. I denna studie har alla frågor utom en fråga fasta 
svarsalternativ. Det är endast en fråga som inte har fasta svarsalternativ, den frågan 
handlar om vilken kommun som är huvudsaklig arbetsort för respondenten. Utöver denna 
fråga finns en möjlighet att i slutet av enkäten lämna en kommentar.  
 
Enligt Patel & Davidson (2011, s. 77) är det viktigt att en enkät börjar med neutrala 
frågor som är bakgrundsvariabler för att sedan även avslutas neutralt med exempelvis 
kommentarer om frågornas innehåll. Inledningsvis i enkäten är det bakgrundsfrågor om 
respondenten. Dessa frågor är bland annat kön, vilken kommun revisorn har som 
huvudsaklig arbetsort, vilken byrå revisorn arbetar på och hur länge revisorn varit 
auktoriserad. I mitten av enkäten ska de frågor som rör själva problemformuleringen 
ställas (Patel & Davidson, 2011, s. 77). Enkäten är uppbyggd på ett sätt där samma frågor 
ska besvaras om hur mycket tid som ägnas åt varje granskningsmetod för de olika 
variablerna storlek (K2, K3 och K4), intern kontroll (hög kvalitet och låg kvalitet) och 
rådgivningsservice (rådgivningsservice och inte rådgivningsservice). Enkäten är utformad 
på ett sätt som tvingar respondenten att svara på samtliga frågor för att kunna gå vidare 
och skicka in enkäten. När frågorna till enkäten formuleras bör långa frågor, ledande 
frågor, negationer, frågor med dubbla frågor, förutsättande frågor samt varför-frågor 
undvikas. Dessutom bör svåra ord som inte alla känner till eller ord som laddade, otydliga 
eller oklara frekvenser undvikas (Patel & Davidson, 2011, s. 78-79). Johansson Lindfors 
(1993, s. 111) menar att konstruktionen av frågeformuläret är en betydande faktor som 
avgör validiteten på det data som kommer samlas in. Det är därför viktigt att vara 
noggrann vid utformningen av frågeformuläret då det annars finns en risk att de data som 
samlats in inte går att använda till studien. Enkäten som utformats är förhållandevis lång, 
enkäten består av samma frågor som kommer igen baserat på olika faktorer vilket kan 
väga upp för längden av enkäten. Orden som används för att definiera de olika 
granskningsmetoderna kommer till stor del från FARs utgåva av ISA som är det 
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regelverk som revisorer använder. Frågorna är uppbyggda för att besvaras från 1-5 där 1 
innebär att mycket lite tid ägnas åt en granskningsmetod och 5 innebär att mycket tid 
ägnas åt en granskningsmetod. Olsson & Sörensen (2011, s. 153) menar att ett följebrev 
måste skickas med enkäten för att motivera respondenterna till att besvara frågorna. Patel 
& Davidson (2011, s. 75) menar att brevet som följer med enkäten ska innehålla all 
information som går att ge och ska vara utformat på ett korrekt sätt då det ska motivera 
respondenter till att delta. När enkäten skickats ut via e-post så har ett följebrev följt med 
både i själva e-postmeddelandet samt på första sidan när enkäten öppnats via länken till 
webbsidan. Följebrevet innehåller information om vad svaren i enkäten kommer att 
användas till och vilka författarna till studien är. Det finns även information om varför en 
respondent blivit utvald till att delta i studien samt information om att det är frivilligt att 
delta och att alla svar är anonyma. 
 

4.3	  Urval	  
 
Studiepopulationen för en studie ska definieras i planeringsfasen av en studie, 
populationen är den grupp av individer som resultatet senare kommer att generaliseras till 
(Olsson & Sörensen, 2011, s. 112). Urvalsram är en förteckning av alla enheter i en 
population (Bryman, 2011, s. 179). I denna studie består urvalsramen av samtliga namn 
med kontaktuppgifter på alla auktoriserade revisorer i Sverige. Denna lista har 
Revisorsnämnden postat per den 3 februari 2016 och innehåller 2 888 stycken 
auktoriserade revisorer. Det är de auktoriserade revisorerna som har klarat ett prov som 
ger de rätten att godkänna och skriva under revisionsberättelser, vilket innebär ett stort 
ansvar och det krävs att de har goda kunskaper inom ämnet. Det är därför intressant att 
undersöka denna population då de auktoriserade revisorerna i genomsnitt bör ha mer 
kunskap om revision än vad revisorsassistenter har eftersom att de auktoriserade 
revisorerna längre erfarenhet. En population består av samtliga enheter som är av intresse 
att undersöka (Bryman, 2011, s. 179). När en undersökning genomförs där samtliga 
personer som ingår i population som är tänkt att undersöka, kommer data att behandlas 
som populationsdata (Bryman, 2011, s. 179). Även fast hela populationen undersöks kan 
det uppkomma felaktigheter i urvalsramen. Ett fel som inte rör själva urvalet kallas icke-
stickprovsfel. Detta uppstår till exempel om enheter som inte ska ingå i urvalsramen ändå 
ingår, eller tvärtom att enheter som ska ingå i urvalsramen inte ingår (Bryman, 2011, s. 
179). Den lista som Revisorsnämnden har postat per den 3 februari 2016 kan innehålla 
individer som inte längre är auktoriserade revisorer, det anses dock vara låg risk och för 
detta och är väldigt osannolikt att detta har skett. Att listan skulle sakna något namn per 
den 3 februari 2016 kan även inträffa. Sannolikheten för att det har inträffat är också 
liten, dock är det högre risk att detta har inträffat än att någon individ som inte ska finnas 
med på listan ändå finns med. Det är svårt att avgöra om något av dessa fel har inträffat, 
men studien genomförs med utgångspunkten att listan från Revisorsnämnden stämmer 
väl överens med verkligheten.  
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Om populationen inte stämmer väl överens med urvalsramen eller ett högt bortfall 
uppstår, finns det en risk att slutsatserna kan bli felaktiga för populationen (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 95). En förutsättning för att kunna generalisera resultaten från en studie 
till hela populationen är att tillräckligt många individer ingår i studien (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 91). Det är därför att föredra att genomföra en totalundersökning. Det 
är inte alltid möjligt att genomföra en totalundersökning på grund av tids- och 
kostnadsskäl (Johansson Lindfors, 1993, s. 92). Eftersom det finns tid att undersöka hela 
populationen och kostnaden för att undersöka hela populationen är låg, så har en 
totalundersökning valts att genomföras eftersom det styrker generaliserbarheten när hela 
populationen undersöks. Eftersom enkäter skickas ut till auktoriserade revisorer under 
våren, som är deras högsäsong, så kommer deras tid att svara på enkäter vara begränsad. 
Dessutom är det många studenter som skriver examensarbeten under våren. Vilket 
betyder att auktoriserade revisorer säkerligen kommer erhålla väldigt många enkäter att 
svara på. Detta eftersom att Revisorsnämnden tillhandahåller samtliga auktoriserade 
revisorers kontaktuppgifter tillgängliga för allmänheten.  
 

4.4	  Pilotstudie	  
 
En enkät måste genomgå en provundersökning som inkluderar reliabilitets- och 
validitetstester (Olsson & Sörensen, 2011, s. 153). Detta för att testa enkätens upplägg i 
en mindre skala. I en kvantitativ studie är det vanligt att kvalitativa intervjuer genomförs i 
pilotstudien för att konstruera frågeformuläret (Olsson & Sörensen, 2011, s.42). Efter att 
pilotstudien har skickats ut till deltagarna bör en påminnelse skickas ut för att öka 
svarsfrekvensen (Olsson & Sörensen, 2011, s.153). Pilotstudien har skickats ut samt även 
en påminnelse till deltagarna som har mycket goda kunskaper inom ämnet och som 
dessutom inte ingår i urvalet i studien. Pilotstudien har med andra ord inte skickats ut till 
någon auktoriserad revisor, utan istället har pilotstudien skickats till revisorsassistenter, 
godkända revisorer och personer som undervisar på universitetet inom ämnet revision. En 
revisor och en universitetslektor har besvarat pilotstudien. Eftersom båda har stor 
erfarenhet inom revision anses det vara tillräckligt med synpunkter för att gå vidare från 
pilotstudien. Respondenterna har bidragit med intressanta och goda synpunkter som 
använts för att förbättra delar av enkäten.  
 
Synpunkterna från respondenterna var i linje med varandra. De ansåg att vad skalan 1-5 
representerade var lite otydligt och att det var svårt att förstå exakt vad skalan 1-5 
innebar. Därför har det ytterligare tydliggjorts vad skalan 1-5 representerar. I och med 
detta kommer respondenterna bättre förstå vad de lämnar för svar och risken minskar att 
någon respondent inte förstår vad de svarar. Dessutom ansåg en respondent att 
indelningen av bolag i kategorierna K2, K3 och K4 kan vara problematisk eftersom att 
det kan vara så olika svar för olika företag som granskas inom varje kategori. Detta 
eftersom att flera variabler kan påverka ett bolags utformning, bland annat storleken på 
företaget, men också komplexiteten, branschen, ägarstruktur och förändringar mellan 
olika år som styr hur stor utsträckning som viss granskning utförs. Detta problem blir 
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svårt att lösa eftersom att studien skulle behöva utökas så pass mycket för att lyckas 
kringgå denna problematik. Istället har det klargjorts för respondenterna att de ska 
föreställa sig ett genomsnittligt K2, K3 och K4 bolag när de besvarade enkäten.  
 

4.5	  Bortfall	  och	  kritik	  
 
Bortfall kan antingen vara externt bortfall eller internt bortfall. Externt bortfall innebär att 
individen har valt att inte delta i undersökningen. Internt bortfall innebär att individen har 
valt att inte svara på vissa frågor (Olsson & Sörensen, 2011, s. 153). Ett frågeformulär 
som är bra får sällan några interna bortfall (Olsson & Sörensen, 2011, s. 153). Om det 
förekommer ett stort bortfall i en undersökning som dessutom saknar bortfallsanalys, 
kommer resultaten inte vara generaliserbara (Olsson & Sörensen, 2011, s. 154).  
 
Studien innefattar olika typer av bortfall. Den största typen av bortfall i studien är 
revisorer som valt att inte besvara enkäten. Detta är ett externt bortfall och innefattar  
2 571 revisorer (se figur 2). En typ av bortfall är revisorer som inte har angett någon e-
postadress till Revisorsnämnden som ger ut listan över auktoriserade revisorer. Detta gav 
ett bortfall på 54 revisorer (se figur 2). En annan typ av bortfall som finns i studien är 
revisorer vars e-postadresser är ogiltiga och därmed går det inte att skicka ut enkäten till 
dessa e-postadresser. Studien har ett bortfall på 176 revisorer med ogiltiga e-postadresser 
(se figur 2). Eftersom att samtliga frågor var obligatoriska att besvara så kunde inte 
respondenterna undvika vissa frågor. Detta ledde till att de som inte granskar en viss typ 
av bolag ändå var tvungen att besvara dess frågor. Vid utskick av enkäten inkom ett antal 
svar med kommentarer från revisorer om att de inte reviderar K4-bolag och vill därför att 
deras svar för K4-bolag ska bortses. Dessa svar blir därför ett internt bortfall, på frågan 
om K4-bolag blev det interna bortfallet 8 stycken svar (se figur 2). Det interna bortfallet 
är således endast 0,3 % på frågan om K4-bolag. Enkäten skickades ut till totalt 2 658 
revisorer med giltiga e-postadresser. Av dessa 2 658 stycken så besvarade 87 revisorer 
enkäten, detta är en svarsfrekvens på 3,27 % (se figur 2).  
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Figur 2. Fördelningen i antal svar över urval, bortfall och antal besvarade enkäter. 
 

4.6	  Databearbetning	  
 
För att analysera den data som samlats in exporterades insamlad data från Google 
Formulär till Excel. Detta för att koda om de svar som inte redan bestod av siffror.  
Därefter importerades insamlad data till statistikprogrammet Minitab. Genom att 
analysera data i statistikprogrammet kan vilka granskningsmetoder som revisorer utför 
utifrån storlek på bolag, kvaliteten på interna kontroller och om klienten får 
rådgivningsservice mätas. De statistiska analysmetoder som använts är deskriptiv 
statistik, Cronbachs alfa och ANOVA. 
 

4.6.1	  Deskriptiv	  statistik	  
 
Ett sätt att beskriva och jämföra variabler är med hjälp av deskriptiv statistik. Deskriptiv 
statistik fokuserar huvudsakligen på centrala tendenser och spridning (Saunders et al., 
2012, s. 502-503). Centrala tendenser används för att ge ett generellt intryck av värden 
som kan anses vara vanligt förekommande, median eller genomsnitt (Saunders et al., 
2012, s. 503). Moore et al. (2011, s. 26) menar att användandet av siffror för att mäta 
centrala värden och spridning är verktyg för att förstå insamlat data men inte för att få 
själva svaren. Medelvärdet är ett vanligt förekommande sätt att visa genomsnittet som 
inkluderar alla värden i uträkningen (Saunders et al., 2012, s. 504). Medelvärdet är det 
mått som i denna studie används för att visa de centrala tendenserna mellan 
granskningsmetoderna beroende av de olika faktorerna storlek, interna kontroller och 
rådgivningsservice. Medelvärdet räknas ut genom att lägga samman alla observationer 
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inom en grupp och sedan dividera summan av detta med antalet observationer (Moore et 
al., 2011, s. 27). Spridningen används för att visa hur värdena i insamlat data är spritt 
mellan de centrala tendenserna. De vanligaste metoderna för detta är antingen undre och 
övre kvartiler eller med standardavvikelse (Saunders et al., 2012, s. 506). För att beskriva 
i vilken utsträckning det finns spridning för numerisk data används standardavvikelse. 
Det är viktigt att undersöka till vilken utsträckning insamlad data är spridd mellan 
medelvärdet för att kunna bedöma hur användbar insamlad data är (Saunders et al., 2012, 
s. 506). I studien används standardavvikelse för att undersöka hur spridningen ser ut 
mellan medelvärdena för de olika granskningsmetoderna. Standardavvikelsen mäter alltså 
spridningen genom att undersöka hur långt observationerna befinner sig från medelvärdet 
genom att ta genomsnittet av alla observationers avvikelser från medelvärdet upphöjt till 
två (Moore et al., 2011, s. 34) 
 

4.6.2	  Cronbachs	  alfa	  
 
Intern överensstämmelse innebär att svaren till frågor i en enkät korreleras emot varandra 
och den vanligaste metoden för att göra detta är med Cronbachs alfa (Saunders et al., 
2012, s. 430). Cronbachs alfa används för att mäta överenstämligheten mellan svaren till 
ett antal frågor som sedan kombineras för att mäta ett särskilt koncept. Detta statistiska 
test ger en alfakoefficient på ett värde mellan 1 och 0 där värden från 0,7 och över anses 
indikera att de kombinerade frågorna mäter samma sak (Saunders et al., 2012, s. 430). 
Bland & Douglas (1997, s. 572) menar dock att det dock finns exempel på studier som 
använt Cronbachs alfa värden som godtagbara från 0,6 såsom exempelvis McKinley et al. 
(1997) samt Bosma et al. (1997) som godtar koefficienter från 0,6 vilket tyder på att även 
dessa värden kan vara godtagbara att använda även i denna studie. Cronbachs alfa 
används i studien för att kontrollera överenstämligheten mellan de olika variablerna inom 
grupperna riskbedömning, granskning av kontroller och substansinriktad granskning. 
Detta för att säkerställa att variablerna mäter samma sak så att de går att lägga samman i 
grupp. 
 

4.6.3	  ANOVA	  
 
ANOVA är en statistisk metod för att jämföra flera medelvärden (Moore et al., 2011, s. 
742). ANOVA är en variansanalys som kan användas för att analysera den effekt som en 
variabel har på en annan oberoende variabel där effektvariabeln bör vara antingen på 
intervallnivå eller kvotskalenivå (Olsson & Sörensen, 2011, s. 237). Intervallnivå innebär 
att värdena ger rangordning och avstånden mellan alla värden är lika. Kvotskalenivå 
innebär också att värdena ger en rangordning och avstånden mellan värdena är lika, men 
det finns också en absolut nollpunkt (Patel & Davidson, 2011, s. 113). I denna studie är 
alla värdena på kvotskalenivå för frågorna om de olika granskningsmetoderna. Detta då 
det går att rangordna värdena och avstånden emellan dem är lika.  
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Ensidig ANOVA jämför populationer för en enda kategorisk förklaringsvariabel som 
kallas för faktor (Moore et al., 2011, s. 742). I denna studie är det typ av 
granskningsmetod som är faktorn. För att undersöka om det finns skillnad mellan vilken 
typ av granskningsmetod som används vid olika storlek på klienten, olika kvalitet för 
interna kontroller samt om klienten får rådgivningsservice eller inte används 
variansanalysen ANOVA. ANOVA kan ses som en vidareutveckling av ett t-test som 
analyserar två medelvärden (Olsson & Sörensen, 2011, s. 238). Det första steget är att 
beräkna den totala variansen där variansen är standardavvikelsen i kvadrat vilket ger den 
totala kvadratsumman. Efter detta beräknas variansen för de enskilda grupperna och 
väger sedan samman detta till ett genomsnittsvärde. Om den totala variansen avviker 
kraftigt från genomsnittsvärdet finns det en signifikant skillnad mellan de undersökta 
grupperna (Olsson & Sörensen, 2011, s. 237). Nästa steg blir att testa signifikansen vilket 
görs genom att ta kvoten mellan den genomsnittliga kvadratsumman mellan grupperna 
och den genomsnittliga kvadratsumman inom grupperna. Genom denna beräkning fås ett 
F-värde som sedan jämförs med ett kritiskt tabellvärde vilket ger sannolikheten för den 
skillnad mellan medelvärden som framkommit från analysen (Olsson & Sörensen, 2011, 
s. 238). ANOVA mäter alltså om två populationer skiljer sig åt med en t-statistika och 
dess p-värde. Testet utgår från en nollhypotes om att alla medelvärden är lika (Moore et 
al., 2011, s. 742). 
 

4.7	  Etiska	  synpunkter	  
 
När forskning som involverar människor som sina studieobjekt förekommer är det 
oundvikligt att etiska problem uppstår. Att respektera de individer som deltar i en studie 
är en grundläggande utgångspunkt för all typ av samhällsforskning, både den psykiska 
och fysiska integriteten ska skyddas. Som ansvarig för en studie är det viktigt att 
respektera tystnadsplikten och säkerställa anonymiteten för individerna som deltar i 
studien (Holme & Solvang, 1997, s. 32). Det ska inte vara möjligt att kunna identifiera en 
enskild individ som medverkat i undersökningen utifrån de presenterade resultaten (Patel 
& Davidson, 2011, s. 63). När individerna i studien har besvarat enkäten och data finns 
tillgängligt är det viktigt av etiska skäl att säkerställa att ingen annan får tillgång till dessa 
data (Holme & Solvang, 1997, s. 22). Vetenskapsrådet som är den svenska myndigheten 
som fördelar medel till forskning och har ett ansvar för frågor om etiska krav, har 
utformat fyra övergripande etikregler. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011, s. 62-63). 
Informationskravet innebär att informera om syftet med forskningen till de som är 
berörda (Patel & Davidson, 2011, s. 62-63). Samtyckeskravet innebär att alla utvalda 
individer har själv rätt att bestämma om de vill medverka i undersökningen (Patel & 
Davidson, 2011, s. 62-63). Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i 
undersökningen ska hållas konfidentiella och säkerställa att ingen obehörig har tillgång 
till denna information (Patel & Davidson, 2011, s. 62-63). Nyttjandekravet innebär att 
informationen som har samlats in endast får användas för forskningsändamålet (Patel & 
Davidson, 2011, s. 62-63).  
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För att leva upp till dessa etiska regler har det tydligt i följebrevet till enkäten funnits 
information om dessa fyra övergripande etikregler. I inledningen av följebrevet har syftet 
med enkäten presenterats för deltagarna i studien. Dessutom har deltagarna i studien 
informerats om att deras deltagande är frivilligt, samtidigt som deltagarna har informerats 
om vikten vid deras deltagande för studiens reliabilitet. På det sätt som resultaten 
kommer presenteras i detta examensarbete gör att det inte går att lista ut vad en specifik 
person har svarat på frågorna i enkäten samt vilka personer som har svarat på enkäten. 
Dessutom har det säkerställts att rådatat från webbenkäten endast finns tillgängligt för 
författarna av denna studie. Slutligen har deltagarna informerats om att deras svar endast 
kommer att användas för forskningsändamålet och således inte nyttjas för något annat 
ändamål.  
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Kapitel	  5.	  Empiri	  och	  analys	  
 
Kapitlet innehåller studiens empiriska resultat och analys av resultatet. Kapitlet inleds 
med deskriptiv statistik där bakgrundsfrågor, medelvärden och spridning presenteras. 
Efter detta presenteras Cronbachs alfa och ANOVA för variablerna storlek, interna 
kontroller och rådgivningsservice för att se om det finns skillnader mellan 
granskningsmetoderna i dessa grupper. 
 

5.1	  Demografi	  
 
De första inledande frågorna i enkäten bestod av bakgrundsfrågor för att kunna identifiera 
gruppen av individer som besvarat enkäten. Den första frågan som ställdes i enkäten 
ställdes för att ta reda på könet på respondenten. I figur 3 går det att utläsa att 71 % av 
respondenterna var män och 29 % var kvinnor.  
 

 
Figur 3. Fördelningen i procent över andelen män och kvinnor som besvarat enkäten. 
 
I nästa fråga svarade respondenterna vilken kommun deras huvudsakliga arbetsort är. I 
figur 4 går det att utläsa att för antal svar, i storleksordning, kommer Stockholm först 
med 34 respondenter som sin huvudsakliga arbetsort, därefter kommer Göteborg med 7 
respondenter, sedan Uppsala med 4 respondenter. Respondenterna från dessa tre 
kommuner utgör tillsammans 45 respondenter, vilket betyder att mer än hälften av alla 
svar inkom från dessa tre kommuner tillsammans. Det går även att utläsa i figur 4 att det 
finns ett bortfall på fyra respondenter vid denna fråga. Dessa respondenter har svarat att 
den kommun som är deras huvudsakliga arbetsort är: Hela Sverige, Revision, Stad i 
Västra Götaland och Västra Götaland. Eftersom dessa fyra svar inte motsvarar någon 
kommun så blir dessa svar interna bortfall.  
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Figur 4. Huvudsaklig arbetsort och bortfall för respondenterna i antal. 
 
Därefter ställdes frågan: Hur många arbetar vid ditt kontor? Den vanligaste storleken på 
kontoren i denna studie är kontor där 11-50 stycken personer arbetar. Det är 41 % av 
respondenterna som har svarat detta (se tabell 1). 25 % av respondenterna har svarat att 
de arbetar vid ett kontor där det arbetar 1-10 stycken personer (se tabell 1), även 25 % av 
respondenterna har svarat att de arbetar vid ett kontor där det arbetar fler än 100 personer 
(se tabell 1). Den minst vanliga storleken på kontoren i denna studie är kontor där 51-100 
stycken personer arbetar. Det är 8 % av respondenterna som har svarat detta (se tabell 1).  
 
Tabell 1. Storleken på kontoren för respondenterna i studien. 
Hur många arbetar det vid ditt kontor? Andel i % 

1-10 25,29% 

11-50 41,38% 

51-100 8,04% 

Fler än 100 25,29% 

 
Ännu en bakgrundsfråga ställdes för att ta reda på om respondenten är anställd vid en av 
byråerna som tillhör Big-4, om respondenten är anställd vid en annan byrå eller om 
respondenten saknar en anställning för tillfället. Det var 47 % som svarade att de är 
anställd vid Big-4 och 53 % svarade att de är anställd vid en annan byrå (se tabell 2).  
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Tabell 2. Vart respondenterna är anställda. 
Vart är du anställd? Andel i % 

Big-4 47,13% 

Icke Big-4 52,87% 

 
Den sista bakgrundsfrågan som ställdes var hur länge respondenten har varit auktoriserad 
revisor. Den största andelen av respondenterna svarade att de har varit auktoriserad 
revisor i 15 år eller längre, det var 43 % som svarade detta (se tabell 3). 26 % av 
respondenterna svarade att de har varit auktoriserad revisor i 0-4 år (se tabell 3). 17 % av 
respondenterna svarade att de har varit auktoriserad revisor i 5-9 år (se tabell 3). Den 
lägsta andelen av respondenterna svarade att de har varit auktoriserad revisor i 10-14 år, 
det var 14 % som svarade detta (se tabell 3). 
 
Tabell 3. Hur länge respondenterna har varit auktoriserad revisor.  
Hur länge har du varit auktoriserad revisor? Andel i % 

0-4 år 26,44% 

5-9 år 17,24% 

10-14 år 13,79% 

15 år eller längre 42,53% 

 

5.2	  Cronbachs	  alfa	  
 
Cronbachs alfa testades för att kunna bedöma reliabiliteten i om de olika testerna inom 
varje granskningsmetod tillsammans kan mäta granskningsmetoden. Alla utom ett 
alfavärde överstiger 0,7 (se tabell 4-6). Gruppen substansinriktad granskning för 
storleken K3 har ett värde på 0,64 men anses också vara godtagbart för studien då 0,6 
använts som gräns i tidigare studier (se tabell 4). 
 
Tabell 4. Cronbachs alfa för storlek. 
Cronbachs alfa K2 K3 K4 

Riskbedömning 0,77 0,77 0,88 

Granskning av kontroller 0,88 0,78 0,89 

Substansinriktad granskning 0,74 0,64 0,83 
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Tabell 5. Cronbachs alfa för interna kontroller. 
Cronbachs alfa Interna kontroller av hög 

kvalitet 
Interna kontroller av låg 
kvalitet 

Riskbedömning 0,77 0,74 

Granskning av kontroller 0,85 0,91 

Substansinriktad granskning 0,74 0,75 

 
Tabell 6. Cronbachs alfa för rådgivningsservice. 
Cronbachs alfa Har rådgivningsservice Har inte rådgivningsservice 

Riskbedömning 0,76 0,76 

Granskning av kontroller 0,86 0,88 

Substansinriktad granskning 0,75 0,78 

 

5.3	  Deskriptiv	  statistik	  
 
Nästa steg var att ta fram deskriptiv statistik för de olika variablerna storlek, interna 
kontroller och rådgivningsservice. Frågorna i enkäten besvarades utifrån en skala med 
alternativ från 1 till 5 där 1 representerade väldigt lite tid och 5 representerade väldigt 
mycket tid tillägnat till de olika granskningsmetoderna. 
 

5.3.1	  Storlek	  
 
För variabeln storlek har först deskriptiv statistik med medelvärde och standardavvikelse 
tagits fram för alla enskilda typer av tester inom granskningsmetoderna riskbedömning, 
granskning av kontroller och substansinriktad granskning. Inom riskbedömning har 
inspektion av dokument, rapporter och andra uppgifter högst medelvärde för både K2, K3 
och K4 värden på 3,69 för K2, 3,74 för K3 och 3,61 för K4 (se tabell 7). Inom granskning 
av kontroller är kontroll genom att ställa frågor till ansvarig personal för en kontroll hos 
bolaget det som utförs längst tid för K2 med ett medelvärde på 2,78 och för K3 med ett 
medelvärde på 3,53. För K4 är det kontroll genom att inspektera dokument, rapporter och 
andra filer om hur en kontroll fungerar som har högst medelvärde på 3,51 (se tabell 7). 
För substansinriktad granskning är det för K2 detaljgranskning av kontobalans och 
utlämnade uppgifter med ett medelvärde på 3,94 som tillägnas mest tid. För K3 är det 
analytisk granskning genom rimlighetsanalys som har högst medelvärde med 3,95, vilket 
det också är för K4 med ett medelvärde på 3,65 (se tabell 7). 
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Tabell 7. Medelvärde och standardavvikelse för de olika revisionsgranskningsmetoderna 
för bolag i storleksordningarna K2, K3 och K4. 

 K2 K3 K4 

Medel- 
värde 

Standard- 
avvikelse 

Medel- 
värde 

Standard- 
avvikelse 

Medel- 
värde 

Standard- 
avvikelse 

Riskbedömning       

Frågor till ledningen 3,35 1,17 3,59 1,07 3,46 1,10 

Ställa frågor till utomstående med 
relation till bolaget såsom kunder, 
leverantörer, värderingsexperter 

1,48 0,78 2,02 0,89 2,50 1,01 

Frågor till styrelsen 2,75 1,15 2,93 1,07 2,84 1,07 

Preliminär analytisk granskning genom 
analys av relationen mellan finansiell 
och icke-finansiell data 

3,40 1,04 3,51 0,96 3,42 1,05 

Observation av bolagets aktiviteter och 
förfaranden 

3,23 0,96 3,36 0,89 3,38 1,00 

Inspektion av dokument, rapporter och 
andra uppgifter 

3,69 1,06 3,74 0,88 3,61 1,08 

Granskning av kontroller       

Kontroll genom att ställa frågor till 
ansvarig personal för en kontroll hos 
bolaget 

2,78 1,25 3,53 0,90 3,47 1,21 

Kontroll genom att inspektera 
dokument, rapporter och andra filer om 
hur en kontroll fungerar 

2,70 1,34 3,44 0,83 3,51 1,10 

Kontroll genom att observera 
tillämpningen av en kontroll 

2,38 1,29 3,25 0,99 3,49 1,07 

Kontroll genom att upprepa en kontroll 
för att se att den fungerar 

2,07 1,19 2,91 1,04 3,30 1,23 

Substansinriktad granskning       

Analytisk granskning genom 
trendanalys 

3,17 1,14 3,51 0,96 3,38 1,14 

Analytisk granskning genom 
förhållandeanalys 

3,15 1,12 3,31 1,06 3,24 1,08 

Analytisk granskning genom 
rimlighetsanalys 

3,89 1,01 3,95 0,79 3,65 1,13 
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Analytisk granskning genom 
regressionsanalys 

2,10 1,09 2,03 1,02 2,25 1,06 

Detaljgranskning av transaktioner 3,85 0,90 3,56 0,91 2,98 1,14 

Detaljgranskning av kontobalans och 
utlämnade uppgifter 

3,94 0,89 3,72 0,87 3,23 1,17 

 
Utifrån medelvärdena för de olika testerna inom granskningsmetoderna har de slagits 
samman till de tre grupperna riskbedömning, granskning av kontroller och 
substansinriktad granskning för K2, K3 respektive K4 (se tabell 8). Detta har gjorts efter 
att Cronbachs alfa visat att de olika testerna inom respektive grupp mäter samma sak (se 
tabell 4). För K2 har substansinriktad granskning högst medelvärde med 3,35 vilket även 
stämmer för K3 som där har ett medelvärde på 3,35 (se tabell 8). För K4 har granskning 
av kontroller högst medelvärde med 3,44. Det är dock för K3 och K4 ganska jämt 
fördelat mellan de tre olika typerna av granskningsmetoder (se tabell 8). 
 
Tabell 8. Medelvärde och standardavvikelse storlekarna K2, K3 och K4. 

 K2 K3 K4 

Medelvärde Standard- 
avvikelse 

Medelvärde Standard- 
avvikelse 

Medelvärde Standard- 
avvikelse 

Riskbedömning 2,98 0,80 3,19 0,63 3,20 0,43 

Granskning av 
kontroller 

2,49 0,32 3,28 0,27 3,44 0,09 

Substansinriktad 
granskning 

3,35 0,71 3,35 0,68 3,12 0,48 

 

5.3.2	  Interna	  kontroller	  
 
För variabeln interna kontroller har först deskriptiv statistik med medelvärde och 
standardavvikelse tagits fram för klienter som har interna kontroller av hög kvalitet samt 
för klienter som har interna kontroller av låg kvalitet. För gruppen interna kontroller av 
hög kvalitet vid riskbedömning har frågor till ledningen högst medelvärde med värdet 
3,53. För klienter med låg kvalitet på interna kontroller är det inom riskbedömning 
inspektion av dokument, rapporter och andra uppgifter som har högst medelvärde med 
3,82 (se tabell 9). Inom granskning av kontroller är det kontroll genom att ställa frågor till 
ansvarig personal för en kontroll hos bolaget som har högst medelvärde både för interna 
kontroller av hög kvalitet och interna kontroller av låg kvalitet med medelvärden på 3,67 
respektive 3,02. Medelvärdena inom interna kontroller av hög kvalitet är dock generellt 
högre än medelvärdena inom interna kontroller av låg kvalitet inom granskning av 
kontroller (se tabell 9). Inom substansinriktad granskning är det analytisk granskning 
genom rimlighetsanalys som har högst medelvärde för interna kontroller av hög kvalitet 
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med 3,71, medan det för interna kontroller av låg kvalitet är detaljgranskning av 
kontobalans och utlämnade uppgifter som har högst medelvärde med 4,48 tätt följt av 
detaljgranskning av transaktioner (se tabell 9). 
 
Tabell 9. Medelvärde och standardavvikelse för de olika revisionsgranskningsmetoderna 
för bolag med pålitliga interna kontroller av hög kvalitet och interna kontroller av låg 
kvalitet. 

 Interna kontroller av hög kvalitet Interna kontroller av låg kvalitet 

Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

Riskbedömning     

Frågor till ledningen 3,53 1,04 3,70 0,97 

Ställa frågor till utomstående med 
relation till bolaget såsom kunder, 
leverantörer eller värderingsexperter 

1,99 0,91 2,30 1,08 

Frågor till styrelsen 2,83 1,04 3,01 1,05 

Preliminär analytisk granskning 
genom analys av relationen mellan 
finansiell och icke-finansiell data 

3,38 0,98 3,70 0,81 

Observation av bolagets aktiviteter 
och förfaranden 

3,07 0,95 3,47 0,95 

Inspektion av dokument, rapporter 
och andra uppgifter 

3,20 0,95 3,82 0,88 

Granskning av kontroller     

Kontroll genom att ställa frågor till 
ansvarig personal för en kontroll hos 
bolaget 

3,67 1,05 3,02 1,19 

Kontroll genom att inspektera 
dokument, rapporter och andra filer 
om hur en kontroll fungerar 

3,55 1,04 2,68 1,26 

Kontroll genom att observera 
tillämpningen av en kontroll 

3,45 1,07 2,25 1,28 

Kontroll genom att upprepa en 
kontroll för att se att den fungerar 

3,15 1,28 2,22 1,29 

Substansinriktad granskning     

Analytisk granskning genom 
trendanalys 

3,36 1,13 3,68 1,06 
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Analytisk granskning genom 
förhållandeanalys 

3,10 1,11 3,40 1,09 

Analytisk granskning genom 
rimlighetsanalys 

3,71 0,96 3,97 0,87 

Analytisk granskning genom 
regressionsanalys 

2,15 0,97 2,23 1,18 

Detaljgranskning av transaktioner 2,76 1,05 4,45 0,73 

Detaljgranskning av kontobalans och 
utlämnade uppgifter 

2,94 1,04 4,48 0,61 

 
Utifrån medelvärdena för de olika testerna inom granskningsmetoderna har de slagits 
samman till de tre grupperna riskbedömning, granskning av kontroller och 
substansinriktad granskning för interna kontroller av hög kvalitet och interna kontroller 
av låg kvalitet. För interna kontroller av hög kvalitet har granskning av kontroller högst 
medelvärde med 3,45 medan för interna kontroller av låg kvalitet har substansinriktad 
granskning högst medelvärde med 3,70 (se tabell 10). 
 
Tabell 10. Medelvärde och standardavvikelse för interna kontroller av hög och låg 
kvalitet. 

 Interna kontroller av hög kvalitet Interna kontroller av låg kvalitet 

Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

Riskbedömning 3,00 0,55 3,33 0,58 

Granskning av kontroller 3,45 0,22 2,54 0,38 

Substansinriktad granskning 3,00 0,54 3,70 0,84 

 

5.3.3	  Rådgivningsservice	  
 
För variabeln rådgivningsservice har först deskriptiv statistik med medelvärde och 
standardavvikelse tagits fram för klienter som har rådgivningsservice och klienter som 
inte har rådgivningsservice med varje de olika typerna av test inom de tre olika 
granskningsmetoderna riskbedömning, granskning av kontroller och substansinriktad 
granskning. Vid riskbedömning är det för klienter som har rådgivningsservice är det 
preliminär analytisk granskning genom analys av relationen mellan finansiell och icke-
finansiell data som har högst medelvärde med 3,52. För klienter som inte har 
rådgivningsservice är det frågor till ledningen som har högst medelvärde (se tabell 11). 
Inom granskning av kontroller för klienter som har rådgivningsservice är det kontroll 
genom att ställa frågor till ansvarig personal för en kontroll hos bolaget som har högst 
medelvärde på 3,23, vilket det också är för klienter som inte har rådgivningsservice med 
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ett medelvärde på 3,40 (se tabell 11). Inom substansinriktad granskning för klienter som 
har rådgivningsservice är det analytisk granskning genom rimlighetsanalys som har högst 
medelvärde på 3,89 samt för klienter som inte har rådgivningsservice med ett medelvärde 
på 3,94 (se tabell 11). 
 
Tabell 11. Medelvärde och standardavvikelse för de olika 
revisionsgranskningsmetoderna för klienter som även har rådgivningsservice och för 
klienter som inte har rådgivningsservice. 

 Har rådgivningsservice Har inte rådgivningsservice 

Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

Riskbedömning     

Frågor till ledningen 3,54 0,94 3,61 0,97 

Ställa frågor till utomstående med 
relation till bolaget såsom kunder, 
leverantörer eller värderingsexperter 

2,03 0,96 2,18 0,98 

Frågor till styrelsen 2,90 0,98 2,99 1,03 

Preliminär analytisk granskning 
genom analys av relationen mellan 
finansiell och icke-finansiell data 

3,52 0,89 3,47 0,89 

Observation av bolagets aktiviteter 
och förfaranden 

3,25 0,99 3,32 0,92 

Inspektion av dokument, rapporter 
och andra uppgifter 

3,43 0,91 3,55 0,86 

Granskning av kontroller     

Kontroll genom att ställa frågor till 
ansvarig personal för en kontroll hos 
bolaget 

3,23 1,03 3,40 0,93 

Kontroll genom att inspektera 
dokument, rapporter och andra filer 
om hur en kontroll fungerar 

3,00 1,03 3,23 0,95 

Kontroll genom att observera 
tillämpningen av en kontroll 

2,97 1,01 3,13 0,96 

Kontroll genom att upprepa en 
kontroll för att se att den fungerar 

2,81 1,10 2,89 1,05 

Substansinriktad granskning     

Analytisk granskning genom 
trendanalys 

3,47 1,04 3,55 1,07 
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Analytisk granskning genom 
förhållandeanalys 

3,25 1,06 3,36 1,06 

Analytisk granskning genom 
rimlighetsanalys 

3,89 0,88 3,94 0,85 

Analytisk granskning genom 
regressionsanalys 

2,18 1,07 2,24 1,15 

Detaljgranskning av transaktioner 3,61 0,91 3,84 0,85 

Detaljgranskning av kontobalans och 
utlämnade uppgifter 

3,72 0,80 3,85 0,79 

 
Utifrån medelvärdena för de olika testerna inom granskningsmetoderna har de slagits 
samman till de tre grupperna riskbedömning, granskning av kontroller och 
substansinriktad granskning för har rådgivningsservice och har inte rådgivningsservice. 
Här är det för klienter som har rådgivningsservice substansinriktad granskning som har 
högst medelvärde på 3,35. Även klienter som inte har rådgivningsservice är det 
substansinriktad granskning som har högst medelvärde med 3,46 (se tabell 12). Generellt 
har de två grupperna samma fördelning med substansinriktad granskning som mest tid 
läggs på, följt av riskbedömning och med minst tid som läggs på granskning av kontroller 
(se tabell 12). 
 
Tabell 12. Medelvärde och standardavvikelse för har och inte har rådgivningsservice 

 Har rådgivningsservice Har inte rådgivningsservice 

Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

Riskbedömning 3,11 0,58 3,19 0,54 

Granskning av kontroller 3,00 0,18 3,16 0,22 

Substansinriktad granskning 3,35 0,61 3,46 0,64 

 

5.4	  Variansanalys	  ANOVA	  
 
Sista steget bestod av att genomföra variansanalystester för de olika variablerna storlek, 
interna kontroller och rådgivningsservice. Frågorna i enkäten besvarades utifrån en skala 
med alternativ från 1 till 5 där 1 representerade väldigt lite tid och 5 representerade 
väldigt mycket tid tillägnat till de olika granskningsmetoderna. Medelvärdet för de olika 
variablerna jämfördes sedan genom variansanalystester för att undersöka om det finns 
någon skillnad mellan de olika variablerna. I variansanalysen har nollhypotesen varit att 
alla medelvärden är lika och alternativhypotesen har varit att minst ett medelvärde skiljer 
sig från de andra medelvärdena. Den valda signifikansnivån för variansanalystesterna är 
satt till 5 %, vilket betyder att nollhypotesen förkastas om p-värdet är lägre än 5 %.  
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5.4.1	  Storlek	  
 
För variabeln storlek utfördes olika variansanalyser. Detta för att testa om det finns någon 
skillnad mellan svaren för K2-, K3- och K4-bolag. De tester som utfördes var envägs 
ANOVA för riskbedömning, granskning av kontroller och substansinriktad granskning 
samt envägs ANOVA för varje enskild revisionsgranskningsmetod.  
 
För riskbedömning genererade testet ett F-värde som är 0,22 och ett p-värde som är 0,80 
(se tabell 13). För granskning av kontroller genererade testet ett F-värde som är 16,98 och 
ett p-värde som är mindre än 0,01 (se tabell 13). Det sista testet som utfördes för de olika 
K-bolagen var ett test för substansinriktad granskning. Detta envägs ANOVA test 
genererade ett F-värde som är 0,26 och ett p-värde som är 0,77 (se tabell 13).  
 
Tabell 13. Envägs ANOVA: Jämförelse mellan bolag i storlekarna K2, K3 och K4 vid 
riskbedömning, granskning av kontroller och substansinriktad granskning. 
Storlek K2, K3 och K4 F-värde P-värde 

Riskbedömning 0,22 0,80 

Granskning av kontroller 16,98* 0,001* 

Substansinriktad granskning 0,26 0,77 

* Signifikant på 5 % (tvåsidigt). 
 
Testerna för de enskilda revisionsgranskningsmetoderna genererade signifikanta p-värden 
på 5 % signifikansnivå för sju olika granskningsmetoder. För riskbedömning genererade 
testet för granskningsmetoden ställa frågor till utomstående med relation till bolaget 
såsom kunder, leverantörer eller värderingsexperter ett F-värde som är 27,29 och ett p-
värde som är mindre än 0,01 (se tabell 14). För granskning av kontroller genererade 
testerna p-värden som är mindre än 0,01 för samtliga revisionsgranskningsmetoder (se 
tabell 14). För substansinriktad granskning genererade testet för granskningsmetoden 
detaljgranskning av transaktioner ett F-värde som är 16,87 och ett p-värde som är mindre 
än 0,01 (se tabell 14) och för granskningsmetoden detaljgranskning av kontobalans och 
utlämnade uppgifter genererade testet ett F-värde som är 11,46 och ett p-värde som är 
mindre än 0,01 (se tabell 14).  
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Tabell 14. Envägs ANOVA: Jämförelse mellan bolag i storlekarna K2, K3 och K4 för 
respektive revisionsgranskningsmetod. 
Storlek K2, K3 och K4 F-värde P-värde 

Riskbedömning   

Frågor till ledningen 1,02 0,36 

Ställa frågor till utomstående med relation till bolaget såsom kunder, leverantörer 
eller värderingsexperter 

27,29* 0,001* 

Frågor till styrelsen 0,61 0,54 

Preliminär analytisk granskning genom analys av relationen mellan finansiell och 
icke-finansiell data 

0,26 0,77 

Observation av bolagets aktiviteter och förfaranden 0,61 0,54 

Inspektion av dokument, rapporter och andra uppgifter 0,34 0,71 

Granskning av kontroller   

Kontroll genom att ställa frågor till ansvarig personal för en kontroll hos bolaget 11,63* 0,001* 

Kontroll genom att inspektera dokument, rapporter och andra filer om hur en kontroll 
fungerar 

13,80* 0,001* 

Kontroll genom att observera tillämpningen av en kontroll 22,95* 0,001* 

Kontroll genom att upprepa en kontroll för att se att den fungerar 25,01* 0,001* 

Substansinriktad granskning   

Analytisk granskning genom trendanalys 2,10 0,12 

Analytisk granskning genom förhållandeanalys 0,48 0,62 

Analytisk granskning genom rimlighetsanalys 2,22 0,11 

Analytisk granskning genom regressionsanalys 0,92 0,40 

Detaljgranskning av transaktioner 16,87* 0,001* 

Detaljgranskning av kontobalans och utlämnade uppgifter 11,46* 0,001* 

* Signifikant på 5 % (tvåsidigt). 
 

5.4.2	  Interna	  kontroller	  
 
För variabeln interna kontroller utfördes olika variansanalyser. Detta för att testa om det 
finns någon skillnad mellan svaren för bolag med pålitliga interna kontroller av hög 
kvalitet och bolag som saknar interna kontroller eller har interna kontroller av låg 
kvalitet. De tester som utfördes var envägs ANOVA för riskbedömning, granskning av 
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kontroller och substansinriktad granskning samt envägs ANOVA för varje enskild 
revisionsgranskningsmetod.  
 
För riskbedömning genererade testet ett F-värde som är 1,05 och ett p-värde som är 0,33 
(se tabell 15). För granskning av kontroller genererade testet ett F-värde som är 16,98 och 
ett p-värde som är 0,006 (se tabell 15). Det sista testet som utfördes för interna kontroller 
var ett test för substansinriktad granskning. Detta envägs ANOVA test genererade ett F-
värde som är 2,96 och ett p-värde som är 0,12 (se tabell 15).  
 
Tabell 15. Envägs ANOVA: Jämförelse mellan bolag med interna kontroller av hög 
kvalitet och bolag som saknar interna kontroller eller har interna kontroller av låg 
kvalitet vid riskbedömning, granskning av kontroller och substansinriktad granskning. 
Interna kontroller F-värde P-värde 

Riskbedömning 1,05 0,33 

Granskning av kontroller 16,98* 0,006* 

Substansinriktad granskning 2,96 0,12 

* Signifikant på 5 % (tvåsidigt). 
 
Testerna för de enskilda revisionsgranskningsmetoderna genererade signifikanta p-värden 
på 5 % signifikansnivå för tio olika granskningsmetoder. För riskbedömning genererade 
testet för granskningsmetoden ställa frågor till utomstående med relation till bolaget 
såsom kunder, leverantörer eller värderingsexperter ett F-värde som är 4,21 och ett p-
värde som är 0,04 (se tabell 16) och för granskningsmetoden preliminär analytisk 
granskning genom analys av relationen mellan finansiell och icke-finansiell data 
genererade testet ett F-värde som är 5,60 och ett p-värde som är 0,02 (se tabell 16). För 
granskningsmetoden observation av bolagets aktiviteter och förfaranden genererade testet 
ett F-värde som är 7,80 och ett p-värde som är mindre än 0,01 (se tabell 16) och för 
granskningsmetoden inspektion av dokument, rapporter och andra uppgifter genererade 
testet ett F-värde som är 19,92 och ett p-värde som är mindre än 0,01 (se tabell 16). För 
granskning av kontroller genererade testerna p-värden som är mindre än 0,01 för samtliga 
revisionsgranskningsmetoder (se tabell 16). För substansinriktad granskning genererade 
testet för granskningsmetoden detaljgranskning av transaktioner ett F-värde som är 
153,18 och ett p-värde som är mindre än 0,01 (se tabell 16) och för granskningsmetoden 
detaljgranskning av kontobalans och utlämnade uppgifter genererade testet ett F-värde 
som är 142,64 och ett p-värde som är mindre än 0,01 (se tabell 16).  
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Tabell 16. Envägs ANOVA: Jämförelse mellan bolag med interna kontroller av hög och 
låg kvalitet för respektive revisionsgranskningsmetod. 
Interna kontroller F-värde P-värde 

Riskbedömning   

Frågor till ledningen 1,28 0,26 

Ställa frågor till utomstående med relation till bolaget såsom kunder, leverantörer 
eller värderingsexperter 

4,21* 0,04* 

Frågor till styrelsen 1,35 0,25 

Preliminär analytisk granskning genom analys av relationen mellan finansiell och 
icke-finansiell data 

5,59* 0,02* 

Observation av bolagets aktiviteter och förfaranden 7,80* 0,006* 

Inspektion av dokument, rapporter och andra uppgifter 19,92* 0,001* 

Granskning av kontroller   

Kontroll genom att ställa frågor till ansvarig personal för en kontroll hos bolaget 14,27* 0,001* 

Kontroll genom att inspektera dokument, rapporter och andra filer om hur en kontroll 
fungerar 

24,77* 0,001* 

Kontroll genom att observera tillämpningen av en kontroll 44,93* 0,001* 

Kontroll genom att upprepa en kontroll för att se att den fungerar 22,84* 0,001* 

Substansinriktad granskning   

Analytisk granskning genom trendanalys 3,74 0,06 

Analytisk granskning genom förhållandeanalys 3,20 0,08 

Analytisk granskning genom rimlighetsanalys 3,31 0,07 

Analytisk granskning genom regressionsanalys 0,24 0,62 

Detaljgranskning av transaktioner 153,18* 0,001* 

Detaljgranskning av kontobalans och utlämnade uppgifter 142,64* 0,001* 

* Signifikant på 5 % (tvåsidigt). 
 

5.4.3	  Rådgivningsservice	  
 
För variabeln rådgivningsservice utfördes tre olika variansanalyser. Detta för att testa om 
det finns någon skillnad mellan svaren för bolag som har rådgivningsservice och bolag 
som inte har rådgivningsservice. De tester som utfördes var envägs ANOVA för 
riskbedömning, granskning av kontroller och substansinriktad granskning. För 



 
     

58 

riskbedömning genererade testet ett F-värde som är 0,06 och ett p-värde som är 0,82 (se 
tabell 17). För granskning av kontroller genererade testet ett F-värde som är 1,33 och ett 
p-värde som är 0,29 (se tabell 17). Det sista testet som utfördes för rådgivningsservice var 
ett test för substansinriktad granskning. Detta envägs ANOVA test genererade ett F-värde 
som är 0,09 och ett p-värde som är 0,77 (se tabell 17).  
 
Tabell 17. Envägs ANOVA: Jämförelse mellan bolag som har rådgivningsservice och 
bolag som inte har rådgivningsservice vid riskbedömning, granskning av kontroller och 
substansinriktad granskning. 
Rådgivningsservice F-värde P-värde 

Riskbedömning 0,06 0,82 

Granskning av kontroller 1,33 0,29 

Substansinriktad granskning 0,09 0,77 

 
Testerna för de enskilda revisionsgranskningsmetoderna när klienten har 
rådgivningsservice och när klienten inte har rådgivningsservice genererade inga 
signifikanta p-värden på 5 % signifikansnivå (se tabell 18).  
  
Tabell 18. Envägs ANOVA: Jämförelse mellan bolag som har rådgivningsservice eller 
inte för respektive revisionsgranskningsmetod. 
Rådgivningsservice F-värde P-värde 

Riskbedömning   

Frågor till ledningen 0,23 0,63 

Ställa frågor till utomstående med relation till bolaget såsom kunder, leverantörer 
eller värderingsexperter 

1,03 0,31 

Frågor till styrelsen 0,37 0,55 

Preliminär analytisk granskning genom analys av relationen mellan finansiell och 
icke-finansiell data 

0,12 0,73 

Observation av bolagets aktiviteter och förfaranden 0,23 0,64 

Inspektion av dokument, rapporter och andra uppgifter 0,89 0,35 

Granskning av kontroller   

Kontroll genom att ställa frågor till ansvarig personal för en kontroll hos bolaget 1,34 0,25 

Kontroll genom att inspektera dokument, rapporter och andra filer om hur en kontroll 
fungerar 

2,33 0,13 

Kontroll genom att observera tillämpningen av en kontroll 1,16 0,28 
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Kontroll genom att upprepa en kontroll för att se att den fungerar 0,24 0,62 

Substansinriktad granskning   

Analytisk granskning genom trendanalys 0,25 0,62 

Analytisk granskning genom förhållandeanalys 0,42 0,52 

Analytisk granskning genom rimlighetsanalys 0,19 0,66 

Analytisk granskning genom regressionsanalys 0,12 0,73 

Detaljgranskning av transaktioner 2,99 0,09 

Detaljgranskning av kontobalans och utlämnade uppgifter 1,10 0,30 
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Kapitel	  6.	  Diskussion	  
 
Detta kapitel innehåller en diskussion om skillnaderna som finns mellan 
granskningsmetoderna beroende av olika faktorer. Empirin kopplas även ihop med den 
teoretiska referensramen från teorikapitlet. 
 

6.1	  Diskussion	  av	  hypotes	  för	  storlek	  
 
Den första hypotesen som ställdes var om olika granskningsmetoder utförs beroende på 
klientens storlek. Utifrån de inkomna svaren från enkäten som sedan sammanställts går 
det att se i den deskriptiva statistiken att medelvärdena för granskning av kontroller ökar 
mellan de olika storlekarna. Medelvärdena blir högre desto större storlek på bolaget, där 
medelvärdet är 2,49 för K2, 3,28 för K3 och 3,44 för K4. O’Keefe et al. (1994, s. 243) 
menar att storleken på klienten har en nyckelroll för att bestämma antalet timmar för 
revisionen, men kan även associeras med signifikanta förändringar i hur andelen av tiden 
för granskningsmetoderna är fördelade. Detta är även något som ANOVA i denna studie 
kan styrka. Det finns en signifikant skillnad för granskning av kontroller mellan de olika 
storlekarna K2, K3 och K4. Desto större ett bolag är, desto större andelen av tiden för 
revisionen ägnas åt granskning av kontroller. För riskbedömning stiger andelen nedlagd 
tid desto större bolaget är, denna ökning är dock marginell då medelvärdet mellan K2 och 
K4 endast skiljer sig 0,21 och mellan K3 och K4 är skillnaden endast 0,01. Medelvärdena 
för substansinriktad granskning är jämnt fördelat med 3,35 för K2, 3,35 för K3 och 3,12 
för K4. Resultatet från ANOVA visar att granskningsmetoderna riskbedömning och 
substansinriktad granskning inte är signifikanta vilket innebär att det inte finns någon 
skillnad för andelen tid som ägnas åt de olika granskningsmetoderna beroende på 
storlekarna K2, K3 och K4. Dessa resultat skiljer sig från de resultat som Blokdijk et al. 
(2003, s. 13) har kommit fram till. Enligt Blokdijk et al. (2003, s. 13) har storlek en 
betydelse för totala antalet timmar vid en revision, dock så har inte storleken en 
signifikant effekt på hur andelen av tiden för granskningsmetoderna är fördelade. 
McConnell Jr. & Schweiger (2007, s. 23) menar att om substansinriktad granskning på 
egen hand inte ger tillräckligt med bevis så ska en revisor utföra granskning av kontroller. 
Detta tyder på att när storlek ökar så är inte substansinriktad granskning tillräckligt 
eftersom att granskning av kontroller ökar. 
 
För att närmare undersöka vilken typ av granskning som utförs har de olika typerna av 
granskning inom riskbedömning, granskning av kontroller och substansinriktad 
granskning undersökts närmare. Variansanalysen ANOVA har även använts för att se om 
det finns skillnader mellan de olika typerna av granskning inom granskningsmetoderna 
riskbedömning, granskning av kontroller och substansinriktad granskning mellan de olika 
storlekarna.  
 
Inom riskbedömning har granskning genom att ställa frågor till utomstående med relation 
till bolaget såsom kunder, leverantörer eller värderingsexperter också ett stigande 
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medelvärde för K2, K3 och K4 med medelvärden på 1,48 för K2, 2,02 för K3 och 2,51 
för K4. De andra typerna av riskbedömning har jämna medelvärden mellan de olika 
storlekarna. Resultatet från ANOVA visar att inom riskbedömning finns det en 
signifikant skillnad för andelen tid som ägnas åt granskningen ställa frågor till 
utomstående med relation till bolaget såsom kunder, leverantörer eller värderingsexperter 
för minst en av storlekarna K2, K3 och K4 från de andra storlekarna.  
 
Samtliga olika typer av granskning inom granskning av kontroller har ett stigande 
medelvärde. Desto större bolaget är, desto större andel av tiden av revisionen ägnas åt de 
olika typerna av granskning inom granskning av kontroller, förutom för kontroll genom 
att ställa frågor till ansvarig personal för en kontroll hos bolaget har K2 lägst medelvärde 
och K3 högst. Det är dock en marginell skillnad mellan K3 och K4 där medelvärde tär 
3,53 för K3 och 3,47 för K4. Variansanalysen ANOVA visar att inom granskning av 
kontroller är alla fyra olika typer av granskning signifikanta vilket innebär att för alla 
dessa fyra typer av granskning finns det en skillnad för andelen tid som ägnas åt 
granskningen för minst en av storlekarna K2, K3 och K4 från de andra storlekarna.  
Enligt Rezaee et al. (2001, s. 153) utför revisorer granskning av kontroller för att samla in 
bevis som bas för att sedan kunna reducera den mer kostsamma metoden substansinriktad 
granskning. Samtliga ANOVA test för de olika granskningsmetoderna för granskning av 
kontroller visar att det finns en signifikant skillnad mellan de olika storlekarna. Som 
nämnts ovan så ägnas en större andel av tiden för revisionen åt granskning av kontroller 
för större bolag. Samtidigt som resultaten visar att större bolag ägnar en mindre andel av 
tiden för revisionen för substansinriktad granskning, detta stämmer särskilt bra för 
detaljgranskning.  
 
Inom substansinriktad granskning är medelvärdena jämt fördelat mellan storlekarna inom 
de olika typerna av analytisk granskning. Detta resultat skiljer sig från vad Hirst & 
Koonce (1996, s. 459-460) kom fram till i sin studie där de intervjuade revisorer med 
olika grad av erfarenhet som arbetade på någon av the Big-6 i USA. I deras studie kom de 
fram till att storleken påverkar i vilken utsträckning som substansinriktad analytisk 
granskning utförs (Hirst & Koonce, 1996, s. 459-460). Inom substansinriktad granskning 
har analytisk granskning genom regressionsanalys längre medelvärden jämfört med 
övriga typer av granskning inom denna typ av granskningsmetod. Medelvärdet är 2,10 för 
K2, 2,03 för K3 och 2,25 för K4. För övrig granskning inom substansinriktad granskning 
överstiger alla medelvärden förutom ett 3,0. Det enda medelvärdet under 3,00 är 
detaljgranskning av transaktioner för K4, men detta värde är dock väldigt nära 3,00 med 
ett medelvärde på 2,98. Det tyder alltså på att regressionsanalys är en typ av granskning 
som mindre andel tid ägnas åt. En revisor som besvarade enkäten lämnade även en 
kommentar om detta och menade att regressionsanalys inte är ett verktyg som används i 
praktiken eftersom det inte finns tid till detta. För de olika typerna av detaljgranskning 
sjunker medelvärdena när storleken ökar. För detaljgranskning av transaktioner är 
medelvärdet 3,85 för K2, 3,56 för K3 och 2,98 för K4. Även för detaljgranskning av 
kontobalans och utlämnade uppgifter minskar andelen nedlagd tid på ett liknande sätt 
med ett medelvärde på 3,94 för K2, 3,72 för K3 och 3,23 för K4. Hirst & Koonce (1996, 



 
     

62 

s. 469) menar att 2 av 31 revisorer berättade att de ofta använder sig utav 
detaljgranskning för mindre bolag. Detta stämmer väl överens med vad de auktoriserade 
revisorerna svarade i enkäten för denna studie då medelvärdet för detaljgranskning ökar 
för mindre bolag. Variansanalysen ANOVA visar att inom substansinriktad granskning 
finns det två typer av granskning med skillnad vilket är detaljgranskning av transaktioner 
och detaljgranskning av kontobalans och utlämnade uppgifter. Detta innebär att för de två 
olika typerna av detaljgranskning finns det en signifikant skillnad i andelen tid som ägnas 
åt denna typ av granskning för minst en av storlekarna K2, K3 och K4 från de andra 
storlekarna.  
 
Det finns alltså vissa skillnader mellan andelen tid som ägnas åt de olika 
granskningsmetoderna beroende på vilken storlek. Det var dock 8 revisorer som lämnade 
kommentarer om att de inte reviderar bolag i storleken K4 och att det inte gick att välja 
ett alternativ i enkäten med svar att revisorn inte utför revision för denna typ av storlek. 
På grund av detta bortsågs dessa svar om storleken K4, men det kan finns fler revisorer 
som besvarat enkäten som inte reviderar bolag i storleken K4 vilket kan göra att studiens 
resultat påverkas. Alla auktoriserade revisorer har dock genomgått prov och bör ha viss 
kunskap om de olika typerna även om de inte har praktisk erfarenhet och därför 
analyseras ändå de resultat som genererats från enkäten. 
 

6.2	  Diskussion	  av	  hypotes	  för	  interna	  kontroller	  
 
Den andra hypotesen som ställdes var om olika granskningsmetoder utförs beroende på 
om klienten har interna kontroller av hög eller låg kvalitet. Utifrån de inkomna svaren 
från enkäten som sedan sammanställts går det att se i den deskriptiva statistiken att 
granskning av kontroller skiljer sig åt för bolag med hög kvalitet på de interna 
kontrollerna och bolag som saknar eller har låg kvalitet på de interna kontrollerna, vilket 
stämmer överens med Bedard (1989, s. 61) som menar att interna kontroller är en av de 
vanligaste anledningarna till att förändra en revisionsplan. När klientens interna 
kontroller har hög kvalitet utförs granskning av kontroller i en större andel tid än 
riskbedömning och substansinriktad granskning. Den ANOVA som gjorts för interna 
kontroller visar att det finns en skillnad mellan de bolag med interna kontroller av hög 
kvalitet och de bolag som saknar interna kontroller eller har interna kontroller av låg 
kvalitet. Detta stämmer överens med Blokdijk et al. (2003, s. 4) som kom fram till att 
revisorns tillit till interna kontroller är en av de variabler som i högst utsträckning 
påverkar vilka granskningsmetoder som utförs. Det är dock tvärtemot vad Hackenbrack 
& Knechel (1997, s. 495) kom fram till en studie som visade att det inte finns association 
mellan tillit till interna kontroller och fördelningen av arbetstimmar.  
 
Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad för andelen tid som ägnas åt 
granskning av kontroller beroende på om klienten har hög eller låg kvalitet på sina 
interna kontroller. McConnell Jr. & Schweiger (2007, s. 23) menar att en revisor ska 
utföra granskning av kontroller om klientens interna kontroller förväntas vara 
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välfungerande, vilket bekräftas av studiens resultat då granskning av kontroller utförs i en 
större andel tid vid interna kontroller av hög kvalitet jämfört mot vid interna kontroller av 
låg kvalitet. Detta resultat skiljer sig dock från Blokdijk et al. (2003, s. 19) som menar att 
den tydligaste effekten av pålitliga interna kontroller är att riskbedömning ökar och tiden 
att välja ut substansinriktad granskning minskar. Medelvärdena för riskbedömning och 
substansinriktad granskning är dock lägre för interna kontroller av hög kvalitet än för 
interna kontroller av låg kvalitet, men det är alltså inte tillräckligt stor skillnad för att det 
ska vara signifikanta skillnader i ANOVA. För bolag som saknar interna kontroller eller 
har interna kontroller av låg kvalitet så ägnas en större andel av tiden för en revision åt 
riskbedömning och substansinriktad granskning än granskning av kontroller som har ett 
lägre medelvärde. Kaplan (1985, s. 14) menar att när interna kontroller är ineffektiva 
krävs utökad substansinriktad granskning för att säkerställa att det inte finns materiella 
fel. Detta stämmer med vad som kan utläsas från medelvärdena, då medelvärdet för tid 
ägnad åt substansinriktad granskning är högre än för granskning av kontroller och 
riskbedömning. Medelvärdet för substansinriktad granskning är högre vid klienter med 
interna kontroller av låg kvalitet då det är 3,70 jämfört med 3,00 för klienter med interna 
kontroller av hög kvalitet. För riskbedömning och substansinriktad granskning visade 
dock resultatet från ANOVA att det inte finns en signifikant skillnad för andelen tid som 
ägnas åt de olika granskningsmetoderna beroende på om klienten har hög eller låg 
kvalitet på de interna kontrollerna. Detta innebär att skillnaden i medelvärde mellan 
substansinriktad granskning inte är signifikant för interna kontroller av hög kvalitet mot 
interna kontroller av låg kvalitet, vilket är tvärtom vad Kaplan (1985, s. 14) menar då 
substansinriktad granskning ökar vid ineffektiva interna kontroller, men däremot är alltså 
andelen substansinriktad granskning än granskning av kontroller för klienter med interna 
kontroller av låg kvalitet. 
 
För att närmare undersöka vilken typ av granskning som utförs har de olika typerna av 
granskning inom riskbedömning, granskning av kontroller och substansinriktad 
granskning undersökts närmare. Även variansanalysen ANOVA har använts för att se om 
det finns skillnader mellan de olika typerna av granskning inom granskningsmetoderna 
riskbedömning, granskning av kontroller och substansinriktad granskning. 
 
Den granskning inom riskbedömning där det är störst skillnad mellan är granskningen 
inspektion av dokument, rapporter och andra uppgifter. För bolag som saknar interna 
kontroller eller har interna kontroller av låg kvalitet är medelvärdet 3,82 och för bolag 
med interna kontroller av hög kvalitet är medelvärdet 3,20. Inom alla typer av granskning 
inom riskbedömning har interna kontroller av låg kvalitet högre medelvärden än inom 
interna kontroller av hög kvalitet. Resultatet från ANOVA visar att inom riskbedömning 
finns det en signifikant skillnad för andelen tid som ägnas åt granskningen ställa frågor 
till utomstående med relation till bolaget såsom kunder, leverantörer eller 
värderingsexperter för bolag med interna kontroller av hög och låg kvalitet. För 
granskningen preliminär analytisk granskning genom analys av relationen mellan 
finansiell och icke-finansiell data finns det en signifikant skillnad för andelen tid som 
ägnas åt granskningen för bolag med interna kontroller av hög och låg kvalitet. Även för 
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granskningen observation av bolagets aktiviteter och förfaranden finns det en signifikant 
skillnad för andelen tid som ägnas åt granskningen för bolag med interna kontroller av 
hög och låg kvalitet. För granskningen inspektion av dokument, rapporter och andra 
uppgifter finns det en signifikant skillnad för andelen tid som ägnas åt granskningen för 
bolag med interna kontroller av hög och låg kvalitet. Detta innebär att 4 av 6 typer av 
granskning inom riskbedömning har signifikant skillnad i andel tid som spenderas på 
dessa typer av granskning. Trots att riskbedömning totalt sett inte har någon signifikant 
skillnad, så finns det ändå vid dessa olika typer av granskning inom det, vilket är emot 
vad Blokdijk et al. (2003, s. 19) kom fram till som tvärtom menar att riskbedömning ökar 
när tilliten till interna kontroller är hög. 
 
För bolag med interna kontroller av hög kvalitet är medelvärdena för samtliga typer av 
granskning inom granskning av kontroller högre än för bolag som saknar interna 
kontroller eller har interna kontroller av låg kvalitet. Skillnaden mellan medelvärdena för 
dessa olika bolag är väldigt stora. Samtliga olika typer av granskning inom granskning av 
kontroller har ett sjunkande medelvärde för bolag som saknar interna kontroller eller har 
interna kontroller av låg kvalitet. Blokdijk et al. (2003, s. 9) har kommit fram till att en 
högre grad av tillit till klientens interna kontroller kan associeras med en ökning av antal 
timmar i alla faser i revisionsuppdraget vilket visar sig här. Resultatet från ANOVA visar 
att inom granskning av kontroller är alla fyra olika typer av granskning signifikanta vilket 
innebär att för alla dessa fyra typer av granskning finns det en skillnad för andelen tid 
som ägnas åt granskningen för bolag med interna kontroller av hög och låg kvalitet. 
 
Inom substansinriktad granskning är medelvärdena jämt fördelat mellan bolagen inom de 
olika typerna av analytisk granskning. För de olika typerna av detaljgranskning sjunker 
medelvärdena för bolag med interna kontroller av hög kvalitet. För detaljgranskning av 
transaktioner är medelvärdet 2,76 för bolag med interna kontroller av hög kvalitet och 
4,45 för bolag som saknar interna kontroller eller har interna kontroller av låg kvalitet. 
Även för detaljgranskning av kontobalans och utlämnade uppgifter minskar andelen 
nedlagd tid på ett liknande sätt med ett medelvärde på 2,94 för bolag med interna 
kontroller av hög kvalitet och 4,48 för bolag som saknar interna kontroller eller har 
interna kontroller av låg kvalitet. Inom substansinriktad granskning har analytisk 
granskning genom regressionsanalys längre medelvärden jämfört med övriga typer av 
granskning inom denna typ av granskningsmetod. Medelvärdet är 2,15 för bolag med 
interna kontroller av hög kvalitet och 2,23 för bolag som saknar interna kontroller eller 
har interna kontroller av låg kvalitet. Det tyder på att regressionsanalys liksom för 
variabeln storlek är en typ av granskning som mindre andel tid ägnas åt. Gemensamt för 
alla olika typer av granskning inom substansinriktad granskning är att medelvärdena vid 
interna kontroller av låg kvalitet är högre än medelvärdena vid interna kontroller av hög 
kvalitet. Detta stöds av Blokdijk et al. (2003, s. 19) som menar att tiden till 
substansinriktad granskning minskar när klientens interna kontroller är av hög kvalitet. 
Resultatet från ANOVA visar att inom substansinriktad granskning finns det två typer av 
granskning med skillnad vilket är detaljgranskning av transaktioner och detaljgranskning 
av kontobalans och utlämnade uppgifter. Detta innebär att för de två olika typerna av 
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detaljgranskning finns det en signifikant skillnad i andelen tid som ägnas åt denna typ av 
granskning för bolag med interna kontroller av hög och låg kvalitet. Det är trots allt alltså 
två typer av granskning inom substansinriktad granskning som har en signifikant skillnad 
vilket stödjer både Blokdijk et al (2003, s. 19) samt Kaplan (1985, s. 14) som båda kom 
fram till att substansinriktad granskning ökar om interna kontroller har en låg kvalitet. 
Detta tyder ändå på att det finns viss skillnad även om den totala bilden av 
substansinriktad granskning inte gav en signifikant skillnad mellan den andel tid som 
ägnas åt granskningsmetoden vid interna kontroller av låg kvalitet och interna kontroller 
av hög kvalitet. 
 

6.3	  Diskussion	  av	  hypotes	  för	  rådgivningsservice	  
 
Den tredje hypotesen som ställdes var om olika granskningsmetoder utförs beroende på 
om klienten har rådgivningsservice eller inte. Utifrån de svar som kommit in från enkäten 
som sedan sammanställts med deskriptiv statistik går det att se att det inte finns några 
större skillnader mellan granskningsmetoderna beroende på om klienten har 
rådgivningsservice eller inte. Davies et al. (1993, s. 142) kom fram till att om en klient får 
både revision och rådgivningsservice så ökar antalet revisionstimmar med antalet timmar 
för rådgivningsservice då det finns ett positivt samband mellan dessa, vilket emellertid 
inte har kunnat hittas i denna studie. Alla tre typerna av granskningsmetoder har något 
högre medelvärden när klienten inte har rådgivningsservice, men det är marginellt där 
den största skillnaden är vid granskning av kontroller där medelvärdet är 3,00 för klienter 
som har rådgivningsservice och 3,16 för klienter som inte har rådgivningsservice. Då det 
är så små skillnader mellan medelvärdena går det inte att säga att det finns någon skillnad 
i andelen tid som ägnas åt respektive granskningsmetod beroende på om klienten har 
rådgivningsservice eller inte. Blokdijk et al. (2003, s. 22) visade att när en klient har både 
revision och rådgivningsservice minskar riskbedömningen, något som inte går att se i 
denna studies resultat. Den ANOVA som gjorts för variabeln rådgivningsservice visar att 
det inte finns någon signifikant skillnad för andelen tid som ägnas åt de olika 
granskningsmetoderna när en klient har rådgivningsservice och när en klient inte har 
rådgivningsservice.  
 
Vid en närmare titt på de olika typerna av granskning inom de tre granskningsmetoderna 
riskbedömning, granskning av kontroller och substansinriktad granskning går det att 
utläsa ett liknande resultat som vid grupperingen. Det finns inga större skillnader mellan 
medelvärdena för de olika typerna av granskning. Det var även tre revisorer som lämnade 
kommentarer angående att huruvida en klient får rådgivning eller inte påverkar inte 
andelen tid som ägnas åt de olika granskningsmetoder som utförs, vilket tydliggörs 
utifrån svaren i enkäten. En kommentar som lämnades var att i större bolag utförs 
rådgivningsservicen av annan personal och påverkar därför inte alls revisionen. Simunic 
(1984, s. 681) menar dock att kunskap kan spilla över från de som arbetar med 
rådgivningsservice till de som arbetar med revision, men det verkar utifrån revisorernas 
kommentarer och svar på enkäten inte vara en bild som delas med revisorerna. 
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Variansanalysen ANOVA har även använts för att se om det finns skillnader mellan de 
olika typerna av granskning inom granskningsmetoderna riskbedömning, granskning av 
kontroller och substansinriktad granskning. Även i detta fall visar resultatet att det inte 
finns någon signifikant skillnad för andelen tid som ägnas åt de olika 
granskningsmetoderna när en klient har rådgivningsservice och när en klient inte har 
rådgivningsservice, vilket gäller för alla typer av granskning som inkluderats i studien. 
 
Sammanfattningsvis går det alltså att säga att de totala signifikanta skillnader som finns 
är för bolag av olika storlek inom granskning av kontroller och även för interna kontroller 
av hög och låg kvalitet inom granskning av kontroller. Emellertid så finns det däremellan 
olika typer av granskning inom de tre typerna av granskningsmetoder som är signifikanta. 
Vid rådgivningsservice däremot finns det inga signifikanta skillnader vare sig vid de tre 
granskningsmetoderna riskbedömning, granskning av kontroller eller substansinriktad 
granskning eller inom någon typ av granskning inom dessa tre granskningsmetoder. Se 
figur 5 för en överblick av hur granskningsmetoderna påverkas av storlek, interna 
kontroller och rådgivningsservice. 
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Kapitel	  7.	  Slutsatser	  
 
I detta kapitel behandlas studiens slutsats, bidrag, förslag till vidare forskning som kan 
genomföras samt praktiska rekommendationer. 
 

7.1	  Studiens	  slutsatser	  
 
Studiens problemformulering var:  
 
Vilka granskningsmetoder genomförs vid en revision av bolag i olika storlek, med olika 
kvalitet på den interna kontrollen och om de har rådgivningsservice? 
 
Studiens syfte var:  
 
Studiens syfte är att undersöka skillnader mellan de granskningsmetoder som revisorer 
väljer att genomföra för bolag i storlekarna K2, K3 och K4, vid olika kvalitet på klientens 
interna kontroller och om klienten får rådgivningsservice. 
 
För att besvara problemformuleringen skickades alltså en enkät ut till auktoriserade 
revisorer som fått besvara frågor om vilka granskningsmetoder de utför vid bolag i 
storlekarna K2, K3 och K4, vid hög kvalitet på klientens interna kontroller och vid låg 
kvalitet på klientens interna kontroller samt om klienten har rådgivningsservice och om 
klienten inte har rådgivningsservice. I enkäten ställdes frågor som kan knytas till studiens 
teorikapitel vilket analyseras i detta kapitel för att ta reda på om hypoteserna kan 
förkastas eller inte. 
 
Denna studie har undersökt vilka granskningsmetoder som revisorer använder beroende 
på vilken storlek klienten är, om klienten har interna kontroller av hög eller låg kvalitet 
samt om klienten har rådgivningsservice eller inte. Utifrån studiens resultat går det att dra 
slutsatsen att vid bolag av storlekarna K2, K3 och K4 samt om ett bolag har interna 
kontroller av hög eller låg kvalitet påverkar vilka granskningsmetoder som används. När 
klienten ökar i storlek ökar också andelen tid spenderad på granskning av kontroller. 
Även när klientens interna kontroller är av hög kvalitet så ökar andelen tid spenderad på 
granskning av kontroller jämfört med när de interna kontrollerna är av låg kvalitet. Det 
går även att dra slutsatsen att om klienten har rådgivningsservice eller inte påverkar inte 
andelen tid spenderad på de olika granskningsmetoderna.  
 
På detaljnivå finns det olika typer av granskning inom alla granskningsmetoderna 
riskbedömning, granskning av kontroller och substansinriktad granskning för klienter av 
olika storlek och klienter med hög eller låg kvalitet där andelen tid ägnad åt de olika 
typerna av granskning påverkas av dessa faktorer. Inom riskbedömning vid revision av 
klienter med bolag av olika storlek finns det skillnad för andelen tid som ägnas åt 
granskningen ställa frågor till utomstående med relation till bolaget såsom kunder, 
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leverantörer eller värderingsexperter. Inom substansinriktad granskning vid revision av 
klienter med bolag av olika storlek finns det skillnad för andelen tid som ägnas åt 
granskningen detaljgranskning av transaktioner och granskningen detaljgranskning av 
kontobalans och utlämnade uppgifter. Inom granskning av kontroller vid revision av 
klienter med bolag av olika storlek finns det skillnad för andelen tid som ägnas åt alla 
fyra olika typer av granskning. totalt sett är 7 av 16 granskningsmetoder för faktorn 
storlek signifikanta. Inom riskbedömning vid revision av klienter med interna kontroller 
av hög eller låg kvalitet finns det skillnad för andelen tid som ägnas åt granskningen 
ställa frågor till utomstående med relation till bolaget såsom kunder, leverantörer eller 
värderingsexperter, för granskningen preliminär analytisk granskning genom analys av 
relationen mellan finansiell och icke-finansiell data, för granskningen observation av 
bolagets aktiviteter och förfaranden och för granskningen inspektion av dokument, 
rapporter och andra uppgifter. Inom substansinriktad granskning vid revision av klienter 
med interna kontroller av hög eller låg kvalitet finns det två typer av granskning med 
skillnad vilket är detaljgranskning av transaktioner och detaljgranskning av kontobalans 
och utlämnade uppgifter. Inom granskning av kontroller för revision av klienter med 
interna kontroller av hög eller låg kvalitet finns det skillnad för andelen tid som ägnas åt 
alla fyra olika typer av granskning. Totalt sett är faktorn om klienten har interna 
kontroller av hög eller låg kvalitet den faktor som i störst utsträckning ger skillnader för 
andelen tid ägnad åt de olika granskningsmetoderna där 10 av 16 olika typer av 
granskning inom granskningsmetoderna är signifikanta. Utmärkande är också att även på 
detaljnivå finns det ingen typ av granskning inom de tre granskningsmetoderna som 
påverkar andelen tid ägnad beroende på om klienten har rådgivningsservice eller inte. 
 
Många tidigare studier har kommit fram till andra resultat än denna studies resultat. 
Bland annat finns det studier som menar att andelen tid ägnad åt substansinriktad 
granskning påverkas av klientens storlek och andelen tid ägnad åt riskbedömning och 
substansinriktad granskning påverkas av om klientens interna kontroller är av hög eller 
låg kvalitet. Dessutom har tidigare studier funnit att tid ägnad åt de olika 
granskningsmetoderna påverkas av om klienten har rådgivningsservice eller inte. Det kan 
finnas flera anledningar till varför det finns skillnader mellan studiens resultat och de 
tidigare studierna inom detta ämne. En anledning kan vara att denna och de tidigare 
studierna har genomförts i olika länder. En annan anledning till att resultaten skiljer sig åt 
kan vara att flertalet av de tidigare studierna är mellan 20 till 30 år gamla och sedan dess 
kan det ha skett förändringar inom revisorsyrket. Studien har en mycket låg svarsfrekvens 
på endast 3,27 % vilket kan vara en orsak till skillnader till tidigare studier. En orsak till 
den låga svarsfrekvensen kan vara att revisorerna var tvungna att lämna svar på alla 
frågor i enkäten. Exempelvis inom frågorna för klientens storlek var det inte möjligt för 
respondenterna att välja ett alternativ för att de inte reviderar bolag av storleken K4, 
vilket kan förklara en del av skillnaden. Det har dock varit flera revisorer som lämnat 
kommentarer om detta och dessa svar har tagits bort från insamlat data om storleken K4, 
men det kan trots allt finnas revisorer som besvarat frågorna utan att ha lämnat en 
kommentar. På detaljnivå för storlek och interna kontroller har det funnits olika typer av 
granskning inom granskningsmetoderna riskbedömning och substansinriktad granskning 
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som är signifikanta för andelen tid ägnad åt granskningen, vilket visar att det ändå finns 
vissa skillnader i andelen tid ägnad åt dessa granskningsmetoder. En anledning till att det 
totalt sett som grupp inte blev signifikant kan vara att vissa av de olika typerna av 
granskning i enkäten inte är relevanta. Exempelvis visade det sig att regressionsanalysen 
inom substansinriktad granskning inte utförs i någon större utsträckning, vilket då i sin 
tur påverkar resultatet för substansinriktad granskning som grupp. En möjlig anledning 
till studien visat att rådgivningsservice inte påverkar andelen tid ägnad åt de olika 
granskningsmetoderna kan vara att det inte är revisorn som utför revisionen som utför 
rådgivningsservicen och därför får revisorn inte tillgång till all information. Dessutom 
kan frågan om rådgivningsservice i enkäten ha påverkat studiens resultat eftersom att det 
inte var specificerat exakt vilken rådgivning frågan handlade om och respondenterna kan 
därför ha tolkat frågan på olika sätt.   
 
Revisorer ägnar alltså en större andel tid åt granskning av kontroller när klienten ökar i 
storlek och när klientens interna kontroller är av hög kvalitet. Huruvida om klienten får 
rådgivningsservice eller inte påverkar inte vilka granskningsmetoder som utförs. 
 

7.2	  Teoretiskt	  bidrag	  
 
Studien bidrar genom att undersöka skillnader mellan de olika granskningsmetoderna 
riskbedömning, granskning av kontroller och substansinriktad granskning och hur de 
påverkas av klientens storlek, klientens interna kontroller och klientens 
rådgivningsservice. Studien visar alltså i andelen tid som dessa granskningsmetoder 
faktiskt utförs utifrån dessa faktorer. Det ger en förståelse för hur granskningsmetoderna 
förhåller sig till varandra vid olika förutsättningar. Intressenterna för revisionen får en 
inblick i hur revisionen går till vilket är till nytta för att kunna bedöma kvaliteten och om 
rätt typer av granskning har utförts.  
 
Hirst & Koonce (1996, s. 469) kom fram till att substansinriktad granskning påverkas av 
klientens storlek. Slutsatsen av denna studie är däremot att granskning av kontroller 
påverkas mest av klientens storlek. Blokdijk et al. (2003, s. 19) menar att den tydligaste 
effekten av hög tillit till interna kontroller är att riskbedömning utförs i högre 
utsträckning och substansinriktad granskning utförs i lägre utsträckning. Detta medan 
Hackenbrack & Knechel (1997, s. 495) menar att det inte finns någon association mellan 
tillit till interna kontroller och arbetstimmarna. Denna studie menar däremot att den 
tydligaste effekten av hög tillit till interna kontroller är att granskning av kontroller utförs 
i högre utsträckning. Blokdijk et al. (2003, s. 22) kom fram till att när en klient har 
rådgivningsservice minskar tiden för riskbedömning. Denna studie drar däremot 
slutsatsen att rådgivningsservice inte påverkar de olika typerna av granskning. 
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7.3	  Praktiska	  rekommendationer	  
 
Utifrån denna studie går det att utläsa att hur stor andel tid som ägnas åt de olika 
granskningsmetoder som utförs påverkas av klientens storlek och interna kontroller. Den 
praktiska rekommendationen blir därför till klienterna av revisionen att bedöma hur detta 
utförs för att kunna bedöma revisionens kvalitet och hur kostnadseffektiv revisorn har 
utfört granskningen.  
 
För revisionsbyråer som utför granskningen blir den praktiska rekommendationen att 
överväga faktorerna storlek och interna kontroller när de utför olika granskningsmetoder. 
Detta eftersom det är dessa faktorer som påverkar vilka granskningsmetoder som utförs 
utifrån de svar som auktoriserade revisorer lämnat. Revisorerna bör ta särskild hänsyn till 
granskning av kontroller i båda dessa fall eftersom studien visar att det är denna typ av 
granskning som påverkas i högst grad av dessa faktorer. De bör inte ta hänsyn till om 
klienten även har rådgivningsservice eftersom revisorer inte verkar ta detta i beaktning 
när granskningsmetoderna utförs. Om fel typer av granskning genomförs blir denna typ 
av ineffektivitet kostsam även för revisionsbyrån eftersom arbetstiden som går åt för att 
genomföra revisionen ökar och revisionsbyrån får själv bära en viss del av kostnaden för 
ineffektiviteten.  
 
En ytterligare praktisk rekommendation är riktad till de övriga intressenterna. När de tar 
del av en årsredovisning som har granskats av en revisor så kan de ta i beaktning att om 
det är ett större bolag så utförs mer granskning av kontroller och om bolaget har interna 
kontroller av hög kvalitet utförs också granskning av kontroller i högre utsträckning i 
revisionen. Detta kan de ta i beaktning när de tar del av årsredovisningen och 
revisionsberättelsen.  
 

7.4	  Studiens	  begränsningar	  och	  förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
 
En begränsning i studien är att den endast undersöker skillnader mellan 
granskningsmetoder utifrån faktorerna storlek, interna kontroller och rådgivningsservice. 
Ett förslag på ytterligare forskning är att undersöka andra faktorer som kan påverka valet 
av granskningsmetod såsom vilken industri klienten tillhör, klientens komplexitet och hur 
länge revisorn haft klientuppdraget. En annan begränsning i studien är att den utgår från 
vad andra studier har kommit fram till om vilka olika typer av granskning inom 
granskningsmetoderna som används av revisorer. Ytterligare forskning inom detta skulle 
kunna ge en bredare bild om vilka typer av granskning inom granskningsmetoderna som 
utförs genom att ställa frågor om detta till revisorer. Studiens syfte skulle kunna utökas 
för att även kunna få en djupare förståelse och därför är ett förslag för framtida forskning 
att utföra en studie med intervjuer om vilka granskningsmetoder som revisorer använder 
då det skulle kunna ge en djupare förståelse för varför revisorer använder en särskilt typ 
av granskning beroende på olika faktorer.  
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Kapitel	  8.	  Sanningskriterier	  
 
I detta avslutande kapitel tas sanningskriterier som är viktiga för studien upp. De 
sanningskriterier som diskuteras är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
 

8.1	  Validitet	  
 
Validitet är ett mått för att mäta om mätverktyget verkligen mäter det som är tänkt att 
mäta (Bryman, 2011, s. 163). Att ha en hög validitet är precis lika viktigt som att ha en 
hög reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 124). En förutsättning för validitet är att det 
även måste existera reliabilitet, en mätning kan inte ha hög validitet om reliabilitet saknas 
(Bryman, 2011, s. 167). Det är oftast enklare att testa reliabiliteten än vad det är att testa 
validiteten. På grund av detta så lämnas ofta validiteten åt sitt öde och reliabiliteten testas 
av forskaren (Olsson & Sörensen, 2011, s. 125). Målet med studien har varit att 
undersöka vilka granskningsmetoder som utförs utifrån faktorerna storlek, interna 
kontroller och rådgivningsservice. Detta har gjorts genom att använda relevant teori till 
granskningsmetoderna och dessa faktorer för att sedan utforma en enkät utifrån detta. I 
enkäten ställs frågor om hur stor andel tid som granskningsmetoder utförs med 
svarsalternativ från 1 till 5 där 1 är väldigt lite tid och 5 är väldigt mycket tid. Denna 
skala som använts kan påverka validiteten negativt till en viss del eftersom 
respondenterna inte har haft möjlighet att besvara att de inte utför revision för exempelvis 
klienter i storleken K4. Det bör dock inte påverka validiteten i stort eftersom svaren från 
revisorer som lämnat kommentarer om detta har tagits bort från insamlad data om K4. 
Det som skulle kunna påverka validiteten är tolkningen av de olika typerna av granskning 
som översatts från engelska. Förhållandeanalys kan möjligtvis tolkas på olika sätt om vad 
det innebär. Det har inte specificerats vilken typ av rådgivningsservice som enkäten 
avser, vilket en respondent kommenderat på som en anledning till varför det finns 
svårighet i att besvara enkäten. Utöver detta anses begreppen som använts mäta det som 
det avser att mäta. 
 

8.2	  Reliabilitet	  
 
Reliabilitet handlar om måtten och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet (Bryman, 
2011, s. 160-161). Det finns tre olika faktorer som undersöks för att bestämma om ett 
mått är reliabelt eller inte. Dessa är stabilitet, intern reliabilitet och 
interbedömarreliabilitet (Bryman, 2011, s. 160). Stabilitet innebär att ett och samma 
mätobjekt ska ge samma eller väldigt lika utfall vid upprepade undersökningar. Intern 
reliabilitet mäter huruvida indikatorerna, till exempel en skala, är pålitliga och 
följdriktiga. Interbedömarreliabilitet innebär huruvida olika observatörer eller bedömare 
överensstämmer i deras tolkning av data, med andra ord innebär det att resultatet ska vara 
likadant även om olika personer tolkar dessa data (Bryman, 2011, s. 160). För 
interbedömarreliabiliteten så är respondenternas svar i enkäten utförda på ett 
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sammanhängande sätt vilket tyder på att det hänger ihop på ett trovärdigt sätt och inte 
bara är slumpmässigt ifyllda svar. Den interna reliabiliteten styrks av att samma skala 
använts för alla frågor i hela enkäten. Skulle studien genomföras av andra författare så 
finns det alltid en risk att resultaten skulle tolkas på ett annat sätt, men tillvägagångssätt 
och tolkning har tydligt beskrivits vilket ökar sannolikheten för att resultaten skulle bli 
desamma. 
 
Det går att testa reliabiliteten genom att använda den så kallade test-retest-metoden som 
innebär att en mätning genomförs vid en tidpunkt och upprepas senare vid en annan 
tidpunkt. Om dessa två mätningar överensstämmer väl med varandra så kan reliabiliteten 
anses vara hög. Detta gäller dock inte vid alla typer av mätningar, till exempel vid 
attitydfrågor kan resultaten skilja sig då vissa kan ha ändras sig eftersom att de blivit 
påverkade av den första mätningen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 123). Denna studie är 
tidsbegränsad och därför har det inte varit möjligt att göra om mätningen vid en senare 
tidpunkt. Därför går det inte att säga hur väl mätningen skulle överensstämma med en 
ytterligare mätning. 
 

8.3	  Generaliserbarhet	  
 
Det är viktigt att kunna generalisera resultaten till hela populationen, detta var en av de 
bidragande orsakerna till att göra en kvantitativ studie istället för en kvalitativ. I denna 
studie har hela populationen undersökts. När hela populationen undersöks minskar risken 
att felkällor i urvalet uppstår, detta stärker generaliserbarheten av resultaten. Andra 
faktorer som påverkar generaliserbarheten av resultaten är validiteten och reliabiliteten 
(Olsson & Sörensen, 2011, s. 257). Generaliserbarheten för denna studie stärks ytterligare 
med tanke på att både validiteten och reliabiliteten anses vara god.  
 
Dessa resultat går endast att generalisera till auktoriserade revisorer i Sverige eftersom att 
undersökningen är genomförd för svenska auktoriserade revisorer. Det går alltså inte att 
generalisera resultaten till auktoriserade revisorer i något annat land, även om detta lands 
auktoriserade revisorer är väldigt lik de auktoriserade revisorerna i Sverige (Bryman, 
2011, s. 168-169). Studiens låga svarsfrekvens är något som försvagar 
generaliserbarheten i denna studie, men detta är något som tagits i beaktning i och med 
att urvalet var så pass stort. 
 
  



 
     

73 

Referenslista	  
 
Abdel-Khalik, A.R. (1990). The jointness of audit fees and demand for MAS: A self-
selection analysis. Contemporary Accounting Research, 6 (2), 295-322. doi: 
10.1111/j.1911-3846.1990.tb00760.x. 
 
Anderson, U. & Koonce, L. (1998). Evaluating the Sufficiency of Causes in Audit 
Analytical Procedures. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 17 (1), 1-12. 
 
American Institute of CPAs. (2002). Consideration of fraud in a financial statement audit. 
[Publicerat dokument]. 
http://www.aicpa.org/Research/Standards/AuditAttest/DownloadableDocuments/AU-
00316.pdf [Hämtad 2016-02-09]. 
 
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. 2 upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Benard, J.C. (1989). An Archival Investigation of Audit Program Planning. Auditing: A 
Journal of Practice & Theory, 9 (1), 57-71.  
 
Bland, M. & Altman, D.G. (1997). Statistics notes: Cronbach’s alpha. BMJ, 314 (7080), 
572. doi: 10.1136/bmj.314.7080.572 
 
Blay, A.D., Sneathen Jr, L.D. & Kizirian, T. (2007). The Effects of Fraud and Going-
concern Risk on Auditors’ Assessments of the Risk of material Misstatements and 
Resulting Audit Procedures. International Journal of Auditing, 11 (3), 149-163. doi: 
10.1111/j.1099-1123.2007.00362.x 
 
Blocher, E. & Patterson Jr., G.F. (1996). The Use of Analytical Procedures. Journal of 
Accountancy, 181 (2), 53-55. 
 
Blokdijk, H., Drieenhuizen, F., Simunic, D.A. & Stein, M.T. (2003). Determinants of the 
Mix of Audit Procedures: Key Factors that Cause Auditors to Change What They Do. 
Social Sience Research Network. doi: 10.2139/ssrn.415200. 
 
Blokdijk, J.H. (2004). Tests of Controls in the Audit Risk Model: Effective? Efficient?. 
International Journal of Auditing, 8 (2), 185-194. doi: 10.1111/j.1099-
1123.2004.00089.x 
 
Bokföringsnämnden (2012, Juni 15). K-projektet. Bokföringsnämnden. 
http://www.bfn.se/aktuellt/info-kprojekt-och-kregelverk-20120615.pdf. [Hämtad 2016-
02-09]. 
 
 



 
     

74 

Bokföringsnämnden. (2013a). Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat 
årsbokslut.  
http://www.bfn.se/redovisning/VAG/VL06-1-K1enskilda-kons.pdf [Hämtad 2016-02-
04]. 
 
Bokföringsnämnden. (2013b). Ideella föreningar och registrerade trossamfund som 
upprättar förenklat årsbokslut. 
http://www.bfn.se/redovisning/VAG/VL10-1-K1ideella-kons.pdf [Hämtad 2016-02-04]. 
 
Bokföringsnämnden. (2014b). Årsredovisning i mindre aktiebolag. 
http://www.bfn.se/redovisning/VAG/VL08-1-K2ab-kons.pdf [Hämtad 2016-02-04]. 
 
Bokföringsnämnden. (2014a). Årsredovisning och koncernredovisning. 
http://www.bfn.se/redovisning/VAG/VL12-1-K3-kons.pdf [Hämtad 2016-02-04]. 
 
Bokföringsnämnden. (2016a, Februari 2). Om BFN. Bokföringsnämnden.  
http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx [Hämtad 2016-02-09]. 
 
Bokföringsnämnden. (2016b, Februari 16). K-projektet. Bokföringsnämnden. 
http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltkprojekt.aspx [Hämtad 2016-02-26]. 
 
Brown-Liburd, H., Cohen, J. & Trompeter, G. (2013). Effects of Earnings Forecasts and 
Heightened Professional Skepticism on the Outcomes of Client–Auditor Negotiation. 
Journal of Business Ethics, 116 (2). 311-325. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a uppl. Malmö: Liber. 
 
Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2:a uppl. 
Stockholm: Liber. 
 
Chen, Y. & Leitch, R. (1999). An Analysis of the Relative Power Characteristics of 
Analytical Procedures. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 18 (2), 35-69. doi: 
10.2308/aud.1999.18.2.35 
 
Coglitore, F. & Berryman, R.G. (1988). Analytical Procedures: A Defensive Necessity. 
Auditing: A Journal of Practice & Theory, 7 (2), 150-163. 
 
Coletta, D. (2013). Principal-agent theory in complex operations. Small Wars & 
Insurgencies, 24 (2). 306-321. doi: 10.1080/09592318.2013.778016. 
 
Davis, L.R., Ricchiute, D.N. & Trompeter, G. (1993). Audit Effort, Audit Fees, and the 
Provision of Nonaudit Services to Audit Clients. The Accounting Review, 68 (1). 135-
150.  
 



 
     

75 

Dittmann, I. (1999). How reliable should auditors be?: optimal monitoring in principal-
agent relationships. European Journal of Political Economy, 15 (3). 523-546. doi: 
10.1016/S0176-2680(99)00027-0. 
 
Dopuch, N., Gupta, M., Simunic, D.A. & Stein, M.T. (2003). Production Efficiency and 
the Pricing of Audit Services. Contemporary Accounting Research, 20 (1), 47-77. doi: 
10.1506/6UDH-HM5M-3W63-PKJP 
 
Eilifsen, A., Messier Jr., W. F., Glover, S. M. & Prawitt, D. F. (2014). Auditing & 
Assurance Services. 3:e uppl. Berkshire: McGraw-Hill Education. 
 
Emby, C. (1994). Framing and Presentation Mode Effects in Professional Judgement: 
Auditors’ Internal Control Judgements and Substantive Testing Decisions. Auditing: A 
Journal of Practice & Theory, 13, 102-112. 
 
Epstein, M.J. & Geiger, M.A. (1994). Investor Views of Audit Assurance: Recent 
Evidence of the Expectation Gap. Journal of Accountancy, 177 (1), 60-66. 
 
Gaumnitz, B.R., Nunamaker, T.R., Surdick, J.J. & Thomas, M.F. (1982). Auditor 
Consensus in Internal Control Evaluation and Audit Program Planning. Journal of 
Accounting Research, 20 (2), s. 745-755. doi: 10.2307/2490898 
 
Glover, S.M., Prawitt, D.F. & Drake, M.S. (2015). Between a Rock and a Hard Place: A 
Path Forward for Using Substantive Analytical Procedures in Auditing Large P&L 
Accounts: Commentary and Analysis. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34 (3), 
161-179. doi: 10.2308/ajpt-50978  
 
Glover, S.M., Prawitt, D.F. & Wilks, T.J. (2005). Why Do Auditors Over-Rely on Weak 
Analytical Procedures? The Role of Outcome and Precision. Auditing: A Journal of 
Practice & Theory, 24, 197-220. doi: 10.2308/aud.2005.24.s-1.197 
 
Grossi, G. (2004). Do We Really Need Heroes? (In My Opinion). Internal Auditor. 61 
(1). 96. 
 
Hackenbrack, K. & Knechel, W.R. (1997). Resource Allocation Decisions in Audit 
Engagements. Contemporary Accounting Research, 14 (3), 481-499. doi: 10.1111/j.1911-
3846.1997.tb00537.x.  
 
Hirst, D.E. & Koonce, L. (1996). Audit Analytical Procedures: A Field Investigation. 
Contemporary Accounting Research, 13 (2), 457-486. doi: 10.1111/j.1911-
3846.1996.tb00511.x 
 
Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik : Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur.    
 



 
     

76 

International Standard on Auditing (2009) ISA 315 Identifying and Assessing the Risks of 
Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment. New 
York: International Federation of Accountants. 
 
International Standard on Auditing (2009), ISA 330 The Auditor’s Responses to Assessed 
Risks. New York: International Federation of Accountants. 
 
International Standard on Auditing (2009) ISA 500 Audit Evidence. New York: 
International Federation of Accountants. 
 
International Standard on Auditing (2009) ISA 520 Analytical Procedures. New York: 
International Federation of Accountants. 
 
Johansson Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jonassen, D.H. (1991). Objectivism versus Constructivism: Do We Need a New 
Philosophical Paradigm?. Educational Technology Research and Development, 39 (3), 5-
14.  doi: 10.1007/BF02296434 
 
Kaplan, S.E. (1985). An Examination of the Effects of Environment and Explicit Internal 
Control Evaluation on Planned Audit Hours. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 5 
(1), 12-25. 
 
Knapp, C.A. & Knapp, M.C. (2001). The Effects of Experience and Explicit Fraud Risk 
Assessment in Detecting Fraud with Analytical Procedures. Accounting, Organizations 
and Society, 26 (1), 25-37. doi: 10.1016/S0361-3682(00)00005-2 
 
Knechel, R. (1988). The Effectiveness of Statistical Analytical Review as a Substantive 
Auditing Procedure: A Simulation Analysis. The Accounting Review, 63 (1), 74-95. 
 
Low, K-Y. (2004). The Effects of Industry Specialization on Audit Risk Assessments and 
Audit-Planning Decisions. The Accounting Review, 79 (1), 201-219. doi: 
10.2308/accr.2004.79.1.201 
 
McConnell Jr., D.K. & Schweiger, C.H. (2007). Implementing the New ASB Risk 
Assessment Audit Standards. The CPA Journal, 77 (6), 20-26. 
 
McDaniel, L.S. & Simmons, L.E. (2007). Auditors’ Assessment and Incorporation of 
Expectation Precision in Evidential Analytical Procedures. Auditing: A Journal of 
Practice & Theory, 26 (1), 1-18. doi: 10.2308/aud.2007.26.1.1 
 
Mednick, R. (1986). The auditor’s role in society. Journal of Accountancy, 161 (2), 70-
74. 
 



 
     

77 

Messier Jr., W.F., Simon, C.A. & Smith, J.L. (2013). Two Decades of Behavioral 
Research on Analytical Procedures: What Have We Learned? Auditing: A Journal of 
Practice & Theory, 32 (1), 139-181. doi: 10.2308/ajpt-50327  
 
Moore, D.S., McCabe, G.P., Alwan, L.C., Craig, B.A. & Duckworth, W.M. (2011). The 
Practice of Statistics for Business and Economics. New York: W.H. Freeman and 
Company. 
 
Munteanu, C-C. (2015). Audit Risk Assessment in the Light of Current European 
Regulations. Acta Universitatis Danubius : Oeconomica, 11 (3), 94-105. 
 
O’Keefe, T.B., Simunie, D.A. & Stein, M.T. (1994). The Production of Audit Services: 
Evidence from a Major Public Accounting Firm. Journal of Accounting Research, 32 (2), 
241-261. doi: 10.2307/2491284. 
 
O’Donnell, E. & Perkins, J.D. (2011). Assessing Risk with Analytical Procedures: Do 
System-Thinking Tools Help Auditors Focus on Diagnostic Patterns? Auditing: A 
Journal of Practice & Theory, 30 (4), 273-283. doi: 10.2308/ajpt-10148  
 
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. 3:e uppl. Stockholm: Liber. 
 
Nelson, K.K., Price, R.A. & Rountree, B.R. (2008). The market reaction to Arthur 
Andersen’s role in the Enron scandal: Loss of reputation or confounding effects?. Journal 
of Accounting and Economics, 46 (2008), 279–293. doi:10.1016/j.jacceco.2008.09.001. 
 
Palmrose, Z.V. (1986). The Effect of Nonaudit Services on the Pricing of Audit Services: 
Further Evidence. Journal of Accounting Research, 24 (2), 405-411. doi: 
10.2307/2491144. 
 
Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 
Public Company Accounting Oversight Board (2007). Observations on Auditors’ 
Implementation of PCAOB Standards Relating to Auditors’ Responsibilities with 
Respect to Fraud. [Press Release]. Washington, D.C.: PCAOB. 
http://pcaobus.org/Inspections/Documents/2007_01-22_Release_2007-001.pdf [Hämtad 
2016-02-03]. 
 
Revisorsnämnden. (2016, Mars 8). Revisorsnämnden. Revisorsnämnden.  
http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html [Hämtad 2016-03-08]. 
 
Rezaee, Z., Elam, R. & Sharbatoghlie, A. (2001). Continuous Auditing: The Audit of the 
Future. Managerial Auditing Journal, 16 (3), 150-158. doi: 10.1108/02686900110385605 
 



 
     

78 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2012). Research Methods for Business Students. 
6:e uppl. Harlow: Pearson Education. 
 
SFS 1995:1554. Årsredovisningslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
SFS 1998:1593 Lagen om trossamfund. Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
SFS 1999:1078. Bokföringslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
SFS 1999:1079. Revisionslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
Simunic, D.A. (1984). Auditing, Consulting, and Auditor Independence. Journal of 
Accounting Research, 22 (2), 679-702.  
 
Skatteverket (2015). Vad kännetecknar de olika K-regelverken?. Skatteverket. 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/3212.html  
[Hämtad 2016-02-08]. 
 
Spires, E.E. (1991). Auditors’ Evaluation of Test-of-Control Strength. The Accounting 
Review, 66 (2), 259-276.  
 
Sundgren, S., Nilsson, H. & Nilsson, S. (2013). Internationell redovisning teori och 
praxis. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Wallerstedt, E. (2001). The emergence of the Big Five in Sweden. The European 
Accounting Review, 10 (2), 843-867. doi: 10.1080/09638180120069133. 
 
Wright, A. & Ashton, R.H. (1989). Identifying Audit Adjustments with Attention-
Directing Procedures. The Accounting Review, 64 (4), 710-728. 
 
Young, R. & Moyes, G.D. (2014). An examination of the effectiveness of tests-of-
controls audit procedures for detecting fraud. International Journal of Auditing 
Technology, 2 (1), 22-33. doi: 10.1504/IJAUDIT.2014.064315 
 
Zimbelman, M.F. (1997). The Effects of SAS No. 82 on Auditors’ Attention to Fraud 
Risk Factors and Audit Planning Decisions. Journal of Accounting Research. 35 
(Supplement). 75-97. doi: 10.2307/2491454 
 
Öhman, P. 2007. Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman 
[Perspectives on auditing: thought patterns, expectation gaps and dilemmas]. 
Doktorsavhandling. Distributor: Mid Sweden University, Department of Social Sciences, 
SE-851 70 Sundsvall, Sweden.  
 
  



 
     

79 

Appendix	  1:	  Följebrev	  till	  enkäten	  
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser civilekonomprogrammet med inriktning redovisning och 
revision vid Umeå universitet. Vi skriver nu vårt examensarbete inom området revision. 
Syftet med vår studie är att undersöka vilken typ av granskning auktoriserade revisorer 
utför. 
 
Du som är auktoriserad revisor ingår i urvalet för denna studie. Vi uppskattar om du tar 
dig tid för att besvara vår enkät då alla svar ökar studiens kvalitet. Det tar ungefär 5 
minuter att besvara enkäten, det är frivilligt att delta och alla svar är anonyma. Dina svar 
kommer endast att användas för forskningsändamålet. 
 
Vi är tacksamma om du besvarar enkäten så fort som möjligt, dock senast den 24 april. 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss. 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Hilda Eriksson 
hier0002@student.umu.se 
 
Sebastian Öberg 
seab0007@student.umu.se 
 
Enkät: https://docs.google.com/forms/d/1OzT1urde9QSBFHYKxf95mpH7yCKo-
wa98d7JOkPkIFY/viewform?c=0&w=1 
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Appendix	  2:	  Enkäten	  
 
1. Kön 
�   Man 
�   Kvinna 

�   Annat 
 
2. Vilken kommun är din huvudsakliga arbetsort? 

 

 
 
3. Hur många arbetar vid ditt kontor? 
�   1-10 personer 

�   11-50 personer 
�   51-100 personer 

�   Fler än 100 personer 
 
4. Var är du anställd? 
�   Big-4 (Deloitte, E&Y, KPMG, PwC) 

�   Icke Big-4 
�   Har ingen anställning som revisor just nu 
 
5. Hur länge har du varit auktoriserad revisor? 
�   0-4 år 

�   5-9 år 
�   10-14 år 
�   15 år eller längre 
 
6. Hur mycket tid ägnas åt dessa granskningsmetoder vid en revision av ett genomsnittligt 
bolag i storleken K2? 
 
Välj det alternativ som bäst beskriver hur mycket tid som ägnas åt granskningsmetoden, i 
förhållande till hela revisionen. Välj från 1 till 5, där 1 betyder att väldigt liten tid ägnas 
åt granskningsmetoden och där 5 betyder att väldigt mycket tid ägnas åt 
granskningsmetoden. 
 

Riskbedömning 1 2 3 4 5 

Frågor till ledningen      

Ställa frågor till utomstående med relation till bolaget såsom kunder, 
leverantörer eller värderingsexperter 

     

Frågor till styrelsen      
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Preliminär analytisk granskning genom analys av relationen mellan finansiell 
och icke-finansiell data 

     

Observation av bolagets aktiviteter och förfaranden      

Inspektion av dokument, rapporter och andra uppgifter      

 

Granskning av kontroller 1 2 3 4 5 

Kontroll genom att ställa frågor till ansvarig personal för en kontroll hos 
bolaget 

     

Kontroll genom att inspektera dokument, rapporter och andra filer om hur en 
kontroll fungerar 

     

Kontroll genom att observera tillämpningen av en kontroll      

Kontroll genom att upprepa en kontroll för att se att den fungerar      

 

Substansinriktad granskning 1 2 3 4 5 

Analytisk granskning genom trendanalys      

Analytisk granskning genom förhållandeanalys      

Analytisk granskning genom rimlighetsanalys      

Analytisk granskning genom regressionsanalys      

Detaljgranskning av transaktioner      

Detaljgranskning av kontobalans och utlämnade uppgifter      

 
 
7. Hur mycket tid ägnas åt dessa granskningsmetoder vid en revision av ett genomsnittligt 
bolag i storleken K3? 
 
Välj det alternativ som bäst beskriver hur mycket tid som ägnas åt granskningsmetoden, i 
förhållande till hela revisionen. Välj från 1 till 5, där 1 betyder att väldigt liten tid ägnas 
åt granskningsmetoden och där 5 betyder att väldigt mycket tid ägnas åt 
granskningsmetoden. 
 

Riskbedömning 1 2 3 4 5 

Frågor till ledningen      
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Ställa frågor till utomstående med relation till bolaget såsom kunder, 
leverantörer eller värderingsexperter 

     

Frågor till styrelsen      

Preliminär analytisk granskning genom analys av relationen mellan 
finansiell och icke-finansiell data 

     

Observation av bolagets aktiviteter och förfaranden      

Inspektion av dokument, rapporter och andra uppgifter      

 

Granskning av kontroller 1 2 3 4 5 

Kontroll genom att ställa frågor till ansvarig personal för en kontroll hos 
bolaget 

     

Kontroll genom att inspektera dokument, rapporter och andra filer om hur 
en kontroll fungerar 

     

Kontroll genom att observera tillämpningen av en kontroll      

Kontroll genom att upprepa en kontroll för att se att den fungerar      

 

Substansinriktad granskning 1 2 3 4 5 

Analytisk granskning genom trendanalys      

Analytisk granskning genom förhållandeanalys      

Analytisk granskning genom rimlighetsanalys      

Analytisk granskning genom regressionsanalys      

Detaljgranskning av transaktioner      

Detaljgranskning av kontobalans och utlämnade uppgifter      

 
 
8. Hur mycket tid ägnas åt dessa granskningsmetoder vid en revision av ett genomsnittligt 
bolag i storleken K4? 
 
Välj det alternativ som bäst beskriver hur mycket tid som ägnas åt granskningsmetoden, i 
förhållande till hela revisionen. Välj från 1 till 5, där 1 betyder att väldigt liten tid ägnas 
åt granskningsmetoden och där 5 betyder att väldigt mycket tid ägnas åt 
granskningsmetoden. 
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Riskbedömning 1 2 3 4 5 

Frågor till ledningen      

Ställa frågor till utomstående med relation till bolaget såsom kunder, 
leverantörer eller värderingsexperter 

     

Frågor till styrelsen      

Preliminär analytisk granskning genom analys av relationen mellan 
finansiell och icke-finansiell data 

     

Observation av bolagets aktiviteter och förfaranden      

Inspektion av dokument, rapporter och andra uppgifter      

 

Granskning av kontroller 1 2 3 4 5 

Kontroll genom att ställa frågor till ansvarig personal för en kontroll hos 
bolaget 

     

Kontroll genom att inspektera dokument, rapporter och andra filer om hur 
en kontroll fungerar 

     

Kontroll genom att observera tillämpningen av en kontroll      

Kontroll genom att upprepa en kontroll för att se att den fungerar      

 

Substansinriktad granskning 1 2 3 4 5 

Analytisk granskning genom trendanalys      

Analytisk granskning genom förhållandeanalys      

Analytisk granskning genom rimlighetsanalys      

Analytisk granskning genom regressionsanalys      

Detaljgranskning av transaktioner      

Detaljgranskning av kontobalans och utlämnade uppgifter      

 
 
9. Hur mycket tid ägnas åt dessa granskningsmetoder vid en revision av ett bolag som har 
pålitliga interna kontroller av hög kvalitet? 
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Välj det alternativ som bäst beskriver hur mycket tid som ägnas åt granskningsmetoden, i 
förhållande till hela revisionen. Välj från 1 till 5, där 1 betyder att väldigt liten tid ägnas 
åt granskningsmetoden och där 5 betyder att väldigt mycket tid ägnas åt 
granskningsmetoden. 
 

Riskbedömning 1 2 3 4 5 

Frågor till ledningen      

Ställa frågor till utomstående med relation till bolaget såsom kunder, 
leverantörer eller värderingsexperter 

     

Frågor till styrelsen      

Preliminär analytisk granskning genom analys av relationen mellan 
finansiell och icke-finansiell data 

     

Observation av bolagets aktiviteter och förfaranden      

Inspektion av dokument, rapporter och andra uppgifter      

 

Granskning av kontroller 1 2 3 4 5 

Kontroll genom att ställa frågor till ansvarig personal för en kontroll hos 
bolaget 

     

Kontroll genom att inspektera dokument, rapporter och andra filer om hur 
en kontroll fungerar 

     

Kontroll genom att observera tillämpningen av en kontroll      

Kontroll genom att upprepa en kontroll för att se att den fungerar      

 

Substansinriktad granskning 1 2 3 4 5 

Analytisk granskning genom trendanalys      

Analytisk granskning genom förhållandeanalys      

Analytisk granskning genom rimlighetsanalys      

Analytisk granskning genom regressionsanalys      

Detaljgranskning av transaktioner      

Detaljgranskning av kontobalans och utlämnade uppgifter      
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10. Hur mycket tid ägnas åt dessa granskningsmetoder vid en revision av ett bolag som 
inte har interna kontroller eller har interna kontroller av låg kvalitet? 
 
Välj det alternativ som bäst beskriver hur mycket tid som ägnas åt granskningsmetoden, i 
förhållande till hela revisionen. Välj från 1 till 5, där 1 betyder att väldigt liten tid ägnas 
åt granskningsmetoden och där 5 betyder att väldigt mycket tid ägnas åt 
granskningsmetoden. 
 

Riskbedömning 1 2 3 4 5 

Frågor till ledningen      

Ställa frågor till utomstående med relation till bolaget såsom kunder, 
leverantörer eller värderingsexperter 

     

Frågor till styrelsen      

Preliminär analytisk granskning genom analys av relationen mellan 
finansiell och icke-finansiell data 

     

Observation av bolagets aktiviteter och förfaranden      

Inspektion av dokument, rapporter och andra uppgifter      

 

Granskning av kontroller 1 2 3 4 5 

Kontroll genom att ställa frågor till ansvarig personal för en kontroll hos 
bolaget 

     

Kontroll genom att inspektera dokument, rapporter och andra filer om hur 
en kontroll fungerar 

     

Kontroll genom att observera tillämpningen av en kontroll      

Kontroll genom att upprepa en kontroll för att se att den fungerar      

 

Substansinriktad granskning 1 2 3 4 5 

Analytisk granskning genom trendanalys      

Analytisk granskning genom förhållandeanalys      

Analytisk granskning genom rimlighetsanalys      

Analytisk granskning genom regressionsanalys      
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Detaljgranskning av transaktioner      

Detaljgranskning av kontobalans och utlämnade uppgifter      

 
 
11. Hur mycket tid ägnas åt dessa granskningsmetoder vid en revision av ett bolag som 
också får rådgivningsservice? 
 
Välj det alternativ som bäst beskriver hur mycket tid som ägnas åt granskningsmetoden, i 
förhållande till hela revisionen. Välj från 1 till 5, där 1 betyder att väldigt liten tid ägnas 
åt granskningsmetoden och där 5 betyder att väldigt mycket tid ägnas åt 
granskningsmetoden. 
 

Riskbedömning 1 2 3 4 5 

Frågor till ledningen      

Ställa frågor till utomstående med relation till bolaget såsom kunder, 
leverantörer eller värderingsexperter 

     

Frågor till styrelsen      

Preliminär analytisk granskning genom analys av relationen mellan 
finansiell och icke-finansiell data 

     

Observation av bolagets aktiviteter och förfaranden      

Inspektion av dokument, rapporter och andra uppgifter      

 

Granskning av kontroller 1 2 3 4 5 

Kontroll genom att ställa frågor till ansvarig personal för en kontroll hos 
bolaget 

     

Kontroll genom att inspektera dokument, rapporter och andra filer om hur 
en kontroll fungerar 

     

Kontroll genom att observera tillämpningen av en kontroll      

Kontroll genom att upprepa en kontroll för att se att den fungerar      

 

Substansinriktad granskning 1 2 3 4 5 

Analytisk granskning genom trendanalys      
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Analytisk granskning genom förhållandeanalys      

Analytisk granskning genom rimlighetsanalys      

Analytisk granskning genom regressionsanalys      

Detaljgranskning av transaktioner      

Detaljgranskning av kontobalans och utlämnade uppgifter      

 
 
12. Hur mycket tid ägnas åt dessa granskningsmetoder vid en revision av ett bolag som 
endast får revision och ingen rådgivningsservice? 
 
Välj det alternativ som bäst beskriver hur mycket tid som ägnas åt granskningsmetoden, i 
förhållande till hela revisionen. Välj från 1 till 5, där 1 betyder att väldigt liten tid ägnas 
åt granskningsmetoden och där 5 betyder att väldigt mycket tid ägnas åt 
granskningsmetoden. 
 

Riskbedömning 1 2 3 4 5 

Frågor till ledningen      

Ställa frågor till utomstående med relation till bolaget såsom kunder, 
leverantörer eller värderingsexperter 

     

Frågor till styrelsen      

Preliminär analytisk granskning genom analys av relationen mellan 
finansiell och icke-finansiell data 

     

Observation av bolagets aktiviteter och förfaranden      

Inspektion av dokument, rapporter och andra uppgifter      

 

Granskning av kontroller 1 2 3 4 5 

Kontroll genom att ställa frågor till ansvarig personal för en kontroll hos 
bolaget 

     

Kontroll genom att inspektera dokument, rapporter och andra filer om hur 
en kontroll fungerar 

     

Kontroll genom att observera tillämpningen av en kontroll      

Kontroll genom att upprepa en kontroll för att se att den fungerar      
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Substansinriktad granskning 1 2 3 4 5 

Analytisk granskning genom trendanalys      

Analytisk granskning genom förhållandeanalys      

Analytisk granskning genom rimlighetsanalys      

Analytisk granskning genom regressionsanalys      

Detaljgranskning av transaktioner      

Detaljgranskning av kontobalans och utlämnade uppgifter      

 
 
Övriga kommentarer 
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Appendix	  3:	  Följebrev	  för	  påminnelse	  till	  enkäten	  
 
Hej! 
 
För ett tag sedan blev du inbjuden att delta i en undersökning om revision till ett 
examensarbete. Detta är en påminnelse för dig som inte redan har deltagit i 
undersökningen. Om du redan besvarat enkäten tackar vi för ditt deltagande. 
 
Vi är två studenter som läser civilekonomprogrammet med inriktning redovisning och 
revision vid Umeå universitet. Vi skriver nu vårt examensarbete inom området revision. 
Syftet med vår studie är att undersöka vilken typ av granskning auktoriserade revisorer 
utför. 
 
Du som är auktoriserad revisor ingår i urvalet för denna studie. Vi uppskattar om du tar 
dig tid för att besvara vår enkät då alla svar ökar studiens kvalitet. Det tar ungefär 5 
minuter att besvara enkäten, det är frivilligt att delta och alla svar är anonyma. Dina svar 
kommer endast att användas för forskningsändamålet. 
 
Vi är tacksamma om du besvarar enkäten så fort som möjligt, dock senast den 24 april. 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss. 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Hilda Eriksson 
hier0002@student.umu.se 
 
Sebastian Öberg 
seab0007@student.umu.se 
 
Enkät: https://docs.google.com/forms/d/1OzT1urde9QSBFHYKxf95mpH7yCKo-
wa98d7JOkPkIFY/viewform?c=0&w=1 


