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Sammanfattning 

 

Titel:   Väsentlighetsbedömning - En empirisk studie av intressenters 

kännedom och kunskap kring revisorers 

väsentlighetsbedömningar 

Författare:   Sofia Gullin & Ksenia Lissitsyna 

Handledare: Pernilla Broberg 

Nyckelord:   Revision, Väsentlighetsbedömning, Intressenter, 

Förväntningsgap, Enkätundersökning 

Introduktion:  Tidigare studier har visat att intressenters förväntningar på 

revisionen skiljer sig från revisorernas och att ett 

förväntningsgap existerar. Bland de tidigare studierna som 

behandlar förväntningsgapet är forskningen kring revisorns 

väsentlighetsbedömning ytterst begränsad. Vi har inte funnit 

någon tidigare forskning där fokus legat på att förklara 

intressenters upplevda kännedom och faktiska kunskap kring 

ämnet, varför en sådan studie kan anses relevant att 

genomföra.  

Syfte:   Syftet med denna studie är att förklara intressenters upplevda 

kännedom och faktiska kunskap kring revisorers 

väsentlighetsbedömningar.  

Metod:   Studien utgår från en kvantitativ forskningsstrategi och en 

deduktiv ansats. En tvärsnittsdesign har använts och empiri 

har samlats in från kreditgivare, ekonomichefer och 

ekonomistudenter med hjälp av en enkätundersökning. 

Slutsats:  Studiens resultat visar att det finns faktorer som kan förklara 

intressenters upplevda kännedom och faktiska kunskap, men 

att dessa två skiljer sig åt. Den enda faktorn som visar ett 

samband med både kännedom och kunskap är erfarenhet inom 

revision.   



 

 

  



 

Abstract 

 

Title:   Materiality judgments - An empirical investigation of 

stakeholders’ familiarity and knowledge regarding auditors’ 

materiality judgments  

 Authors:   Sofia Gullin & Ksenia Lissitsyna 

Supervisor:  Pernilla Broberg 

Key words:   Audit, Materiality judgment, Stakeholders, Expectation gap, 

Survey 

Introduction: Previous studies has shown that expectations on audit differ 

between stakeholders and auditors, and that expectation gap 

exists. Among the previous studies examining the expectation 

gap, there’s limited research on auditors’ materiality 

judgements. We have not found any previous research whose 

focus have been on explaining stakeholders’ familiarity and 

knowledge regarding the subject, justifying the relevance for 

such a study.  

Purpose:   The purpose of this study is to explain stakeholders’ perceived 

familiarity and actual knowledge regarding auditors’ 

materiality judgments. 

Method:   The study is based on a quantitative research design and a 

deductive approach. A cross-sectional design has been used 

and data from creditors, CFO’s and business students was 

gathered through a survey.   

Conclusion:  The results show that there are some factors that can explain 

stakeholders’ perceived familiarity and actual knowledge, but it 

exists differences between them. The only factor that shows a 

relationship with both familiarity and knowledge is experience 

from audit. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet kommer en introduktion till studiens ämne att presenteras. Vidare 

formuleras en problemdiskussion där tidigare forskning inom ämnet redogörs och som 

slutligen mynnar ut i ett syfte. 

1.1 Bakgrund 

“Begreppet förväntningsgap har snart 50 år på nacken och det är märkligt nog 

fortfarande aktuellt” (Olsson, 2016). 

Citatet ovan är från en debattartikel skriven av FAR:s ledamot i IFAC:s SMP-kommitté 

Mats Olsson (2016). Begreppet förväntningsgap syftar på det gap som uppstår när det finns 

skillnader mellan vad revisorer och användarna av de finansiella rapporterna förväntar sig 

av revisionen (Liggio, 1974). Enligt Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) är 

förväntningsgapet ett av de ämnen som är mest omdebatterat inom revisionsbranschen. 

Syftet med revisionen är att “[…] öka förtroendet för de finansiella rapporterna hos 

avsedda användare” (ISA 200, p. 3) och revisionen ska leda till ett uttalande i en 

revisionsberättelse (Carrington, 2010; 9 kap. 5§ ABL). Revisorns mål för revisionen är “att 

uppnå rimlig säkerhet att de finansiella rapporterna i sin helhet inte innehåller väsentliga 

felaktigheter […]” (ISA 200, p. 11). Väsentliga felaktigheter betraktas generellt inom revision 

som att ett utelämnande av eller felaktighet i informationen, i den finansiella rapporten, får 

användaren att fatta ett annorlunda beslut än om informationen hade varit fullständig och 

korrekt (Carrington, 2010). Med andra ord innebär det att revisorn inte kan garantera att 

de granskade räkenskaperna är helt fria från felaktigheter. 

Att revision inte är en garanti på att den finansiella informationen inte innehåller några 

felaktigheter är något som kanske inte alla intressenter är medvetna om (Europeiska 

Kommissionen, 2010). Intressenter till revisionen är samma intressenter som till de 

reviderade företagens finansiella rapporter och företag har flera olika grupper av 

intressenter som på olika sätt kommer i kontakt med företaget. De främsta intressenterna 

är aktieägare, anställda, kunder, leverantörer, kreditgivare och samhället, vilka direkt eller 

indirekt har nytta av företagens finansiella rapporter (Freeman & Reed, 1983; Clarkson, 

1995; FAR, 2005; Thomasson, Arvidson, Carrington, Johed, Lindquist, Larsson & Rohlin, 
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2010; Grönlund, Tagesson & Öhman, 2013). Forskare delar upp intressenter i grupper på 

olika sätt baserat på deras karaktärer. Till exempel delar Clarkson (1995) in intressenter i 

primära och sekundära intressenter medan Ruhnke och Schmidt (2014) delar upp 

intressenter efter definitionen externa respektive interna intressenter. De olika 

intressentgrupperna påverkas alla olika av revisionen och därmed kan alla anses ha en egen 

relation till revisorns arbete och följaktligen revisorns väsentlighetsbedömning.  

Väsentlighet, väsentlighetsnivå och väsentlighetsbedömningen är grundläggande begrepp 

inom revisionen, både i teori och praktik, som påverkar revisorns val av 

granskningsåtgärder, metoder och utsträckningen av granskningen (McKee & Eilifsen, 

2000; FAR, 2005; Messier, Martinov-Bennie & Eilifsen, 2005; Carrington, 2010). 

Fastställandet av väsentlighetsnivån är en viktig del i planeringsstadiet av 

uppdragsprocessen då den valda nivån inte bara avgör vilken strategi som ska användas 

utan även vad kostnaden blir (Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt, 2014). En revisor, som är 

bra på att sätta rätt väsentlighetsnivå, kan konkurrera med lägre arvoden vilket också 

innebär en ökad möjlighet till att förbättra lönsamheten för revisionsbyrån (Carrington, 

2010). Om revisionen innebar att alla fel, det vill säga även dem som kan betraktas som 

oväsentliga, i de finansiella rapporterna, var tvungna att upptäckas skulle den bli väldigt 

dyr. Med en acceptabel väsentlighetsnivå kan kostnaderna hållas nere utan att 

tillförlitligheten i de finansiella rapporterna äventyras (Eilifsen m.fl., 2014). 

När väsentlighet diskuteras är det också viktigt att ta upp risk. Revision handlar främst om 

revisorers professionella bedömningar, men det är samtidigt nära kopplat till de potentiella 

risker som existerar (Öhman, 2007). Gist och Shastri (2003) uttrycker att 

väsentlighetsbedömningen, tillsammans med riskbedömningen, utgör revisionens ryggrad. 

För att kunna hitta väsentliga fel i sammanhang där risken är som störst krävs det att 

revisorn bland annat förstår den bransch som det reviderade företaget verkar i, de risker 

som kan leda till felaktigheter i de finansiella rapporterna samt förstår företagets interna 

kontroller (FAR, 2005). Revisorernas arbete handlar till stor del om att uppskatta 

revisionsrisker som föreligger i varje enskilt fall. De behöver lägga upp en taktik och 

därefter fastställa de resurser och verktyg som behövs för att kunna uppskatta dessa risker. 

Revisorers fastställande av väsentlighetsnivå är just ett av dessa verktyg (Manita, Lahbari & 

Elommal, 2011). Den väsentlighetsnivå som fastställs av revisorn reflekterar därmed vilken 

revisionsrisk som eftersträvas (Carrington, 2010). 
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Den internationella revisionsstandarden (ISA) som ges ut av IFAC, genom IAASB, har 

översatts av FAR och är den revisionsstandard som följs i Sverige idag (Carrington, 2010). I 

ISA 320 punkt 10 framgår det att vid upprättande av den övergripande revisionsstrategin 

ska revisorn fastställa en väsentlighetsnivå. Vidare i punkt 4, i samma standard, framgår 

det även att fastställandet av väsentlighetsnivån är en fråga om en professionell bedömning 

av revisorn, men hur denna professionella bedömning går till är inte lika tydlig. 

En felbedömning av väsentlighetsnivån kan få stora konsekvenser. Enron, WorldCom och 

Sunbeam är exempel på skandaler där felbedömning av väsentlighetsnivån har varit en 

bidragande faktor. Skandalerna bidrog till revisionsbyrån Arthur Andersens konkurs, 

vilken i sin tur resulterade i att vi idag har The Big Four istället för de dåvarande The Big 

Five (Popa, Span & Fulop, 2010; Popa, Span, Dumitru, Dumitru & Filip, 2013). Även 

svenska företagsskandaler som Prosolvia och Panaxia har lett till att revisorns roll har 

börjat ifrågasättas (Danielsson, 2012). De finansiella företagsskandalerna, men också det 

rådande förväntningsgapet, har med andra ord gjort att förtroendet för revisorer och 

revisionsyrket börjat vackla och att hårdare regleringar har införts (FAR, 2013; Porter, Ó 

hÓgartaigh & Baskerville, 2012). Skandalerna ledde bland annat till att IFAC 2009 

publicerade en ny ISA 320 och ISA 450 för att ge tydligare vägledning och underlätta 

väsentlighetsbedömningen för revisorerna (Popa, Span & Fulop, 2010). 

1.2 Problematisering 

När det kommer till väsentlighetsbedömning finns det inga exakta riktlinjer i regelverk eller 

rekommendationer om vad som är väsentligt och revisorers krav på mer riktlinjer har 

inneburit fler checklistor och grundläggande principer (Kranacher, 2007). Eilifsen och 

Messier (2015) poängterar att befintliga standarder kräver att revisorer kommer fram till en 

väsentlighetsnivå att applicera på de finansiella rapporterna i sin helhet men att 

standarderna i sig inte lämnar någon specifik vägledning, till exempel kvantitativa 

riktlinjer, för att underlätta bedömningen. 

Revisorns bedömning av väsentlighetsnivån är beroende av flera faktorer som hänför sig till 

både kvalitativa och kvantitativa aspekter (McKee & Eilifsen, 2000). De få tumregler som 

revisorer använder sig av i praktiken härstammar inte från specifika standarder och berör 

framförallt den kvantitativa aspekten av bedömningen. Tidigare studier har visat att den 

viktigaste tumregeln som används vid fastställandet av väsentlighetsnivån är fem procent 

av nettoinkomsten (Messier, Martinov-Bennie & Eilifsen, 2005; Popa, Span & Fulop, 2010). 
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Denna metod tar dock inte hänsyn till kvalitativa faktorer som kan leda till att en lägre eller 

högre väsentlighetsnivå vore mer lämplig, till exempel om det föreligger hög risk för 

bedrägeri eller återkommande väsentliga felaktigheter under flera år inom ett företag 

(Eilifsen m.fl., 2014, s. 84). Carrington (2010) belyser att trots tumregler som beskrivs ovan 

är väsentlighetsnivå något som behöver bedömas från fall till fall. 

Väsentlighet är följaktligen ett viktigt begrepp för alla inblandade användare av de 

finansiella rapporterna och det är även en viktig pusselbit i revisorers arbete. Revisorernas 

bedömning och analys av vad de anser är väsentligt kan bli hårt ifrågasatt och det kan gå så 

långt att revisorer blir stämda och hamnar i en rättstvist.  Gist och Shastri (2003) anser att 

det är de externa intressenternas behov av information om företaget som ska styra 

väsentlighetsbedömningen. En studie av Öhman, Häckner, Jansson och Tschudi (2006) 

visar dock att svenska revisorer inte lägger lika mycket resurser på vissa områden, som kan 

anses vara mer relevanta för intressenter, jämfört med mer lättgranskade områden. 

Revisorer anser överlag att det kan vara svårt att veta vad användare av de finansiella 

rapporterna anser är viktigt för att kunna fatta välgrundade ekonomiska beslut (Kranacher, 

2007). Det som även försvårar revisorernas arbete är att de finansiella rapporternas 

användare har olika uppfattningar om vad som anses viktigt.  Vad en investerare anser vara 

signifikant behöver inte anses vara det av andra potentiella användarna av den finansiella 

informationen (ibid).  

I ISA 320 punkt 4 framgår det bland annat att revisorn kan anta att användarna av de 

finansiella rapporterna besitter en rimlig kunskap inom affärsverksamhet och redovisning. 

Revisorn ska även kunna anta att användarna “[…] förstår att finansiella rapporter 

upprättas, presenteras och revideras efter väsentlighetsnivåer” (ISA 320 p. 4b). Tidigare 

studier har dock visat att intressenters kunskap om väsentlighetsbedömning varierar och 

att det krävs större kunskap inom området för detta för att minska det nuvarande 

förväntningsgapet gällande revisorers väsentlighetsbedömning (Jennings, Kneer & Reckers, 

1987; Houghton, Jubb & Kend, 2011; Gray, Turner, Coram & Mock, 2011). Enligt Boolaky 

och Quick (2016) förändras inte förväntningsgapet mellan revisorer och bankdirektörer, 

den undersökta intressenten, även om det skulle lämnas upplysningar om 

väsentlighetsnivån i revisionsberättelsen. Författarna skriver att en förklaring till detta är 

antingen att väsentlighetsnivån ligger på en nivå som förväntas av intressenterna, eller att 

väsentlighetsbedömningen och fastställandet av väsentlighetsnivån är ett för komplext 

begrepp för intressenterna att förstå.  
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Det kan även finnas olika förväntningar och behov av revisionen, både mellan 

intressentgrupperna men också inom grupperna (Litjens, Buuren & Vergoossen, 2015). 

Tidigare studier har visat att olika grupper i allmänheten besitter olika kunskaper, samt har 

olika intressen när det kommer till revision (Ruhnke & Schmidt, 2014).  Det har följaktligen 

konstaterats i flera studier att förväntningsgapet skiljer sig åt mellan de olika 

intressentgrupperna (Monroe & Woodliff, 1994; Gay, Schelluch & Baines, 1998; Hassink, 

Bollen, Meuwissen & de Vries, 2009; Asare & Wright, 2012; Litjens, Buuren & Vergoossen, 

2015). Genom exempelvis utbildning och arbetslivserfarenhet kan intressenterna få en 

större kännedom och kunskap för revision (Gay, Schelluch & Reid, 1997) och därmed även 

väsentlighetsbedömningen. Det har därför belysts att det vore relevant om vidare forskning 

fokuserade på hur förväntningsgapets storlek varierar beroende på faktorer som till 

exempel arbetslivserfarenhet, utbildning och ålder (Adeyemi & Uadiale, 2011).  

Utifrån problematiseringen kan det konstateras att det finns faktorer som talar för att ett 

förväntningsgap existerar och att det därför råder tveksamhet om huruvida revisorn 

faktiskt kan göra en väsentlighetsbedömning utifrån intressenternas bästa intresse. Genom 

att studera hur specifika faktorer påverkar intressenters upplevda kännedom och faktiska 

kunskap kring väsentlighetsbedömning kan en bättre insikt erhållas kring hur dessa 

påverkar förväntningsgapet. Tidigare studier har överlag undersökt revisionens 

förväntningsgap på ett övergripande sätt (t.ex. Humphrey, Moizer & Turley, 1993; Porter, 

1993; Hassink m.fl., 2009; Ruhnke & Schmidt, 2014) och de få studier som enbart har 

inriktat sig på väsentlighetsbegreppet bygger framförallt på experimentella case, 

fokusgrupper eller intervjuer (t.ex. Jennings, Kneer & Reckers, 1987; Mock, Turner, Gray & 

Coram, 2009; Houghton, Jubb & Kend, 2011). Med andra ord är antalet studier som 

undersöker förväntningsgapet avgränsat till väsentlighetsbedömning med 

undersökningsmetoden enkät är ytterst begränsat. Studier som dessutom fokuserar på att 

förklara både intressenternas kännedom och kunskap kring ämnet förekommer inte så vitt 

vi vet. Då tidigare studier framförallt har fokuserat på intressenternas förståelse (Mock 

m.fl., 2009; Houghton, Jubb & Kend, 2011) menar vi att denna studie kan bidra större till 

insikt kring forskningsproblemet genom att fokusera på orsaker till skillnader i upplevd 

kännedom och faktisk kunskap mellan intressenter.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara intressenters upplevda kännedom och faktiska 

kunskap kring revisorers väsentlighetsbedömningar. 
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1.4 Disposition 

 

Diskussion och slutsats

I det avslutande kapitlet presenteras analysens resultat och orsaker som kan ligga bakom det. 
Slutsatser och reflektioner kommer diskuteras och studiens bidrag kommer nämnas. Kapitlet 

kommer slutligen behandla studiens begränsningar samt ge förslag till fortsatt forskning 
inom området.

Analys

Följande kapitel är indelad i olika avsnitt som presenterar studiens empiriska resultat. Först 
behandlas den beskrivande statistiken och en bivariat analys, vilket följs av linjära och 

logistiska regressioner. Kapitlet avslutas med en hypotesprövning.

Empirisk metod

Kapitlet inleds med att beskriva metodval, design och hur datainsamlingen genomförts. 
Vidare presenteras även studiens urval och urvalsmetod, enkätens utformning, hur de olika 

variablerna har operationaliserats och en bortfallssanalys. 

Teori

Teorikapitlet har sin utgångspunkt i agenteorin, legitimitetsteorin och intressentmodellen 
vilket följs av en utökning av intressentmodellen samt beskrivning av 

väsentlighetsbedömning och förväntningsgapet. Slutligen kopplas allt ihop och hypoteser 
formuleras utifrån tidigare studier.

Institutionalia

I denna del av studien presenteras de lagar och standarder som berör ämnet och som 
revisorer behöver förhålla sig till.

Vetenskaplig metod

I följande metodkapitel beskrivs den forskningsansats och teoretiska utgångspunkt som 
studien kommer att utgå från för att kunna besvara studiens syfte.

Inledning

I det inledande kapitlet kommer en introduktion till studiens ämne att presenteras. Vidare 
formuleras en problemdiskussion där tidigare forskning inom ämnet redogörs och som 

slutligen mynnar ut i ett syfte.
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2 Vetenskaplig metod 

I följande metodkapitel beskrivs den forskningsansats och teoretiska utgångspunkt som 

studien kommer att utgå från för att kunna besvara studiens syfte. 

2.1 Angreppssätt och ansats 

Syftet med studien är att förklara intressenters upplevda kännedom och faktiska kunskap 

kring revisorers väsentlighetsbedömningar. Studien är positivistisk, strävar efter 

objektivitet och möjlighet till generalisering (Bryman & Bell, 2013, s. 36). Positivism som 

kunskapsteoretisk uppfattning motiverar således en deduktiv ansats (Jacobsen, 2002, s. 

38). En deduktiv ansats anses även lämplig att tillämpa eftersom utgångspunkten kommer 

vara befintliga teorier, då teorin kommer prägla och styra utformningen av den empiriska 

studien (Bryman & Bell, 2013, s. 31).   

Den deduktiva ansatsen har föranlett en kvantitativ metod (Jacobsen, 2002, s. 43). En 

kvantitativ metod är lämplig för att kunna hantera datamaterial av större slag (Bryman & 

Bell, 2013, s. 162). Denna metod anses även vara användbar då vi vill kunna dra 

generaliserbara slutsatser utifrån de mätbara resultaten och som sedan kan betraktas 

utifrån andra liknande förhållanden (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 13). Valet av en 

deduktiv ansats kan kritiseras då studien tenderar att i stor grad styras och struktureras 

efter vad forskaren anser är relevant, samt intressant att undersöka (Jacobsen, 2002, s. 43). 

Även valet av kvantitativ ansats kan kritiseras med samma argument (Bryman & Bell, 2013, 

s. 419). Baserat på ovanstående kritik kan studien därmed anses reflektera den upplevda 

sanningen utifrån forskarens uppfattning istället för hur respondenterna uppfattar 

sanningen (Jacobsen, 2002, s. 44). Genom att granska studier och litteratur med flera olika 

infallsvinklar (Jennings, Kneer & Reckers, 1987; Humphrey, Moizer & Turley, 1993; Gray 

m.fl., 2011; Houghton, Jubb & Kend, 2011; Ruhnke & Schmidt, 2014; Enes, de Almeida, da 

Silva, Carvalho & Simões, 2016) har vi försökt minimera de ovan beskrivna problemet och 

försäkra oss om att resultatet är relevant för utomstående, samt ge studien bredd. 
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2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Den främsta teoretiska utgångspunkten i teorikapitlet är agentteorin. Agentteorin används 

för att förklara syftet med revisionen och vad som är revisorns huvudsakliga roll (Jensen & 

Meckling, 1976). För att förklara intressenternas betydelse för revisionen utgår även vi från 

legitimitetsteorin (Dowling & Pfeffer, 1975) och intressentmodellen (Freeman & Reed, 

1983). De två teorierna är nära kopplade till varandra och kan i sin tur kopplas till 

revisionsprofessionen (Ruhnke & Schmidt, 2014). Utifrån intressentmodellen presenteras 

dessutom en anpassad och utvidgad intressentmodell som kommer användas i studien.  

Flera tidigare studier, som berör revisorns väsentlighetsbedömning på ett eller annat sätt, 

har inkluderat teorin kring revisionens förväntningsgap (De Martinis & Burrowes, 1996; 

Mock m.fl., 2009; Houghton, Jubb & Kend, 2011). Vidare går vi därför igenom begreppen 

förväntningsgap och väsentlighetsbedömning, samt vad tidigare studier inom dessa 

områden har visat på. I teoriavsnittet har vi inkluderat väsentlighetsbedömningens 

tillvägagångssätt, samt olika kvalitativa- och kvantitativa faktorer. Eftersom studiens syfte 

är att kunna förklara intressenters upplevda kännedom och faktiska kunskap kring 

revisorers väsentlighetsbedömning har den del i teoriavsnittet, som behandlar 

väsentlighetsbedömningen, fungerat som ett stöd för utformning av studiens empiriska 

undersökning. Utifrån de nämnda teorierna och tidigare forskning härleds slutligen 12 

hypoteser kring vad som kan påverka intressenters upplevda kännedom och faktiska 

kunskap. 
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3 Institutionalia 

I denna del av studien presenteras de lagar och standarder som berör ämnet och som 

revisorer behöver förhålla sig till. 

I inledningen framgår det att riktlinjer och standarder avseende revisorns 

väsentlighetsbedömning är bristfälliga. I Revisorslagen (SFS 2001:883) finns det inget 

konkret kring hur bedömningen av väsentlighetsnivån ska gå till mer än att "En revisor 

skall iaktta god revisorssed" (19§ RL). För att veta vad som räknas som god revisorssed vid 

väsentlighetsbedömningen får revisorer förlita sig på standarder och rekommendationer 

utfärdade av bland annat FAR och IFAC. Som tidigare nämnt är ISA den revisionsstandard 

som följs i Sverige idag (Carrington, 2010).  ISA infördes i Sverige 2011 och ersatte den 

dåvarande revisionsstandarden, RS (Lennartsson, 2011). Standarden kan betraktas som en 

grund då tillägg får göras, dock får inget tas bort från den befintliga ISA (ibid). 

ISA är uppdelad i sex olika kategorier där standarder som tar upp revisorns 

väsentlighetsbedömning placerar sig under kategorin Planering och intern kontroll. Den 

standard som framförallt behandlar väsentlighetsbegreppet är ISA 320, Väsentlighet vid 

planering och utförande av en revision, där det beskrivs hur revisorn ska applicera 

begreppet väsentlighet i sin revision. Delar av standardens innehåll har redan nämnts ovan, 

exempelvis vilka kunskaper revisorn kan utgå från att användarna av de finansiella 

rapporterna besitter och att väsentlighetsbedömning bygger på revisorns professionella 

bedömning. Förutom ovanstående går det även att utläsa att bedömningen av 

väsentlighetsnivån ska fungera som utgångspunkt för bedömningen av risker för väsentliga 

felaktigheter, val av granskningsåtgärder och deras karaktär, samt granskningens tid och 

omfattning (ISA 320 p. 6). Det framgår också att revisorn bör fastställa särskilda 

väsentlighetsnivåer för transaktionslag, konton eller upplysningar när felaktigheter inom 

dessa, som understiger väsentlighetnivån, kan tänkas påverka användare av de finansiella 

rapporternas ekonomiska beslut (ISA 320 p. 10). ISA 320 tar även upp exempel på 

referensvärden som är vanliga att utgå ifrån vid fastställandet av en väsentlighetsnivå och 

faktorer som kan påverka valet av referensvärde. Vinst före skatt nämns exempelvis som ett 

referensvärde som används frekvent för vinstorienterade företag (ISA 320 p. A4). 

I ISA 320 punkt 6 framgår det även att det inte endast är storleken på en felaktighet som 

avgör om en felaktighet kan anses väsentlig. Omständigheter kring vissa felaktigheter och 

deras karaktär, så kallade kvalitativa faktorer, kan göra att de betraktas som väsentliga trots 
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att de ligger under den fastställda väsentlighetsnivån. I gruppen Planering och intern 

kontroll återfinns dessutom ISA 450 som benämns Utvärdering av felaktigheter som 

identifieras under revisionen. Denna standard nämner också att felaktigheter som ligger 

under väsentlighetsnivån likväl kan betraktas som väsentliga på grund av 

omständigheterna kring dem (ISA 450, p. A21). Här tydliggörs det att felaktigheter bland 

annat kan vara en konsekvens av att det granskade företaget inte beaktat de krav som finns 

i lagar eller att viktiga nyckeltal i de finansiella rapporterna påverkas av felaktigheten (ISA 

450, p. A21). 
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4 Teori 

Teorikapitlet har sin utgångspunkt i agentteorin, legitimitetsteorin och 

intressentmodellen. En utökning av intressentmodellen presenteras och följs sedan av en 

beskrivning av vad väsentlighetsbedömningen innebär ur ett praktiskt perspektiv. Vidare 

beskrivs förväntningsgapet utifrån tidigare forskning och kopplas sedan till 

väsentlighetsbedömning. Slutligen presenteras olika faktorer som kan påverka kännedom 

och kunskap kring väsentlighetsbedömning. Utifrån nämnda teorier och tidigare 

forskning formuleras de hypoteser som studien ämnar undersöka.  

4.1 Agentteori 

När ägandet inom företag inte längre är sammanlänkat med ledningen uppstår ett behov av 

revision (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2013). Revisionens syfte och nytta kan därför 

följaktligen förklaras utifrån agentteorin. Agentteorin utgår från att en ägare (principalen) 

sluter avtal med en företagsledare (agenten) som ska sköta den operativa verksamheten 

(Carrington, 2010). Jensen och Meckling (1976) definierar agentrelationen på följande sätt: 

“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons 

(the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on 

their behalf which involves delegating some decision making authority to the 

agent.” (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). 

Det är två problem som kan uppstå i en så kallad agentrelation (Eisenhardt, 1989). Det 

första problemet handlar om att det finns motsättningar i principalens och agentens 

målsättningar, samt att principalen har svårt att kontrollera vad agenten faktiskt gör. För 

det andra finns det problem relaterade till preferenser kring risk, där principalen och 

agenten kan ha olika uppfattningar kring hur de ska agera i olika situationer. Antagande om 

att både ägare och företagsledning agerar utifrån egenintresse kan innebära att misstron till 

företagsledningen ökar på grund av att det finns skäl att tro att ledningen kommer agera 

utifrån sitt eget bästa istället för ägarnas (Jensen & Meckling, 1976; Hill & Jones, 1992). 

Företagsledningen kan därmed utnyttja sin position och följaktligen öka sin egen nytta 

istället för att öka nyttan för företaget. Ägare som inte är närvarande i den dagliga 

affärsverksamheten har således ett behov av att övervaka de som innehar den styrande 

rollen inom företaget (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2013). Enligt Defond och Zhang 
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(2014) går det att med hjälp av en tredje part, en revisor, möta problemet med 

agentkonflikter och informationsasymmetri. 

Den ovan beskrivna situationen, där ägaren inte vet om företagsledaren agerar i företagets 

intresse, kallas informationsasymmetri (Carrington, 2010). Att en utomstående tredje part, 

revisor, kommer in och övervakar företagsledningen är således ett sätt för ägarna att kunna 

känna en trygghet med att verksamheten drivs på rätt sätt (Grönlund, Tagesson & Öhman, 

2013), samt att säkerställa att informationsöverföringen sker korrekt (Ijiri, 1983). Genom 

sin oberoende roll kan revisorn försäkra att de finansiella rapporterna ger en rättvis bild. 

Revisorns obundenhet gentemot de båda parterna ska försäkra om att de finansiella 

rapporterna med rimlig säkerhet är fria från felaktigheter och därmed minimera dilemmat 

med informationsasymmetri (Carrington, 2010). 

4.2 Legitimitetsteorin 

I legitimitetsteorin har organisationer ett enda socialt kontrakt med samhället där de verkar 

(Deegan & Unerman, 2011, s. 325). En övergriplig definition av de sociala kontraktens 

innebörd är att organisationer har en moralisk plikt gentemot samhället och därför behöver 

ta hänsyn till sitt sociala ansvar (Shocker & Sethi, 1973). Dowling och Pfeffer (1975) 

definierar legitimitet som att organisationer eftersträvar att skapa en överensstämmelse 

mellan vad som anses vara godtagbart handlande inom de normer som finns i samhället 

och det sociala värdet som kopplas ihop eller medförs av deras verksamhet. Suchman 

(1995) utvecklar Dowling och Pfeffers (1975) definition genom att precisera legitimitet som 

en allmän uppfattning eller antagande om att en enhets handlingar är korrekta och de som 

önskas utifrån de normer och uppfattningar som finns inom ett socialt konstruerat system. 

Enligt Deegan och Unerman (2011, s. 324) är det vad samhället som en helhet förväntar sig 

av organisationens förvaltning som skapar legitimitet snarare än hur organisationen 

faktiskt drivs. 

Förväntningar från samhället innebär att organisationer behöver anpassa sig och göra de 

förändringar som krävs för att möta dessa förväntningar, vilket i sin tur har resulterat i att 

forskare har börjat använda begreppet legitimitetsgap. Gapet skildrar att det finns 

skillnader i hur samhället förväntar sig att en organisation ska uppträda och hur de faktiskt 

upplever att en organisation uppträder (Deegan & Unerman, 2011, s. 329). När det kommer 

till revisionsprofessionens legitimitet hotas den ständigt av snedvridna förväntningar 

(Power, 2003). Det rådande förväntningsgapet kan försämra revisionens legitimitet i 
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samhället och är därför ett centralt problem inom revisionsprofessionen (Ruhnke & 

Schmidt, 2014). 

4.3 Intressentmodellen 

Intressentmodellen är nära kopplad till legitimitetsteorin. Medan legitimitetsteorin 

fokuserar mer på samspelet med allmänheten i stort är intressentmodellen inriktad mot 

kommunikationen mellan organisationen och särskilda intressentgrupper (Deegan & 

Unerman, 2011, s. 349). Det har tidigare nämnts att revisionens syfte är att “[…] öka 

förtroendet för de finansiella rapporterna hos avsedda användare” (ISA 200, p. 3). De 

avsedda användarna kan betraktas som revisionens intressenter vilket gör det lämpligt att, 

utöver agentteorin och legitimitetsteorin, även tillämpa intressentmodellen för att bredda 

förklaringen av revisionens syfte.  

Intressentmodellen utgår ifrån att olika intressentgrupper har olika syn på hur en 

organisation bör förvalta sin verksamhet. De enskilda grupperna skapar således olika så 

kallade sociala kontrakt med organisationen som representerar varje intressent och inte ett 

enda kontrakt som representerar alla intressenter (Deegan & Unerman, 2011, s. 348). 

Freeman och Reed (1983) definierar intressenter ur ett brett perspektiv på följande sätt:  

“[...] any identifiable group or individual who can affect the achievement of an 

organisation´s objectives, or is affected by the achievement of an organisation´s 

objectives” (Freeman & Reed, 1983, s. 91). 

De olika intressentgrupperna har ett intresse eller kräver på något sätt en rättighet i ett 

bolags affärsverksamhet till följd av transaktioner eller åtgärder från bolagens sida 

(Clarkson, 1995). Alla dessa intressenter tillhandahåller företagen med olika typer av 

resurser och förväntar sig därmed att företaget ska tillgodose deras intressen (Hill & Jones, 

1992). Intressenter med liknande intresse kan därmed kategoriseras in i samma typ av 

grupp (Clarkson, 1995). 
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4.4 Revisionens intressenter 

 

Figur 1. Revisionens intressenter (baserad på FAR, 2005, s. 15; Thomasson m.fl., 2010, s. 15). 

I figur 1 visualiseras de intressenter som vanligen nämns som de centrala intressenterna för 

revisionen (FAR, 2005; Thomasson m.fl., 2010). Clarkson (1995) har konstaterat att 

intressentgrupperna kan skiljas åt genom att delas in i primära och sekundära intressenter. 

Primära intressenter förklaras som den grupp av intressenter vilket ett bolag är beroende av 

för att kunna fortsätta existera. Till dessa räknas bland annat anställda, investerare, kunder 

och allmänna grupper, exempelvis staten, som bidrar med samhällstjänster och vilkas 

regler måste följas. Bolaget är däremot inte beroende av sekundära intressenter för sin 

överlevnad, men dessa påverkar varandra i olika hänseenden. Till denna grupp räknas 

massmedia och andra intressentgrupper som har möjligheten att påverka allmänhetens 

åsikter i olika riktningar (ibid).  

Ruhnke och Schmidt (2014) delar istället upp intressentgrupperna utifrån definitionen 

interna och externa intressenter. Till interna intressentgrupper räknas grupper hänförliga 

till det reviderade företagets förvaltning och styrning, exempelvis företrädare ur ledningen 

och styrelseledamöter. Till de externa intressentgrupperna räknas de externa användarna 

av ett företags finansiella rapporter, exempelvis investerare och kreditgivare. Ruhnke och 

Schmidt (2014) påstår att de externa intressentgrupperna är mindre bekanta med 
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revisionsstandarder och har högre förväntningar på revisionen än de interna 

intressentgrupperna.  

Ekonomistudenter bedöms inte alltid av forskare som en självklar intressentgrupp till 

revisionen. Ett flertal studier använder sig av studenter för att replikera andra 

intressentgrupper med liknande karaktärsdrag (Hatherly, Innes & Brown, 1991; Gay, 

Schelluch & Reid, 1997; Asare & Wright, 2012; Gold, Gronewold & Pott, 2012). Johansson, 

Johansson, Marton och Pautsch (2013) tar upp studenter som en övrig användare av 

redovisningen då studenter till exempel kan använda årsredovisningar som underlag vid 

inlärning av redovisning. Författarna nämner fortsatt att dessa studenter troligtvis kommer 

bli intressenter till redovisningen i framtiden eller själva vara involverade i framställning av 

redovisning. Framtida intressenter till redovisningen borde således även kunna räknas som 

framtida intressenter till revisionen då revisionens intressenter är intressenter till de 

reviderade företagens finansiella rapporter. Enes m.fl. (2016) konstaterar att om studenter 

är medvetna om vilket ansvar som ligger på revisorn och revisionens begränsningar 

kommer det att bidra till bättre kunskap och därmed rimligare förväntningar från 

intressenter i framtiden. Baserat på det ovanstående väljer vi därför att utöka 

intressentgrupperna i Figur 1 med ekonomistudenter (se Figur 2). 

 

Figur 2. Revisionens intressenter inklusive studenter (baserad på FAR, 2005, s. 15; Thomasson m.fl., 

2010, s. 15). 
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4.5 Väsentlighetsbedömning 

Väsentlighetsbedömningen är en viktig del av hela revisionsprocessen då den genomsyrar 

samtliga moment i utförandet av revisionen (Montoya del Corte, Martínez García & 

Fernández Laviada, 2010). För att få en bättre inblick i hur en väsentlighetsbedömning går 

till i praktiken beskriver Eilifsen m.fl. (2014, s. 82) en ordningsföljd för hur 

väsentlighetsnivån kan appliceras på ett revisionsuppdrag. Den bestämda 

väsentlighetsnivån utgör en väsentlighetströskel som sätter en gränslinje för vad som är 

väsentligt och inte. De felaktigheter som hamnar ovanför denna gräns anses vara av 

väsentlig natur (Iskandar & Iselin, 1996; Montoya del Corte, Martínez García & Fernández 

Laviada, 2010).  

Steg ett, enligt Eilifsen m.fl. (2014), är att bestämma den övergripande väsentlighetsnivån. 

Den övergripande väsentlighetsnivån anser författarna ska representera det maximala 

belopp som skulle kunna vara felaktigt utan att det påverkar användarnas beslut. Att sätta 

en lämplig väsentlighetsnivå är inte en enkel uppgift för en revisor eftersom det är viktigt 

att väsentlighetströskeln varken är för låg eller hög (Iskandar & Iselin, 1996). Är den för låg 

krävs det mer granskningar och tester, vilket kan leda till att utomstående intressenter får 

för mycket information och sakuppgifter. En för hög tröskel ökar däremot risken för att 

revisorn missar att uppmärksamma sådan information som kan påverka användarnas 

beslutsfattande (ibid). Det är även i steg ett revisorn tar hänsyn till och väger in lämpliga 

kvantitativa tumregler och kvalitativa faktorer, vilket påverkar den aktuella 

väsentlighetsbedömningen (Eilifsen m.fl., 2014). 

Steg två i Eilifsen m.fl. (2014) ordningsföljd är att bestämma arbetsväsentligheten. 

Arbetsväsentligheten bestäms till den nivå där risken kan anses tillräckligt låg att summan 

av de icke rättade och oupptäckta felen överstiger väsentligheten för de finansiella 

rapporterna som helhet (ibid). Fortsatt nämner Eilifsen m.fl. (2014) att 

arbetsväsentligheten i regel bestäms till mellan 50–75 % av den övergripande 

väsentlighetsnivån, vilket även stämmer överens med en empirisk studie av Eilifsen och 

Messier (2015). Eilifsen och Messier (2015) fann emellertid, i deras studie av de åtta största 

revisionsbyråerna i USA, att en revisionsbyrås arbetsväsentlighet sträckte sig ända upp till 

90 % av den övergripande väsentlighetsnivån. Dock kunde de konstatera att byråerna 

generellt har liknande riktlinjer för hur arbetsväsentligheten ska bestämmas. 
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Det tredje och sista steget anser Eilifsen m.fl. (2014) är utvärdering av 

granskningsmaterialet. Steget genomförs mot slutet av revisionsuppdraget när revisorn 

samlar ihop alla felaktigheter som hittats under granskningen, utvärderar dessa och sedan 

jämför mot den övergripande väsentlighetsnivån som fastställdes i steg ett. Jämförelsen 

med den övergripande väsentlighetsnivån från steg ett gäller dock enbart förutsatt att inga 

nya faktorer under granskningens gång har medfört att en revidering av nivån behövt ske 

(Eilifsen m.fl., 2014). I sådana fall är det viktigt att revisorn dokumenterar varför 

väsentlighetsnivåerna skiljer sig åt. Eilifsen m.fl. (2014) avslutar med att säga att om de 

totala felaktigheterna är lägre än den övergripande väsentlighetsnivån kan revisorn göra ett 

uttalande om att de finansiella rapporterna återspeglar och ger en rättvis bild av företaget. 

Om de summerade felaktigheterna däremot är större än den övergripande 

väsentlighetsnivån måste företaget justera sina finansiella rapporter. Väljer de dock att inte 

korrigera detta måste revisorn skriva en oren revisionsberättelse. 

4.5.1 Kvantitativa riktlinjer 

Tidigare har det nämnts att fastställandet av väsentlighetsnivån bygger på revisorns 

professionella bedömning (ISA 320, p. 4). Det första beslutet som kräver revisorns 

professionella bedömning är valet av kvantitativ riktlinje som beräkningsunderlag (Popa 

m.fl., 2013). Det andra beslutet handlar om att välja rätt procentsats att tillämpa på den 

valda riktlinjen. Under lång tid har revisorer sedvanlig förlitat sig på tumregler för att 

uppskatta väsentlighetsnivån genom att kvantitativt mäta storleken på en felaktighet och 

jämföra med storlek utifrån erkända riktlinjer, till exempel intäkter och totala tillgångar. 

Nettoinkomst är emellertid det kvantitativa mått som är dominerande (Acito, Burks & 

Johnson, 2009). 

McKee och Eilifsen (2000) menar att revisorers kvantitativa tillvägagångssätt kan delas 

upp i fyra olika kategorier, enkla regler, regler baserade på storlek eller volatilitet, 

blandnings- eller medelvärdesmetoden och formelbaserad metod. Enkla regler är det vi 

tidigare har kallat tumregler. I inledningen nämns att 5 % av nettoinkomst är den 

vanligaste faktorn att utgå ifrån (Messier, Martinov-Bennie & Eilifsen, 2005; Popa, Span & 

Fulop, 2010). Även Iskandar och Iselin (1996) bedömer att historiskt sett har den 

procentuella effekten av nettoinkomst varit den överlägset mest använda komponenten vid 

revisorers bedömning av väsentlighetsnivån. Regler baserade på storlek eller volatilitet 

liknar enkla regler förutom att de ger en rad olika möjliga väsentlighetsnivåer för företag i 
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olika storlekar. McKee och Eilifsen (2000) föreslår till exempel 1–2 % av bruttovinsten om 

den är mellan $20 000 - $1 000 000 som en möjlig regel. 

Blandnings- eller medelvärdesmetoden innebär, till skillnad mot de tidigare, att fyra eller 

fem olika tumregler vägs samman och leder till ett generellt medelvärde att utgå ifrån 

(McKee & Eilifsen, 2000). I den sista kategorin, formelbaserad metod, baseras uträkningen 

på matematiska formler och är egentligen bara en annan form av blandnings- eller 

medelvärdesmetoden. Den mest kända formeln, som brukar nämnas i revisionslitteraturen, 

är den som används av KPMG (ibid) och som säger att:  

𝑉ä𝑠𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑛𝑖𝑣å = 1,84 ×(𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟)2/3 

McKee och Eilifsen (2000) är dock noga med att påpeka att valet av tumregel eller dylikt 

även beror på kvalitativa faktorer och vilken tumregel som anses mest lämplig som 

beräkningsgrund relativt den individuella klienten. 

Carrington (2010) och Eilifsen m.fl. (2014) presenterar också generella exempel på 

förhållanden och situationer som skulle innebära att resultat före skatt är mindre lämplig 

som utgångspunkt i väsentlighetsbedömningen. De nämner exempelvis användningen av 

genomsnittligt resultat för företag med volatil vinst (Carrington, 2010) och användningen 

av totala intäkter eller kostnader för förlustföretag (Eilifsen m.fl., 2014). Carrington (2010) 

konstaterar dock att trots tumregler och vägledningen, som beskrivs ovan, är 

väsentlighetsnivå något som behöver bedömas från fall till fall.  

I en artikel av Eilifsen och Messier (2015) framgår det att trots att många olika möjligheter 

förekommer tycks vägledningen kring väsentlighetsnivån inom de åtta undersökta bolagen 

vara relativt konsekvent. De konstaterar att det finns en relativ överensstämmelse av vilka 

poster och procentsatser som används som kvantitativa riktlinjer bland revisionsbyråerna. 

Några exempel på kvantitativa riktlinjer från studien av Eilifsen och Messier (2015), som 

även ligger i linje med McKee och Eilifsens (2000) givna exempel, är: 

• Resultat före skatt, 3–10 % 

• Totala tillgångar, 0,25–2 % 

• Totala intäkter, 0,5–2 % 

• Totalt eget kapital, 1–5 % 
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Då standarderna inte kan presentera vilka procentsatser som är lämpliga att tillämpa får 

revisorer använda egen bedömning om vad som är yrkesmässigt lämpligt. Det finns dock 

krav på att dessa nivåer omprövas under hela revisionsprocessen om en händelse orsakar 

att den acceptabla nivån inte är längre kan anses vara lämplig (Carrington, 2010; Eilifsen & 

Messier, 2015). Det som är viktigt att beakta är att revisorer bör anpassa ett specifikt 

riktvärde beroende på företagets funktion och andra relevanta faktorer (Eilifsen & Messier, 

2015). 

4.5.2 Kvalitativa faktorer 

Väsentlighet är inte bara en siffra utan även något som är subjektivt (Montoya del Corte, 

Martínez García & Fernández Laviada, 2010). Att fastställa väsentlighetsnivån baserat på 

en specifik procentsats är bara en del av väsentlighetsbedömningen och hänsyn behöver 

också tas till andra relevanta faktorer vid bedömningen av den övergripande väsentligheten 

(Manita, Lahbari & Elommal, 2011). Kranacher (2007) anser inte att det har någon 

betydelse om revisorn fastställer en gräns, på exempelvis 2 %, eftersom en kvalitativ faktor 

kan vara väsentlig utan att sättas i relation till en siffra, såsom brott och bedrägeri. Popa 

m.fl. (2013) konstaterar att svårigheten kring beslutet av väsentlighetsnivån kommer först 

när de kvalitativa aspekterna ska beaktas och korrigera den kvantitativa uträknade nivån. 

En studie av Emby och Pecchiari (2013) visar även att bedömningen av de kvalitativa 

faktorerna varierar mellan revisorer på grund av revisorns professionella bedömning.  

Eilifsen m.fl. (2014) nämner några kvalitativa faktorer som de anser bör leda till att 

revisorn väljer en lägre väsentlighetsnivå. Faktorerna består bland annat av hög risk för 

bedrägeri, väsentliga fel under tidigare år, att företaget är verksam i en volatil arbetsmiljö, 

har en komplex verksamhet eller är verksam i en hårt reglerad industri. Pany och Wheeler 

(1989) och Iselin och Iskandar (2000) konstaterar att revisorers väsentlighetsbedömning 

även skiljer sig åt beroende på vilken bransch klienten är verksam i. För exempelvis företag 

inom en finansindustri med höga riskfaktorer tycks lägre väsentlighetsnivåer fastställas 

jämfört med företag inom detaljhandeln (Iselin & Iskandar, 2000). Förutom ovanstående 

faktorer tar McKee och Eilifsen (2000) och Eilifsen och Messier (2015) upp ytterligare 

faktorer som de anser borde påverka revisorns väsentlighetsbedömning. Några av dessa 

faktorer är risk för att någon modifierat resultatet, stundande 

förvärv/sammanslagning/försäljning, hot om rättstvister, inkompetent 

redovisningspersonal, bristfällig kontrollmiljö och att företaget är verksamt på flera olika 

platser.  
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Enligt Montoya del Corte, Martínez García och Fernández Laviada (2010) är användning av 

kvalitativa faktorer i väsentlighetsbedömningen det som kan ge revisionsprocessen högre 

kvalité och åter erhålla användarnas förtroende. Både revisorer och färdigställare av de 

finansiella rapporterna anser å andra sidan att ett förtydligande av de kvalitativa faktorerna 

inte kommer göra väsentlighetsbegreppet mer förståeligt eller avstyra finansiella skandaler 

(Montoya del Corte, Martínez García & Fernández Laviada, 2010). Trots detta anser båda 

parter att det kommer bli mer användbart och öka användarnas tillit när större fokus läggs 

på de kvalitativa faktorerna (ibid). 

4.6 Förväntningsgapet 

Humphrey, Moizer och Turley (1992) har konstaterat att problemet med förväntningsgapet 

inom revision har existerat i över 100 år, men Liggio (1974) var den första forskaren som 

tillämpade begreppet förväntningsgap. Liggio definierade förväntningsgapet som det gap 

som uppstår när det finns skillnader mellan vad revisorer och användarna av de finansiella 

rapporterna förväntar sig av revisionen. Cohen Commission utökade sedan Liggios 

definition när de, på uppdrag av AICPA, undersökte om förväntningsgapet faktiskt 

existerade (Commission on Auditors’ Responsibilities, 1978). Deras definition innefattar 

skillnaden mellan vad allmänheten förväntar sig av revisorer och vad revisorer faktiskt kan 

förväntas åstadkomma. Resultatet av Cohen Commissions undersökning visade att 

allmänhetens förväntningar inte möttes i något av de undersökta områdena och att 

ansvaret för att minska förväntningsgapet framförallt låg hos revisorerna. 

Porter (1993) delar in förväntningsgapet i ett rimlighetsgap och ett prestationsgap. 

Rimlighetsgapet definieras som ett gap mellan vad samhället förväntar sig att revisorer kan 

uppnå och vad de rimligen kan förväntas åstadkomma. Prestationsgapet definieras däremot 

som ett gap mellan vad samhället rimligen kan förvänta sig av revisorers utförande och vad 

revisorer uppfattas uppnå. Vidare kan prestationsgapet även delas in i två underordnade 

kategorier, bristande standarder och bristfällig prestation (Porter, 1993). Bristande 

standarder syftar på skillnaden mellan vilka uppgifter som rimligen kan förväntas att 

revisorn genomför och vilka uppgifter som revisorn faktiskt ska genomföra utifrån lagar, 

standarder och rekommendationer. Den andra kategorin, bristfällig prestation, syftar 

istället på skillnaden mellan den förväntade prestationen av revisorns nuvarande uppgifter 

och vilken prestation allmänheten förväntar och upplever att revisorer uppnår.   
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Litjens, Buuren och Vergoossen (2015) anser att förväntningsgapet i huvudsak är ett 

agentproblem. Bankmän, som kan ses som principaler, vill exempelvis ha tillgång till all 

information de kan få medan företagsledare, som kan ses som agenter, ej vill att känslig 

information ska offentliggöras (Litjens, Buuren & Vergoossen, 2015). Utifrån agentteorin 

går det även att anta att revisorn besitter mer kunskap än intressenter och att problemet 

med förväntningsgapet bygger på informationsasymmetri. Relationen mellan revisorn och 

intressenterna i revisionsprocessen bör därmed kunna benämnas som en agentrelation, där 

revisorn kan betraktas som en agent och intressenterna kan betraktas som principaler. 

Förväntningsgapet mellan intressenter och revisorer kretsar framförallt kring revisionens 

kvalitet, betydelsen av revisionsberättelsens innehåll, revisorns roll och ansvar samt 

professionens regleringar (Humphrey, Moizer & Turley, 1992). Forskare är dock inte helt 

överens om orsaker till varför förväntningsgapet existerar (Shaikh & Talha, 2003). De har 

undersökt faktorer som bidrar till förväntningsgapet för att försöka hitta lösningar på hur 

gapet ska kunna minskas (Humphrey, Moizer & Turley, 1993). Förväntningsgapet är 

dessutom ett stort problem inom revisionsyrket eftersom ett stort gap minskar 

trovärdigheten för yrket (Sikka, Puxty, Willmott & Cooper, 1998). Det kan dock även anses 

vara ett problem för allmänheten då extern revision är en central del av 

redovisningsskyldigheten, som i sin tur bidrar till välstånd och politisk stabilitet (ibid). 

Att ett förväntningsgap fortfarande existerar visar på revisionsprofessionens oförmåga att 

eliminera gapet, trots flera försök (Shaikh & Talha, 2003). Förändringar i exempelvis 

revisionsberättelsen tycks inte påverka intressenternas snedvridna förväntningar i den 

utsträckning som önskas (Monroe & Woodliff, 1994; Chong & Pflugrath, 2008; Coram, 

Mock, Turner & Gray, 2011; Gold, Gronewold & Pott, 2012; Boolaky & Quick, 2016), vilket 

kan förklaras av att intressenternas förväntningar på revisorn och revisionen styrs av 

förutfattade meningar (Gold, Gronewold & Pott, 2012). Revision har historiskt sett haft 

problem med förväntningar och att problemen fortsätter att bestå skapar tvivel om att det 

någonsin kommer vara möjligt att sluta förväntningsgapet helt (Humphrey, Moizer & 

Turley, 1993). 

4.6.1 Förväntningsgapet kring väsentlighetsbedömning 

Revisorers väsentlighetsbedömning är ett begrepp som ofta missförstås och där 

intressenters förståelse varierar (Mock m.fl., 2009; Gray m.fl., 2011; Boolaky & Quick, 

2016). För att maximera nyttan av revisionsberättelsen är det viktigt att revisorer och 
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intressenter har samma uppfattning kring revisionens begränsningar och centrala begrepp, 

såsom väsentlighetsbedömning (Asare & Wright, 2012). I en studie av Jennings, Kneer och 

Reckers (1987) konstaterades dock att det råder skilda meningar kring hur revisorer 

fastställer vad som är väsentligt, både bland de undersökta intressentgrupperna (domare, 

företagsadvokater, kredithandläggare, auktoriserade finansanalytiker och bankmän) och 

inom revisionsprofessionen. 

Även nyare studier visar på att det råder ett förväntningsgap mellan intressenter och 

revisorer gällande väsentlighetsbedömningen. I en studie av Mock m.fl. (2009, s. 4) 

uttryckte en ekonomichef att “[...] materiality levels are more secret than the Coca Cola 

formula”. De undersökta intressentgrupperna (ekonomichefer, bankmän, finansanalytiker 

och icke-professionella investerare) fick uppskatta vad väsentlighetsnivån uppgick till för 

deras egna företag eller företagen de analyserade. Resultatet av denna uppskattning 

varierade kraftigt mellan de olika intressentgrupperna. Gray m.fl. (2011) konstaterade i sin 

studie att intressenter besitter en grundläggande kunskap gällande väsentlighetsbedömning 

men att antaganden kring väsentlighetsnivån skiftade mellan grupperna. Att 

väsentlighetsnivån för stora företag kunde fastställas till miljoner dollar var något som 

framförallt de icke-professionella investerarna reagerade på. Även i studien av Mock m.fl. 

(2009) trodde de icke-professionella investerarna att revisorerna granskade mer material 

än vad som är troligt att en revisor gör i verkligheten. Asare och Wright (2012) kom fram 

till att det finns skillnader mellan revisorers och intressenters (bankmän och investerare) 

uppskattning av väsentlighetsnivån, uttryckt som i procent av nettoinkomst respektive 

omsättning. Intressenterna satte överraskande nog en högre procentsats än revisorerna för 

båda referenspunkterna. Asare och Wright (2012) motiverar skillnaden som ett tecken på 

att intressenterna inte vet hur väsentlighetsnivån påverkar revisionen. Den högre 

procentsatsen ligger ej i linje med att studien även visade att intressenterna föredrar mer 

omfattande granskningar av revisorer. Mock m.fl. (2009) anser följaktligen att det inte är 

överraskande att intressenternas kunskap är bristfällig då väsentlighetsbedömningen 

bygger på revisorers egna professionella omdömen, vilket leder till stor flexibilitet i 

beslutet.  

Den främsta kommunikationen mellan revisorer och intressenter sker genom 

revisionsberättelsen (Chong & Pflugrath, 2008). Det har således resonerats kring att 

upplysningar om den fastställda väsentlighetsnivån i revisionsberättelsen även skulle 

kunna bidra till ett mindre förväntningsgap då intressenterna skulle bli mer medvetna om 

revisionens begränsningar (De Martinis & Burrowes, 1996; Gray m.fl., 2011; Houghton, 



 

4-23 

Jubb & Kend, 2011). En studie av Boolaky och Quick (2016) på bankdirektörer visar dock 

att förväntningsgapet inte förändras när upplysningar om väsentlighetsnivån lämnas i 

revisionsberättelsen. Att upplysningarna inte ledde till någon skillnad kan förklaras med att 

väsentlighetsnivån antingen ligger på en nivå som förväntas av intressenterna, eller att 

väsentlighetsbedömning är för komplext för intressenterna att förstå (Boolaky & Quick, 

2016). Med hjälp av agentteorin går det även att förutspå att upplysningar om 

väsentlighetsnivån kan leda till manipulativt beteende hos företagsledningen (Houghton, 

Jubb & Kend, 2011). De skulle kunna värdera poster till precis under den bestämda nivån 

för att undvika närmare granskning, samt pressa revisorn till att sätta en högre nivå (ibid). 

Offentliggörande av väsentlighetsnivåer skulle även kunna skapa incitament hos 

företagsledningar att anlita revisorer som generellt sätter högre väsentlighetsnivåer på sina 

revisionsuppdrag jämfört med andra (Gray m.fl., 2011). 

4.7 Hypotesformulering 

Tidigare studier har visat att olika grupper i samhället har olika intressen, samt besitter 

olika kännedom och kunskap gällande revision (Ruhnke & Schmidt, 2014). Följaktligen har 

studier konstaterat att förväntningsgapet skiljer sig åt mellan de olika intressentgrupperna 

(t.ex. Gay, Schelluch & Baines, 1998; Litjens, Buuren & Vergoossen, 2015). Det kan även 

finnas skillnader avseende förväntningar på revisionen inom de olika intressentgrupperna 

(Litjens, Buuren & Vergoossen, 2015). Kunskap från en utbildning, exempelvis en 

revisionskurs, och arbetslivserfarenhet har tidigare konstaterats kunna leda till att 

intressenternas förväntningar blir mer förenliga med revisorernas (Gay, Schelluch & Reid, 

1997). Skillnader mellan intressenternas upplevda kännedom och faktiska kunskap inom 

intressentgrupperna kan således bero på tidigare kunskap och erfarenheter. Nedan 

formuleras hypoteser utifrån tidigare studier som berört hur de tre faktorerna 

intressentgrupp, teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av redovisning och revision 

påverkar intressenters upplevda kännedom och faktiska kunskap kring revisorers 

väsentlighetsbedömningar. 

4.7.1 Intressentgrupp 

Resultat från flera studier tyder på att förväntningsgapets storlek varierar mellan 

intressentgrupperna (Monroe & Woodliff, 1994; Gay, Schelluch & Baines, 1998; Hassink 

m.fl., 2009; Asare & Wright, 2012; Litjens, Buuren & Vergoossen, 2015). Monroe och 

Woodliff (1994) sorterar i sin studie in de undersökta intressentgrupperna efter vilken 
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kunskap de besitter. De konstaterar att jämfört med revisorers kunskap kan kreditgivares, 

redovisares och företagsledares kunskap anses ligga på en medelnivå medan aktieägare och 

redovisningsstudenter, innan genomförd revisionskurs, är de intressentgrupper med minst 

kunskap. Asare och Wrights (2012) studie resulterade framförallt i skillnader mellan 

revisorer och de undersökta intressentgrupperna, investerare och bankmän, där de båda 

intressentgrupperna hade samma förväntningar. Några enstaka faktorer resulterade dock i 

skillnader mellan intressentgrupperna, till exempel vilken procentsats av omsättningen 

intressentgrupperna trodde att revisorerna vanligtvis utgår från vid fastställandet av 

väsentlighetsnivån. Det ovanstående leder fram till följande hypoteser: 

H1a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning varierar mellan 

intressentgrupper. 

H1b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning varierar mellan intressentgrupper. 

Både Hassink m.fl. (2009) och Litjens, Buuren och Vergoossen (2015) resonerar kring 

skillnader i förväntningsgapet mellan bankmän och företagsledare. Hassink m.fl. (2009) 

fann framförallt skillnader mellan de två grupperna avseende påståenden kring revisorers 

ansvar och skyldigheter. Det konstaterades att ett förväntningsgap existerade för de båda 

undersökta intressentgrupperna men att bankmännen hade högre förväntningar på 

revisorn än företagsledare, vilket resulterade i ett större gap. Litjens, Buuren och 

Vergoossen (2015) studerar hur intressenter värdesätter ytterligare information i 

revisionsberättelsen, samt hur denna information förändrar förväntningsgapet. Även denna 

studie, i linje med Hassink m.fl. (2009), visade i att bankmännens förväntningsgap var 

större än gapet hos företagsledare. Baserat på Ruhnke och Schmidt (2012) definition av 

externa och interna intressenter kan bankmän klassas som externa medan företagsledare 

klassas som interna. Följaktligen leder det fram till nedanstående hypoteser: 

H2a: Interna intressenter upplever större kännedom kring väsentlighetsbedömning 

jämfört med externa intressenter. 

H2b: Interna intressenter besitter större kunskap kring väsentlighetsbedömning jämfört 

med externa intressenter. 
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4.7.2 Teoretisk kunskap 

Att utbildning är en viktig faktor för att minska förväntningsgapet är något som Liggio 

(1974) nämnde redan för över 40 år sedan. Studier på studenter har visat att gapet minskar 

efter en kurs inom revision, även om det inte helt elimineras (Bailey, Bylinski & Shields, 

1983; Monroe & Woodliff, 1993; Gramling, Schatzberg & Wallace, 1996; Ferguson, 

Richardson & Wines, 2000; Enes m.fl., 2016). Epstein och Geiger (1994) studie visar också 

att investerares kunskaper och utbildning har betydelse för deras uppfattningar om 

revisionens syfte. 

Monroe och Woodliff (1993) undersöker i sin studie om en kurs inom revision kan bidra till 

att studenters uppfattning ändras beträffande revisorns ansvar och tillförlitligheten för de 

finansiella rapporterna. De undersökta grupperna bestod av redovisnings- och 

marknadsföringsstudenter samt revisorer. Båda grupper av studenter visade på betydande 

skillnader i sina förväntningar gentemot revisorers vid terminens början. I slutet av 

terminen, efter att redovisningsstudenter genomfört en kurs inom revision, hade emellertid 

deras förväntningar och uppfattning om revisionens roll förändrats och stämde bättre 

överens med revisorernas uppfattningar. Till skillnad mot marknadsföringsstudenter hade 

redovisningsstudenters syn på revisorns skyldigheter minskat och deras syn på finansiella 

informationens tillförlitlighet ökat. Forskarna konstaterade därmed att utbildning kan vara 

ett effektivt sätt att minska gapet men att hänsyn måste tas till att revisionskurser kräver 

både resurser och tid, vilket även Lee, Ali och Bien (2009) påpekar i sin studie. Hänsyn 

måste också tas till att samma typ av utbildning kanske inte passar alla centrala 

intressenter (Monroe & Woodliff, 1993). Monroe och Woodliff (1993) konstaterar slutligen 

att om det finns ett gap mellan revisorer och redovisningsstudenter, med liten eller ingen 

revisionskunskap, borde det innebära att gapet är ännu större mellan revisorer och de 

allmänna användarna av de finansiella rapporterna. 

Även Epstein och Geigers (1994) och Bailey, Bylinski och Shields (1983) studier stödjer 

faktumet att utbildning är en viktig faktor för att minska skillnader i förväntningar. Epstein 

och Geigers (1994) undersöker vad investerare anser om olika problem rörande finansiella 

rapporter. De kunde konstatera att utbildade investerare, de med mer kunskaper inom 

ekonomi, tenderar att inte kräva absolut säkerhet av revisorn i lika hög grad som de mindre 

utbildade. Bailey, Bylinski och Shields (1983) genomförde istället en empirisk studie av 

personer som nyligen tagit examen och innehade revisorslicens, samt studenter som 

studerade fjärde året inom avancerad redovisning men som ännu inte hade läst en 



 

4-26 

revisionskurs. Studiens resultat visade på att de som tagit examen hade uppfattningen att 

revisorer är mindre ansvariga för de finansiella rapporterna jämfört med studenterna. 

Resultatet indikerar således att syftet med revisionsberättelsen kan läras ut genom 

utbildningsprogram (Bailey, Bylinski & Shields, 1983). Enes m.fl. (2016) anser att genom 

att erbjuda utbildning inom revision kan en större kunskap uppnås då det är möjligt att 

tydliggöra revisorns egentliga roll samt dennes skyldigheter, vilket i sin tur kan minimera 

skillnader i förväntningar. Teoretisk kunskap, i form av utbildning, är således en betydande 

faktor som påverkar intressenters uppfattningar och förväntningar av revisionen vilket 

följaktligen leder till följande hypoteser: 

H3a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med 

utbildning inom ekonomi. 

H3b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med utbildning 

inom ekonomi. 

H4a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med 

utbildning inom redovisning och revision. 

H4b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med utbildning 

inom redovisning och revision. 

4.7.3 Praktisk erfarenhet av redovisning och revision 

Erfarenhet är en annan faktor som flertal forskare anser bidrar till skillnader i användarnas 

uppfattningar om vad revisorns roll och ansvar borde vara. Det finns studier som styrker att 

erfarenhet i form av praktiska upplevelser för studenter leder till större kännedom och 

kunskap gällande revisorns roll och vad som faktiskt kan krävas av denne. Gramling, 

Schatzberg och Wallace (1996) resonerar kring att ekonomistudenters och revisorers skilda 

meningar, gällande uppfattningar och förväntningar av revisionen, kan förklaras av att 

revisorer har en praktisk erfarenhet. Även om studenternas uppfattningar överensstämde 

bättre med revisorernas efter en genomförd revisionskurs fanns det fortfarande skillnader. 

Författarna resonerar kring att skillnaderna kan bero på att revisorer verkar i den faktiska 

företagsmiljön och är mer införstådda med regleringar, samt är mer medvetna om att 

hänsyn behöver tas till utbytet av kostnader och nytta.  
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Genom att replikera Gramling, Schatzberg och Wallaces (1996) forskningsinstrument, samt 

använda sig av den insamlade empirin från revisorsrespondenterna, kommer även 

Ferguson, Richardson och Wines (2000) fram till att praktisk erfarenhet är en signifikant 

faktor. De senare nämnda forskarna undersökte två studentgrupper inom redovisning före 

och efter genomförd revisionskurs. Den ena gruppen av studenter undersöktes i Kanada 

och majoriteten av dessa hade sedan tidigare haft praktik inom revision eller relaterade 

områden. Den andra gruppen undersöktes i Australien och hade ingen praktisk erfarenhet 

sedan innan. Slutsatsen som Ferguson, Richardson och Wines (2000) kunde dra var att 

studenter med praktisk erfarenhet inom arbetslivet hade ett mindre förväntningsgap 

gentemot revisorerna, både innan och efter en kurs inom revision. Studentgruppen som 

endast hade teoretisk kunskap inom redovisning närmade sig revisorernas uppfattningar 

efter en kurs inom revision, dock inte i lika hög grad som de med praktisk erfarenhet. 

Forskarna antar att detta beror på att även om studenter utan praktisk erfarenhet får en 

förståelse för revisionens funktion i deras redovisningskurser är dessa av relativt 

grundläggande karaktär och kan ha en viss tendens att visa upp en ideal bild av revisionen.  

I en annan studie om olika intressentgruppers uppfattningsförmåga av 

revisionsberättelsen, genomförd av Gray m.fl. (2011), belyses också vikten av erfarenhet. 

Forskarna noterade i sin empiriska undersökning att ekonomichefer hade den största 

förståelsen för revisorers väsentlighetsbedömning, jämfört med bankmän, finansanalytiker 

och icke-professionella investerare. Den större förståelsen förklarar Gray m.fl. (2011) med 

att de flesta ekonomichefer hade erfarenhet av tidigare arbete på någon av de större 

revisionsbyråerna. De ovanstående studierna (Gramling, Schatzberg & Wallaces, 1996; 

Richardson & Wines, 2000; Gray m.fl., 2011) stödjer faktumet att praktisk erfarenhet bör 

ha en inverkan på användarnas uppfattningar och förväntningar. Detta föranleder 

nedanstående hypoteser:  

H5a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med 

praktisk erfarenhet av redovisning. 

H5b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med praktisk 

erfarenhet av redovisning. 

H6a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med 

praktisk erfarenhet av revision. 
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H6b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med praktisk 

erfarenhet av revision. 

4.8 Sammanfattning 

Utifrån centrala teorier, samt tidigare studier kring revisionens förväntningsgap, har vi 

kunnat argumentera för att de tre nedanstående faktorerna, intressentgrupp, teoretisk 

kunskap och praktisk erfarenhet av redovisning och revision, är faktorer som torde kunna 

förklara skillnader i intressenters upplevda kännedom och faktiska kunskap. Tabell 4.1 

nedan visar 12 centrala hypoteser som har kunnat identifieras för denna studie.  

Tabell 4.1. Översikt hypoteser 

 

 

  

Faktorer Hypoteser

Intressentgrupp
1a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning varierar mellan intressentgrupper.

1b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning varierar mellan intressentgrupper.

2a: Interna intressenter upplever större kännedom kring väsentlighetsbedömning jämfört med externa intressenter.

2b: Interna intressenter besitter större kunskap kring väsentlighetsbedömning jämfört med externa intressenter. 

Teoretisk kunskap
3a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med utbildning inom ekonomi.

3b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med utbildning inom ekonomi.

4a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med utbildning inom redovisning 

och revision.
4b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med utbildning inom redovisning och 

revision.

Praktisk erfarenhet
5a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med praktisk erfarenhet av 

redovisning.

5b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med praktisk erfarenhet av redovisning.

6a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med praktisk erfarenhet av revision.

6b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med praktisk erfarenhet av revision.
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5 Empirisk metod 

Kapitlet inleds med att beskriva metodval, design och hur datainsamlingen genomförts. 

Vidare presenteras även studiens urval och urvalsmetod, enkätens utformning, hur de 

olika variablerna har operationaliserats och en bortfallsanalys. Slutligen ges en 

beskrivning av valet av statistiska metoder för efterföljande analys. 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Studien syftar till att mäta data vid en viss tidpunkt vilket gör det lämpligt att utgå från en 

tvärsnittsdesign (Bryman & Bell, 2013, s. 77). Vid tillämpning av tvärsnittsdesign undersöks 

ofta flera fall, till exempel individer, organisationer eller nationer, för att hitta variationer 

mellan dessa. I denna studie är det variationen mellan och inom de olika 

intressentgrupperna som är aktuell att titta på. Ett alternativ till tvärsnittsdesign är att 

använda sig av en longitudinell design som syftar till att mäta variation över tid och inte vid 

en viss tidpunkt (Bryman & Bell, 2013, s. 82). Den alternativa designen kan dock anses vara 

väldigt tids- och resurskrävande och eftersom fokus i denna studie framförallt ligger på att 

visa en ögonblicksbild av verkligheten lämnar vi tidsperspektivet till framtida forskning. 

Då studien ämnar förklara ett fenomen finns det flera kvantitativa datainsamlingsmetoder 

som kan anses lämpliga. Tidigare studier inom ämnet har ej använt sig av 

enkätundersökningar och då det är viktigt att nå ut till många respondenter anser vi att 

enkätundersökning lämpar sig bäst för att kunna förklara intressenters upplevda 

kännedom och faktiska kunskap kring revisorers väsentlighetsbedömningar. Den valda 

undersökningsmetoden passar också bra ihop med den valda designen, tvärsnittsdesign, då 

enkäter skickas ut och besvaras vid samma tidpunkt. Det som slutligen talar för en 

enkätundersökning är att denna undersökningsmetod är relativt billig och användbar om 

urvalet är geografiskt utspritt (Bryman & Bell, 2013, s. 246), vilket urvalet är i denna studie. 

Ett möjligt alternativ till enkätundersökning, som även lämpar sig vid en tvärsnittsdesign, 

är att använda sig av strukturerade intervjuer med slutna frågor (Bryman & Bell, 2013, s. 

76). Nackdelar med att använda sig av strukturerade intervjuer är att respondentens svar 

kan påverkas av intervjuarens egenskaper och intervjuareffekten (Bryman & Bell, 2013, s. 

241; Körner & Wahlgren, 2015). Det hade även varit alltför tids- och resurskrävande för att 

kunna uppnå den bredd vi strävar efter i denna studie. Strukturerade intervjuer anses till 
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sist inte lämplig som metod då vår studie strävar efter att förklara och jämföra skillnader 

mellan intressenternas upplevda kännedom och faktiska kunskap, vilket är bättre anpassat 

för enkätundersökning.   

Vi har använt oss av en webbenkät genom Surveymonkey vid insamlingen av studiens 

empiri. Fördelen vi ser med denna typ av insamlingsmetod är att enkäten enkelt kunde 

distribueras och att respondenternas svar samlas i en databas, vilket sparar mycket tid 

(Denscombe, 2016) och minskar risk för inmatningsfel (Körner & Wahlgren, 2015). Ett 

webbaserat frågeformulär gjorde det även möjligt att förhindra respondenten att fylla i mer 

än ett svarsalternativ (Denscombe, 2016). Nackdelen med att använda sig av denna 

insamlingsmetod är dock att det ej går att kontrollera att det är rätt person som svarar på 

enkäten (Körner & Wahlgren, 2015). Vi har emellertid valt att distribuera enkäten via 

insamlade e-postadresser, riktade till specifika personer, vilket torde minska den ovan 

nämnda risken (Bryman & Bell, 2013, ss. 663–669).  

Det finns även några generella nackdelar med att använda sig av enkätundersökningar. 

Framförallt är det ett problem att det inte finns någon ansvarig närvarande när enkäten 

besvaras, vilket innebär att frågor och otydligheter som uppkommer kring enkäten ej kan 

bemötas och tydliggöras (Bryman & Bell, 2013, s. 247; Ejlertsson, 2014). Det kan leda till 

att respondenten missuppfattar en fråga och att svaret därmed inte kan korrigeras i 

efterhand (Ejlertsson, 2014). Otydligheter lämnar även utrymme för respondenterna att 

tolka frågor på olika sätt vilket skulle kunna resultera i ett snedvridet resultat (Bryman & 

Bell, 2013, s. 247). För att undvika dessa problem genomfördes en pilotstudie och 

följebrevet innehöll kontaktuppgifter till undertecknade, se bilaga 1. En närmare 

genomgång av pilotstudien görs nedan i kapitel 5.5.1. 

5.2 Etiska aspekter 

När en studie av detta slag, där individer medverkar, genomförs är det viktigt att ta hänsyn 

till de forskningsetiska aspekterna (Vetenskapsrådet, 2011). Individer har rätt till skydd 

mot insyn i deras privata angelägenheter, vilket inom forskning benämns som 

individskyddskravet. Vidare kan detta krav grupperas in i fyra primära krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att de som deltar i studien får 

upplysning om studiens syfte och samtyckeskravet syftar till att deltagarna är medvetna om 

att deras medverkan är frivillig. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet handlar om att 
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respondenternas uppgifter ska förvaras på ett säkert sätt, samt att dessa endast kommer 

användas till att uppfylla studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att upplysa 

respondenterna i följebrevet om studiens syfte, att det är frivilligt att delta och att det 

endast är vi uppsatsförfattare som kommer ha tillgång till deras uppgifter har de första tre 

kraven beaktats. Då även respondenternas uppgifter har behandlats med stor aktsamhet 

genom hela processen har hänsyn också tagits till nyttjandekravet. 

5.3 Urval 

Studiens urval har sin utgångspunkt i intressentmodellen och vår utökning av denna. Då vi 

ansåg att det skulle bli tidskrävande att undersöka samtliga intressentgrupper ur modellen 

valde vi att endast undersöka tre olika grupper; kreditgivare, ekonomichefer samt 

ekonomistudenter. Dessa valdes eftersom vi ville ha intressentgrupper från samtliga sidor 

av agentrelationen, både de som blir reviderade och de som efterfrågar revisionen. 

Intressentgrupperna valdes även ut så att interna och externa intressentgrupper var 

representerade. Enligt Ruhnke och Schmidt (2014) klassificering av intressentgrupperna 

kan kreditgivare och ekonomistudenter räknas som externa intressenter medan 

ekonomichefer räknas som en intern intressent.  

5.3.1 Kreditgivare 

Kreditgivare anses som en av de främsta användarna av de finansiella rapporterna (IASB, 

2015) och de har använts som respondenter i flertalet studier som berör revisionens 

förväntningsgap (t.ex. Jennings, Kneer & Reckers, 1987; Monroe & Woodliff, 1994; Gray 

m.fl., 2011; Asare & Wright, 2012; Boolaky & Quick, 2016). Kreditgivare är en viktig 

intressentgrupp eftersom dessa behöver förlita sig på företagens finansiella information när 

företagen söker extern finansiering. Den redovisning som företag presenterar är således en 

viktig utgångspunkt i kreditgivares beslutsunderlag då de vill kunna försäkra sig om att 

företaget kan återbetala sina lån, samt vilka säkerheter företaget kan lämna (Tagesson & 

Öhman, 2010). Redovisningen kan därför betraktas som ett kontrollinstrument för 

kreditgivare för att kunna övervaka ledningens handlingar och för att upplysas om 

företagets övriga skulder (Johansson m.fl., 2013). Genom att en oberoende person, en 

revisor, granskar företagets finansiella rapporter kan kreditgivare känna en större säkerhet 

i att dessa är tillförlitliga (FAR, 2005). 



 

5-32 

5.3.2 Ekonomichefer 

Ekonomichefer brukar vanligtvis ingå i ett företags ledningsgrupp och kan därför kopplas 

till intressentgruppen företagsledning i intressentmodellen. Anledningen till att vi valde att 

undersöka ekonomichefer är för att det är en intressentgrupp med nära anknytning till 

företagen som revideras. Genom att inkludera denna intressentgrupp tror vi att studien 

kommer få en större bredd och bättre kunna förklara eventuella skillnader i upplevd 

kännedom och faktisk kunskap mellan externa och interna intressentgrupper. 

Ekonomichefer har tidigare undersökts i flertalet studier med anknytning till 

förväntningsgapet (Humphrey, Moizer & Turley, 1993; Hassink m.fl., 2009; Gray m.fl., 

2011; Houghton, Jubb & Kend, 2011; Litjens, Buuren & Vergoossen, 2015). Det har då 

kunnat konstateras, som tidigare nämnts, att ekonomichefer är en av de 

intressentgrupperna med störst förståelse för revisorers väsentlighetsbedömningar (Gray 

m.fl., 2011). 

5.3.3 Ekonomistudenter 

Baserat på utökningen av intressentmodellen i ovanstående teorikapitel kommer vi att 

använda oss av ekonomistudenter som en egen intressentgrupp i studien. Det är relevant 

att undersöka ekonomistudenters upplevda kännedom och faktiska kunskap kring 

revisorns väsentlighetsbedömning då dessa kan ses som framtidens intressenter. 

Ekonomistudenter har i tidigare studier undersökts i huvudsak för att replikera andra 

intressentgrupper med liknande karaktärsdrag (Hatherly, Innes & Brown, 1991; Gay, 

Schelluch & Reid, 1997; Asare & Wright, 2012; Gold, Gronewold & Pott, 2012) eller för att 

undersöka hur utbildning påverkar förväntningsgapet (Monroe & Woodliff, 1993; 

Gramling, Schatzberg & Wallace, 1996; Ferguson, Richardson & Wines, 2000).  

Valet att främst undersöka ekonomistudenter i slutet av sin utbildning beror på att dessa 

anses mest relevanta för studien då de snart kommer gå ut i arbetslivet, samt kan antas 

besitta teoretiska kunskaper som stämmer bäst överens med centrala intressentgrupper. 

Alla ekonomistudenter genomför grundläggande kurser inom redovisning vilket gör att 

studenterna i slutet av sin utbildning, bortsett från studenterna med fördjupning inom 

redovisning och/eller revision, generellt bör besitta liknande grundläggande kännedom och 

kunskap från utbildning som exempelvis ekonomichefer och kreditgivare.  
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I studien har även ekonomistudenter med andra inriktningar än redovisning/revision 

inkluderats. Tanken med detta är att vi i studien vill undersöka eventuella skillnader mellan 

respondenter som läser, eller har läst, inriktning mot redovisning/revision och övriga 

inriktningar. För att därmed kunna säkerställa att denna intressentgrupp består av 

respondenter med olika inriktningar har vi valt att också skicka ut enkäten till 

ekonomistudenter som läser inriktning mot finans. 

5.4 Urvalsmetod 

5.4.1 Kreditgivare 

Urvalet av kreditgivare bygger på ett bekvämlighetsurval då det inte finns något register 

över den totala undersökningspopulationen (Denscombe, 2016). Ett bekvämlighetsurval 

gör dock att studiens resultat inte kan generaliseras (Bryman & Bell, 2013, s. 205). Vi valde 

att utgå från tre av de större bankerna i Sverige och hämtade sedan kontaktuppgifter till de 

anställda från respektive banks hemsida. Insamlingen av e-postadresser resulterade i ett 

urval på 1 099 personer. Urvalet består främst av företagsrådgivare då ingen av de anställda 

på någon av bankerna hade arbetstiteln kreditgivare. Att arbeta som företagsrådgivare 

innefattar dock kreditrådgivning och kreditbeslut gällande företag, vilket gör att urvalet kan 

anses representativt.  

5.4.2 Ekonomichefer 

Vid urvalet av ekonomichefer hämtades, den 8:e mars 2017, data från företagsdatabasen 

Retriever Business. Vi utgick från revisionspliktiga aktiebolag i Sverige och fick fram en 

undersökningspopulation på 229 262 företag. Då det finns en känd population har det 

möjliggjort användningen av ett sannolikhetsurval som bygger på ett slumpmässigt urval 

(Denscombe, 2016). Användningen av slumpmässigt urval påverkar också den externa 

validiteten för studien positivt (Bryman & Bell, 2013, s. 80). I urvalet inkluderades även, 

förutom ekonomichefer, personer med benämningen ekonomiansvarig eller liknande då 

dessa torde utföra liknande uppgifter trots annan titel. 

Innan det slumpmässiga urvalet genomfördes valde vi att exkludera små företag med en 

årlig omsättning på mindre än 20 miljoner då en stor andel av dessa saknade hemsida 

och/eller någon uttalad ekonomichef. Kvar fanns då 27 146 stycken medelstora företag och 

5 809 stycken stora företag vilket blev vår slutliga urvalsram. Utifrån denna gjordes sedan 
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ett systematiskt urval där vi valde att ta med var 20:e stort företag och var 90:e medelstort 

företag, vilket visualiseras i tabell 5.1 nedan. Då listorna över företag som urvalet drogs från 

ej bygger på någon ordning eller mönster som påverkar undersökningsområdet minimeras 

även risken för ett snedvridet urval (Denscombe, 2016).   

Tabell 5.1. Urvalsmetod ekonomichefer 

 

För att hitta kontaktuppgifterna till respektive företags ekonomichef eller ekonomiansvarig 

använde vi oss av företagens hemsidor. Flertalet av företagen namngav inte ekonomichefen 

eller gav inte ut dennes kontaktuppgifter, vilket resulterade i ett stort bortfall redan innan 

enkätens utskick. Det är möjligt att bortfallet skulle kunnat minskas genom att varje företag 

hade kontaktats personligen. På grund av urvalets storlek och tidsbegränsningen ansåg vi 

dock att företagens hemsidor var det mest effektiva sättet.  Totalt erhölls 251 e-

postadresser, 122 från stora företag och 129 från medelstora företag, vilket framgår av tabell 

5.1 ovan. Det motsvarar 42,5 % av det ursprungliga urvalet.  

Det första urvalet kompletterades även med ett andra urval några dagar efter enkätens 

utskick. Anledningen till det andra urvalet var att svarsfrekvensen efter tre dagar ej låg på 

en önskad nivå. På grund av tidsbrist genomfördes det andra urvalet genom ett 

bekvämlighetsurval där vi endast valde att inkludera företag som på sin hemsida gav ut 

kontaktinformation till den ekonomiansvarige. Bekvämlighetsurvalet ledde till ett urval på 

ytterligare 226 företag vilket tillsammans med det första urvalet resulterade i att enkäten 

skickades ut till totalt 477 ekonomichefer. 

5.4.3 Ekonomistudenter 

Urvalet av ekonomistudenter bygger också på ett bekvämlighetsurval. Anledningen till 

detta är att den totala undersökningspopulationen kan anses stor och att vi med våra 

begränsade resurser och tidsbegränsning ej kan få tillgång till något register över denna. 

Enkäten skickades ut till ekonomistudenter vid Linköpings Universitet, Högskolan i 

Kristianstad, Högskolan i Borås, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, samt 

Linnéuniversitetet. Studenterna nåddes med hjälp av att kontaktpersoner på respektive 

Urvalsram Metod Urval Bortfall Procent

Stora företag 5 809 var 20:e 290 168 57,9%

Medelstora företag 27 146 var 90:e 301 172 57,1%

Totalt 32 955 591 340 57,5%
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lärosäte, exempelvis föreläsare eller administratörer, vidarebefordrade ett följebrev och en 

enkätlänk till aktuella studenter eller bistod med aktuella e-postadresser. Totalt skickades 

enkäten ut till 419 ekonomistudenter i slutet på sin utbildning. Fördelningen av studenter 

på respektive lärosäte och inriktning åskådliggörs nedan i tabell 5.2. 

Tabell 5.2. Fördelning ekonomistudenter 

 

Då vi själva inte hade all kontroll över utskicket går det inte att med säkerhet veta exakt hur 

många ekonomistudenter som nåddes av enkäten. Vi erhöll en siffra från respektive 

kontaktperson gällande antalet utskick men i vissa fall var det en ungefärlig siffra. En 

kontaktperson påpekade till exempel att ett litet antal studenter valt att hoppa av 

utbildningen och att de därför kanske inte hade kvar sin e-postadress. Vi har dock valt att 

utgå från de siffrorna vi erhållit utan att göra några justeringar. 

5.5 Enkät 

Enkäten skickades ut den 4/4–17 och var öppen i en och en halv vecka. Under denna period 

skickades också två påminnelser ut till respondenterna. Nedan kommer en närmare 

beskrivning av den genomförda pilotstudien och enkätens utformning. Följebrevet och 

enkäten som skickades ut återfinns även i bilaga 1 respektive bilaga 2. 

5.5.1 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att uppmärksamma om enkätfrågorna gav svar på det som 

faktiskt skulle undersökas, samt om det fanns otydligheter eller tolkningsutrymme i 

enkäten. I och med detta har studiens validitet, men även reliabilitet, kunnat öka (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Lärosäte Inriktning Antal

Redovisning/Revision 26

Finans 72

Redovisning/Revision 63

Bank/Finans 38

Magister 18

Högskolan i Borås Redovisning 65

Lunds Universitet Redovisning 85

Linnéuniversitetet Redovisning/Finansiell ekonomi 52

Högskolan i Kristianstad

Linköpings Universitet
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Innan pilotstudien genomfördes fick en auktoriserad revisor från en av de större 

revisionsbyråerna granska enkäten och säkerställa att frågorna stämde överens med vad 

som anses vara rätt utifrån revisorns synpunkt. Revisorn bekräftade också att de frågor i 

enkäten som vi ansåg var mer eller mindre felaktiga även låg i linje med dennes åsikt. Att en 

utomstående revisor, som anses vara expert inom revisionsområdet, granskade enkäten och 

gav sin uppfattning om materialet leder till att studien får en ökad ytvaliditet (Bryman & 

Bell, 2013, s. 173).   

Pilotstudien genomfördes sedan på en tjänstledig företagsrådgivare, en doktorand inom 

revision och två studenter som har läst redovisning på grundläggande nivå. Personerna 

ansågs lämpliga för att testa enkäten då de kan anses vara representativa för de 

intressentgrupper studien undersöker. Synpunkterna från dessa personer handlade 

mestadels om att vissa frågor kunde tolkas på olika sätt eller behövde förtydligas. Efter 

pilotstudien valde vi att korrigera ett par frågor för att försäkra oss om att enkäten skulle 

vara så tydlig som möjligt för de olika respondenterna. 

5.5.2 Utformning enkät 

Enkäten består av 28 frågor uppdelat på 10 demografiska frågor, 2 kännedomsfrågor, 14 

kunskapsfrågor och 2 avslutande frågor. För att minska riskerna med en 

enkätundersökning valde vi att minimera antalet öppna frågor och framförallt lägga fokus 

på frågor utformade efter likertskala där respondenten fick kryssa i ett alternativ. 

Användning av en likertskala möjliggör en enklare bearbetning av respondenternas svar 

(Körner & Wahlgren, 2015). Slutna frågor gör även att det går snabbare och enklare för 

respondenterna att besvara enkäten (Neuman, 2011, s. 325).  

De demografiska frågorna i enkäten behandlar information om kön, ålder, nuvarande 

sysselsättning, utbildning samt tidigare erfarenhet inom redovisning och revision. Fråga 11 

och 12 undersöker intressenternas upplevda kännedom kring väsentlighetsbegreppet. 

Respondenten får först svara på om de hört talas om begreppet väsentlighetsbedömning 

och om de har det får de sedan placera in sitt svar på en sjugradig skala baserat på hur väl 

bekant denne anser sig vara med detta begrepp.  

Vidare består enkäten av 14 frågor som ämnar att mäta intressenternas kunskap och som 

bygger på tidigare resonemang i ovanstående teoriavsnitt. Kunskapsfrågorna inleds med en 

flervalsfråga, fråga 13, där respondenten får ta ställning till hur en högre väsentlighetsnivå 



 

5-37 

påverkar mängden granskning. Resterande kunskapsfrågor består av påståenden där 

respondenten, på en likertskala 1–7, får ta ställning till om denne instämmer inte alls (1) 

eller instämmer helt (7). Påståendena innefattar övergripande påståenden om revisorers 

väsentlighetsbedömning, fråga 14–16, och påståenden om huruvida revisorns 

väsentlighetsbedömning påverkas av specifika kvalitativa faktorer hos företaget som 

revideras, fråga 17–24. Dessa frågor innefattar både mer och mindre korrekta påståenden 

för att bland annat säkerställa att respondenter noggrant läser igenom varje fråga innan de 

lämnar ett svar (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s. 458). De två avslutande 

kunskapsfrågorna, fråga 25 och 26, får respondenten avgöra rimligheten i två fastställda 

väsentlighetsnivåer utifrån givna referensvärden. Fråga 25 baseras på teorin och tumregeln 

5 % av nettoinkomst (Acito, Burks & Johnson, 2009). Fråga 26 utgår från en 

väsentlighetsnivå på 1,5 % av omsättning och bygger på en tidigare fråga från en 

revisorsexamen (Revisorsnämnden, 2014), samt teorin (Eilisen & Messier, 2015). Fråga 27 

ger utrymme för respondenten att lämna kommentarer angående enkäten eller allmänna 

kommentarer gällande revisorers väsentlighetsbedömning. Slutligen ger fråga 28 

respondenterna en möjlighet att lämna sin e-postadress om de önskar ta del av den 

slutgiltiga uppsatsen. I bilaga 3 framgår det vilka påstående som anses vara mer eller 

mindre felaktiga. I samma bilaga redovisas även källor till dessa påståenden. 

5.6 Operationalisering 

5.6.1 Beroende variabler 

I studien har vi valt att använda oss av två beroende variabler, kännedom och kunskap. 

Anledning till detta är att tidigare forskning kring förväntningsgapet gällande revisorers 

väsentlighetsbedömning framförallt har byggt på att undersöka intressenternas förståelse 

(Mock m.fl, 2009; Houghton, Jubb & Kend, 2011). Då intressenternas förståelse kan anses 

förklaras av både deras upplevda kännedom och faktiska kunskap torde det gå att föra ett 

bättre resonemang när båda variablerna är inkluderade i studien. Genom att analysera och 

föra en diskussion kring båda variablerna borde även tillförlitligheten i studien öka. 

Kännedom är den första beroende variabeln. Variabeln kommer att mätas på två olika sätt 

med hjälp av frågorna 11 och 12. I fråga 11 mäts denna variabel genom att respondenterna 

får besvara en ja/nej fråga om de har hört talas om begreppet väsentlighetsbedömning. 

Sedan mäts detta även med hjälp av att respondenterna som svarade ja på ovanstående 

fråga får placera in hur pass bekanta de anser sig vara med begreppet utifrån en 7-gradig 
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skala, där 1 innebär ej bekant och 7 innebär väldigt bekant. Anledningen till att variabeln 

mäts på dessa två sätt är för att få en tydligare överblick av hur den upplevda kännedomen 

varierar mellan de respondenter som tidigare har hört talas om begreppet. Att 

bekantskapsfrågan bygger på just en 7-gradig skala är för att underlätta för respondenten 

då de efterkommande påståendena även bygger på samma skala. 

Intressenternas kunskap kring revisorns väsentlighetsbedömning är den andra beroende 

variabeln i denna studie. För att kunna mäta kunskap kring revisorns 

väsentlighetsbedömning har vi valt att fokusera på flera olika faktorer, som utgör en del av 

denna bedömning, exempelvis kunskap utifrån kvantitativa riktlinjer och kvalitativa 

faktorers påverkan. Beroende variabeln kunskap kommer att mätas i frågorna 13–26 med 

hjälp av ett kunskapsindex. Indexet kommer både att inkludera en flervalsfråga, fråga 13, 

och 13 påståenden. Vi har valt att använda oss av påståenden som mäts på en likertskala 1–

7. Valet att använda sig av en 7-gradig likertskala motiveras med att likertskalan är en 

vanlig metod när förväntningsgapet inom revision studeras (Humphrey, Moizer & Turley, 

1993; Gramling, Schatzberg & Wallace, 1996; Hassink m.fl., 2009; Siddiqui, Nasreen & 

Choudhury-Lema, 2009; Gold, Gronewold & Pott, 2012; Litjens, Buuren & Vergoossen, 

2015). 

Vid analysen indexeras flervalsfrågan och frågorna hänförliga till likertskalan så att de 

respondenter med högst sammanlagd summa från dessa kan anses ha mest kunskap. Då 

vissa påståenden eller svarsalternativ anses felaktiga kommer dessa påståendens skalor 

vändas i indexeringen för att den sammanlagda summan ska ge en rättvisande bild.  

5.6.2 Intressentgrupp 

H1a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning varierar mellan 

intressentgrupper. 

 

H1b:  Kunskapen kring väsentlighetsbedömning varierar mellan intressentgrupper. 

Respondenternas intressentgrupp är den oberoende variabeln i hypotes 1. Variabeln mäts i 

fråga 3 där respondenten får välja ett av fyra givna alternativ i en flervalsfråga. I frågan 

ombads den svarande att ange sin nuvarande sysselsättning genom att välja mellan 

alternativen Student, Ekonomichef, ekonomiansvarig eller motsvarande och Kreditgivare, 

företagsrådgivare eller motsvarande. Det fjärde alternativet benämns Annan och ger 

respondenten en möjlighet att själv specificera sin nuvarande sysselsättning.  
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Flertalet studier har analyserat skillnader mellan intressentgrupper (Gay, Schelluch & 

Baines, 1998; Hassink m.fl, 2009; Siddiqui, Nasreen & Choudhury-Lema, 2009; Asare & 

Wright, 2012; Litjens, Buuren & Vergoossen, 2015). Det finns dock inte något uttalat 

tillvägagångssätt för hur det ska mätas då de möjligtvis är underförstått med tanke på 

variabelns okomplexitet.  

H2a: Interna intressenter upplever större kännedom kring väsentlighetsbedömning 

jämfört med externa intressenter. 

 

H2b: Interna intressenter besitter större kunskap kring väsentlighetsbedömning jämfört 

med externa intressenter.  

Den oberoende variabeln hänförlig till ovanstående hypoteser är även här den 

intressentgrupp som respondenterna hänför sig till. Följaktligen mäts det i fråga 3 på 

samma sätt som ovan. Skillnaden här blir dock att intressentgrupperna delas upp i interna 

och externa intressenter utifrån Ruhnke och Schmidts (2014) tidigare nämnda definition. 

Intressentgrupperna studenter och kreditgivare kommer kodas med värdet 0 och 

analyseras som en grupp, externa intressenter. De externa intressenterna kommer sedan 

jämföras med den interna intressentgruppen ekonomichefer som har kodats med värdet 1.  

5.6.3 Ekonomiutbildning 

H3a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med 

utbildning inom ekonomi. 

 

H3b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med utbildning 

inom ekonomi. 

Den oberoende variabeln utbildning är hänförlig till hypotes 3 och mäts i frågorna 4–5. 

Respondenten ombads i fråga 4 att fylla i vilket utbildningsprogram denne har 

studerat/studerar och sedan specificera i fråga 5 hur många fullbordade år av högskole-

/universitetsstudier denne genomfört. Genom att mäta utbildningsvariabeln på detta sätt 

kan det konstateras vilken utbildningsnivå respondenterna har, vilket är något som även 

gjorts på liknande sätt i tidigare studier som berör förväntningsgapet (Libby 1979; Hassink 

m.fl., 2009; Noghondari & Foong, 2009; Litjens, Buuren & Vergoossen, 2015). 
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5.6.4 Inriktning 

H4a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med 

utbildning inom redovisning och revision. 

H4b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med utbildning 

inom redovisning och revision. 

Då även inriktningen på utbildningen kan påverka respondentens kännedom och 

kunskapsnivå används inriktningen på respondenternas utbildning som en oberoende 

variabel. Respondenten får i fråga 6 ange den inriktning personen läst på sin utbildning, i 

likhet med studien av Noghondari och Foong (2009). Svaren kodas sedan så att 

respondenter som läst inriktning mot redovisning och/eller revision får värdet 1 och 

resterande får värdet 0.  

5.6.5 Erfarenhet inom redovisning 

H5a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med 

praktisk erfarenhet av redovisning. 

H5b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med praktisk 

erfarenhet av redovisning. 

Erfarenhet inom redovisning är den oberoende variabeln till dessa hypoteser. Denna 

variabel är kopplad till fråga 7 och 8 där respondenterna besvarar frågor hänförda till 

praktisk erfarenhet inom redovisning och hur många års erfarenhet de i sådana fall har av 

detta slag. En undersökning av denna typ av variabel hjälper oss att mäta om 

respondenternas praktiska erfarenhet inom det ovanstående området genererar större 

kännedom och kunskap om revisorns väsentlighetsbedömning. Tidigare forskning om 

förväntningsgap inom revision har, i linje med vår studie, mätt variabeln erfarenhet genom 

att respondenten har angett tidigare arbetslivserfarenhet relaterad till redovisningsområdet 

(Dixon, Woodhead & Soliman, 2006), samt även rollen och längden på denna typ av 

sysselsättning (Gramling, Schatzberg & Wallace, 1996; Noghondari & Foong, 2009). 
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5.6.6 Erfarenhet inom revision 

H6a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med 

praktisk erfarenhet av revision. 

 

H6b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med praktisk 

erfarenhet av revision. 

Erfarenhet inom revision är den sista oberoende variabeln. Den mäts i frågorna 9 och 10 på 

liknande sätt som erfarenheten inom redovisning ovan.  

5.6.7 Kontrollvariabler 

I studien används två kontrollvariabler, ålder och kön. Respondentens ålder mäts på en 

kontinuerlig skala baserat på vad respondenten angivit för ålder i enkätundersökningen. 

Variabeln kön mäts i analysen som en dummyvariabel där kvinna har värdet 1 och man 

har värdet 0.  

5.7 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Datainsamling med hjälp av enkäter resulterar ofta i ett stort bortfall (Bryman & Bell, 2013, 

s. 248). I tabell 5.3 åskådliggörs bortfallet och svarsfrekvensen för denna studie.  

Tabell 5.3. Svarsfrekvens 

 

Enkäten skickades ut till totalt 1 995 stycken respondenter. Sex stycken av dessa studsade, 

vilket betyder att mejlet inte kunde levereras, och ytterligare 69 stycken hade avregistrerat 

Kreditgivare Ekonomichefer Studenter Totalt

Urval 1 099 477 419 1 995

Studsade 2 3 1 6

Avregistrerade från Surveymonkey 47 22 - 69

Antal som mottagit enkäten 1 050 452 418 1 920 100%

Uteblivna svar 892 366 325 1 583 82,45%

Totalt antal svar 158 86 93 337 17,55%

Icke användbara svar 74 16 25 115 5,99%

Totalt bortfall för de som mottog enkäten 966 382 350 1 698 88,44%

Svarsfrekvens 84 70 68 222 11,56%
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sig från enkätprogrammet som användes vid utskicket. Följaktligen mottog endast 1 920 

respondenter enkäten.  

Utöver de som inte nåddes av enkäten hade studien även ett externt bortfall på 1 583 

respondenter och ett internt bortfall på 115 respondenter. Det externa bortfallet innefattar 

de respondenter som valde att inte delta i undersökningen och det interna bortfallet berör 

de personer som inte besvarat enkäten fullständigt (Ejlertsson, 2014; Körner & Wahlgren, 

2015).  

Det externa bortfallet inkluderar 15 personer som kontaktade oss via mejl och avböjde att 

svara på enkäten. Fyra av dessa uppgav att de ej hade tid att delta i studien och två uppgav 

ingen anledning. De resterande nio kände sig inte lämpade och/eller kände att de kunde för 

lite om ämnet för att besvara enkäten korrekt. Båda dessa orsaker skulle även kunna 

förklara det resterande externa bortfallet. En ytterligare anledning till det stora externa 

bortfallet kan vara att enkäten skickades ut veckorna innan påsk. Enligt Saunders, Lewis 

och Thornhill (2016, s. 477) kan ett utskick kring högtider och vanliga semestertider leda 

till ett större bortfall.  

En orsak till det interna bortfallet och att respondenter endast valde att besvara vissa frågor 

kan bero på att frågorna inte är tydligt formulerade (Ejlertsson, 2014). Den genomförda 

pilotstudien borde dock minimera risken för detta. En möjlig orsak kan istället vara att 

respondenterna som har mindre kännedom om revisionens väsentlighetsbedömning väljer 

att inte besvara vissa frågor. Det har exempelvis kunnat konstateras att flertalet 

respondenter inte har fortsatt att svara på efterföljande frågor efter fråga 13. En förklaring 

till detta skulle kunna vara att respondenterna ej känner till begreppet 

väsentlighetsbedömning inom revision eller anser sig ha en för liten kännedom och därmed 

inte tror att deras svar fyller en funktion för studien. När påminnelsen skickades ut 

förtydligades det i följebrevet att frågorna kunde uppfattas som svåra av vissa 

respondenter, men att de gärna fick svara ändå då det är rimligheten i frågornas 

påståenden som är det viktiga för undersökningen. Förhoppningen var att detta skulle leda 

till en högre svarsfrekvens även från de som hade en liten kännedom.  

Av de 1 920 respondenter som mottog enkäten besvarade 222 personer enkäten 

fullständigt, vilket motsvarar 11,56 %. Enligt Trost (2012) bör enkätundersökning generellt 

ställa krav på en svarsfrekvens på mellan 50–70 %, något som även ligger i linje med 

Jacobsens (2002, s. 362) tumregler. Saunders, Lewis och Thornhill (2012, s. 441) 
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konstaterar dock att vid enkätundersökningar via webben är mer troligt med en lägre 

svarsfrekvens. När det kommer till undersökningar utanför organisationer är det rimligt att 

anta att undersökningen genererar en svarsfrekvens på 10 % eller lägre (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012). Med hänsyn till det ovanstående bör vår svarsfrekvens på 11,56 % ej 

kunna anses vara orimligt låg och följaktligen bör det insamlade materialet kunna användas 

för statistiska analyser. 

Jacobsen (2002, s. 362) nämner dock att problemet ofta handlar om vem som faller bort 

och inte bortfallets storlek. För att säkerställa att bortfallet ej är snedvridet har även en 

bortfallsanalys genomförts så långt det har varit möjligt. I enkätens början besvaras 

demografiska frågor angående kön, ålder och sysselsättning. Då vi ej har tillgång till något 

register med demografiska uppgifter över den totala populationen har de demografiska 

sammanställningarna för respektive intressentgrupp valts att jämföras med statistik från 

Statistiska centralbyrån (SCB). Då SCB inte har statistik avgränsat till de specifika 

intressentgrupperna har vi använt oss av bredare definitioner, av exempelvis yrkesgrupper, 

som innefattar varje intressentgrupp. Med andra ord avspeglar den totala populationen inte 

verkligheten för varje intressentgrupp, men det ger en bra riktlinje för att kunna avgöra om 

bortfallet kan vara snedvridet.  

Tabell 5.4. Bortfallsanalys kreditgivare 

 

I jämförelsen med intressentgruppen kreditgivare i denna studie har den totala 

populationen för banktjänstemän 2015 använts (Statistiska centralbyrån, 2017a). Utifrån de 

hämtade siffrorna går det att utläsa i tabell 5.4 ovan att kvinnor är underrepresenterade i 

studien, 33,3 % jämfört med 62 % för totala populationen, och att män är 

överrepresenterade, 66,7 % jämfört med 38 % för hela populationen. Det framgår även att 

medelåldern på respondenterna i studien är högre än medelåldern för den totala 

populationen.  

 

 

Studien (n=84) Total population (n=24 900)

Kvinna 28 (33,3 %) 15 438 (62 %)

Man 56 (66,7 %) 9 462 (38 %)

Ålder (medelvärde) 47,45 40,60
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Tabell 5.5. Bortfallsanalys ekonomichefer 

 

I bortfallsanalysen över ekonomichefer användes den totala populationen för ekonomi- och 

finanschefer 2015 (Statistiska centralbyrån, 2017a). Med andra ord inkluderas även 

finanschefer som inte är en del av urvalet i studien. Tabell 5.5 visar att kvinnor är något 

underrepresenterade på 44,3 % jämfört med den totala populationen på 53,7 %. 

Följaktligen är män något överrepresenterade på 55,7 % jämfört med 46,3 % av den totala 

populationen. Medelåldern är även här något högre än den totala populationen. 

Tabell 5.6. Bortfallsanalys studenter 

 

Slutligen jämfördes studiens ekonomistudenter med den totala populationen för antal 

registrerade studenter läsåret 15/16 inom ämnesgruppen företagsekonomi i Sverige 

(Statistiska centralbyrån, 2017b). För populationen av företagsekonomistudenter fanns 

dock ingen redovisad medelålder, därför har vi även valt att jämföra med den totala 

populationen för alla registrerade studenter i Sverige läsåret 15/16. Tabell 5.6 visar att 

andelen kvinnliga studenter i studien är något överrepresenterande och att andelen 

manliga studenter är något underrepresenterade, både utifrån den företagsekonomiska 

populationen och den totala populationen. Medelålder verkar även vara något lägre i 

studien jämfört med den totala populationen.  

Utifrån ovanstående bortfallsanalys kan det konstateras att bortfallet av 

intressentgrupperna ekonomichefer och ekonomistudenter inte borde bidra till några 

betydande snedvridningar av resultatet. Större skillnader finns dock mellan 

intressentgruppen kreditgivare som deltagit i studien och den totala populationen. 

Skillnaderna kan bero på att den totala populationen inte endast består av kreditgivare, 

Studien (n=70) Total population (n=16 600)

Kvinna 31 ( 44,3 %) 8 908 (53,7 %)

Man 39 (55,7 %) 7 692 (46,3 %)

Ålder (medelvärde) 50,2 47,2

Studien             
(n=68)

Population företagsekonomi 
(n=42 304)

Total population student      
(n=402 806)

Kvinna 43 (63,2 %) 22 965 (54,3 %) 242 796 (60,3 %)

Man 25 (36,8 %) 19 339 (45,7 %) 160 010 (39,7 %)

Ålder (medelvärde) 24,71 26,40
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företagsrådgivare eller liknande men vi väljer ändå att vara något försiktigare med att tolka 

resultaten och dra slutsatser gällande intressentgruppen kreditgivare. Den något låga 

svarsfrekvensen leder dock till att samtliga resultat i studien kommer tolkas med en viss 

försiktighet.  

5.8 Kritik mot datainsamling 

Vid användning av en enkät som datainsamlingsmetod, där respondenterna är okända samt 

är slumpmässigt utvalda, är det svårt att på förhand veta hur stor svarsfrekvensen kommer 

att bli. Det är möjligt att svarsfrekvensen hade kunnat vara något högre om vi hade 

kontaktat de olika respondenterna personligen. Vi hade exempelvis kunnat kontakta 

företagen i urvalet och bett om kontaktuppgifter till respektive ekonomichef då det var 

denna intressentgrupp som det var svårast att hitta kontaktuppgifter till.  

Det finns även en risk med att använda sig av en 7-gradig likertskala och inte ha med ett 

tydligt neutralt svarsalternativ. Vissa respondenter kan tolka nummer 4 på skalan som ett 

svarsalternativ som antyder att de inte vet eller har ingen åsikt gällande ett påstående. Även 

nummer 1 på skalan har vissa respondenter använt som ett neutralt svarsalternativ. 

Undersökningens resultat bör därför tolkas med viss försiktighet eftersom exempelvis ett 

svarsalternativ som motsvarar 4 på en 7-gradig skala inte behöver motsvarar en kunskap på 

medelnivå.  

Flertalet av enkätens respondenter har även valt att betona att de inte känner till begreppet 

tillräckligt bra och vilket därmed har försvårat deras möjlighet att besvara frågorna: 

“Inte bekant med begreppet därmed var det svårt att svara på frågorna.” 

“Vet inte om svaren från mig säger så mycket eftersom jag endast svarat det jag 

tror på vissa frågor.” 

Från kommentarerna ovan går det att konstatera att vissa respondenter ej besuttit 

tillräcklig kännedom och kunskap gällande väsentlighetsbegreppet för att kunna göra en 

rimlighetsbedömning i påståendena. Det skulle kunna leda till att resultaten gällande 

intressenternas kunskap blir missvisande. Även användningen av slutna frågor kan ses som 

en nackdel då respondenter som inte har kunskap inom det specifika området ändå kan 

välja att besvara en fråga (Neuman, 2011, s. 325). Med andra ord kan bristande kunskapen 
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ha lett till att respondenterna bara gissat och slumpmässigt valt någon siffra på skalan. Vid 

analysen kan detta försvåra möjligheten att tolka resultaten då det kan blir svårare att hitta 

mönster i respondenternas svar.  

5.9 Analysmetoder 

Den insamlade empirin analyseras med hjälp av statistikprogrammet SPSS. I analysen 

kommer beskrivande statistik, Cronbach’s Alpha-test, korrelationsmatris, multipel linjär 

regressionsanalys samt logistisk regression att användas. Cronbach’s Alpha-test används 

för att sammanställa ett kunskapsindex med hög reliabilitet (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Den linjära regressionen används för att analysera den beroende variabeln kännedom, i 

form av respondenternas bekantskap, och den beroende variabeln kunskap som mäts med 

fråga 12 respektive frågorna 13–26. Den logistiska regressionen kommer till sist användas 

för att analysera den binära beroende variabeln som mäts med fråga 11 gällande 

respondenternas kännedom gällande begreppet.  

En signifikansnivå på 5 % har valts att användas för studien. Följaktligen används en 

konfidensgrad på 95 %, vilket Körner och Wahlgren (2015) menar ger en tillräckligt hög 

tillförlitlighet. Dock kommer signifikanser på 10 % att markeras ut i samtliga tabeller, även 

om några närmare resonemang ej kommer föras kring dessa samband som kan anses svaga.  
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6 Analys 

Följande kapitel är indelad i olika avsnitt som presenterar studiens empiriska resultat. 

Först behandlas den beskrivande statistiken och en bivariat analys, vilket följs av linjära 

och logistiska regressioner. Kapitlet avslutas med en hypotesprövning. 

6.1 Beskrivande statistik 

I tabell 6.1 nedan visas en sammanställning över variablerna baserat på samtliga 

respondenter som besvarat enkäten fullständigt. Det är utifrån den beskrivande statistiken i 

tabellen som vi kommer resonera kring i detta avsnitt. I bilaga 4 finns även en tabell där 

den beskrivande statistiken presenteras uppdelat på varje intressentgrupp. 

Tabell 6.1. Beskrivande statistik 

 

n=222 Antal/Procent Medelvärde St.avv.

Beroende Variabler

1. Kännedom

Ja 187 (84,2 %)

Skala 1-7 4,490 1,581

Nej 35 (15,8 %)

2. Kunskap

Kunskapsindex 3,784 2,033

Oberoende Variabler

1. Intressentgrupp

Kreditgivare 84 (37,8 %)

Ekonomichef 70 (31,5 %)

Student 68 (30,6 %)

2.Utbildning 

Ja 183 (82,4 %)

Nej 39 (17,6 %)

År 2,720 1,624

3. Inriktning mot redovisning/revision

Ja 124 (55,9 %)

Nej 98 (44,1 %)

4.Erfarenhet inom redovisning

Ja 124 (55,9 %)

Nej 98 (44,1 %)

År 7,072 10,551

5. Erfarenhet inom revision

Ja 53 (23,9 %)

Nej 169 (76,1 %)

År 1,792 5,260

Kontrollvariabler

1. Ålder 41,260 13,791

2. Kön

Kvinna 102 (45,9 %)

Man 120 (54,1 %)
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I tabell 6.1 ovan framgår det att 187 av respondenterna tidigare hade hört talas om 

väsentlighetsbegreppet. Bland de respondenter som hade hört talas om begreppet hamnade 

medelvärdet av deras uppfattade bekantskap på 4,49 utifrån en sjugradig skala där 1 

motsvarar ej bekant och 7 motsvarar väldigt bekant.  

Kunskapsindexet är ett index som fångar intressenternas kunskap om vad 

väsentlighetsbedömning är och går mellan värdena 0–8, där 0 står för minst kunskap och 8 

står för mest kunskap.  Medelvärdet för detta index hamnade på 3,784 för respondenterna. 

Den beskrivande statistiken för varje enskild fråga som ingår i kunskapsindexet presenteras 

i bilaga 5.   

Antalet respondenter som svarat fullständigt på enkäten var 222 personer fördelat på 84 

kreditgivare, 70 ekonomichefer och 68 ekonomistudenter. 82,4 % av dessa hade en 

pågående eller tidigare eftergymnasial ekonomiutbildning där medelvärdet låg på 2,72 

fullbordade år. Den oberoende variabeln inriktning visade även på att 55,9 % av 

respondenterna hade läst eller läser en inriktning mot redovisning och/eller revision.  

De två oberoende variablerna erfarenhet redovisning och erfarenhet revision visade att 

124 personer hade en praktisk erfarenhet av redovisning och att 53 personer hade en 

praktisk erfarenhet av revision. Medelvärdet av erfarenheten inom redovisning var 7,072 år 

och medelvärdet inom revision låg på 1,792 år.  

Slutligen visar kontrollvariablerna i tabell 6.1 en genomsnittsålder för respondenterna på 

41,26 år och en fördelning mellan könen på 45,9 % kvinnor respektive 54,1 % män. 

6.2 Cronbach’s Alpha 

För att kunna testa kunskapsindexets reliabilitet och hur pass hög intern konsistens som 

finns mellan de olika frågorna genomfördes ett Cronbach’s Alpha-test (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Alpha koefficienten ger ett värde på mellan 0 och 1. Enligt Saunders, 

Lewis och Thornhill (2012) och Djurfeldt och Barmark (2009) indikerar ett värde på minst 

0,7 att frågorna mäter samma sak och att indexet är utformat på ett korrekt sätt. 
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Tabell 6.2. Cronbach’s Alpha 

 

Tabell 6.2 ovan visar olika möjliga sammanslagningar av frågorna som mäter 

intressenternas kunskap, samt indexets Cronbach’s Alpha. Vi testade först att kombinera 

alla kunskapsfrågorna till ett index där frågorna på skala 1–7, fråga 14–26, omvandlades till 

att istället motsvara en skala mellan 0–1. Flervalsfrågan, fråga 13, fick värdet 1 om 

respondenten hade avgett ett riktigt svar och annars värdet 0. 

Som går att utläsa i tabellen resulterade index 1 i ett alldeles för lågt alpha-värde för att vara 

användbart. För att försöka höja reliabiliteten i indexet valde vi istället att sätta värdet 1 på 

den rätta halvan av skalan, 5–7, och värdet 0 på den felaktiga halvan, 1–4, för varje 

påstående. Flervalsfrågan gjordes det inga ändringar på. Förändringarna ledde till att index 

2 fick ett något högre alpha-värde, men inte tillräckligt högt för att vi skulle känna oss 

bekväma med att använda det. Vi provade då att dela upp variablerna och skapa två olika 

index utav frågorna. Index 3 som ämnar att fånga kunskap om vad väsentlighetsbedömning 

är med enbart de “korrekta” påståenden och svaren, samt index 4 med de “felaktiga” 

påståendena och svaren som ämnar att fångar kunskap om vad väsentlighetsbedömning 

inte är. Index 3, som endast består av det korrekta svarsalternativet och de “korrekta” 

påståendena, fick alpha-värdet 0,689 medan index 4 fick värdet 0,547. Vi testade även att 

göra ovanstående uppdelning av påståendena med skalan 1–7 utan att inkludera 

flervalsfrågan, index 5 och 6, men som det går att utläsa ur tabellen ledde inget av dessa 

index till ett högre alpha-värde.   

Utifrån Cronbach’s Alpha har vi valt att använda oss av index 3 som mätinstrument för 

beroende variabeln kunskap. Då värdet 0,689 ligger nära gränsvärdet på 0,7 och med tanke 

på att det är ett mätinstrument som vi själva har konstruerat anser vi att detta index är 

lämpligt att använda i de kommande regressionerna. 

Index Frågor Cronbach's Alpha

1 13-26 0,311

2 13-26 0,63

3 13,14,17,20,21,23,25,26 0,689

4 13,15, 16,18,19,22,24 0,547

5 14,17,20,21,23,25,26 0,633

6 15, 16,18,19,22,24 0,511
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6.3 Normalfördelning 

När en studies urval är stort och har en relativt hög svarsfrekvens går det att anta att 

variablerna är approximativt normalfördelade (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 

2006; Körner & Wahlgren, 2006; Teorell & Svensson, 2007). Teorell och Svensson (2007) 

nämner en optimistisk tumregel på 30 respondenter och en mer försiktigare tumregel på 

100 respondenter för att materialet ska kunna anses normalfördelat. Forskarnas nämnda 

gränsvärden ligger även i linje med Hair m.fl. (2006) uttalande gällande att om materialet 

inte är normalfördelat kan det påverka resultatet så att det blir missvisande om studien 

bygger på färre än 50 respondenter. Då materialet för denna studie bygger på 222 

fullständiga svar från olika individer görs antagandet om att variablerna är approximativt 

normalfördelade. 

Vi har även genomfört ett Kolmogorov-Smirnov test (K-S test) och testat 

heteroskedasticiteten, genom ett Breusch-Pagan test (B-P test), i de linjära 

regressionsmodeller som redovisas. Testerna har gjorts för att säkerställa att de 

ostandardiserade residualerna är normalfördelade. När det kommer till de logistiska 

regressionerna har vi valt att inte genomföra normalfördelningstester på dessa. Orsaken till 

detta är att även om materialet inte skulle vara normalfördelade påverkar det inte resultatet 

av de logistiska regressionerna (Tabachnick & Fidell, 2006, s. 437).  

K-S testet visade att en svag signifikans på en 0,1-nivå för de modeller som bygger på 

beroende variabeln kunskap, modell 4 och 5. B-P testet visade dock endast signifikans hos 

modell 5 på en 0,1-nivå. Resultaten tyder på att residualerna inte är normalfördelade i de 

två nämnda modellerna. Pallant (2013) påpekar emellertid att ett signifikansvärde på över 

0,05 indikerar att materialet är normalfördelat. Med andra ord antyder dessa tester inte att 

några större problem med normalfördelning förekommer. Hänsyn kommer ändå tas till 

gränsvärdena för modell 4 och 5 vilket leder till att dessa modeller kommer tolkas något 

försiktigare än övriga. 

6.4 Bivariat analys 

Ett Pearsons korrelationstest har genomförts för att indikera huruvida det finns 

korrelationer mellan oberoende variabler och/eller kontrollvariabler. En korrelation kan 

innebära att multikollinearitet föreligger, vilket i sin tur kan leda till ett missvisande 

resultat.  Nedanstående tabell, tabell 6.3, visar vid första anblick flertalet signifikanta 
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korrelationer. En anledning till detta kan vara det relativt stora antalet respondenter i 

studien (Pallant, 2013). För att det ska finnas en risk för multikollinearitet i materialet 

brukar dock en tumregel på värden högre än 0,7–0,8 tillämpas (Djurfeldt & Barmark, 

2009). Resonemang kommer följaktligen enbart att föras kring korrelationer där värdet 

överstiger 0,5.  
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Tabell 6.3. Korrelationsmatris 

 

 

1.Beroende variabler 1a 1b 1c 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.Kreditgivare –0,226** –0,237*** –0,376*** 1

3. Ekonomichef 0,352,*** 0,130† 0,267*** –0,529*** 1

4. Student –0,141† 0,119† 0,127† –0,518*** –0,451*** 1

5. Intern/Extern 0,352*** 0,130† 0,267*** –0,529*** 1,000*** –0,451*** 1

6. Ekonomiutbildning 0,167* 0,219*** 0,147* –0,244*** 0,195** 0,060 0,195** 1

7. Inriktning 0,212** 0,227*** 0,263*** –0,466*** 0,096 0,394*** 0,096 0,311*** 1

8. Erfarenhet redovisning 0,199** 0,106 0,312*** –0,298*** 0,428*** –0,118† 0,478*** 0,116† 0,196** 1

9. Erfarenhet revision 0,444*** 0,221*** 0,242*** –0,241*** 0,370*** –0,120† 0,370*** 0,116† 0,200** 0,349*** 1

10. Ålder 0,160* –0,179** –0,056 0,336*** 0,446*** –0,803*** 0,446*** –0,233*** –0,354*** 0,167* 0,127† 1

11. Kön –0,084 0,161* 0,052 –0,197** –0,023 0,231*** –0,023 –0,059 0,183** 0,055 0,035 –0,222*** 1

† Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,1 1a: Kännedom, bekantskap

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,05 1b: Kunskapsindex

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 1c: Kännedom, begreppet

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,001
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Det framgår i matrisen att variabeln intern/extern har en perfekt korrelation med variabeln 

ekonomichef då värdet är 1 (Pallant, 2013). Dock är detta inte förvånande eftersom den 

enda intressentgrupp som betraktas som intern i denna studie är just ekonomichefer. 

Följaktligen innebär det att värdet på den ena variabeln kan fullständigt bestämmas med 

värdet på den andra. Då ingen av dessa variabler kommer användas tillsammans i någon 

regressionsmodell bör detta emellertid inte leda till några missvisande resultat. 

Det är inte heller överraskande att variablerna ekonomichef, student och intern/extern 

korrelerar med variabeln kreditgivare i korrelationsmatrisen ovan då alla dessa ämnar 

mäta den oberoende variabeln intressentgrupp. Ingen av de variabler som visar på en 

signifikant korrelation med variabeln kreditgivare överstiger dock värdet 0,7, vilket tyder 

på att de inte borde orsaka några multikollinearitetsproblem i studien.  

Variablerna ålder och student har en korrelation på -0,803 och överstiger tumregeln på 

0,7. Den negativa korrelationen indikerar på att ett högre värde i den ena variabeln leder till 

ett lägre värde i den andra (Pallant, 2013). Matrisen talar för att användningen av 

variablerna ålder och student i samma modell kan leda till multikollinearitetsproblem. 

Variablerna kommer därför att studeras närmare utifrån VIF-värden i efterföljande 

regressionsanalys. 

6.5 Regressionsanalyser 

I detta avsnitt åskådliggörs resultatet för de linjära- och logistiska regressionsanalyserna. 

Regressionerna används för att undersöka hur de olika oberoende variablerna påverkar den 

beroende variabeln (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010), i vårt fall kännedom och 

kunskap. Linjär regression tillämpas på de beroende variablerna, dels utifrån hur bekanta 

respondenterna är med väsentlighetsbegreppet och dels utifrån ett kunskapsindex. 

Logistisk regression används för frågan om respondenten tidigare hört talas om begreppet 

väsentlighetsbedömning, då det är en binär variabel (Hair m.fl., 2006).  

Olika varianter av modellerna för alla de statistiska analyserna har testats. Vid urvalet av 

vilka modeller som ska presenteras har störst vikt lagts på modellernas förklaringsvärden 

och VIF-värden, samt variablernas signifikansnivåer. De modeller som ansågs vara de bästa 

eller bidra till en bättre bild av materialet är de som valts att presenteras i detta avsnitt. 
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Av de två variabler som mäter ekonomiutbildning inkluderas endast längden på 

ekonomiutbildningen i nedanstående analyser. Denna variabel bidrog till bättre modeller 

än variabeln som mäter om respondenten har en ekonomisk utbildning eller ej.  Samma 

gäller för de variabler som rör respondenternas erfarenhet av redovisning respektive 

revision. Här är det variabeln som endast mäter ett Ja/Nej svar som redovisas i modellerna 

och inte längden på dessa erfarenheter. 

6.5.1 Linjär regression – Kännedom 

Tabell 6.4. Linjär regressionsmodell, kännedom 

 

Tabellen ovan visar tre olika linjära regressionsmodeller med beroende variabeln 

kännedom, mätt utifrån intressenternas uppfattade bekantskap med 

väsentlighetsbegreppet. Alla de tre modellerna bygger på de 187 respondenterna som 

svarade ja på fråga 11 i enkäten och därmed även besvarade fråga 12.  

Modell 1 visar höga VIF-värden för den oberoende variabeln student och kontroll variabeln 

ålder. De höga VIF-värdena ligger även i linje med vad korrelationsmatrisen i tabell 6.3 

indikerade. För att multikollinearitet inte ska påverka modellen är det bra om VIF-värdet 

inte överstiger 2,5 (Djurfeldt & Barmark, 2009). För att undvika detta problem 

exkluderades ålder från resterande modeller och vidare resonemang kommer endast att 

hänföra sig till modell 2 och 3 i tabellen ovan.    

Mätinstrument

Bekantskap (n=187)

β S.E (β) VIF β S.E (β) VIF β S.E (β) VIF

Konstant 3,584*** 0,886 4,377*** 0,354 3,648*** 0,254

Kreditgivare¹ –0,661* 0,289 1,746 –0,724* 0,281 1,658

Student¹ –0,387 0,458 4,656 –0,741** 0,280 1,743

Intern/Extern 0,732** 0,238 1,327

Ekonomiutbildning 0,061 0,072 1,342 0,036 0,067 1,172 0,036 0,067 1,172

Inriktning 0,537* 0,252 1,508 0,528* 0,252 1,505 0,521* 0,225 1,204

Erfarenhet redovisning –0,066 0,234 1,280 –0,052 0,233 1,275 –0,051 0,232 1,272

Erfarenhet revision 1,218*** 0,243 1,200 1,219*** 0,243 1,200 1,220*** 0,242 1,195

Ålder 0,014 0,014 3,925

Kön (kvinna) –0,316 0,212 1,118 –0,342 0,210 1,100 –0,345† 0,206 1,059

R² 0,284 0,280 0,280

Adj. R² 0,251 0,252 0,256

F-värde 8,808*** 9,933*** 11,652***

† Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,1

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,05

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,001

¹Referenskategori: Ekonomichef

Modell 1 Modell 2 Modell 3
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Både modell 2 och 3 har en signifikansnivå på 0,000. Modell 2 har en förklaringsgrad på 

25,2 % och modell 3 har 25,6 %, vilket innebär att modellerna förklarar 25,2 % respektive 

25,6 % av variationen i respondenternas uppfattade bekantskap (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). Skillnaden mellan modell 2 och modell 3 är att den oberoende 

variabeln intressentgrupp mäts utifrån varje enskild intressentgrupp i den förstnämnda 

modellen, variablerna student och kreditgivare, och utifrån en uppdelning på extern 

respektive intern intressentgrupp i den sistnämnda modellen, variabeln intern/extern. I 

båda dessa modeller har den oberoende variabeln intressentgrupp ett signifikant samband 

med hur väl bekanta respondenterna har ansett sig vara med begreppet. Variabeln 

Kreditgivare i modell 2 är signifikant på en nivå om 0,05 och variabeln student i modell 2 

är signifikant på en nivå om 0,01. De signifikanta sambanden tyder på att det finns 

skillnader mellan dessa intressentgrupper och intressentgruppen ekonomichef gällande hur 

väl bekanta de anser sig vara med väsentlighetsbegreppet. Att båda sambanden är negativa 

indikerar att intressentgrupperna kreditgivare och student båda upplever att de är mindre 

bekanta med väsentlighetsbedömning jämfört med ekonomichefer. När det kommer till 

variabeln intern/extern är den i modell 3 positivt signifikant på en nivå om 0,01 vilket tyder 

på att de interna intressenterna är mer bekanta med väsentlighetsbegreppet jämfört med de 

externa intressenterna.   

Oberoende variabeln erfarenhet revision visar i båda modellerna ett starkt positivt 

signifikant samband med beroende variabeln på en 0,001-nivå. Det indikerar att 

intressenter med erfarenhet inom revision tycks vara mer bekanta med revisorers 

väsentlighetsbedömning. Även den oberoende variabeln inriktning visar på ett signifikant 

samband i båda modellerna, dock på en svagare nivå om 0,05. Sambandet mellan variabeln 

inriktning och beroende variabeln bekantskap tyder på att de intressenter som har läst en 

eftergymnasial ekonomiutbildning med inriktning mot redovisning och/eller revision är 

mer bekanta med väsentlighetsbegreppet.  

De oberoende variabler som inte visar på ett signifikant samband i någon av modellerna är 

variablerna ekonomiutbildning och erfarenhet redovisning. Slutligen visar 

kontrollvariabeln kön inget signifikant samband i modell 2 och endast ett väldigt svagt 

samband i modell 3. Det svaga negativa sambandet i modell 3 skulle dock kunna indikera 

på att kvinnor är mindre bekanta med väsentlighetsbegreppet än män.  
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6.5.2 Linjär regression – Kunskap 

Tabell 6.5. Linjär regressionsmodell, kunskap 

 

Ovanstående tabell 6.5 åskådliggör två regressionsanalyser där beroende variabeln kunskap 

mäts utifrån ett kunskapsindex. Förklaringsgraden, som visar på hur stor variation 

modellerna kan förklara i kunskapsindexet, är 10,4 % för modell 4 och 10,1 % för modell 5. 

Kontrollvariabeln ålder bortsågs från även i dessa modeller då den visade samma problem 

med multikollinearitet som i modell 1 ovan.  

I modell 4 är det kunskapen mellan de tre intressentgrupperna som analyseras och i modell 

5 är det kunskapen mellan interna och externa intressentgrupper som analyseras. I båda 

modellerna ligger VIF-värdena under den kritiska nivån. Modellerna har en stark 

signifikansnivå på 0,000 och i respektive modell framgår det att variablerna 

ekonomiutbildning och erfarenhet revision är svagt signifikanta på en nivå om 0,05. De 

svaga positiva sambanden tyder på att intressenter med mer eftergymnasial 

ekonomiutbildning, och/eller erfarenhet inom revision, besitter en större kunskap kring 

revisorns väsentlighetsbedömning. Variabeln kön har även ett svagt positivt signifikant 

Mätinstrument

Kunskapsindex (n=222)

β S.E (β) VIF β S.E (β) VIF

Konstant 2,788*** 0,461 2,480*** 0,309

Kreditgivare¹ –0,384 0,368 1,913

Student¹ 0,098 0,375 1,791

Intern/Extern 0,152 0,324 1,350

Ekonomiutbildning 0,204* 0,086 1,161 0,209* 0,086 1,159

Inriktning 0,289 0,318 1,496 0,471 0,287 1,213

Erfarenhet redovisning –0,071 0,299 1,317 –0,067 0,299 1,317

Erfarenhet revision 0,810* 0,339 1,250 0,792* 0,339 1,248

Kön (kvinna) 0,525† 0,271 1,091 0,591* 0,266 1,053

R² 0,133 0,126

Adj. R² 0,104 0,101

F-värde 4,675*** 5,150***

† Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,1

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,05

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,001

¹Referenskategori: Ekonomichef

Modell 4 Modell 5
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samband i modell 4 och 5 vilket indikerar att kvinnor besitter större kunskap kring, jämfört 

med män. 

I både modell 4 och 5 har oberoende variabeln intressentgrupp, oavsett mätinstrument, ej 

något signifikant samband. Variablerna inriktning och erfarenhet redovisning visar inte 

heller något signifikant samband med den beroende variabeln i respektive modell.  

6.5.3 Logistisk regression - Kännedom 

Tabell 6.6. Logistisk regressionsmodell, begreppet 

 

Den logistiska regressionen analyserar hur de oberoende variablerna kan påverka den 

beroende variabeln kännedom, som här mäts utifrån om respondenterna hört talas om 

begreppet väsentlighetsbedömning. Även här delas den oberoende variabeln 

intressentgrupp upp i tabell 6.6 och analyseras utifrån kreditgivare och student i modell 

6–7 och kategorierna intern/extern i modell 8.  

Den oberoende variabeln erfarenhet revision visar i modell 6 väldigt höga värden. 

Anledningen till detta borde vara att alla respondenter med erfarenhet inom revision i 

studien även hade hört talas om väsentlighetsbegreppet tidigare. Med andra ord blir denna 

variabel missvisande då det inte finns några fall där respondenten har erfarenhet av 

revision och inte har hört talas om begreppet. Följaktligen har den oberoende variabeln 

erfarenhet revision varit tvungen att uteslutas från de resterande modellerna som bygger 

Mätinstrument

Begreppet (n=222)

β S.E (β) Sannolikhet β S.E (β) Sannolikhet β S.E (β) Sannolikhet

Konstant 2,426* 1,146 11,313 2,767* 1,148 15,909 0,083 0,423 1,087

Kreditgivare¹ –2,426* 1,071 0,088 –2,720* 1,067 0,066

Student¹ –1,278 1,143 0,279 –1,563 1,143 0,209

Intern/Extern 2,379* 1,055 10,794

Ekonomiutbildning 0,076 0,133 1,079 0,063 0,132 1,065 0,087 0,131 1,091

Inriktning 0,574 0,553 1,775 0,688 0,543 1,989 1,275** 0,460 3,577

Erfarenhet redovisning 1,045* 0,490 2,842 1,246** 0,487 3,478 1,235* 0,479 3,437

Erfarenhet revision 18,609 5110,152 120698429

Kön (kvinna) –0,118 0,440 0,889 –0,077 0,437 0,926 0,043 0,426 1,044

Nagelkerke R² 0,370 0,327 0,302

Korrekt klassificerade 84,20% 84,70% 84,20%

Model Chi-Square 53,802*** 46,762*** 42,841***

† Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,1

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,05

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,001

¹Referenskategori: Ekonomichef

Modell 6 Modell 7 Modell 8
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på en logistisk regression. För att undvika missvisande modeller har kontrollvariabeln 

ålder även uteslutits från de logistiska regressionerna. 

Modell 7 har korrekt klassificerat 84,7 % av respondenternas svar gällande om de har hört 

talas om begreppet. Modellens Nagelkerke R² ligger på 32,7 %, vilket betyder att modellen 

fångar upp denna andel av den fullständiga informationen som finns i datamaterialet 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). I denna modell är variabeln kreditgivare svagt negativt 

signifikant på en nivå om 0,05 vilket tyder på att det är större sannolikhet att en 

kreditgivare inte har hört talas om begreppet, i jämförelse med en ekonomichef. Variabeln 

student visar dock inte på något signifikant samband. 

Modell 8 förutsäger 84,2 % av fallen korrekt om huruvida respondenterna har hört talas om 

väsentlighetsbegreppet och variablerna i modellen fångar 30,2 % av vad som kan förklara 

utfallet i den beroende variabeln. Variabeln intern/extern är svagt positivt signifikant på en 

0,05-nivå och variabeln inriktning är positivt signifikant på en 0,01-nivå. Det indikerar att 

sannolikheten för att en intressent har hört talas om väsentlighetsbegreppet ökar om denne 

tillhör en intern intressentgrupp och/eller har läst en eftergymnasial ekonomiutbildning 

med inriktning mot redovisning och/eller revision. Något som är anmärkningsvärt är att 

variabeln inriktning inte är signifikant i modell 7 men är det i modell 8. 

Variabeln erfarenhet redovisning är signifikant i både modell 7 och 8 på en nivå om 0,01 

respektive 0,05. De positiva signifikanta sambanden indikerar att det är större sannolikhet 

att intressenter med erfarenhet inom redovisning har hört talas om begreppet 

väsentlighetsbedömning.  Både modell 7 och 8 visar även att oberoende variabeln 

ekonomiutbildning och kontrollvariabeln kön inte är signifikanta. 

6.6 Kompletterande analys 

Ytterligare regressionsanalyser har genomförts för att säkerställa att de respondenter som 

inte hade hört talas om väsentlighetsbegreppet bidrar till att ovanstående analysmodeller 

blir missvisande. Samma analyser som ovan genomfördes där endast de 187 respondenter 

som hade svarat att de har hört talas om begreppet inkluderades. De kompletterande 

analyserna visade inte att ett avvikande mönster i de ursprungliga modellerna skulle 

existera. De nya analysmodellerna visade sig inte heller vara bättre än de modeller som 

redovisas ovan. Därmed borde inte inkluderandet av de respondenter som inte hade hört 

talas om begreppet påverka resultatet negativt.  
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6.7 Hypotesprövning 

6.7.1 Hypotes 1  

H1a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning varierar mellan 

intressentgrupper 

H1b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning varierar mellan intressentgrupper 

Hypoteserna ovan grundar sig på att intressenters upplevda kännedom och faktiska 

kunskap kring väsentlighetsbedömning påverkas beroende på vilken intressentgrupp 

respondenterna tillhör. Den aktuella linjära regressionsmodellen som bygger på beroende 

variabeln kännedom, modell 2, visar på att både variablerna student och kreditgivare är 

signifikanta, där student är signifikant på en nivå om 0,01 medan kreditgivare är svagt 

signifikant på nivån 0,05. Båda dessa intressentgrupper har negativa samband, vilket tyder 

på att intressentgruppstillhörigheten spelar roll, samt att både studenter och kreditgivare 

tenderar att ha mindre bekantskap med väsentlighetsbedömning än vad ekonomichefer 

har. I den logistiska regressionen är det endast variabeln kreditgivare som visar på ett 

signifikant negativt samband med beroende variabeln begreppet. Det är alltså större 

sannolikhet att kreditgivare inte känner till begreppet jämfört med ekonomichefer. När det 

kommer till beroende variabeln kunskap visar däremot modell 4 inte på några signifikant 

positiva eller negativa samband mellan kunskap och de olika intressentgrupperna. 

Följaktligen förkastas inte hypotes 1a medan hypotes 1b förkastas. 

6.7.2 Hypotes 2 

H2a: Interna intressenter upplever större kännedom kring väsentlighetsbedömning 

jämfört med externa intressenter. 

H2b: Interna intressenter besitter större kunskap kring väsentlighetsbedömning jämfört 

med externa intressenter. 

Hypotesen antar att interna intressenter, ekonomichefer, besitter större kunskap och 

upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning jämfört med externa intressenter, 

kreditgivare och studenter. Den linjära regressionen för beroende variabeln kännedom 

visar i modell 3 på att det finns ett signifikant positivt samband med variabeln 

intern/extern. Med andra ord tyder detta på att ekonomichefer besitter större kunskap 

kring väsentlighetsbedömning. Logistiska regressionen i modell 8, gällande samma 
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beroende variabel men med mätinstrumentet begreppet, visar även på ett positivt 

samband. Sambandet i modell 8 är dock endast på en svagt signifikant nivå. Den linjära 

regressionen av kunskap i modell 5 visar inte på något signifikant samband. Mot denna 

bakgrund förkastas inte hypotes 2a medan hypotes 2b förkastas.  

6.7.3 Hypotes 3 

H3a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med 

utbildning inom ekonomi. 

H3b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med utbildning 

inom ekonomi. 

Hur de beroende variablerna påverkas om intressenterna har en utbildning inom ekonomi 

från högskola eller universitetet är vad som undersöks i hypotes 3. Både de linjära 

regressionsmodellerna och de logistiska regressionsmodellerna som bygger på beroende 

variabeln kännedom, modell 2, 3, 7 och 8, visar inga signifikanta samband. De linjära 

regressionsmodellerna som bygger på beroende variabeln kunskap visar dock ett svagt 

positivt signifikant samband, vilket skulle kunna betyda att en utbildning inom ekonomi 

bidrar till en ökad kunskap kring väsentlighetsbedömning. Följaktligen kan hypotes 3a 

förkastas medan hypotes 3b inte förkastas. 

6.7.4 Hypotes 4 

H4a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med 

utbildning inom redovisning och revision. 

H4b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med utbildning 

inom redovisning och revision. 

Inriktning är den oberoende variabel som undersöks i hypotes 4. I de linjära 

regressionsmodellerna 2 och 3 visar inriktning ett svagt positivt signifikant samband med 

beroende variabeln kännedom. Även modell 8 i den logistiska regressionsanalysen visar ett 

positivt signifikant samband mellan variablerna. Det tyder på att intressenter som på 

högskola eller universitet läst inriktning mot redovisning och/eller revision har större 

upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning. Trots att modell 7 i den logistiska 

regressionsanalysen inte visar på något samband kan hypotes 4a ej förkastas.  
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De linjära regressionsmodellerna som baseras på beroende variabeln kunskap visade dock 

inga signifikanta samband med den oberoende variabeln inriktning. Som en följd av detta 

förkastas hypotes 4b. 

6.7.5 Hypotes 5 

H5a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med 

praktisk erfarenhet av redovisning. 

H5b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med praktisk 

erfarenhet av redovisning. 

Det är den oberoende variabeln erfarenhet redovisning som är hänförlig till hypotes 5. I de 

linjära regressionsmodellerna för de båda beroende variablerna kännedom och kunskap 

visade sig den oberoende variabeln ej signifikant. De logistiska regressionsmodellerna 

visade dock ett positivt signifikant samband mellan erfarenhet redovisning och om 

intressenterna hade hört talas om begreppet. Det positiva sambandet tyder på att det är 

större sannolikhet att intressenter med praktisk erfarenhet av redovisning har hört talas om 

väsentlighetsbegreppet. Av denna anledning kan hypotes 5a ej förkastas. Då 

regressionsmodellerna 4 och 5 inte visar något samband mellan den beroende variabeln 

kunskap och den oberoende variabeln erfarenhet redovisning förkastas dock hypotes 5b. 

6.7.6 Hypotes 6 

H6a: Upplevd kännedom kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med 

praktisk erfarenhet av revision 

H6b: Kunskapen kring väsentlighetsbedömning är större hos intressenter med praktisk 

erfarenhet av revision 

Hypotes 6 bygger på sambandet mellan de beroende variablerna och den oberoende 

variabeln erfarenhet revision. I samtliga linjära regressionsmodeller har denna variabel 

visat på ett positivt signifikant samband med både respondenternas kännedom och 

kunskap, även om sambandet med kunskap kan anses svagt. Då erfarenhet revision 

uteslöts från den logistiska regressionen kan inget resonemang föras kring detta. Således 

tyder analysen på att intressenternas upplevda kännedom och faktiska kunskap kring 

väsentlighetsbedömning tycks öka när intressenterna har tidigare praktisk erfarenhet inom 

revision. Varken hypotes 6a eller 6b kan därmed förkastas. 
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6.7.7 Sammanfattning 

Tabell 6.7. Sammanfattning hypotesprövning 

 

  

Hypotes Förväntat samband Faktiskt samband Förkastas/Förkastas ej

1a. Intressentgrupper Påverkan Påverkan Förkastas ej

1b. Intressentgrupper Påverkan - Förkastas

2a. Intressentgrupper (intern/extern) Påverkan Påverkan Förkastas ej

2b. Intressentgrupper (intern/extern) Påverkan - Förkastas

3a. Ekonomiutbildning Positivt - Förkastas

3b. Ekonomiutbildning Positivt Positivt Förkastas ej

4a. Inriktning Positivt Positivt Förkastas ej

4b. Inriktning Positivt - Förkastas

5a. Erfarenhet redovisning Positivt Positivt Förkastas ej

5b. Erfarenhet redovisning Positivt - Förkastas

6a. Erfarenhet revision Positivt Positivt Förkastas ej

6b. Erfarenhet revision Positivt Positivt Förkastas ej

A-hypotes: Upplevd kännedom

B-hypotes: Kunskap
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7 Diskussion och slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras analysens resultat och orsaker som kan ligga bakom 

det. Slutsatser och reflektioner kommer diskuteras och studiens bidrag kommer nämnas. 

Kapitlet kommer slutligen behandla studiens begränsningar samt ge förslag till fortsatt 

forskning inom området. 

7.1 Diskussion 

Studiens syfte är att förklara intressenters upplevda kännedom och faktiska kunskap kring 

revisorers väsentlighetsbedömningar. Tidigare studier har visat det finns skillnader mellan 

vad revisorer och användarna av de finansiella rapporterna förväntar sig av revisionen, ett 

så kallat förväntningsgap (Liggio, 1974). Förväntningsgapet kan i sin tur beskrivas som ett 

agentproblem utifrån agentteorin (Litjens, Buuren & Vergoossen, 2015). Studier har visat 

att ett förväntningsgap även existerar gällande revisorns väsentlighetsbedömning och att 

intressenter inte helt förstår sig på hur denna bedömning påverkar revisionen 

(t.ex.  Jennings, Kneer & Reckers, 1987; Houghton, Jubb & Kend, 2011; Boolaky & Quick, 

2016).  

Baserat på tidigare forskning har tre huvudfaktorer identifierats som skulle kunna påverka 

intressenters kännedom och kunskap: intressentgrupp, teoretisk kunskap och praktisk 

erfarenhet. Utifrån dessa faktorer har sedan 12 hypoteser formulerats. Eftersom tidigare 

studier inom området främst fokuserat på att undersöka intressenters förståelse kring 

väsentlighetsbedömning har vi valt att utveckla detta genom att bygga hypoteserna kring 

både intressenternas kännedom och kunskap. Att analysera skillnaderna kan anses relevant 

då intressenters uppfattade kännedom kring väsentlighetsbedömning inte nödvändigtvis 

behöver motsvara deras faktiska kunskap kring detta. Med hänsyn till studiens urvalsmetod 

och den relativt låga svarsfrekvensen kan dock inte resultatet i denna studie generaliseras 

över hela populationen.  

Att det finns skillnader mellan olika intressentgruppers kännedom och kunskap kring 

revision är något som tidigare studier har indikerat på (t.ex. Monroe & Woodliff, 1994; 

Asare & Wright, 2012). Vårt resultat tyder på att intressentgruppstillhörighet tycks påverka 

intressenternas upplevda kännedom om revisorers väsentlighetsbedömning men inte deras 

kunskap. En anledning till detta skulle kunna vara att de olika intressentgrupper alla har 

olika nyttor av revision och därmed har vissa grupper större intresse av att förstå vad 
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väsentlighetsbedömning inom revision innebär. Med tanke på väsentlighetsbedömningens 

komplexitet behöver dock inte intresset leda till kunskap utan bara en uppfattad kunskap 

som åskådliggörs genom intressenternas uppfattade kännedom. Med andra ord indikerar 

skillnaderna i resultatet att väsentlighetsbedömningen kan vara ett för komplext begrepp 

för intressenterna att förstå, vilket ligger i linje med Boolaky och Quicks (2016) 

resonemang. 

Förutom att studier har visat att intressenters kännedom och kunskap skiljer sig åt mellan 

intressentgrupper har även tidigare studier visat att det kan finnas skillnader mellan 

interna eller externa intressentgrupper (Hassink m.fl., 2009; Litjens, Buuren & Vergoossen, 

2015). De tidigare studierna indikerar att interna intressentgrupper bör besitta större 

kännedom och kunskap kring revisorers väsentlighetsbedömningar, vilket delvis ligger i 

linje med vårt resultat. Vårt resultat tyder nämligen på att interna intressentgrupper har en 

större upplevd kännedom kring området men att det inte finns något signifikant samband 

med deras kunskapsnivå. En förklaring till detta skulle kunna vara samma som ovan, att 

intressenterna överskattar sin kännedom, men det skulle även kunna bero på vilka 

intressentgrupper som inkluderats i studien. Vi har exempelvis enbart valt att inkludera en 

intern intressentgrupp, ekonomichefer, vilket gör att det är svårt att egentligen uttala sig 

om skillnader då resultaten inte nödvändigtvis behöver gälla alla interna intressentgrupper. 

En annan orsak till att den oberoende variabeln Intern/Extern inte visar något samband 

med kunskap kan möjligtvis bero på att intressentgruppen studenter definieras som en 

extern intressentgrupp enligt Ruhnke och Schmidt (2012). Flertalet studenter i denna 

studie läser nämligen inriktning mot revision. Dessa studenter torde besitta en relativt hög 

kunskap jämfört med andra externa intressenter, vilket kan påverka att den oberoende 

variabeln inte slår igenom och visar på ett signifikant samband med beroende variabeln 

kunskap.  

Att utbildning har en påverkan på förväntningsgapets storlek var något som belystes av 

Liggio (1974) redan för över 40 år sedan. Resultaten i denna studie indikerar att en 

utbildning inom ekonomi tycks påverka intressenters kunskap om revisorns 

väsentlighetsbedömning men inte deras upplevda kännedom. Studiens resultat gällande 

kunskap ligger i linje med resultatet från Epstein och Geigers (1994) studie som tyder på att 

investerare med mer utbildning inom ekonomi har lägre förväntningar på revisorns arbete 

jämfört med dem med mindre utbildning. Den oberoende variabeln ekonomiutbildning är 

en av de två variabler som visar på ett samband med beroende variabeln kunskap. Det är 

även den enda variabeln som endast visar ett samband med kunskap utan att visa på ett 
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samband med kännedom. En anledning till att ekonomiutbildning inte påverkar 

intressenternas upplevda kännedom i denna studie skulle kunna vara att alla de 

respondenter studien involverar kan anses ha en relativt hög utbildningsnivå, vilket 

försvårar att variabeln slår igenom i analysen. Att kännedomen inte tycks ha något 

samband med om intressenter har genomfört en utbildning inom ekonomi kan dock också 

tyda på att det inte krävs någon utbildning för att ha kännedom om begreppet, men att det 

krävs utbildning för att ha faktisk kunskap.  

I motsats till ekonomiutbildning visar intressenters inriktning inom utbildningen endast ett 

samband med intressenternas upplevda kännedom. Analysens resultat indikerar att de som 

har läst inriktning mot redovisning och/eller revision har en bättre kännedom kring 

väsentlighetsbedömning. Resultatet ligger delvis i linje med resultatet från Monroe och 

Woodliff (1993) och Bailey, Bylinski och Shields (1983) studier som visar att en kurs inom 

revision leder till ett minskat förväntningsgap. En inriktning mot redovisning och/eller 

revision verkar dock inte påverka intressenternas kunskap. En möjlig förklaring till detta 

kan vara, som tidigare nämnts, att intressenterna uppfattar att de har större kännedom 

kring väsentlighetsbedömning jämfört med vad deras faktiska kunskap visar. En annan 

möjlig förklaring skulle kunna vara att flertalet av respondenterna endast har läst en 

inriktning mot redovisning. De som endast har läst inriktning mot redovisning borde, 

teoretiskt sett, besitta mindre kunskap jämfört med de respondenter som även har läst 

inriktning mot revision. Med andra ord kan den genomsnittliga kunskapsnivån bland de 

respondenter som har läst inriktning mot redovisning och/eller revision vara missvisande 

vilket kan försvåra att ett samband identifieras. För att undvika detta problem hade det 

varit lämpligare att separera dessa två inriktningar och istället använda sig av två 

oberoende variabler.  

Slutligen har vår studie undersökt hur praktisk erfarenhet inom redovisning och revision 

kan förklara skillnader i intressenters upplevda kännedom och faktiska kunskap kring 

revisorers väsentlighetsbedömning. Tidigare forskning har visat att intressenter med 

erfarenhet inom revisionsyrket tenderar att ha en bättre kännedom och kunskap kring 

revisionen vilket i sin tur leder till att förväntningarna mellan dem och revisorer stämmer 

bättre överens (Schatzberg & Wallace, 1996; Gray m.fl., 2011). Vår studie antyder att 

erfarenhet inom revision är den enda av alla de oberoende variablerna som påverkar både 

intressenters upplevda kännedom och faktiska kunskap. Båda de linjära regressionerna för 

kännedom och kunskap visar att de intressenter som har erfarenhet av revision tenderar att 

ha en bättre kännedom och kunskap kring väsentlighetsbedömning. Det funna sambandet 
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är inte överraskande med tanke på att revisorers väsentlighetsbedömning, enligt Gist och 

Shastri (2003), kan anses som en del av revisionens ryggrad. Med andra ord torde 

intressenter med erfarenhet inom revision ha kommit i kontakt med begreppet och borde 

därför, teoretiskt sett, besitta en större kunskap.   

Utifrån den tidigare forskningen kring praktisk erfarenhet inom revision har vi även dragit 

paralleller till praktisk erfarenhet inom redovisning. Vår studie indikerar delvis på ett 

samband mellan kännedom och erfarenhet inom redovisning, dock endast utifrån om 

respondenterna har hört talas om väsentlighetsbegreppet och inte med hänsyn till 

respondenternas uppfattade bekantskap. En möjlig anledning till detta skulle kunna vara 

att denna typ av erfarenhet endast påverkar intressenterna till en viss del, men inte 

tillräckligt mycket för att ge utslag vid attitydmätning av intressenternas upplevda 

bekantskap utifrån en 7-gradig skala. Studiens resultat tyder slutligen inte på att erfarenhet 

inom redovisning påverkar intressenters kunskaper om väsentlighetsbedömning. Resultatet 

skulle kunna förklaras av att erfarenhet inom redovisning inte är en tillräcklig praktisk 

erfarenhet för att kunna leda till större kunskap kring revisorers väsentlighetsbedömning.   

7.2 Slutsats 

Av de totalt 12 hypoteser, som är uppbyggda kring studiens syfte gällande vad som kan 

förklara intressenters upplevda kännedom och faktiska kunskap kring revisorers 

väsentlighetsbedömningar, kunde endast fem förkastas, en hänförlig till kännedom och fyra 

hänförliga till kunskap. Följaktligen innebär det att vi har identifierat fem faktorer som 

tycks förklara intressenters upplevda kännedom och två faktorer som tycks förklara 

intressenternas kunskap. Studien indikerar att intressenters upplevda kännedom påverkas 

av intressentgruppstillhörighet, inklusive den interna eller externa tillhörigheten, samt 

intressenternas utbildningsinriktning och praktiska erfarenhet inom redovisning och 

revision. Studien antyder även att intressenternas kunskap endast påverkas av om de har 

ekonomiutbildning och praktisk erfarenhet inom revision.  

Nämnvärt är att alla de undersökta oberoende variablerna visade ett samband med 

kännedom eller kunskap. De, utifrån tidigare forskning, identifierade faktorer som antas 

påverka intressenters förståelse för revision kan alla således även förklara intressenters 

upplevda kännedom eller faktiska kunskap kring revisorers väsentlighetsbedömning. Den 

enda variabeln som tycks påverka både intressenternas kännedom och kunskap är dock om 

intressenterna har någon erfarenhet inom revision.  
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Slutsatsen som kan dras från resultaten i denna studie är att det tycks finnas skillnader i 

vad som påverkar intressenternas uppfattade kännedom och vad som påverkar deras 

faktiska kunskap. Det är förvånansvärt många av hypoteserna hänförda till kunskap som 

förkastas. Studien uppmärksammar sålunda att upplevd kännedom och faktisk kunskap 

inte behöver innebära samma sak och att det således finns motivation att skilja dem åt i 

framtida forskning inom ämnet. Att skillnader existerar kan indikera på att intressenterna 

överskattar sin kännedom jämfört med vad deras faktiska kunskapsnivå visar på. En 

anledning till detta skulle kunna vara att revisorers väsentlighetsbedömning är för 

komplext för intressenterna att förstå sig på, vilket är något som även uppmärksammats av 

tidigare forskning som berört området. För att kunna dra en slutsats angående varför det 

finns skillnader mellan intressenters upplevda kännedom och faktiska kunskap krävs dock 

ytterligare forskning inom området. 

7.3 Studiens bidrag 

Då det framgår i ISA 320 att revisorer ska kunna anta att intressenter har en viss förståelse 

för väsentlighetsbedömningen är detta något som är viktigt att undersöka empirisk. Idag 

finns det mycket forskning som behandlar revisionens förväntningsgap, dock är 

forskningen kring specifikt väsentlighetsbedömning begränsad. De studier som finns 

fokuserar mestadels på att undersöka intressenters förståelse kring revisorers 

väsentlighetsbedömning genom kvalitativa tillvägagångssätt, som exempelvis intervjuer och 

fokusgrupper. Studiens datainsamlingsmetod (enkät) tillför således ett nytt perspektiv till 

det aktuella forskningsområdet.  Vår studie bidrar även med ny insikt genom att, utifrån 

olika faktorer härledda från tidigare forskning, dels undersöka intressenters upplevda 

kännedom men också deras faktiska kunskap. En uppdelning av förståelsebegreppet ger ett 

bredare perspektiv på intressenters syn på väsentlighetsbedömning, då det kan finnas 

skillnader mellan att ha kännedom och att ha kunskap. En empirisk studie som gör 

liknande distinktion har inte genomförts tidigare så vitt vi vet och ger därför en ny inblick i 

vad som kan förklara intressenters upplevda kännedom och faktiska kunskap angående 

denna centrala bedömning inom revision. Studien visar också hur upplevd kännedom och 

faktisk kunskap förhåller sig till varandra. Således bidrar studien till den befintliga 

forskningen om förväntningsgapet kring väsentlighetsbedömning. 
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7.4 Begräsningar 

Den genomförda studien innehåller vissa begränsningar. Som tidigare nämnts har både 

användningen av bekvämlighetsurval och den låga svarsfrekvensen på 11,56 % lett till att 

det finns begränsade generaliseringsmöjligheter när det kommer till resultatet. Modellerna 

i studien fångar även endast upp en del av variationen i de beroende variablerna med de 

undersökta faktorerna. Genom att inleda studien med ett antal intervjuer hade möjligtvis 

fler faktorer kunnat identifieras och inkluderats i studien. 

Den största begränsningen i studien är operationaliseringen av den beroende variabeln 

kunskap. Revisorns väsentlighetsbedömning är ett komplext begrepp som framförallt 

bygger på revisorns professionella bedömning och som varierar från fall till fall. Med andra 

ord kan intressenterna tolka påståendena olika beroende på vad de associerar frågorna med 

och vad de har för tidigare kännedom och kunskap rörande väsentlighetsbedömning. Trots 

att tolkningsutrymmet försökts minimeras med hjälp av en pilotstudie kan resultatet ändå 

variera beroende på hur påståendena formulerats. Då frågorna som mäter kunskap även är 

väldigt specifika kan resultatet också variera om intressenternas kunskap hade mätts med 

andra frågor. Det utformade kunskapsindexet fångar endast upp kunskap kring vissa 

centrala delar av revisorns väsentlighetsbedömning och behöver således inte avspegla 

intressenternas totala kunskap kring området.  

7.5 Förslag till vidare forskning 

Utifrån studiens resultat har det uppkommit nya frågeställningar som kan anses 

intressanta att studera närmare. Efter att ha analyserat det insamlade materialet kom vi till 

insikten att det skulle vara mer betydelsefullt att undersöka revisions- och 

redovisningsinriktning var för sig som två oberoende variabler. En uppdelning av 

inriktningarna hade eventuellt kunnat visa på en skillnad mellan intressenterna. Det vore 

också vara av intresse att undersöka andra intressentgrupper än de som valts ut för denna 

studie, samt om dessa intressentgrupper är mer jämnåriga även inkludera kontrollvariabeln 

ålder. Om studenter undersöks skulle det även vara av betydelse att jämföra skillnader i 

deras upplevda kännedom och faktiska kunskap mellan olika lärosäten. 

Då väsentlighetsbedömningen är ett komplext begrepp inom revision som bygger på 

professionell bedömning, kan kunskapen hos intressenter testas på ett flertal olika sätt. Ett 

kunskapstest uppbyggd på ett annat sätt med andra frågor och påståenden skulle kunna 
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leda till att ett annat resultat uppnås. En mer omfattande studie med annan urvalsmetod 

skulle även kunna leda till större generaliserbarhet. Det vore också intressant att genomföra 

en studie på intressenter upplevda kännedom och faktiska kunskap kring revisorers 

väsentlighetsbedömning utifrån en longitudinell design. Designvalet möjliggör nämligen att 

mäta intressenternas kännedom och kunskap innan och efter de har påverkats av vissa 

faktorer, exempelvis en revisionskurs.    

Eftersom modeller i denna studie endast har en förklaringsgrad mellan 10,1 - 32,7 % vore 

det dessutom av intresse om en kvantitativ studie med kvalitativa inslag genomfördes. Som 

tidigare nämnts kan möjligen intervjuer i en undersöknings inledningsskede leda till att fler 

faktorer, som kan påverka intressenters upplevda kännedom och faktiska 

kunskap, identifieras. Slutligen skulle även en studie av kvalitativ art kunna bidra till bättre 

förståelse om både kännedom och kunskap hos intressenter.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Följebrev 

Hej! 

Hur ser du på revisorns väsentlighetsbedömning? 

Vi är två studenter som studerar på Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet 

och som håller på att skriva en magisteruppsats inom ämnet revision. Studiens syfte är att 

förklara olika intressentgruppers uppfattningar om revisorns väsentlighetsbedömning.  

Vi skulle vara tacksamma om just du har möjlighet att besvara vår enkät då vi är beroende 

av ditt svar för att kunna färdigställa vår studie. Vi uppskattar ett snabbt svar, dock behöver 

vi det senast den 13:e april 2017. Enkäten är frivillig och tar cirka 5-10 minuter att fylla i. 

Alla uppgifter kommer behandlas konfidentiellt och endast användas för studiens syfte, 

samt att det är endast vi uppsatsförfattare som kommer att ha tillgång till dina svar. Som 

tack för din medverkan kommer du bli erbjuden att ta del av studiens resultat, vilket vi 

hoppas kan vara av intresse för dig. 

Du når enkäten genom att trycka på nedanstående länk ”Påbörja enkäten”. Vid frågor eller 

kommentarer så är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Ksenia Lissitsyna: -  

Sofia Gullin: -  

 

  



 

 

 

Bilaga 2. Enkät 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3. Redogörelse av påståenden 

 

Fråga Källa Rätt/Fel

14. Revisorns väsentlighetsbedömning baserar sig på revisorns 

professionella bedömning och varierar från fall till fall

ISA 320 p. 4; 

Carrington (2010)
Rätt

15. Revisorns väsentlighetsbedömning baserar sig på riktlinjer i 

Revisorslagen (SFS 2001:883) och skiljer sig ytterst lite från fall till fall
Fel

16. Revisorns väsentlighetsbedömning baserar sig på granskningsåtgärder, 

metoder, utsträckningen av granskningen och varierar från fall till fall
Fel

17. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av bristfällig kontrollmiljö 

hos företaget

Eilifsen & Messier 

(2015)
Rätt

18. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av företagets geografiska 

placering
Fel

19. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av antal anställda Fel

20. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av risk för bedrägeri Eilifsen m.fl. (2014) Rätt

21. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av stundande förvärv
McKee & Eilifsen 

(2000) 
Rätt

22. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av företagets 

räkenskapsår
Fel

23. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av vilken bransch 

företaget verkar inom

Pany & Wheeler 

(1989); Iselin & 

Iskandar (2000) 

Rätt

24. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av vilket regelverk 

företaget tillämpar (t.ex. IFRS och K3)
Fel

25. Om ett företag har en nettoinkomst på 30 miljoner, är det rimligt att 

man endast granskar konton i räkenskaperna som överstiger 1,5 miljon och 

motsvarar 5 % av nettoinkomsten

Eilifsen & Messier 

(2015)
Rätt

26. Om ett företag har en omsättning på 310 miljoner kronor, är det rimligt 

att man endast granskar konton i räkenskaperna som överstiger 4,6 miljon 

och motsvarar cirka 1,5 % av omsättningen

Eilifsen & Messier 

(2015); 

Revisorsnämnden 

(2014)

Rätt



 

 

 

Bilaga 4. Beskrivande statistik, intressentgrupper 

 

 

  

Kreditgivare (n=84) Studenter (n=68)

Antal/Procent Medelvärde St.avv. Antal/Procent Medelvärde St.avv. Antal/Procent Medelvärde St.avv.

Beroende Variabler

1. Bekantskap

Ja 56 (66,7 %) 69 (98,6 %) 62 (91,2 %)

Skala 1-7 3.950 1,432 5,220 1,533 4,180 1,477

Nej 28 (33,3 % 1 (1,4 %) 6 (8,8 % )

2. Kunskap

Kunskapsindex 3,167 2,053 4,171 1,753 4,147 2,118

Oberoende Variabler

1.Utbildning 

Ja 57 (67,9 %) 58 (82,9 %) 68 (100 %)

Nej 27 (32,1) 12 (17,1 %) 

Antal år 2,270 1,854 3,230 1,742 2,870 1,016

2. Inriktning mot 

redovisning/revision

Ja 22 (26,2 %) 44 (62, 9%) 58 (85,3 %)

Nej 62 (73,8 %) 26 (37,1 %) 10 (14,7 %)

3. Erfarenhet inom 

redovisning

Ja 31 (36,9 %) 61 (87,1 %) 32 ( 47,1 %)

Nej 53 (63,1 %) 9 (12,9 %) 36 (52,9 % )

Antal år 3,830 6,653 18,438 11,289 0,917 1,414

4. Erfarenhet inom revision

Ja 9 (10,7 %) 33 (47,1 %) 11 (16,2 %)

Nej 75 (89,3 %) 37 (52,9 %) 57 (83,8 %)

Antal år 1,196 3,310 4,689 8,242 0,118 0,343

Kontrollvariabler

1. Ålder 47,450 10,196 50,200 7,977 24,710 3,159

2. Kön

Kvinna 28 (33,3 %) 31 ( 44,3 %) 43 (63,2 %)

Man 56 (66,7 %) 39 (55,7 %) 25 (36,8 %)

Ekonomichef (n=70)



 

 

 

Bilaga 5. Beskrivande statistisk, fråga 13–26 

 

 

 

 

Fråga Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

13. Om en revisor fastställer en hög väsentlighetsnivå 

vad innebär det för dennes granskning?

Att revisorn granskar mer 42 50,0% 29 41,4% 23 33,8% 94 42,3%

Att revisorn granskar mindre 17 20,2% 37 52,9% 35 51,5% 89 40,1%

Vet ej 25 29,8% 4 5,7% 10 14,7% 39 17,6%

Kreditgivare (n=84) Ekonomichef (n=70) Studenter (n=68) Totalt (n=222)

Fråga Medelvärde St.avv. Medelvärde St.avv. Medelvärde St.avv. Medelvärde St.avv.

14. Revisorns väsentlighetsbedömning baserar sig på 

revisorns professionella bedömning och varierar från fall 

till fall

4,630 1,429 5,100 1,331 5,400 1,329 5,010 1,400

15. Revisorns väsentlighetsbedömning baserar sig på 

riktlinjer i Revisorslagen (SFS 2001:883) och skiljer sig 

ytterst lite från fall till fall

4,300 1,342 4,340 1,361 4,570 1,342 4,400 1,347

16. Revisorns väsentlighetsbedömning baserar sig på 

granskningsåtgärder, metoder, utsträckningen av 

granskningen och varierar från fall till fall

3,150 1,285 2,840 1,270 2,940 1,348 2,990 1,301

17. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av 

bristfällig kontrollmiljö hos företaget
5,000 1,583 5,670 1,401 5,130 1,495 5,250 1,522

18. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av 

företagets geografiska placering
5,070 1,446 5,870 1,215 4,960 1,450 5,290 1,429

19. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av antal 

anställda
4,490 1,572 4,430 1,741 4,150 1,614 4,360 1,639

20. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av risk för 

bedrägeri
4,760 1,640 5,270 1,650 5,490 1,579 5,140 1,647

21. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av 

stundande förvärv
4,060 1,682 4,340 1,684 4,320 1,398 4,230 1,599

22. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av 

företagets räkenskapsår
5,140 1,599 5,860 1,497 5,180 1,360 5,380 1,525

23. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av vilken 

bransch företaget verkar inom
4,540 1,579 4,330 1,808 5,040 1,550 4,630 1,664

24. Revisorns väsentlighetsbedömning påverkas av vilket 

regelverk företaget tillämpar (t.ex. IFRS och K3)
3,690 1,405 3,710 1,652 3,500 1,653 3,640 1,559

25. Om ett företag har en nettoinkomst på 30 miljoner, är 

det rimligt att man endast granskar konton i räkenskaperna 

som överstiger 1,5 miljon och motsvarar 5 % av 

nettoinkomsten

2,380 1,334 2,500 1,726 3,650 1,524 2,810 1,618

26. Om ett företag har en omsättning på 310 miljoner 

kronor, är det rimligt att man endast granskar konton i 

räkenskaperna som överstiger 4,6 miljon och motsvarar 

cirka 1,5 % av omsättningen

2,850 1,609 2,590 1,460 3,410 1,448 2,940 1,544

Kreditgivare (n=84) Ekonomichef (n=70) Studenter (n=68) Totalt (n=222)


