
EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI 
One Year Master 

 

 

 

 

Väsentlighetsbedömningens påverkan 

av klientens branschtillhörighet 

The materiality assessments impact 

of the clients’ industry affiliation 

 

 

 

Angelina Dahlström 

Sara Rosdahl 

 

Handledare: Pernilla Broberg 

 

 

 

 

Vårterminen 2014 
ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A-14/01759--SE 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 
  



 

 II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titel: 

Väsentlighetsbedömningens påverkan av klientens branschtillhörighet 
 

English title: 
The materiality assessments impact of the clients’ industry affiliation 

 
Författare: 

Angelina Dahlström och Sara Rosdahl 
 

Handledare: 
Pernilla Broberg 

 
Publikationstyp: 

Examensarbete i företagsekonomi 
One Year Master 

Avancerad nivå, 30 högskolepoäng 
Vårterminen 2014 

ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A-14/01759--SE 
 

Linköpings universitet 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 

www.liu.se  

http://www.liu.se/


 

 III 

Titel: Väsentlighetsbedömningens påverkan - av klientens branschtillhörighet 

Nivå: Examensarbete inom företagsekonomi, avancerad nivå, 30 hp 

Författare: Angelina Dahlström, Sara Rosdahl 

Handledare: Pernilla Broberg 

Datum: 2014 – juni 

Bakgrund: Bristen på riktlinjer för väsentlighetsbedömning lämnar ett stort utrymme för 

revisorns professionella omdöme i väsentlighetsbedömningen. Revisorn måste använda sitt 

professionella omdöme vid väsentlighetsbedömningen, speciellt med hänseende till klientens 

branschtillhörighet, vilket ger upphov till inkonsekventa väsentlighetsbedömningar. 

Syfte: Studiens syfte är att förklara hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av 

klientens branschtillhörighet. 

 

Metod: Studien har ett positivitsikt synsätt och använder en kombinerad metod av både 

kvalitativ och kvantitativ metodik. Studien utförde för- och efterintervjuer samt en 

enkätundersökning. Datan samlades in via SurveyMonkey och hanterades samt analyserades i 

statistikprogrammet SPSS. 

 

Resultat och slutsats: Revisorernas professionella omdöme som används i 

väsentlighetsbedömningarna ger upphov till skillnader i väsentlighetsbedömningarna. 

Skillnaderna kan delvis förklaras av klientens branschtillhörighet eftersom det inte finns 

specifika riktlinjer för hur väsentlighetsbedömningarna ska utföras beroende på klientens 

branschtillhörighet. Resultatet visade att revisorerna inte lägger en lika stor vikt på samma 

komponenter i väsentlighetsbedömningen beroende på klientens branschtillhörighet. Studiens 

slutsats är att väsentlighetsbedömningen påverkas av klientens branschtillhörighet genom att 

revisorerna inte lägger en lika stor vikt på samma komponenter i väsentlighetsbedömningen i de 

undersökta branscherna. 

 

Studiens bidrag: Studien ämnar ge insikt i att förklara hur väsentlighetsbedömningen påverkas 

av klientens branschtillhörighet. Tidigare studier har inte undersökt variabler i faktorn bransch 

som påverkar väsentlighetsbedömningen, vilket denna studie har tagit hänsyn till. 

 

Nyckelord: Revisor, Granskning, Väsentlighetsbedömning, Klient, Branschtillhörighet. 
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Title: The materiality assessments impact - of the clients’ industry affiliation 

Level: One Year Master in business administration 

Authors: Angelina Dahlström, Sara Rosdahl 

Supervisor: Pernilla Broberg 
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Background: The lack of guidance on materiality assessments leaves a large space for the 

auditors’ professional judgment in assessing materiality. The auditor must use professional 

judgments on materiality assessments, especially with regard to the clients’ industry affiliation, 

giving rise to inconsistent materiality assessments. 

 

Aim: The aim of this study is to explain how the auditors’ materiality judgments are influenced 

by the clients’ industry affiliation. 

 

Method: The study uses a positivistic approach and uses a combined approach of both 

qualitative and quantitative methodology. The study used pre- and post interviews and a 

questionnaire survey. The data was collected via SurveyMonkey and handled and analyzed in 

SPSS. 

 

Result and conclusion: The auditors professional judgment used in materiality assessments give 

rise to differences in materiality assessments. The differences may be partly explained by the 

clients’ industry affiliation as there are no specific guidelines that cover materiality assessments 

specifically for clients with different industry affiliations. The result of this study showed that the 

auditors do not put an equal amount of importance on the same components of the assessment in 

regards to the clients’ industry affiliation. The study concludes that the assessment will be 

influenced by the clients’ industry affiliation since the auditor does not place as much importance 

on the same components of the materiality assessment in the surveyed industries. 

 

Contribution of the thesis: The study aims to provide insight to explain how the assessments 

will be influenced by the clients’ industry affiliation. Previous studies have not examined the 

variables in the factor industry that affect materiality assessment as this study has taken into 

account. 
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1. Inledning 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I följande kapitel presenteras bakgrunden till studien och därefter studiens problematisering. 

Slutligen presenteras studiens problemformulering, syfte, avgränsning och vidare disposition. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1. Bakgrund 

Syftet med revision är att ge trovärdighet till finansiella rapporter (Wernerman, 2005) och 

uppgiften för revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisning och 

förvaltning (Moberg, 2003). Revisorns främsta uppgift är att inhämta tillräckligt med 

revisionsbevis för att kunna basera sitt revisionsutlåtande på, gällande om rapporterna som har 

granskats återger en rättvisande bild av klientens verksamhet eller inte (Porter, Simon och 

Hatherly, 2008). 

 

Revision är en systematisk process för att objektivt inhämta och utvärdera bevis gällande 

påståenden om ekonomiska åtgärder och händelser där individen eller organisationen som gör 

påståendena har varit aktiv (Porter, et al, 2008). Revisionen ska även fastställa graden av 

överensstämmelse mellan de olika påståendena samt att förekommande fastställda kriterier 

efterföljs. Resultatet av graden av överensstämmelse ska därefter rapporteras till användarna av 

rapporterna där påståendena utförts (Porter, et al, 2008). 

 

Det talas om att revision för närvarande har blivit allt mer reglerat (Van der Veer, 2006) och att 

revisorer spenderar mycket tid på att följa checklistor i sitt arbete för att undvika rättstvister och 

för att klara olika kvalitetskontroller (IFAC, 2008). Revisorers påstådda ständiga användande av 

checklistor anklagas ibland för att vara en börda för revisionsprofessionen (Van der Veer, 2006). 

Det har även hävdats att formella strukturer av revisionsprocesser endast används för att hävda 

revisorns auktoritet (Humphrey och Moizer, 1990; Bowrin, 1998). 

 

Det är svårt att balansera en stark struktur genom olika system med användandet av 

professionellt omdöme, dilemmat kallas för ”strukturomdömesdebatten” och är välkänt inom 

revisionslitteraturen (Power, 2003; Broberg 2013). Dilemmat handlar om olika uppfattningar 

gällande hur stor del av revisionsprocessen som bör vara strukturerad respektive 

omdömesbaserad (Smith, Fiedler, Brown och Kestel, 2001). Vid mindre strukturerade och mer 

omdömesbaserade revisionsprocesser lämnas det ett större utrymme för flexibilitet (Broberg, 

2013). 

 

Revisorer på revisionsbyråer, som är mindre strukturerade, tenderar att förstå hur olika steg i 

revisionsprocessen hör ihop och löper inte lika stor risk att förbise relevant information i samma 

utsträckning som revisorer på mer strukturerade revisionsbyråer kan göra (Kosmala MacLullich, 

2001). Revisorer som använder mer strukturerade revisionsprocesser tenderar att fokusera mer på 

det som är bekant, konkret och strukturerat, det vill säga kvantitativa delar. Revisorer som 

använder mindre strukturerade revisionsprocesser fokuserar inte på någon viss del utan använder 

både kvantitativa och kvalitativa delar i lika stor utsträckning (Smith, et al, 2001).  
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En viktig del i revisorns arbete är att bedöma väsentlighet och risk. Den bedömningen utförs i 

planeringsfasen, men uppdateras under arbetets gång och avgör vad revisionen ska fokusera på 

(Carrington, 2010; Vorhies, 2005; Iselin och Iskandar, 1996). Att bestämma vad som är 

väsentligt eller inte i klientens finansiella rapporter är en bedömningsfråga (Vorhies, 2005; Iselin 

och Iskandar, 1996). 

 

Enligt ISA 320 Väsentlighet vid planering och utförande av en revision, p. A3 krävs det ett 

professionellt omdöme för att fastställa väsentlighet. ISA 320 p. A3 Väsentlighet vid planering 

och utförande av en revision ger ändå ingen större vägledning för hur väsentlighetsbedömningen 

ska genomföras och ingen vägledning om vilka referensvärden som ska användas. Trots 

uppfattningen om att revisionen blivit präglad av mer regler och mer struktur menar Brennan och 

Gray (2005) att det för närvarande finns för få riktlinjer i redovisnings- och revisionsstandarder 

om hur begreppet väsentlighet ska operationaliseras. Väsentlighet tenderar att endast anges i 

kvantitativa termer (Brennan och Gray, 2005). 

 

Iselin och Iskandars (1996) forskning säger att användarna av rapporterna stöter på två risker 

gällande ett fastställt väsentlighetstal. Den första risken är om väsentlighetstalet har satts för högt 

kan viktig information utelämnats eller inte tagits med i de finansiella rapporterna. 

Konsekvenserna av detta kan medföra att användare tagit felaktiga beslut och riskerar att göra 

förluster. Den andra risken är om väsentlighetstalet är för lågt och att användaren därmed får för 

mycket informations- och databelastning (Iselin och Iskandar, 1996). Konsekvensen blir 

dessutom att revisorn får för stort underlag att arbeta igenom och revisionen blir ineffektiv 

(Åberg, 2009). Effekterna av informations- och dataöverbelastning på beslutskvaliteten hos 

användare tyder på att det kan leda till felaktiga beslut och förluster (Iselin, 1988, 1993). 

 

Det finns många faktorer som antas påverka bedömningen av väsentlighet och väsentlighetstalet. 

Vad som bestäms vara väsentligt eller inte har en stor inverkan på användaren av rapporterna och 

utan några direkta riktlinjer får revisorn bedöma vad som är väsentligt eller inte (Iselin och 

Iskandar, 1996). Vid väsentlighetsbedömningar spelar således revisorns professionella 

bedömningar en viktig roll. Åberg (2009) talar om att RN ställer höga krav på revisorer när det 

gäller väsentlighet och risk. 

 

Det finns en relation mellan väsentlighetsbedömning och revisionsrisk. Det finns problem med 

att bedöma den ena blir det även problem att bedöma den andra. Bransch, nämligen den bransch 

klienten är verksam i, är i sammanhanget en viktig faktor som påverkar revisionsrisken indirekt 

genom väsentlighetstalet och kan dessutom påverka revisionsrisken direkt (Iselin och Iskandar, 

1996). Revisorn måste alltid införskaffa sig kännedom om klienten som ska revideras, oavsett 

om klienten är ny för revisionsbyrån, har en ny typ av verksamhet eller företag som revisorn inte 

är bekant med (Åberg, 2009; Porter, et al, 2008). 

 

Revisorer använder sin kunskap och erfarenhet om branscher för att utföra bedömningar om risk 

och väsentlighet. Kunskap om olika branscher förvärvas genom erfarenheter. Därmed kan nya 

revisorer och revisorer som inte har kunskaper om en viss bransch stöta på problem och de 

behöver riktlinjer för revision av branscher som de inte är bekanta med. Bransch förväntas vara 

en faktor som bidrar till inkonsekvens av väsentlighetsbedömningar på grund av revisorers olika 

erfarenheter och kunskaper om olika branscher och på grund av brist på riktlinjer (Iselin och 

Iskandar, 1996). 
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1.2. Problematisering 

Väsentlighet är ett omtalat ämne inom revision, men eftersom väsentlighet inte är ett specifikt 

definierat begrepp har forskning ägnats åt att försöka definiera begreppet (Chewning och Higgs, 

2000). Tidigare studier har främst fokuserat på revisionsprocessens olika steg (Braun, 2001; 

Nelson, Elliot och Tarpley, 2002; Wright och Wright, 1997). 

 

Många studier visar att väsentlighetsnivåerna skiljer sig åt mellan tidigare Big 8 som använde 

högre väsentlighetsnivåer och andra revisionsbyråer som använde lägre väsentlighetsnivåer 

(Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic och Stein, 2003; Messier, 1983; Chewning, Pany och Wheeler, 

1989). Forskningen av Arnold, Bernardi och Neidermeyer (2001) visar att ett lågt 

kundintegritetsbetyg resulterar i lägre väsentlighetsnivåer hos europeiska revisorer. Forskningen 

som Brennan och Gray (2005) utfört visar att väsentlighetsbedömningen tillåter en grad av 

flexibilitet som först och främst är en fråga om professionell bedömning. Sterner (2008) menar i 

sin studie att en betydande del av revisionsuppdraget vilar på revisorns professionella omdöme. 

 

Bäckman och Eriksson (2012) studerade vilka faktorer som kan tänkas påverka revisorers 

väsentlighetsbedömning. Studien kom fram till att skillnader troligtvis inte beror på 

bakgrundsfaktorer (kön och erfarenhet), utan att revisorer har olika tillämpningar av riktlinjerna 

för väsentlighetsbedömningen. Skillnader fanns dessutom i väsentlighetsbedömningen beroende 

på hur stor revisionsbyrå som revisorn arbetade på, vilket bland annat beror på varierande 

klienter och uppdrag. En annan studie har visat att de främsta kvalitativa aspekterna som 

revisorer använder i sin väsentlighetsbedömning är erfarenhet, branschkunskap, kännedom om 

ägarna, känsla och personligt omdöme (Mäki och Rautila, 2007). 

 

Det finns många tidigare studier om att personliga egenskaper hos revisorer kan påverka 

väsentlighetsbedömningen (Estes och Reames, 1988; Messier, 1983; Krogstad, Ettenson och 

Shanteau, 1984; Carpenter och Dirsmith, 1992; Carpenter, Dirsmith och Gupta, 1994). Claesson, 

Hedström och Stefansson (2008) undersökte om det professionella omdömet påverkar 

väsentlighetsbedömningen, vilket bekräftades. Personliga egenskaper som sunt förnuft, 

magkänsla och kunskap var viktiga för det professionella omdömet. Den viktigaste faktorn för 

omdömet var erfarenhet, eftersom det har en effekt på förnuft, magkänsla och kunskap. 

Undersökningen visade dessutom att väsentlighetsnivån påverkas av ålder och antal år i 

branschen (Claesson, et al, 2008) där den mest erfarne revisorn sätter en högre väsentlighetsnivå 

(Fredriksson och Åberg, 2007). 

 

Carpenter, Dirsmith och Gupta (1994) var bland de första att utforska väsentlighetsbedömningen 

som en samhälls- och beteendevetenskaplig fråga mer än ett tekniskt eller kognitivt fenomen. I 

forskning som har utförts av Edgley (2013) visas underliggande villkor som ligger till grund för 

väsentlighetsbedömningens diskussioner och tidigare betydelser. Studien av Edgley (2013) visar 

att väsentlighetsbedömningen har många olika dimensioner av betydelse; moraliskt ansvar, 

lösning till överarbetad revision, stabil grund för revision, vetenskapligt verktyg, professionell 

synvinkel och riskhanteringsprocess. 
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Viktiga kvantitativa aspekter som påverkar väsentlighetsbedömningen är revisionsprogram, 

disciplinärenden och utbildning (Mäki och Rautila, 2007). Revisorer använder revisionsprogram 

för att dokumentera och identifiera riskfyllda och väsentliga poster (Sterner, 2008), men även 

som stöd att basera sin väsentlighetsbedömning på (Mäki och Rautila, 2007). 

 

Bernardi och Pincus (1996) påpekar att det behövs ytterligare forskning om riktlinjer för 

väsentlighetsbedömning som går att generalisera mellan länder. Bristen på tillräckligt många 

studier gällande väsentlighetsbedömning gör att det finns få riktlinjer som är användbara för att 

utföra väsentlighetsbedömning (Iselin och Iskandar, 1996). Enligt DeZoort, Hermanson och 

Houston (2003) har revisorer en viss professionell vägledning, men det finns inga fasta regler 

eller normer för att bedöma nivån på väsentlighet eller förklara vad väsentlighetsbedömningarna 

ska baseras på. 

 

Tidigare försök till användning av riktlinjer för väsentlighetsbedömning finns främst i länder 

som Australien, Nya Zeeland, Kanada, Fiji och Sydafrika (Iselin och Iskandar, 2000). 

Redovisningsstandarder i Australien inkluderar riktlinjer för väsentlighetsbedömning (Iselin och 

Iskandar, 2000). Trots försök till riktlinjer för väsentlighetsbedömning visar forskning och 

studier att det inte finns några entydiga resultat gällande användbarheten och nödvändigheten av 

riktlinjerna (Iselin och Iskandar, 1996). Fredriksson och Åberg (2007) talar om att det finns en 

brist på formell vägledning genom revisionsstandarder om hur revisorn ska genomföra 

väsentlighetskonceptet. 

 

Forskning och studier som har fokuserat på väsentlighet har visat att icke-finansiell information 

påverkar väsentlighetsbedömningen (Iselin och Iskandar, 2000). Exempel på icke-finansiell 

information är klientens branschtillhörighet och det har visat sig påverka revisorers 

väsentlighetsbedömning redan i revisionsplaneringsstadiet (Steinbart, 1987; Krogstad, et al, 

1984). Krogstad, et al (1984) undersökte vilken roll icke-finansiell information har på revisorns 

professionella omdöme vid bedömning av väsentlighetstalet. Studien kom fram till att icke-

finansiell information som bransch är en viktig faktor för revisorer vid 

väsentlighetsbedömningen. 

 

Low (2004) talar om att i de tidiga stadierna av revision kan en olämplig riskbedömning leda till 

missriktad resursfördelning i revisionen och slutligen även ineffektiv revision. Revisorns 

kunskap om klientens branschtillhörighet påverkar revisorns förmåga för riskbedömning positivt, 

dessutom påverkas även arten, kvaliteten och riskkänsligheten av revisorns planering och 

avgöranden. Risken som framkommer vid egna bedömningar är att revisionskvaliteten kan bli 

lidande, eftersom revisorer har olika preferenser och tolkar finansiella rapporter på olika sätt. 

Revisorer finner att olika poster i rapporterna är olika riskfyllda och det skiljer sig hur revisorer 

tagit fram väsentlighetstalet (Andersson och Karlsson, 2012). 

 

I utgångsläget att väsentlighet påverkas av icke-finansiell information har Iselin och Iskandar 

(2000) fördjupat sig i variabeln bransch och betonar att revisorers väsentlighetsbedömning har 

stort inflytande på vilken information som redovisas i räkenskaperna och boksluten. Resultaten 

av studien utförd av Iselin och Iskandar (2000) visar att väsentlighetsnivåerna varierar med 

branschernas marknadsrisk och att revisorer tenderar att sätta samma väsentlighetsnivå efter den 

bransch där de är specialiserade, även på andra branscher där de inte är specialiserade, vilket 

anses vara olämpligt. Bernardi och Pincus (1996) påpekar att det behövs mer forskning inom 

vilka effekter branschfaktorn har för väsentlighetsbedömningar.  
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Väsentlighetsbedömning utförs i praktiken normalt inom en viss kontext, till exempel bransch. 

Eftersom branscher är olika, kan erfarenhet och kunskaper som är lämpligt för en bransch vara 

olämpligt för en annan bransch (Iselin och Iskandar, 2000). Efter den allt ökande komplexiteten i 

dagens verksamheter i en kunskapsbaserad ekonomi har många revisionsbyråer omorganiserat 

sin personal och praktik efter en branschuppdelning. I linje med det har revisorers utbildning och 

erfarenhet blivit mer branschspecifik allt tidigare i deras karriär (Low, 2004). 

 

Iselin och Iskandars (1996) forskning kom fram till många faktorer som påverkade 

väsentlighetsbedömningen hos revisorer, varav bransch var en variabel. Det framkom bevis på 

att bransch kan vara en kontextuell variabel som revisorer tagit hänsyn till vid bedömningen av 

väsentlighetstalet. Variabeln bransch är en flerdimensionell variabel; där till exempel 

marknadsrisk är en del av variabeln (Bernardi och Pincus, 1996). 

 

Tidigare studier observerar att revisorer använder olika väsentlighetsnivåer för olika branscher 

inom privatbolagsrevision (Iselin och Iskandar 2000; Acito, Burks och Johnson, 2009). Iselin 

och Iskandar (2000) har tidigare utfört en studie där de valde två olika branscher, 

detaljhandelsbranschen och finansbranschen, gällande olika marknadsrisker. Marknadsrisken 

varierar kraftigt mellan tjänstesektorn och guldbranschen (Iselin och Iskandar, 2000). Studien 

påvisade att värdet för väsentlighetsnivån påverkades av branschen och variationer i 

marknadsrisken. Lägre väsentlighetströsklar leder till upptäckandet av mer information och det 

innebär i högriskbranscher att revisorn använder mer information i beslutsunderlaget till 

väsentlighetsbedömningen, vilket bidrar till kompensation för det ökande risktagandet (Iselin och 

Iskandar, 2000). 

 

Pany och Wheelers (1989) studie visade att för väsentlighetsbedömningen fanns det stora 

skillnader beroende på beräkningsmetod och bransch. För breda branschkategorier (tillverkare, 

grossister och detaljister) visade det sig att tröskelvärden som baserades på intäkter och resultat 

före skatt var störst, medan tröskelvärden som baserades på bruttoresultat och “audit gauge” var 

lägst. I andra breda branschkategorier (finans, service och allmän nytta) där väsentlighetsnivån 

baseras på totala tillgångar visade sig tröskeln bli som högst. 

 

Utmärkande skillnader hittade Pany och Wheeler (1989) i den bedömda väsentlighetsnivån både 

inom samma bransch och hos olika branscher. Skillnaden var särskilt utmärkande för finansiella 

institutioner. Beräknade väsentlighetsnivåer som baseras på en approximation av “audit gauge” 

hade tendens att vara lägst i service- och “allmännyttiga verksamheter” och var avsevärt högre 

för finansbranschen. Det fanns även stora skillnader i stabiliteten av beräknade 

väsentlighetsnivåer, både över metod för samma bransch och över branscher för samma 

beräkningsmetod. 

 

Zhou (2012) genomförde en studie om skillnaderna mellan väsentlighetsbedömning hos statliga 

verksamheter och väsentlighetsbedömning hos privata verksamheter. Studien kom fram till att i 

bedömningen av väsentlig information skiljer sig statlig revision avsevärt från 

privatbolagsrevision i tre aspekter: snäva väsentlighetsnivåer, fokus på kvalitativa överväganden, 

samt intäkt och utgifter som väsentlighetsfokuserade föremål. Det förespråkas att de ovanstående 

nämnda skillnaderna uppkommer från inneboende kontextuella situationer i statlig revision: 

påtryckningar från offentlig ansvarsskyldighet, hög revisorsstatus, makt att inhämta bevis och 

offentliga aktieägares intressen. 
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Jämfört med väsentlighetsmodeller för privatbolagsrevision som är väldokumenterade och som i 

stor utsträckning tillämpas i praktiken, saknar statlig väsentlighetsbedömning riktlinjer och om 

några finns är de svaga. I privatbolagsrevision har praktiska väsentlighetsmodeller utvecklats, 

studerats och använts i stor utsträckning och angivits i kvantitativa termer. I privatbolagsrevision 

finns det även klara kvantitativa egenskaper för väsentlighet utgivna av SEC (Securities and 

Exchange Commission). I statlig revision saknas det riktlinjer, teoretiska bidrag och avgörande 

studier av statlig väsentlighetsbedömning (Zhou, 2012). 

 

Tidigare forskning har visat att det finns skillnader i väsentlighetsbedömningar hos olika 

branscher och mellan statliga bolag och privata företag (Zhou, 2012). Studier som tidigare utförts 

på väsentlighetsbedömning har tagit hänsyn till fler faktorer än bara bransch som är en faktor 

som innehåller många dimensioner (Bernardi och Pincus, 1996). Denna studie ämnar därför 

förklara och koppla ihop olika faktorer gällande bransch som påverkar 

väsentlighetsbedömningen. 
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1.3. Problemformulering 

Denna studie avser att undersöka: 

Hur påverkas revisorernas väsentlighetsbedömningar av klientens branschtillhörighet?  

 

1.4. Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av 

klientens branschtillhörighet. 

 

1.5. Avgränsningar 

Studien avgränsas till åtta olika branscher och två olika bolagsformer: bygg, restaurang, bank 

och finans, fastighet, detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror), detaljhandelsbranschen 

(kapitalvaror), tillverkning, IT, samt offentliga bolag och föreningar. Branscherna valdes ut att 

vara med i enkäten, en del av branscherna tillhörde intervjupersonernas branscherfarenhet samt 

att förintervjuerna (se avsnitt 6.1) visade indikationer på att några av dessa branscher var mer 

riskfyllda. Studiens urval av branscher valdes också på grund av deras olika affärsverksamheter 

och olika hög marknadsrisk (se avsnitt 3.8). 
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1.6. Disposition 

 
Bild 1. Disposition  
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2. Vetenskaplig metod 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga metod som innefattar studiens synvinkel, 

ansats, typ av syfte, metod, modeller samt teoretiskt ramverk. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1. Positivistisk synvinkel 

Denna studie har valt att utgå från en positivistisk synvinkel. Positivism utgår från att det finns 

en verklighet och empirisk data som studeras och analyseras. Den positivistiska synvinkeln gör 

det möjligt för systematiska jämförelser mellan olika objekt och utförandet av generaliseringar 

(Bryman och Bell, 2011; Saunders, Lewis och Thornhill, 2009). 

 

Studie ämnar förklara vilka faktorer som påverkar revisorers väsentlighetsbedömning och avser 

generalisera eventuella samband om hur revisorers väsentlighetsbedömningar påverkas av 

klientens branschtillhörighet (Jacobsen, 2002). Nackdelen med att ha en positivistisk synvinkel 

istället för exempelvis realism är att studien inte fokuserar på att granska och förstå den faktiska 

verkligheten och inte att tolka innebörden bakom de eventuella sambanden, som hermeneutiken 

gör (Bryman och Bell, 2011). Denna studie ämnar förklara hur revisorernas 

väsentlighetsbedömningar påverkas av klientens branschtillhörighet, alltså att förklara hur 

människan ser på verkligheten och i detta fall hur revisorn ser på väsentlighetsbedömningarna. 

 

2.2. Induktiv och deduktiv ansats 

Denna studie har valt att huvudsakligen utgå från induktiv ansats med insamling av empiri 

genom förintervjuer, enkäter och efterintervjuer för att hitta faktorer som inte tidigare 

identifierats, men även inslag av deduktiv ansats med befintliga teorier och tidigare studier. Den 

positivistiska synen på vetenskapen gör det lämpligt att använda den induktiva ansatsen 

(Blumberg, Cooper och Schindler, 2005; Saunders, et al, 2009). Den deduktiva ansatsen innebär 

att utifrån befintliga teorier utveckla modeller som sedan prövas och analyseras (Jacobsen, 

2002). 

 

Den deduktiva ansatsen är lämplig för denna studie, eftersom den utgår från tidigare forskning. 

Den induktiva ansatsen är även den lämplig för denna studie, eftersom den utgår från empiri från 

förintervjuer, enkäter och efterintervjuer som analyseras. Studien utgår därmed från en 

kombination, abduktiv ansats, och använder befintliga teorier och forskning om revision och 

väsentlighet för att undersöka och analysera verkligheten (Pålsson Syll, 2001). Studien fokuserar 

på att undersöka ett antal faktorer och jämföra faktorerna med revisorers uppfattning av 

väsentlighetsbedömningen. Det är revisorernas bild av verkligheten som är det relevanta för 

studien, inte forskarens bild av verkligheten (Jacobsen, 2002). 
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En fördel med att använda induktiv ansats är att det kan finnas andra relevanta faktorer som 

påverkar revisorers väsentlighetsbedömning än bara de faktorer som finns i teorierna (Jacobsen, 

2002). Nackdelen med induktiv ansats är att det finns mycket data att analysera, den empiri som 

samlats in genom förintervjuer, enkäter och efterintervjuer (Bryman och Bell, 2011; Saunders, et 

al, 2009) 

 

2.3. Förklarande syfte 

Studien utgår från tidigare forskning för att undersöka revisorernas verklighet och sedan förklara 

hur väsentlighetsbedömningen påverkas av klientens branschtillhörighet (Pålsson Syll, 2001; 

Jacobsen, 2002). Studien ämnar inte skapa nya teorier, utan att förklara eventuella samband 

mellan väsentlighetsbedömningen och klientens branschtillhörighet, genom att sammanställa och 

analysera insamlad data tillsammans med relevanta teorier (Bryman och Bell, 2011; Saunders, et 

al, 2009; Jacobsen, 2002). Studien ämnar bidra med kunskap och förklaringar om hur revisorers 

syn på väsentlighetsbedömning påverkas av klientens branschtillhörighet. 

 

2.4. Kvalitativ och kvantitativ metod 

Studien använder sig av kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ och kvantitativ metod har 

olika synvinklar på hur stor roll teorin spelar in och vilken kunskapssyn som används. I den 

kvalitativa metoden väljer studien ut en liten grupp personer som får berätta om ett visst ämne 

som analyseras. Det negativa är att det kan vara svårt att jämföra intervjuerna med varandra, men 

metoden ger en mer nyanserad bild och upptäcker det som inte finns med i befintliga teorier och 

tidigare forskning (Bryman och Bell, 2011). I den kvantitativa metoden i studien jämförs data 

från enkätinsamlingen från en större grupp personer. Det negativa med enkäter är svårigheten att 

erhålla svar på varför personerna svarar på ett visst sätt och bakgrunden till det (Saunders, et al, 

2009). 

 

Det blir vanligare med kombinationer mellan kvalitativa och kvantitativa metoder för att erhålla 

det bästa ur båda metoderna, vilket kallas för flermetodsforskning (Bryman och Bell, 2011). 

Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder både bekräftar och kompletterar varandra 

(Jacobsen, 2002). Det är en värdefull forskningsstrategi för att validera forskningsresultatens 

träffsäkerhet, genom att ge en mer fullständig bild av det som studeras (Denscombe, 2009). 

Kvalitativ metod är bra för att studera vad intervjupersonerna har för tankar och funderingar, 

vilket bidrar till en helhetsförståelse (Saunders, et al, 2009; Jacobsen, 2002). Kvantitativ metod 

är bra för att undersöka många enheter och att generalisera sambanden i studien (Saunders, et al, 

2009; Jacobsen, 2002). 

 

I tidigare forskning saknas förklaringar kring väsentlighetsbedömningar med fördjupning på 

branschtillhörighet. Denna studie har för avsikt att utföra både kvalitativ och kvantitativ studie 

som grund för empiriskt resultat och analys (Bryman och Bell, 2011; Saunders, et al, 2009). 
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2.5. Teoretiskt ramverk 

För att förklara vilka krafter som påverkar revisorers väsentlighetsbedömningar har 

professionsteori och institutionell teori använts. 

 

Att vara professionell är enligt professionsteori en typ av socialisering, det är en komplex 

process av att medvetet eller inte dra lärdom av formella och informella normer (Anderson-

Gough, et al, 2002). Professionella personer måste veta och utföra specifika saker för att anses 

vara professionella. Personerna måste dessutom vara del av en professionell organisation för att 

erhålla tillgång till innehåll och för att anses vara professionella med speciella privilegier 

(Noordegraaf, 2007). De professionella organisationer som medlemmar tillhör formar sina egna 

normer och värderingar som medlemmarna hänför sig till och medlemmarna identifierar därför 

sig själva som professionella (Anderson-Gough, et al, 1998; Grey, 1998). 

 

Professionsteori har i denna studie använts som grund för revisorers väsentlighetsbedömningar i 

revisionsprocessen. Enligt professionsteori är individuella bedömningar av unika fall centralt, 

samtidigt visar tidigare studier på en stark socialisering och på vikten av struktur (jmf Broberg, 

2013). Det finns flera aspekter av ”att vara en profession” som är viktiga att belysa när det gäller 

revisorers väsentlighetsbedömningar. 

 

Institutionell teori handlar i korthet om hur organisationer påverkas av omgivningen och tenderar 

att bli homogen med omgivningen (DiMaggio och Powell, 1983). Organisationer struktureras av 

fenomen i omgivningen och har tendens att bli isomorfisk, likformad med omgivningen (Meyer 

och Rowan, 1977). 

 

Det finns enligt DiMaggio och Powell (1983) tre mekanismer av institutionell isomorfism: 

 Tvingande isomorfism: när trycket att efterlikna omgivningen kommer från lagar och 

regler. 

 Mimetisk isomorfism: när trycket att efterlikna omgivningen kommer från att efterlikna 

en annan institution. 

 Normativ isomorfism: när trycket att efterlikna omgivningen kommer från normer, 

värderingar eller förväntningar. 

 

Den tvingande isomorfismen används i studien för att förklara likheter mellan byråer och 

revisorer genom de lagar och regler som revisorer behöver förhålla sig till i sitt arbete med 

väsentlighetsbedömningen. Den mimetiska isomorfismen används för att förklara om det finns 

likheter mellan revisorers väsentlighetsbedömningar och revisionsbyråers formella och 

informella riktlinjer kring väsentlighetsbedömningar beroende på klientens branschtillhörighet 

(DiMaggio och Powell, 1983). Den normativa isomorfismen används för att förklara hur 

revisorers och revisionsbyråers organisationskultur och normer påverkar 

väsentlighetsbedömningar beroende på klientens branschtillhörighet (DiMaggio och Powell, 

1983). 
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För att komplettera krafterna i institutionell teori har även “strukturomdömesdebatten” 

diskuterats. Strukturomdömesdebatten handlar om diskussionen mellan en strukturerad och en 

omdömesbaserad revisionsprocess (Power, 2003; Smith, et al, 2001). Revisorer är del av en 

profession som är starkt reglerade och det talas om att det är en börda för professionen att 

ständigt behöva förhålla sig till alla riktlinjer (Van der Veer, 2006). Trenden för ytterligare 

riktlinjer diskuteras i termer av kostnadseffektivisering i ljuset att se revision som en 

affärsverksamhet (Power, 2003), dock behöver behovet av ökad reglering ses över (Van der 

Veer, 2006). 

 

Förekomsten av standarder och riktlinjer kräver dock ett betydande omdöme från revisorns sida 

gällande att förstå klientens situation och att förhålla sig till detaljerade regelverk i 

revisionsprocessen (Kosmala MacLullich, 2001). Stora revisionsbyråer justerar ständigt sina 

revisionsprocesser för att innehålla den självständighet som återfinns i revisorns omdöme 

(Power, 2003). Sullivan (1984) talar om att kraven för finansiell rapportering är för komplexa för 

att tillförlitligt presenteras endast i kvantitativa termer och att en bildad revisors omdöme alltid 

kan vara nödvändig. 

 

Strukturomdömesdebatten används i studien för att förklara förekomsten eller avsaknaden av 

omdöme respektive struktur hos de individuella revisorerna och deras inneboende riktlinjer för 

hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av klientens branschtillhörighet. 

 

2.6. Modeller utifrån komponenter 

Studien har undersökt hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av klientens 

branschtillhörighet. Studien har testat modeller genom att identifiera, sammanställa faktorerna i 

komponenter i en faktoranalys och därefter analysera komponenterna som hör till respektive 

bransch. Begreppsvaliditeten ökar i studien genom att modellerna utgår från teorier och tidigare 

forskning (Bryman och Bell, 2011). 

 

Studien har genomfört förintervjuer med auktoriserade revisorer för att inte studien ska missa 

någon viktig faktor inför enkätundersökningen, samt att modellerna i analysen är rimliga 

(Bryman och Bell, 2011; Saunders, et al, 2009). Vidare utfördes en fullskalig enkätundersökning 

bland auktoriserade revisorer med ett utformat enkätformulär. Prövning av faktorerna utfördes 

senare empiriskt genom analysering av datainsamlingen. Syftet med användandet av modeller är 

att skapa ökad förståelse, åskådlighet och överblickbarhet (Pålsson Syll, 2001). För att öka 

förståelsen av analysen utfördes efterintervjuer med tre av intervjupersonerna som deltog i 

förintervjuerna. 
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3. Institutionalia 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I detta kapitel presenteras en referensram till studien om revisionsprocessen. Revisionsprocessen 

innefattar revisorernas kunskap om verksamheten, planering av granskningen, granskningen av 

företag, dokumenteringen efter granskningen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1. Revisionsprocess 

Revisorer ska enligt 2§ Revisionslagen (1999:1079) granska företag som omfattas av 6 kap 1§ 

bokföringslagen (1999:1078), vilka bland annat är aktiebolag, ekonomiska föreningar och 

handelsbolag. Varje räkenskapsår ska företagen avsluta bokföringen med en årsredovisning 

(Revisionslagen, 1999:1079). Revisorerna ska efter granskningen lämna en revisionsberättelse 

till företagsledningen för företaget och framföra eventuella anmärkningar och påpekanden, enligt 

7§ Revisionslagen, 1999:1079. 

 

“Revisorn skall granska företagets årsredovisning, bokföring och företagsledningens 

förvaltning.” 

5§ Revisionslagen, 1999:1079 

 

Revision innefattar att en revisor med professionell inställning planerar, granskar, bedömer och 

uttalar sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR, 2006; Moberg, 2003). I ISA 200 

p. 3 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt 

International Standards on Auditing, beskrivs syftet med revision som att öka förtroendet för 

finansiella rapporter hos avsedda användare. Revisionen ska även ge trovärdighet till de 

finansiella rapporterna (Wernerman, 2005). 

 

Det är inte kostnadseffektivt att verifiera alla registrerade transaktioner hos företag (Chong, 

1992), utan revisorerna ska fokusera på väsentliga poster för att granska om företags 

redovisningar och informationen återspeglar en rättvisande bild av företagets finansiella 

situation. Huvudsyftet för revisorn är att samla tillräckligt med väsentliga revisionsbevis som 

grund för ett revisorsuttalande (Porter, et al, 2008). 

 

En av revisorers uppgifter är att uttala en åsikt om historisk finansiell information, vilket kallas 

för bestyrkandeuppdrag (FAR, 2006). Det är viktigt att revisorer har en allmänt god förståelse för 

affärer, företagande och redovisning, men även förståelse för den aktuella verksamheten i fråga. 

Revisorer behöver inneha förståelse för verksamheten för att ser hur verksamheten speglar sig i 

redovisningen och för att veta vilka påståenden som är bestyrkandeåtgärder. Revisorn har i 

planeringen tagit ställning till vilka bestyrkandeåtgärder som ska genomföras. 

Bestyrkandeåtgärderna används som stöd för att säkerställa möjliga felkällor (Carrington, 2010). 
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Revisionsbevis är all den information som revisorn använder för att komma fram till slutsatser. 

Svårigheten är att bedöma vilka bevis som är väsentliga och övertygande. Beroende på vilket 

påstående som revisorn vill bestyrka varierar vilka revisionsbevis som är relevanta (Carrington, 

2010). Revisorn utför granskningsåtgärder för att samla och utvärdera bevis för att erhålla en 

uppfattning om sanning och rättvisa i de finansiella rapporterna (Porter, et al, 2008). Det som 

revisorn vill bestyrka är både det som är redovisat, men också det som inte är redovisat. Ett avtal 

säger mer som bevis än ett stickprov som endast kan garantera det individuella stickprovet som 

granskats (Carrington, 2010). 

 

3.2. Kunskap om verksamheten och ISA 310 

Att lära känna klientens verksamhet är ett av de viktigaste stegen i revisionsprocessen. Det är en 

fortlöpande process av att samla, uppdatera och analysera information om klientens verksamhet 

genom hela revisionen. Det gäller oavsett om det är en ny klient, ny verksamhet eller ett företag 

som revisorn inte tidigare arbetat med (Porter, et al, 2008). 

 

Revisorn ska vid utförandet av revision av finansiella rapporter, besitta kunskap eller hämta in 

tillräcklig kunskap om klientens verksamhet för att revisorn ska identifiera och förstå händelser, 

transaktioner och praxis, som i revisorns omdöme har en betydande inverkan på finansiella 

uttalanden, undersökningen eller revisionsrapporten (ISA 310 p. 2 introduktion). Revisorn lär 

känna klientens verksamhet genom att verifiera information om organisation, struktur, 

nyckelpersoner, verksamhet, affärsverksamhet, verksamhetsprocesser, operativa risker, 

finansiella risker, efterlevnadsrisker, ekonomisk miljö, kommersiell omgivning, konkurrens och 

bransch (Porter, et al, 2008). 

 

Revisorns kunskapsnivå inför revisionsuppdrag ska innefatta allmän kunskap om ekonomin och 

branschen, men även mer specifik kunskap om hur klienten bedriver sin verksamhet. Revisorns 

kunskapsnivå behöver dock inte vara lika omfattande som ledningens (ISA 310 p. 3 inledning). 

  

Kunskap om verksamheten är en referensram inom vilken revisorn utövar yrkesmässig 

bedömning. Förståelse för verksamheten och med hjälp av informationen hjälper det lämpligen 

revisorn i att: 

 Bedöma risker och identifiera problem, 

 planera och utföra revisionen på ett effektivt sätt, 

 utvärdera revisionsbevis och, 

 att ge bättre service till klienten (ISA 310 p. 9). 

 

Det är nödvändigt för revisorn att inneha en fullständig förståelse om klienten för att kunna 

planera granskningen och för att sätta en lämplig väsentlighetsnivå (ISA 310 p. 10). Revisorn 

måste även vara kunnig inom alla aspekter om klienten för att få en bakgrund och ett 

sammanhang om vilken trovärdighet de insamlade bevisen har. Revisorn utvärderar även hur 

företagsledningen och personalen besvarat revisorns förfrågningar (Porter, et al, 2008). Revisorn 

ska också bedöma revisionsbevisen för att fastställa lämpligheten och giltigheten av relaterade 

bokslutspåståenden (ISA 310 p. 10).  
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Revisorn börjar med att inhämta generell information: rättsliga ramar och regelverk, bransch och 

näringsliv, om klienten följer de rättsliga ramarna och regelverk, samt relevanta branschkrav och 

näringslivskrav (Porter, et al, 2008; ISA 310 p. 8). Information inhämtas från företagsledningen 

som bidrar med underlag om klientens riktlinjer och verksamhetsflöde (Porter, et al, 2008). 

 

Revisorn kan erhålla kunskap om branschen och klientens verksamhet från flertalet källor, 

förutom företagsledningen. Till exempel genom: 

 Tidigare erfarenhet av företaget och branschen 

 Diskussion med människor inom företaget 

 Diskussion med internrevisionspersonal och granskning av internrevisionsrapporterna 

 Diskussion med övriga revisorer eller med juridiska och andra rådgivare som har arbetat 

med företaget eller inom branschen 

 Diskussion med kunniga människor utanför företaget 

 Besök på företagets lokaler och växtmöjligheter 

 Dokument som tillhandahålls genom företaget (ISA 310 p. 8). 

 

För att revisorerna ska erhålla en ökad kunskap och förståelse om klientens verksamhet 

observerar revisorerna klienten genom en övergripande analytisk granskning gällande 

tillämpningen av de finansiella rapporterna, verksamheten, anläggningar, arbetsplatser, berörd 

personal, samt manualer, lagar och andra väsentliga dokument. Genom den ökande kunskapen 

och förståelsen blir revisorn medveten om eventuella händelser, transaktioner och bokföringar 

som har en betydande inverkan på bokslutet, men även för omständigheter som ökar risken för 

felaktigheter i bokslutet (Porter, et al, 2008). 

 

För att effektivt kunna utnyttja kunskap om verksamheten, bör revisorn överväga hur kunskapen 

påverkar de finansiella rapporterna som en helhet och om påståendena i de finansiella 

rapporterna är förenliga med revisorns kunskap om verksamheten (ISA 310 p. 12). 

 

3.3. Revisionsrisker 

Revisionsrisken innefattar risken att revisorn godkänner finansiella rapporter som innehåller 

väsentliga felaktigheter, vilket innebär att revisorn lämnar ett oriktigt uttalande i 

revisionsrapporten (ISA 320 p. A1). Revisionsrisk beaktas under hela revisionen (ISA 320 p. A1; 

ISA 200). Det är viktigt med en nivå på revisionsrisken som revisorn accepterar för att undvika 

risken för en felaktig, otillförlitlig och inkorrekt revisionsberättelse (Porter, et al, 2008; 

Carrington, 2010). 

 

Revisionsrisken består främst av två komponenter (Porter, et al, 2008; ISA 320 p. A1): 

 Risken att de finansiella rapporterna innehåller väsentlighetsfelaktigheter, vilket främst 

uppkommer genom inneboende risk och kontrollrisk. 

 Risken att revisorn misslyckas att upptäcka väsentlighetsfelaktigheter som finns hos 

klienten redan innan revisionen påbörjas, vilket är upptäcktsrisken.  
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Vid svåra revisionssituationer behöver revisorn använda sin professionella bedömning och 

revisorn utgår därmed från sina egna erfarenheter. Vanligt förekommande situationer är: dåliga 

affärer, missbruk av ägardominans, stora goodwillvärden, prognoser som ständigt slår fel, brister 

i intern kontroll, brister i ekonomisk styrning, informationsbrister i årsredovisningen, 

reserveringar för skadeståndsrisker, tvister med kunder, tvister med leverantörer, förfalskningar i 

redovisningen, relationerna med företagets ledning och redovisningsregler i obalans med 

verkligheten (Johansson, 2005). 

 

Den inneboende risken finns alltid oberoende av hur hög företagets kontrollnivå är eller om 

revision utförs (Carrington, 2010). Inneboende risk är risken att det finns 

väsentlighetsfelaktigheter i de finansiella rapporterna som beror på brist i den interna kontrollen 

(FAR, 2006). 

 

Inneboende risk uppkommer främst i följande komponenter (Porter, et al, 2008): 

 Kontorisk: osäkerheter gällande klassificeringar och periodiseringar. 

 Affärsrisk: vilken bransch som den som revideras är verksam i. 

 

Kontrollrisken för väsentlighetsfelaktigheter är de felaktigheter som finns i redovisning, saldo 

eller transaktioner som inte upptäckts vid företagets interna kontroller eller av 

redovisningssystemen (Carrington, 2010). Risken finns i de finansiella rapporterna på grund av 

bristande intern kontroll hos klienten som revideras. Kontrollrisken är felen som varken 

förebyggs, upptäcks eller korrigeras i tid genom företagets interna kontroller (FAR, 2006; Porter, 

et al, 2008). 

 

Upptäcktsrisken är risken för att revisorn efter substansgranskningen inte upptäckt väsentliga 

felaktigheter i redovisningen och att felaktigheter i transaktionerna inte upptäckts och rättats av 

företagets interna kontroller (FAR, 2006; Carrington, 2010). 

 

Upptäcktsrisken består främst av följande komponenter (Porter, et al, 2008): 

 Kvalitetskontrollsrisk: att revisorn inte upptäcker eventuella felaktigheter, eftersom 

revisorn inte har samlat in tillräckligt med relevanta bevis eller inte reviderat bevisen på 

ett korrekt sätt. 
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3.4. Branschtillhörighet 

Tidigare forskning visar att bransch är en viktig faktor för revisorerna vid 

väsentlighetsbedömningen (Krogstad, et al, 1984; Steinbart, 1987). En del i revisorns 

förberedande arbete inför granskningen är att lära känna klienten, verksamheten och branschen 

(Porter, et al, 2008). Branschen är en faktor som påverkar revisionsrisken genom 

väsentlighetstalet (Iselin och Iskandar, 1996). 

 

Bransch är en kontextuell flerdimensionell variabel, vilket innebär att det finns många faktorer 

som påverkar klienternas verksamhet beroende på i vilken bransch klienten bedriver sin 

verksamhet i (Bernardi och Pincus, 1996). Bedömer revisorn branschen som en högriskbransch 

kommer mer information och icke-finansiella poster granskas för att kompensera för den ökande 

risken (Iselin och Iskandar, 2000). FAR (2006) har sammanställt en lista över viktiga faktorer 

som påverkar företaget, verksamheten och branschen som är nödvändiga att se över. Se tabell 1. 

 

Steinbart (1987) undersökte hur olika typer av kvantitativ och kvalitativ information påverkar 

revisorers väsentlighetsbedömning. Undersökningen kom fram till att en faktor som påverkade 

planeringsstadiet av väsentlighetsbedömningen var klientens branschtillhörighet. Resultaten av 

studier när det gäller revisorers väsentlighets- och riskbedömningar visar att revisorer utgår från 

klientens storlek, bransch och marknad vid väsentlighetsbedömningarna (Sterner, 2008). 

 

Kunskap och erfarenhet om branscher använder revisorerna när de utför sin riskbedömning och 

väsentlighetsbedömning och olika kunskaper om och erfarenheter av branscher bidrar till 

inkonsekvens i väsentlighetsbedömningarna (Iselin och Iskandar, 1996). Erfarenheten av olika 

branscher har stor betydelse för hur revisorn går tillväga för att lära känna branschen. Olika 

erfarenheter och kunskaper om olika branscher bidrar till en bred variation vid beräknandet av 

väsentlighetstalet (Iselin och Iskandar, 1996; Low, 2004; Pany och Wheeler, 1989). Den stora 

variationen kan bero på att det saknas tydliga riktlinjer och praxis om vad som skiljer 

branscherna från varandra (Iselin och Iskandar, 1996). Väsentlighetsbedömningen kan även 

variera med branschernas marknadsrisker och revisorerna tenderar att sätta samma 

väsentlighetsnivå både i branscher där de är specialiserade och inte specialiserade (Iselin och 

Iskandar, 2000). 
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Tabell 1. Faktorer som påverkar företag (FAR, 2006). 
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Generell information som revisorn ska dokumentera är klientens bransch, företag och 

verksamhet. Branschinformation som är relevant att dokumentera är företaget, ekonomiska 

regelverk, rättsliga regelverk, historisk utveckling, nuvarande organisationsstruktur och 

verksamhetsstruktur. Dokumentationen innehåller även information om styrelsen och 

företagsledningen, samt eventuella dotterbolag, distrikt, avdelningar, huvudleverantörer, kunder, 

konkurrenter, bankirer och ombud (Porter, et al, 2008). Porter, et al, (2008) lägger vikt på interna 

och externa faktorer som påverkar klienten. Se tabell 2. 

 

 
Tabell 2. Interna och externa faktorer som påverkar företag (Porter, et al, 2008). 
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3.5. Planering av granskning 

Inledningsvis dokumenterar och planerar revisorer i vilken bransch klienten är verksam, vilka 

risker som är förknippade med branschen och verksamheten, samt specifika risker för klienten. 

Revisorerna planerar vilket arbete som ska utföras, när det ska utföras och vem som ska utföra 

det, vidare vilka påståenden som ska granskas, hur påståenden ska granskas och vilka underlag 

som ska testas (Porter, et al, 2008; Carrington, 2010). 

 

Resultatet av den översiktliga analytiska bedömningen påverkas av revisorns förståelse av 

klienten och klientens interna redovisningskontroller. Revisorn beslutar hur varje 

granskningspåstående ska testas om det ska ske genom överrensstämmelse eller 

substansgranskning, samt vilka procedurer som ska genomföras i granskningen (Porter, et al, 

2008). 

 

Revisorn ska i planeringen ta hänsyn till kunskap om verksamheten, förståelse av 

redovisningssystemet, system för intern kontroll, omständigheter samt övergripande analytisk 

granskning (Porter, et al, 2008; FAR, 2006). De vanligaste typerna av analytisk granskning är 

trendanalys, nyckeltalsanalys och rimlighetsanalys (Carrington, 2010). Genom analytisk 

granskning analyserar revisorerna sambandet mellan bokförda värden, finansiella värden och 

icke-finansiella värden. Resultat har sannolikt påverkat karaktären, tidpunkten och omfattningen 

av de granskningsåtgärder som utförs för substansgranskning av dessa saldon (Porter, et al, 

2008). 

 

ISA 500 Revisionsbevis, visar ett direkt samband mellan revisionsförfarande, revisionsbevis och 

revisorernas yttrande. Genom granskningen tydliggör revisorn risker för felaktigheter och ökar 

förståelsen för klientens verksamhet i planeringsfasen inför revisionen (Carrington, 2010). 

Planeringen måste försäkra att den inneboende risken bedöms korrekt, att kontrollrisken 

utvärderas ordentligt och tillräckligt med lämpliga substansgranskningar utförs för att 

upptäcktsrisken och revisionsrisken minskas till den nivå som är önskvärd för revisorn (Porter, et 

al, 2008). 
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3.6. Väsentlighet vid planering och utförande, ISA 320 

Revisorns övergripande mål under genomförandet av revisionen i de finansiella rapporterna är att 

med rimlig säkerhet uttala sig om finansiella rapporter i sin helhet är fria från väsentliga 

felaktigheter, oavsett om felaktigheterna beror på oegentligheter eller fel. Sedan ska revisorn 

uttala sig om de finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden är upprättade enligt gällande 

ramverk för finansiella rapporter (ISA 320 p. A1). 

 

Definitionen av väsentlighet är, enligt ISA 320 Väsentlighet vid planering och utförande av en 

revision, det eller de belopp som fastställs av revisorn med syfte att hitta en lämpligt låg 

väsentlighetsnivå. En lämpligt låg väsentlighetsnivå minskar sannolikheten att summan av 

oupptäckta felaktigheter överstiger väsentlighetsnivån för helheten av de finansiella rapporterna 

(ISA 320 p. A1). Revisorns fastställande av väsentlighetsnivåerna är en fråga om professionell 

bedömning (Iselin och Iskandar, 1996). Bedömningen påverkas av revisorns uppfattning om det 

behov av finansiell information som användarna av de finansiella rapporterna har (ISA 320 p. 4). 

 

Revisorerna ska bestämma vad som är och inte är väsentligt och det är en fråga om professionellt 

omdöme (Brennan och Gray, 2005; Sterner, 2008). Det professionella omdömet baseras till stor 

del på revisorns erfarenhet, men även på sunt förnuft, magkänsla och kunskap (Claesson, et al, 

2008). En redovisningspost kan vara betydande med hänseende till sin storlek eller till sin natur. 

Väsentlighet måste beaktas utifrån finansiella uttalanden som helhet och enskilda kategorier av 

transaktioner, saldon samt annan information (Porter, et al, 2008). Väsentlighetsnivåerna bestäms 

från fall till fall och varierar stort mellan revisorer, mellan företagen, men även hos samma 

revisor över olika tidsperioder (Wolk, Dodd och Rozycki, 2008). 

 

Revisorn har inga direkta riktlinjer för bedömningen om något är väsentligt eller inte, den 

professionella bedömningen är ett viktigt verktyg (Iselin och Iskandar, 1996). Det finns inga 

fasta regler eller normer för väsentlighetsbedömningen (DeZoort, et al, 2003). Den acceptabla 

väsentlighetsnivån bestäms i planeringsfasen och sätts därför individuellt för varje uppdrag för 

att inte missa väsentliga poster (FAR, 2006; Carrington, 2010). 

 

Vid planeringen av revisionen bedömer revisorn storleken på felaktigheter som ska betraktas 

som väsentliga. Väsentlighetsbedömningarna utgör grunden för att: 

 bestämma riskbedömningens karaktär, omfattning och tidpunkt, 

 identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter och 

 bestämma fortsatta granskningsåtgärders karaktär, omfattning och tidpunkt 

(ISA 320 p. 6). 

 

Felaktigheter som understiger väsentlighetsbeloppet, enskilt eller sammantaget, betraktas inte 

nödvändigtvis som oväsentligt. Omständigheterna kring vissa felaktigheter kan medföra att 

revisorn bedömer dem som väsentliga, trots att beloppen understiger det fastställda 

väsentlighetsbeloppet. Utformas granskningsåtgärderna på ett sätt att de inte fångar in 

felaktigheter som endast är väsentliga på grund av sin karaktär, överväger revisorn inte bara 

storleken på, utan också karaktären på felaktigheter som inte har rättats och de särskilda 

omständigheterna kring deras förekomst (ISA 320 p. 6 2st). 
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Arbetsväsentlighet är det eller de belopp som understiger väsentlighetsbeloppet för särskilda 

transaktionsslag, konton eller upplysningar (ISA 320 p. 9). Arbetsväsentlighet bestäms på ett 

sådant sätt att sannolikheten för att summan av icke rättade och oupptäckta felaktigheter i 

transaktionsslaget, kontot eller upplysningen sammanlagt överstiger väsentlighetsnivån för 

transaktionsslaget, kontot eller upplysningen, minskas till lämpligt låg nivå (ISA 320 p. A12). 

 

Finns det särskilda omständigheter för det aktuella företaget där vissa transaktionsslag, konton 

eller upplysningar kan misstänkas innefatta felaktiga belopp som understiger väsentlighetsnivån 

för de finansiella rapporterna som helhet och rimligtvis kan förväntas påverka det ekonomiska 

beslut som användaren fattar utifrån besluten, ska revisorn fastställa en väsentlighetsnivå som 

ska tillämpas på transaktionsslag, konton eller upplysningar (ISA 320 p. 10). 

 

Arbetsväsentligheten fastställs i syfte att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter och 

fortsatta granskningsåtgärders karaktär, omfattning och tidpunkt (ISA 320 p. 11). Fastställandet 

av arbetsväsentlighet är inte en enkel mekanisk beräkning och kräver professionellt omdöme. 

Det påverkas av revisorns förståelse för klientens verksamhet, som uppdateras under 

riskbedömningen och av karaktären på och omfattningen av felaktigheter som har identifierats 

under tidigare revisioner och därmed av revisorns förväntningar om felaktigheter under den 

aktuella räkenskapsperioden (ISA 320 p. A12). 

 

Gränsen mellan utförandet av en oren och ren revisionsberättelse är den acceptabla 

väsentlighetsnivå som revisorn sätter för att hitta ett mått på den nivå av vad som ska granskas. 

Det är orimligt att granska all information för att hitta alla fel och avvikelser, vilket dessutom 

skulle kräva mycket tid och resurser (Deegan och Unerman, 2011). Sätter revisorn för hög 

acceptansnivå finns det risk att fel och avvikelser inte upptäcks, vilket inte är acceptabelt för 

användarna av årsredovisningarna (Carrington, 2010). 

 

Sätts väsentlighetsnivåerna lågt ökar revisorns arbete för att inhämta bevis och försäkra sig om 

att nivåerna inte överstigs. När nivåerna är lägre kommer fler felaktigheter att överstiga 

gränserna och klassas som väsentliga felaktigheter. Lägre väsentlighetsnivåer tyder på att 

revisorn anser att den inneboende risken och kontrollrisken är höga. Vid lägre satta 

väsentlighetsnivåer behöver revisorn genomföra en utförlig och omfattande granskning för att 

minska riskerna för felaktigheter och för att minska upptäcktsriskerna, detta för att försäkra sig 

om att väsentlighetsnivåerna inte överstigs (Porter, et al, 2008; Iselin och Iskandar, 1996). 

 

För nystartade företag sätter revisorn en lägre acceptabel väsentlighetsnivå. Det finns olika 

lämpliga baser för beräkningen av väsentlighet, till exempel årets vinst före skatt, genomsnittligt 

resultat över en period, totala intäkter och totala tillgångar. Revisorerna kan efter granskningen 

av urvalet av transaktioner statistiskt räkna ut uppskattade avvikelser i förhållande till avvikelser 

som har hittats (Carrington, 2010). 

 

Efter utförd granskning kan revisorn gå tillbaka för att justera den acceptabla väsentlighetsnivån 

(Carrington, 2010; Vorhies, 2005; Iselin och Iskandar, 1996). Eftersom revisorn samlat på sig 

mer information och kunskap om klientens verksamhet genom granskningen innebär det att 

revisorn kan utföra en mer rimlig uträkning av vad som är en acceptabel väsentlighetsnivå för 

företaget (Carrington, 2010). Väsentlighetsnivån beaktas under hela revisionen (ISA 320 p. A1). 

Beslutet om fastställande av den acceptabla väsentlighetsnivån är baserat på revisorns 

professionella omdöme och aptit på risk (Carrington, 2010; FAR, 2006).  
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I ISA 320 Väsentlighet vid planering och utförande av en revision, fastställs att det krävs 

professionell bedömning för att fastställa väsentlighet. Vid väsentlighetsbedömningen av de 

finansiella rapporterna som helhet är en vanlig utgångspunkt att tillämpa en procentandel av ett 

valt referensvärde som används som väsentlighetstalet. 

 

Följande faktorer påverkar valet av ett lämpligt referensvärde: 

 De finansiella rapporternas beståndsdelar, 

 Om det finns poster som uppmärksammas extra av användarna av de finansiella 

rapporterna, 

 Företagets karaktär, placering i livscykeln, bransch och ekonomisk miljö, 

 Referensvärdets relativa volatilitet (ISA 320 p. A3). 

 

Referensvärden som anses vara lämpliga beroende på företagets omständigheter är olika 

kategorier av redovisat resultat, till exempel vinst före skatt, summa intäkter, bruttovinst och 

totala kostnader, summa eget kapital eller substansvärde (ISA 320 p. A4). Den procentsats som 

är utvald att tillämpas för väsentlighetsnivån i revisionen kräver professionellt omdöme. Det 

finns ett förhållande mellan vald procentsats och valt referensvärde; en procentsats som är 

baserad på vinst före skatt anses vara olämplig att tillämpa på totala intäkter (ISA 320 p. A7). 

 

De primära användarna av finansiella rapporter från offentliga företag är oftast lagstiftare och 

tillsynsmyndigheter. Dessutom är ofta finansiella rapporter från offentliga företag underlag för 

beslut som inte alltid är av ekonomisk natur, vilket påverkar revisorns väsentlighetsbedömning. 

Fastställandet av väsentlighet för de finansiella rapporterna som helhet vid en revision av 

finansiella rapporter från företag i den offentliga sektorn påverkas av lagar och andra 

författningar, samt av det informationsbehov lagstiftare och allmänheten har av det offentliga 

företaget (ISA 320 p. A2). För offentliga företag finns det bestämmelser i ISA 320 p. A9 

Väsentlighet vid planering och utförande av en revision, om lämpliga referensvärden för 

verksamheten, vilka är totala kostnader eller nettokostnader. Innefattar det offentliga företagets 

verksamhet att förvalta offentliga tillgångar kan tillgångsposten vara ett lämpligt referensvärde. 
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3.7. Granskning av företag 

Granskningen används för att ge bevis för samband hos olika kontobalanser. Fokus på 

granskningen ligger där det är stor risk för väsentliga fel. Revisorn ska bestämma 

granskningsåtgärders karaktär, omfattning och tidpunkt (ISA 320 p. A1). Det som avgör vad som 

är viktigt att granska är relevans, tillförlitlighet, tillgänglighet, aktualitet och kostnad (Porter, et 

al, 2008). Enligt god revisionssed ska revisorn anmäla alla misstankar om bokföringsbrott och 

om klientens årsredovisning upprättats försent efter räkenskapsårets slut (FAR, 2006). 

 

“Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver.” 

5§ Revisionslagen, 1999:1079; Kap 9 3§ Aktiebolagslagen 2005:551 

 

Granskningen utförs i tre olika steg: bedömning av finansiella rapporteringssystem, testa 

styrkorna i den interna kontrollen, samt testa beloppen i bokslutet och andra upplysningar 

(Porter, et al, 2008). Bedömningen av finansiella rapporteringssystem utförs för att revisorn ska 

erhålla en ökad förståelse för vad som rapporteras och används i systemet hos klienten, vidare 

hur det omvandlas till siffror i bokslutet (Porter, et al, 2008). 

 

En annan bedömning av systemen ska utföras för att identifiera systemets styrkor och svagheter 

(Porter, et al, 2008). Revisorerna genomför tester av den interna kontrollen. Revisorerna testar 

om de anställda följer uppsatta kontrollregler och om kontrollsystem fungerar korrekt, för att 

fastställa tillförlitlighet och relevans i kontrollerna (Porter, et al, 2008; Carrington, 2010). Där 

klienten har en bra och fungerande intern kontroll kan revisorn istället lägga mer fokus på 

granskning av den interna kontrollen och mindre på substansgranskning av enskilda 

transaktioner (Porter, et al, 2008; Carrington, 2010). Det sista som ska vara med i granskningen 

är att testa beloppen i bokslutet och andra upplysningar, vilket utförs genom olika 

granskningsmetoder (ISA 520) för att fastställa sanning och rättvisa av bokslutet (Porter, et al, 

2008). 

 

När revisorer stöter på större uppdrag och klienter, kan revisorerna erhålla hjälp från specialister 

inom byrån för att den uppdragsansvarige revisorn ska vara säker på att det inte finns väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen. Exempel på specialister är skattespecialist, corporate finance 

specialist, redovisningsspecialist, IT-specialist, miljörevisor och juridisk expert (FAR, 2006). 
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3.7.1. Granskningsmetoder 

Substansgranskning är en granskningsmetod för att värdera företagets årsredovisning både 

genom detaljgranskning och analytisk granskning (ISA 520). Substansgranskning är den 

granskning som direkt kontrollerar innehållet i aktuella konton, transaktioner och kontobalanser 

(Porter, et al, 2008; Carrington, 2010). 

 

Granskningsåtgärder för att inhämta revisionsbevis är inspektion, observation, förfrågan och 

bekräftelse, beräkning samt analytisk granskning (Carrington, 2010): 

 Inspektion innebär att granska materiella tillgångar, fysiska tillgångar, dokument eller 

bokföringsposter. 

 Observation innebär att betrakta åtgärder eller process som utförs av andra. 

 Förfrågan och bekräftelse innebär att muntligen eller skriftligen inhämta information som 

företaget har. 

 Beräkning innebär att själv utföra beräkningar eller kontrollera beräkningar som företaget 

har som underlag till redovisningen. 

 Analytisk granskning innebär att analysera trender och nyckeltal för att avgöra 

rimligheten i redovisade belopp. Den analytiska granskningen lyfter fram samband 

mellan data av både finansiell och icke-finansiell struktur. 

 

Detaljerad granskning innebär att revisorn jämför förväntade belopp med faktiskt bokförda 

belopp i klientens huvudbok. Revisorn gör en direkt observation av underlag och transaktioner 

som finns hos klienten, samt det som är förväntat att finnas hos klienten enligt upplysningar som 

samlats in från bland annat banker och leverantörer. Revisorn testar om alla transaktioner faktiskt 

har utförts och om det har utförts på ett korrekt sätt med rätta uppgifter. Är det ett konto med 

många transaktioner granskar revisorn endast ett urval för att uppnå en rimlig grad av säkerställd 

felfrihet. I den detaljerade granskningen är det även vanligt att genomföra en avstämning av 

kundreskontran och leverantörsreskontran mot huvudboken, samt att säkerställa om 

kundfordringarna är verkliga och säkra fordringar (Carrington, 2010). 
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3.8. Dokumentering efter granskningen 

Revisorer dokumenterar planeringen inför, under och efter revisionen. Revisorer dokumenterar 

vilka påståenden och metoder som har använts samt vilka resultat det medfört och om 

revisorerna har noterat några avvikelser (Carrington, 2010). Revisionsbeviset ska innehålla 

varför, hur, när, av vem och var bevisen samlades in. Syftet med dokumenteringen är att 

informera om kostnader i verksamhetens styrning, art och omfattning. Dessutom ska resultatet av 

revisionen, brister som upptäckts i redovisningssystemet samt andra frågor av intresse informeras 

om i dokumenteringen (Porter, et al, 2008). Dokumenteringen är avgörande för RN och 

domstolen som ska avgöra om revisorn har utfört granskningen enligt god sed och gällande 

regler (Carrington, 2010). Revisorn ska utvärdera hur eventuella felaktigheter som inte rättats 

påverkar finansiella rapporter och revisorns uttalande i rapporten (ISA 320 p. A1). 

 

Rapporteringen som revisorerna utför är främst riktad mot företagsledningen och intressenter, 

vilket oftast sker i form av en revisionsberättelse (Porter, et al, 2008; Carrington, 2010). Revisorn 

ska lämna en revisionsberättelse till företagsledningen och intressenterna för att framföra 

eventuella anmärkningar och påpekanden, samt ställningstagande till sanningen och rättvisan i 

klientens finansiella rapporter (Porter, et al, 2008). Revisionsberättelsen ska, tillsammans med 

eventuella anmärkningar och påpekanden, rapporteras och sparas i protokoll som förvaras hos 

klienten (34§ Revisionslagen, 1999:1079). Efter granskningen och dokumentationen kan 

revisorerna ge råd om hur redovisningssystemet och interna kontroller hos klienten kan förbättras 

(Porter, et al, 2008). 
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4. Teori 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I detta kapitel presenteras de teorier som är relevanta för studien, vilka är professionsteori, 

institutionell teori samt strukturomdömesdebatten. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1. Professionsteori 

Professionalitet kommer från divisionen av arbete och att kraften bakom professionalitet kommer 

från möjligheten att exkludera andra från den tekniska och legala aspekten av sitt arbete. 

Därigenom möjliggörs att de egna färdigheterna ger upphov till materiella och symboliska 

belöningar (Larson, 1977). 

 

Det finns två kategorier av attribut när det kommer till att bli betraktad som en profession och 

dessa är innehåll och kontroll. Innehåll innefattar erfarenhet, kunskap, färdigheter, etik och 

handlingar hos medlemmen. Kontroll handlar om institutionell eller disciplinär kontroll 

(förening, behörighet, kunskapsöverföring, uppföranderegler och övervakning) av professionella 

utövningar utförda av professioner. En profession är professionell därför att den är 

institutionaliserad: professioner blir professioner när de är en del av professioner som utgör, 

definierar och kontrollerar professionell utövning (Noordegraaf, 2007). Parson (1964) betonar i 

sin definition av en profession formell utbildning, demonstrerbar skicklighet att tillämpa denna 

och institutionella mekanismer som garanterar att kompetensen används på ett socialt 

ansvarsfullt sätt. 

 

Påståenden om kunskap och uppvisande av lämpligt beteende är två viktiga faktorer i 

förklarande av professionalism. En person som är professionell, är en individ som är medlem i en 

profession och är licenserad att utöva den typen av verksamhet som professionen ägnar sig åt. 

Den professionella individen definieras genom sitt medlemskap och efterlevnad av professionens 

regler och standarder (Grey, 1998). 

 

Cooper och Robson (2006) talar om att professionella firmor, som stora revisionsbyråer, är 

viktiga för professionalism och att det är viktiga platser där redovisningspraxis standardiseras 

och regleras, där redovisningsregler och normer omsätts i praktiken, där professionella identiteter 

förmedlas, bildas och omvandlas samt där viktiga föreställningar om styrning och ledning på 

personlig, professionell och företagsnivå överförs. 

 

Professionsteorin talar om att vara professionell, är en typ av socialisering, det är en komplex 

process av att medvetet eller inte ta till sig formella och informella normer (Anderson-Gough, 

Grey och Robson, 2002). De professionella organisationer som medlemmarna tillhör formar 

egna normer och värderingar som medlemmarna hänför sig till, samt hur medlemmarna själva 

identifierar sig som professionella (Anderson-Gough, Grey och Robson, 1998; Grey, 1998). 
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Den interna kontrollen mellan professioner (Noordegraaf, 2007), samt socialiseringen och själva 

organisationen, garanterar att normerna inom professionen efterföljs (Brante, 2005). Den interna 

kontrollen inom de professionella grupperna garanterar att normerna efterföljs, därmed behövs 

ingen extern kontroll av någon utanför den professionella gruppen. Extern kontroll av någon 

utomstående skulle inte fungera, eftersom endast de professionella innehar den kunskap som 

behövs för att utvärdera utövandet av professionalitet (Brante, 1988). 

 

Det är viktigt för legitimitet av revisorsprofessionen och revisionsbyråerna, att revisorer ses som 

bärare av kunskaper och standarder som finns i professionen (Grey, 1998). 

 

4.2. Institutionell teori 

Institutionell teori förklarar hur organisationer påverkas av sin omgivning som består av andra 

organisationer och hur organisationer följer regler, både formella och informella, snarare än att 

välja ett rationellt sätt att handla (Eriksson-Zetterquist, 2009), samt att detta beteende bidrar till 

ökad legitimitet för organisationen (Deegan och Unerman, 2011). 

 

I institutionell teori betonas att organisationer befinner sig i institutionella ramverk vilka formar 

organisationens mål och medel (Eriksson-Zetterquist, 2009). De organisatoriska strukturer och 

processer som är gemensamma för hela branschen är i fokus i den institutionella teorin och de 

sträcker sig över funktionsgränser och geografiska gränser (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

 

Den formella strukturen hos organisationer har länge antagits varit utvecklad för att svara på de 

krav som kommer från organisationens arbetsaktiviteter (Eriksson-Zetterquist, 2009). Den 

formella strukturen bidrar dock snarare med legitimitet till organisationen genom att den speglar 

de myter som finns i organisationens institutionella omgivning. Den formella strukturen handlar 

snarare om att anpassa sig till institutionaliserade regler, än att samordna och kontrollera olika 

aktiviteter i organisationen (Meyer och Rowan, 1977). 

 

Många delar i den formella strukturen är starkt institutionaliserade och de fungerar som myter, 

till exempel myter om professioner. Myter institutionaliseras genom lagstiftning, fackets krav 

och den allmänna opinionen och organisationer kan därmed ta dem till sig. Organisationer 

utvecklar sin formella struktur för att bli lika till formen (isomorfa), eftersom de strävar efter att 

förverkliga samma myt. Skulle en organisation välja att inte ta till sig myterna kommer de att 

framstå som avvikande och möjligen också icke-legitima (Meyer och Rowan, 1977). 

 

Genom att organisationer är isomorfa kan organisationer vara framgångsrika och överleva, de 

anses vara legitimerade av de omgivande institutionerna. Att organisationer arbetar för att 

anpassa sig till omvärldens myter och på det sättet skaffa sig legitimitet, blir därför centralt i 

organisering. Genom att organisationer eftersträvar att uppfylla myterna skyddar 

organisationerna sig mot att anses vara irrationella och ökar därmed det moraliska och finansiella 

stödet från externa resursgivare (Meyer och Rowan, 1977). 
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Det finns två dimensioner i institutionell teori, dessa är isärkopplande och isomorfism (Deegan 

och Unerman, 2011) vilka förklaras härnäst. 

 

Isärkopplande beskriver hur den formella strukturen kopplas isär, dvs. delvis separeras från det 

som görs i praktiken. Resultatet av isärkopplande blir att organisationen blir två olika 

organisationsstrukturer. De formella strukturerna blir de som lätt ändras när normer, lagar eller 

moden förändras. Den andra organisationsstrukturen används för att samordna det människor gör 

i en organisation (Eriksson-Zetterquist, 2009). Glassman (1973) menar att löskoppling ökar 

sannolikheten att en organisation svarar på alla de små förändringar som kommer genom 

omgivningen och kan därigenom leva vidare. Det ger även organisationer en större 

anpassningsförmåga gentemot de förändringar som sker i omgivningen.  

 

Homogeniseringen av organisationerna uppstår genom strukturering av organisationsfält 

(DiMaggio och Powell, 1983). Begreppet organisationsfält används för att belysa det faktum att 

omgivningen skapas av och skapar organisationer, där begreppet isomorfism används för att ge 

förståelse för hur organisationer tenderar att bli alltmer lika varandra i formen (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Fältet lägger fokus på organisationer och deras omgivning samt visar hur 

relationer mellan organisationer ger upphov till olika processer och meningsskapande aktiviteter 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Genom organisationers interaktion på fältet kan de bli lika varandra 

i formen. De påverkar varandra genom kulturella och normativa processer, även de som inte har 

direkt kontakt med varandra (Strang och Meyer, 1993). 

 

Genom tillhörighet i ett fält får organisationerna den legitimitet som krävs för att de ska kunna 

skaffa sig kompetent arbetskraft och andra resurser som krävs för deras överlevnad. Inom fältet 

är det de största medlemmarna som stöds, eftersom dessa organisationer har organiserat fältets 

regler och dessutom haft makten att genomdriva reglerna (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

 

Isomorfism definieras som: 

“a constraining process that forces one unit in a population to resemble other units 

that face the same set of environmental conditions.” 

DiMaggio och Powell, 1983 s. 149 

 

De mekanismer som påverkar organisationer på ett givet fält och bidrar till institutionaliseringen 

är: 

 Tvingande isomorfism: när trycket att efterlikna omgivningen kommer från lagar och 

regler. 

 Mimetisk isomorfism: när trycket att efterlikna omgivningen kommer från att efterlikna 

en annan institution, samt 

 Normativ isomorfism: när trycket att efterlikna omgivningen kommer från normer, 

värderingar eller förväntningar, (DiMaggio och Powell, 1983). 

 

De tvingande krafterna kommer från politiska påtryckningar och statens sätt att bidra med 

reglerande översikter och kontroller. Staten utgör därmed en stark organisation på fältet eftersom 

den påverkar både genom lagstiftning och genom att den kan få eftertraktade resurser av andra 

organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
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Mimetiska/imiterande krafter innefattar vanemässiga, förgivettagna svar på osäkra situationer. 

Osäkerhet är en situation som driver organisationer att imitera andra organisationer eftersom 

genom imitation av organisationer som verkar vara mer framgångsrika slipper organisationen 

som är mindre framgångsrik hitta på ett eget sätt att lösa sitt problem på (Eriksson-Zetterquist, 

2009). Mimetiska krafter uppkommer också i form av att organisationer imiterar andra 

organisationer eller förbättrar de institutionella rutinerna hos andra organisationer, ofta genom att 

få konkurrensfördelar i form av legitimitet (DiMaggio och Powell, 1983). 

 

Normativa krafter kommer från inflytandet från professioner och utbildningar, som påverkar vad 

som är rätt beteende. Profession talas om i institutionell teori som ett visst yrkes medlemmars 

gemensamma ambition att definiera vilka metoder och förhållanden som ska gälla för deras 

yrkesgrupp. Inflytandet från professioner handlar också om att skapa förståelse och legitimitet 

för sitt yrke (DiMaggio och Powell, 1983). De professionella socialiseras till att uppföra sig på 

samma sätt, klä sig på samma sätt och använda ett visst språk som de andra medlemmarna i 

professionen (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

 

Professioner utsätts också för tvingande och mimetiska krafter eftersom staten har ett stort 

inflytande över deras aktiviteter samt att medlemmar i samma profession imiterar varandra 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). 

 

4.3. Strukturomdömesdebatten 

Det är svårt att balansera en stark struktur med användandet av ett professionellt omdöme, detta 

dilemma kallas för “strukturomdömesdebatten” (Power, 2003; Broberg, 2013). Dilemmat 

handlar om olika uppfattningar om hur stor del av revisionsprocessen som ska vara strukturerad 

respektive hur stort utrymme som ska lämnas åt revisorns professionella omdöme (Smith, et al, 

2001). Vid en mer omdömesbaserad revisionsprocess lämnas det också ett större utrymme för 

flexibilitet (Broberg, 2013). Strukturomdömesdebatten inom revision reflekterar praktikers 

bekymmer för den optimala utformningen av tekniska procedurer (Power, 2003), som 

revisionsprocessen. 

 

Revisionsmetodiken strukturerar revisionsprocessen i flera steg och komponenter, vilka är 

planering, beslut och mål. Den bestämmer också vad som ska genomföras för att uppfylla dessa 

steg och komponenter. Revisorn följer en förutbestämd struktur uppbyggd på etablerade 

standarder och checklistor, vilka kan vara fulla av fördomar eller inte ha en opartisk förståelse 

(Kosmala MacLullich, 2001). 

 

Företag och professionella institut arbetar för att standardisera revisionsprocessen. Trots detta 

finns det tydliga skillnader i stil och tillämpning av granskningsrutiner i revisionen (Power, 

2003). Stora revisionsbyråer justerar ständigt sina revisionsprocesser och försöker balansera en 

formell, försvarbar, ekonomisk och hanterbar struktur för revisionsprocessen som även 

innehåller den självständighet som återfinns i revisorns omdöme (Power, 2003). 
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Bedömning slutar ofta där struktur slutar. Vid en kontinuerlig standardisering av 

revisionsspraktiken riskeras en framkallning av autonomisering av omdöme och en avgränsning 

av omdömets räckvidd. Förekomsten av standarder och riktlinjer kräver dock ett betydande 

omdöme från revisorns sida gällande att förstå klientens situation och att förhålla sig till 

detaljerade regelverk i revisionsprocessen (Kosmala MacLullich, 2001). 

 

Struktur behöver inte avstanna bedömningen, utan kan omfördela och omdirigera det åt ett 

speciellt håll i revisionen, det vill säga att struktur tillhandahåller en viss vägledning och 

fungerar som ett riktmärke för beslut, men lämnar den slutgiltiga utformningen av beslutet till 

den enskilda individen (Kosmala MacLullich, 2001). 

 

Cushing och Loebbecke (1986) bedrev en studie där de studerade policyhandböckerna hos tolv 

stora noterade revisionsbyråer. Resultatet av studien visade stora skillnader mellan byråerna 

gällande graden av struktur i deras revisionsmetoder. Cushing och Loebbecke (1986) konstaterar 

att alla de undersökta revisionsbyråerna lade stor vikt på frågeformulär gällande planering och 

intern kontroll före starten av revisionsarbetet, men att byråerna efter det kunde kategoriseras 

som högstrukturerade, semi-strukturerade, delvis strukturerade och ostrukturerade. 

 

Kategorierna på vardera sidan av spektrumet karaktäriseras av: 

 kvantifiering av revisionsrisken; detaljerad och omfattande vägledning, vidareförande av 

revisionsbeslut från revision till revisionsbyråns mitt; och 

 ingen specificering av detaljnivån, integration eller kvantifiering. 

 Därmed kunde en korrelation mellan ett högstrukturerat företag och minskade 

möjligheter att använda ett professionellt omdöme bekräftas (Cushing och Loebbecke, 

1986). 

 

Revisorer på revisionsbyråer som var mindre strukturerade tenderar att förstå hur olika steg i 

revisionsprocessen hör ihop och löper inte lika stor risk att förbise relevant information i samma 

utsträckning som revisorer på mer strukturerade revisionsbyråer (Kosmala MacLullich, 2001). 

Revisorer som använder mer strukturerade revisionsprocesser tenderar att fokusera mer på det 

som är bekant, konkret och strukturerat, det vill säga kvantitativa delar. Revisorer som använder 

mindre strukturerade revisionsprocesser fokuserar inte på någon viss del, utan använder både 

kvantitativa och kvalitativa delar i samma utsträckning (Smith, et al, 2001). 

 

Trenden för ökad struktur syns tydligt i det förstärkta behovet för företagen att kontrollera sin 

produktkvalitet och detta i linje med utvecklingen att se revision som en affärsrörelse (Power, 

2003). Strukturomdömesdebatten diskuteras också i termer av kostnadseffektivisering och att 

sköta revision som en affärsverksamhet (Power, 2003). McNair (1991) diskuterar problemet med 

kostnadseffektivisering och kvaliteten på revisionen som revisorer måste hantera i sitt arbete, 

vilket de får uträtta genom tidsbudgetering och rapportering. Kompromissen mellan 

kostnadseffektivisering och revisionskvalitet som revisorn gör sker dolt för utomstående och 

syns inte i den färdiga granskningen. Kostnad-kvalitetsdebatten är djupt rotad i kontrollsystemet 

av förvaltningen, där alla tryck för förändring är av ett ekonomiskt ursprung och där den interna 

legitimiteten av revisorer är formulerad för att stödja revision som en affärsverksamhet (Power, 

2003). 
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Revisionsprofessionen är starkt reglerad. Professionen och revisionsbyråerna har lagt stora 

mängder resurser på att utveckla standarder, revisionsverktyg, kontinuerlig yrkesutbildning, 

intern samt extern kvalitetskontroll. Revisorer följer ofta checklistor i sitt revisionsarbete och det 

behövs reflektion över nödvändigheten av ytterligare regleringar (Van der Veer, 2006). 

 

Humphrey och Moizer (1990) anser att den formella strukturen i revisionens planeringsprocess 

endast används för att legitimera revisorns auktoritet. Interna revisionsmallar är ett löst ramverk 

för utövandet av bedömning. Redovisningssystem fungerar i det stora hela mer som ett sätt att 

legitimera individer och organisatoriskt beteende än att stödja effektivt och rationellt 

beslutsfattande (Power, 2003). Revisionssystemet exporterar och importerar legitimitet, men den 

utsätts ständigt för förändringar där revisionens legitimitet hotas av en obalans mellan 

förväntningar om och inom systemet. Hoten ger upphov till påtryckningar för rationalisering, 

formalisering och insyn i revisionssystemet, vilket tydligt syns i de ökade standarderna och i de 

ökade tekniska riktlinjerna (Power, 2003). 

 

Sullivan (1984) talar om att kraven för finansiell rapportering är för komplexa för att tillförlitligt 

presenteras endast i kvantitativa termer och att en bildad revisors omdöme alltid kan vara 

nödvändig. Van der Veer (2006) anser att inte alla revisionsuppdrag kan lösas genom 

regleringar. Företag och deras revisorer ska bilda sig ett gott omdöme och utnyttja detta 

omdöme. Tillsynsmyndigheter borde se värdet i egna tankar hos företag och 

revisionsprofessionen (Van der Veer, 2006). 

 

Reglerande organ och revisorsprofessionen borde arbeta tillsammans vid framtagande av 

standarder eftersom det är i professionens och allmänhetens intresse att det tas fram 

gemensamma lösningar för Europa. Gemensamma lösningar ökar revisionskvaliteten i en 

principbaserad revision och därmed ökar också utrymmet för ett gott professionellt omdöme 

(Van der Veer, 2006). 
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5. Empirisk metod 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I detta kapitel presenteras studiens empiriska metod som innefattar metoder för 

datainsamlingen, etiska aspekter, urval och population, operationalisering, kritik mot studiens 

datainsamlingsmetod, samt bortfallsanalys. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1. Datainsamlingsmetod 

Syftet med denna studie är att förklara hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av 

klientens branschtillhörighet. För att hitta och förklara faktorer i bransch har studien tagit hänsyn 

både till befintliga teorier och tidigare forskning, samt analyserat faktorerna i förhållande till 

verkligheten med hjälp av insamlad primärdata från intervjuer och enkät. Studien utgår från 

flermetodsforskning för att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod (Bryman och Bell, 2011; 

Johannessen och Tufte, 2003). 

 

Primärdata har samlats in via förintervjuer, enkätundersökning, samt efterintervjuer. 

Förintervjuer har utförts genom intervjuer av auktoriserade revisorer för att erhålla en 

uppfattning om vilka faktorer som påverkar väsentlighetsbedömningen med hänseende till 

klientens branschtillhörighet. Vidare har studien baserats på en enkätundersökning bland 

auktoriserade revisorer för att besvara studiens forskningsfråga. Statistiska mätmetoder används 

för analys på datainsamlingen som studien sedan tagit fram slutsatser från. Till sist 

återkontaktades några av intervjupersonerna för uppföljning av analysen av enkätdatan. 

 

Denna studie har endast utförts som tvärsnitt vid en specifik tidpunkt (Johannessen och Tufte, 

2003; Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). Nackdelen med tvärsnitt är att studien inte tar 

hänsyn till utvecklingen över tid, vilket inte kan utföras om det sedan tidigare inte finns likadana 

eller liknande studier. Fördelen är att studien fokuserar och betraktar variationer och samband i 

det som undersökts vid en given tidpunkt (Johannessen och Tufte, 2003), vilket är syftet för 

denna studie. 

 

5.2. Etiska aspekter 

Studien har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna utgivna av Vetenskapsrådet (2002) 

och etiska aspekter som Bryman och Bell (2011) tar upp, samt förklarat nedan hur studien har 

förhållit sig till de fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskraven samt nyttjandekravet. 

 

Studiens syfte anses inte vara etiskt problematiskt i det avseendet att ingen information som 

krävdes av intervjupersonerna eller respondenterna för att fullfölja studien kan anses vara av 

känslig natur. Uppgifterna om intervjupersonerna och respondenterna har hanterats enligt 

principerna utgivna av Vetenskapsrådet (2002) och de har informerats om studien och villkoren 

för deras deltagande.  
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Informationskravet uppfylls genom att intervjupersonerna och respondenterna av enkäten 

informerades om studiens syfte, vad deras roll i studien var samt vad som gäller vid deras 

deltagande. Intervjupersonerna och respondenterna informerades om att deras deltagande var 

frivilligt och att de kunde välja att avbryta sin medverkan i studien (jmf Vetenskapsrådet, 2002; 

Bryman och Bell, 2011). 

 

Samtyckeskravet uppfylls genom att intervjupersonerna samt respondenterna tillfrågades om 

deras samtycke om deltagande i studien innan intervjun påbörjades, samt vid enkätens 

utskickande. Samtycke bads också om att spela in förintervjuerna (jmf Vetenskapsrådet, 2002; 

Bryman och Bell, 2011). 

 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att intervjupersonerna samt respondenterna informerades 

om att datan skulle behandlas konfidentiellt. Inga uppgifter som kan leda till att 

intervjupersonerna eller respondenterna identifieras har sparats eller redovisas i studien, endast 

mer allmänna bakgrundsfaktorer användes i studien. Inspelningar och transkriberingar lagras på 

ett sätt att det inte är tillgängligt för allmänheten och har i samband med studiens slutförande 

raderats (jmf Vetenskapsrådet, 2002; Bryman och Bell, 2011; Ejlertsson, 2005). 

 

Nyttjandekravet uppfylls genom att informationen som insamlats om intervjupersonerna och 

respondenterna har och avses att endast användas av studien. Informationen har i samband med 

studiens avslutande raderats (jmf Vetenskapsrådet, 2002; Bryman och Bell, 2011). 

 

5.3. Population och urval 

Ur en statistisk synvinkel är det viktigt att erhålla ett tillräckligt stort urval, som utgör en 

representativ del av den undersökta populationen, för att sedan dra generaliserade slutsatser 

(Jacobsen, 2002). Urvalet har genomförts genom att vända studien mot auktoriserade revisorer 

på revisionsbyråer i Sverige, eftersom auktoriserade revisorer förväntas besitta en bred erfarenhet 

och god kännedom om eventuella skillnader och faktorer i väsentlighetsbedömningen gällande 

klienternas branschtillhörighet. 

 

Förintervjuerna har utförts utifrån ett bekvämlighetsurval genom att endast rikta intervjuerna till 

auktoriserade revisorer i närområdet kring Norrköping. Syftet med förintervjuerna var inte att 

utgöra ett representativt urval för populationen, utan se samband i faktorer i bransch som kan 

påverka väsentlighetsbedömningen. Informationen från intervjupersonerna användes sedan inför 

skapandet av enkäterna, som hade för avsikt att vara representativt för populationen 

(Denscombe, 2009). 

 

De som valdes ut för förintervjuerna var auktoriserade revisorer i Norrköping, vilket enligt 

FAR:s sökbara medlemsregister var 37 stycken den 2014-03-05. Sju revisorer hade möjlighet att 

delta i förintervjuerna. Intervjupersonerna var en blandning mellan revisorer från Big 4 och 

mindre revisionsbyråer, samt både män och kvinnor med olika erfarenhet som auktoriserade 

revisorer. 
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RN:s medlemsregister anses vara det mest omfattande registret som finns över registrerade 

auktoriserade revisorer i Sverige. Enligt mailkontakt med RN 2014-03-05 fanns det 3137 

registrerade auktoriserade revisorer. Urvalet är den delen av populationen av alla auktoriserade 

revisorer som hade en mailadress registrerad hos RN. Nackdelen med att skicka ut enkäten till 

alla med en registerad mailadress gör att studien inte fångar in de revisorer som inte registrerat 

sin mailadress hos RN. Medlemsregistret kan även innehålla revisorer som inte längre är aktiva 

och registret kan sakna information om nyblivna auktoriserade revisorer (Djurfeldt, et al, 2010). 

Intervjupersonerna som redan har bidragit till studien i medverkandet av intervjuer togs bort från 

urvalet som möjliga respondenter för enkäten. För bortfallsanalys se 5.6. 

 

Efterintervjuerna vändes till intervjupersonerna som deltog i förintervjuerna. Syftet med 

efterintervjuerna var att hitta stöd till studiens analys, diskussion och slutsats. Tre 

intervjupersoner hade med kort varsel möjlighet att delta i efterintervjuerna. Intervjupersonerna 

var både män och kvinnor från olika stora byråer. 

 

5.4. Operationalisering 

Tillvägagångssätten för studiens utförande var förintervju, enkät och efterintervju (Bryman och 

Bell, 2011). Studien utformades på ett sådant sätt att den i framtiden ska kunna vara jämförbar 

med andra liknande studier vad gäller frågor och svarsalternativ (Johannessen och Tufte, 2003). 

Tillvägagångssätten förklaras nedan. 

 

Ett icke-slumpmässigt urval av branscherna utfördes genom ett bedömningsurval och studien 

kom fram till tio relevanta branscher. Förintervjuerna gav indikationer på vad de auktoriserade 

revisorerna ansåg vara riskabla och relevanta branscher. Bedömningen är olika från revisor till 

revisorn och individuella upplevelsen av riskabla branscher är i sig inte jämförbar. Revisorer har 

olika erfarenheter och olika referenser till vad de uppfattar som riskabelt, men de auktoriserade 

revisorerna kan ge sina individuella professionella åsikter. Utifrån den insamlade empiriska 

datan från förintervjuerna samt med information från referensramen utfördes ett avsiktligt urval 

av branscher som ansågs vara empiriskt relevanta och särskilt betydelsefulla för studien. De 

branscher som valdes ut var bygg, restaurang, bank- och finans, fastighet, detaljhandel (ej 

kapitalvaror), detaljhandel (kapitalvaror), tillverkning, IT, offentliga och föreningar (se enkäten i 

bilaga 4). 

 

Ett icke-slumpmässigt urval av faktorer som antogs påverka väsentlighetsbedömningen utfördes 

genom ett bedömningsurval och studien kom fram till 20 relevanta faktorer. Förintervjun gav 

indikationer på vad de auktoriserade revisorerna ansåg vara riskabla och relevanta faktorer att 

undersöka i studien. Porter, et al, (2008) och FAR (2006) har använts som källa för referensram 

till faktorer som är viktiga för väsentlighetsbedömningen (se tabell 2). Utifrån den insamlade 

empiriska datan från intervjuerna utfördes ett avsiktligt urval av faktorer som enligt teoretisk och 

empirisk relevans ansågs vara särskilt betydelsefulla för studien. De faktorer som valdes ut var 

varulager, kassa och bank, finansiering, ekonomisk stabilitet, materiella tillgångar, immateriella 

tillgångar, ägarstruktur, intern kontroll, pågående arbeten, snabb teknisk utveckling, lagstiftning, 

allmänna intressen, personalomsättning, råvaruberoende, valutaförändringar, 

omsättningshastighet, konkurrensförhållanden, marknadsstabilitet, konjunkturkänslighet och 

garantikostnader (se enkäten i bilaga 4).  
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5.4.1 Förintervjuns utformning 

Förintervjuer har utförts med auktoriserade revisorer för att bilda en uppfattning om revisorers 

åsikt om hur väsentlighetsbedömningen påverkas av klientens branschtillhörighet. Underlaget 

från intervjuerna med revisorerna har bidragit till utformningen av enkäten med syfte att öka 

validiteten och tillförlitligheten i studien (jmf Bryman och Bell, 2011). 

 

Intervjupersoner har en subjektiv bedömning. Bedömningen är olika från revisor till revisor. Den 

individuella upplevelsen om vad som är väsentligt beror på revisorernas olika erfarenheter och 

olika referenser till vad de uppfattar som riskabelt. De auktoriserade revisorerna har bidragit till 

studien genom att ge sina individuella professionella åsikter om vad de anser vara relevant vid 

väsentlighetsbedömningen. Utifrån den insamlade empiriska datan från intervjuerna utfördes 

avsiktliga urval som antogs vara empiriskt relevant och särskilt relevant för studiens syfte. 

 

Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder används för att tillhandahålla en mer 

fullständig bild och öka träffsäkerheten i datan (Denscombe, 2009). Intervjuerna som utfördes 

användes tillsammans med tidigare forskning som grund till utformandet av frågorna i enkäten. 

Intervjupersonernas svar har kommit till användning, vilket har varit relevant för studien (Kylén, 

2004; Eliasson, 2013). Vid intervjuerna där öppna frågor användes var det mer lämpligt att träffa 

revisorerna personligen för en intervju, eftersom det ger en personlig kontakt och det lättare 

skapas en förtrolig stämning. Intervjuerna har därför utförts på revisorernas arbetsplatser 

(Jacobsen, 2002). 

 

Intervjuerna utfördes med hjälp av en semi-strukturerad frågeguide tillsammans med ett antal 

fasta öppna frågor, men det fanns även utrymme för följdfrågor som baserades på vad 

intervjupersonerna svarat (Johannessen och Tufte, 2003; se bilaga 1). Den valda strukturen på 

frågeguiden är möjlig att replikera i framtida studier. Intervjufrågorna var begränsade och 

intervjun beräknades det en tidsåtgång på 30 minuter, inklusive följdfrågor. En semi-strukturerad 

intervju ger bättre flyt i diskussionen och möjliggör för intervjupersonerna att utveckla sina svar 

(Saunders, et al, 2009). Det tar även fram enskilda revisorers tolkning och mening i olika 

förhållanden av väsentlighetsbedömningen (Jacobsen, 2002). Efter genomförda intervjuer 

utfördes en sammanställning som skickades ut till intervjupersonerna för bekräftelse att den 

sammanställda datan representerar intervjupersonernas uttalanden på ett rättvisande sätt (Kylén, 

2004). Insamlade svar från intervjuerna validerade reliabiliteten genom att intervjupersonerna 

fick bekräfta att svaren inte hade missuppfattats (Eliasson, 2013). 

 

Genom kvalitativa intervjuer var avsikten att erhålla faktorer som revisorn är uppmärksam på i 

planeringen av granskningarna, för att sedan tolka och förklara betydelsen av faktorerna i 

branschtillhörigheten som påverkar väsentlighetsbedömningen (Johannessen och Tufte, 2003). 

Den kvalitativa datan från intervjuerna transkriberades samma dag som intervjuerna utfördes. 

Efter det genomfördes en sammanställning av transkriberingen för att senare kunna arbeta med 

en mer strukturerad text inför analyseringen av datan. Intervjupersonerna fick en kopia av 

sammanställningen, varpå några av intervjupersonerna önskade utföra några mindre justeringar 

på grund av felsägningar. Primärdatan påverkas av hur intervjupersonerna har uppfattat frågorna 

och situationen och för att försöka undvika intervjuareffekten ställdes huvudfrågorna av samma 

person på samma sätt till alla intervjupersonerna (Jacobsen, 2002). Utifrån den kvalitativa datan 

ökande kunskapen om hur revisorerna ser på hur väsentlighetsbedömningen påverkas av 

klientens branschtillhörighet.  
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Intervjufrågorna var uppbyggda med bakgrundsfrågor, frågor om branschspecialisering, frågor 

om väsentlighetsbedömningen med hänseende till branschtillhörighet, samt frågor om riskfyllda 

och svårbedömda branscher. För intervjuguiden se bilaga 1. Bakgrundfrågor som studien har 

använt i förintervjun är befattning, erfarenhet som auktoriserad revisor, vilken typ av företag de 

arbetar med, vilka branscher de anser att de har störst erfarenhet från samt om de har någon 

branschspecialisering. 

 

För att granska hur ofta förekommande det är med branschspecialisering, ställdes frågor om hur 

byrån hanterar uppdelningen av klienter och om byrån i uppdelningen tar hänsyn till 

branschtillhörigheten, samt hur ofta intervjupersonerna arbetar utför sin branschspecialisering 

och om detta påverkar svårigheten att utföra granskningen. Eftersom väsentlighet till stor del är 

en bedömningsfråga, samt att tidigare studier visar på att det saknas tydliga riktlinjer för 

väsentlighetsbedömningen, önskade studien kontrollera om detta var fallet även för 

intervjupersonerna i Sverige. Vidare efterfrågades intervjupersonernas uppfattning om hur stor 

påverkan och vilken betydelse branschtillhörigheten hade på väsentlighetsbedömningen, där 

intervjupersonerna svarade öppet på varför och i vilken utsträckning branschtillhörigheten 

påverkar väsentlighetsbedömningen. 

 

Intervjufrågorna fördjupades därefter ytterligare speciellt med inriktning på vilka faktorer i 

branschtillhörigheten som påverkar väsentlighetsbedömningen och om det skiljer sig mellan 

olika branscher. För att studien även skulle erhålla indikationer på vilka olika branscher som 

kunde vara relevanta att inkludera i studien frågades intervjupersonerna vilka branscher de ansåg 

är svårare att bedöma än andra och vilka branscher som generellt är mer riskfyllda än andra. 
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5.4.2. Enkätens utformning 

Studien har utfört en enkätundersökning bland revisorer för att pröva vilka faktorer som påverkar 

väsentlighetsbedömningen beroende på klientens branschtillhörighet. Enkäten skickades ut via 

mail genom ett nätbaserat enkätprogram, SurveyMonkey, till alla utvalda revisorer i Sverige. 

Med hjälp av datan från förintervjuerna utformades enkäten för att verifiera vilka relevanta 

faktorer som påverkar väsentlighetsbedömningen beroende på klientens branschtillhörighet. 

Enkäten upprättades sedan med hjälp av det nätbaserade enkätprogrammet. Det finns flera 

fördelar med att använda ett nätbaserat enkätprogram. En fördel är att spara tid på kodningen av 

datan som istället utförs automatiskt i enkätprogrammet. Enkätprogrammet sparar även datan i 

en databas tillsammans med kodningen av datan. En annan fördel är en ökad svarsfrekvens 

genom att använda en lättillgänglig enkät som respondenterna kan fylla i på Internet när det 

passar (Bryman och Bell, 2011). 

 

Enkäten skickades ut till flertalet respondenter för att kunna mäta och generalisera till en större 

utvald grupp. Enkäten var uppbyggd med frågor med syfte att mäta i vilken stor utsträckning 

revisorerna bedömer vilken påverkan olika faktorer har på väsentlighetsbedömningen beroende 

på klientens branschtillhörighet (se bilaga 4). Enkäten var uppbyggd på strukturerat sätt med 

frågor och likertskalor för att öka reliabiliteten (Kylén, 2004). 

 

En kontrollfråga lades in där respondenter fick ange sin titel, för att kontrollera om 

respondenterna var auktoriserade revisorer enligt studiens urval. Likertskalor är lämpliga för att 

mäta vilken grad respondenterna anser något. För att öka validiteten har enkäten även givit 

möjlighet att skriva kommentarer efter varje uppdelad branschfråga (Kylén, 2004). 

Faktoranalysen av empirin från enkäterna ökar förståelsen av vilka faktorer som fungerar bättre 

tillsammans och bidrar till att öka validiteten (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

 

Enkäterna ger jämförbarhet och förklaring av revisorers väsentlighetsbedömning av olika 

faktorer i branscher. Förintervjuerna och enkäterna ger en större förståelse och en mer fullständig 

bild av teorierna och tidigare forskning (Halvorsen, 1992). I enkäterna kontrollerades att alla 

frågor var ställda på samma sätt och alla alternativ på faktorer hade samma ordning och kodning 

i svarsalternativen. Genom användandet av ett nätbaserat enkätprogram kodades svaren 

automatiskt och därefter kontrollerades det att kodningen var likadan i alla likartade frågor. Efter 

avslutandet av enkätinsamlingen kontrollerades kodningen och inmatade svar för att verifiera att 

insamlad data var korrekt (Eliasson, 2013). 
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5.4.2.1. Beroende variabler 

 
Enkäten var uppbyggd för att inhämta kvantitativ data genom en fråga per bransch med flera 

delfrågor som besvaras med likertskalor. En uppdelning utfördes med två frågor per bransch; hur 

stor erfarenhet respondenterna anser att de har av respektive bransch och i vilken utsträckning de 

anser att de 20 olika faktorerna påverkar väsentlighetsbedömningen i respektive bransch. 

Likertskalorna kodades från 1 som representerade i en mycket liten utsträckning till 7 som 

representerade i mycket stor utsträckning och “ingen alls” som kodades till 0. Likertskalor är en 

vanlig typ av svarsalternativ vid frågor där respondenterna ombes att ange i vilken utsträckning 

respondenterna anser något. (Kylén, 2004). Genom att använda flertalet faktorer per bransch 

minskar inflytandet av mätfel (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

 

De beroende variablerna som användes i studien var komponenterna som togs fram i 

faktoranalysen för varje bransch (se tabell 3) utifrån respondenternas svar. Mer utförligt hur 

faktoranalysen utfördes anges i kapitel 6.2. Det användes 43 beroende variabler i studien som 

alla analyserades i de multipla linjära regressionsanalyserna. Tabell 3 presenterar alla de 

beroende variablerna som togs fram, samt i vilken bransch de togs fram i. 

 

Tabell 3. Beroende variabler. 
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5.4.2.2. Oberoende variabler 

 
De oberoende variabler som togs fram i studien var, kön, ålder, erfarenhet, branschspecialisering, 

branscherfarenhet samt byrå. De oberoende variablerna togs fram genom att ställa 

bakgrundsfrågor till respondenterna av enkäten, samt en fråga i anslutning till varje 

branschspecifik fråga. Bakgrundsfrågor i enkäten är nominalvariabler och kvotvariabler 

(Eliasson, 2013). 

 

Variabeln kön fastställdes genom att respondenterna fick ange kön som antingen man eller 

kvinna. Den kvalitativa nominalvariabeln kodades sedan om till 1 för man och 2 för kvinna. 

Ålder ställdes som en fråga där respondenterna fick ange sitt födelseår, denna kvantitativa 

kvotvariabeln omvandlades sedan till antal år för enklare hantering av datan i analysen. 

Erfarenhet angavs genom att respondenterna fick ange från vilket årtal de arbetat som 

auktoriserad revisor, denna kvantitativa kvotvariabeln kodades sedan om för att ange hur många 

års erfarenhet de haft som auktoriserad revisor för en enklare hantering i analysen av datan. 

 

Branschspecialisering fastställdes genom att respondenterna fick välja mellan tio olika fasta 

svarsalternativ eller ange ett eget svarsalternativ för att ange sin specifika branschspecialisering. 

Det resulterade i elva variabler för branschspecialisering. Respondenterna fick ange sin 

branscherfarenhet genom att inför varje branschspecifik fråga, nämligen för tio branscher, ange i 

vilken utsträckning de ansågs sig inneha erfarenhet inom den angivna branschen. Det resulterade 

i tio variabler för branscherfarenhet. Denna bedömning angavs ingen erfarenhet, mycket liten 

erfarenhet till mycket stor erfarenhet, en likertskala kodades från 0 till 7. 

 

Byrå fastställdes genom att respondenterna fick ange vilken byrå de arbetade på, 

svarsalternativen var KPMG, EY, PwC, Deloitte, Grant Thornton, Baker Tilly, BDO, SET Mazar 

och övrig byrå med kommentarsfält. Kvalitativa nominalvariabeln revisionsbyråerna kodades om 

från 1 till 9. Bakgrundsfrågorna om byråtillhörighet har använts som dummyvariabler i den 

statistiska analysen. För statistisk analys se avsnitt 6.2. Därefter sammanställdes även en 

dummyvariabel beroende på om byråerna tillhörde Big 4 eller inte; kodades 0 om byrån inte 

tillhörde Big 4 och 1 om byrån tillhörde Big 4. Därefter grupperades byråerna in enligt följande 

variabler: PwC, EY, KPMG och Deloitte, mellanstor byrå, egen byrå samt övrig byrå för att 

erhålla ett tillräckligt stort antal respondenter i vardera variabel för att kunna utföra statistisk 

analys. 

 

5.4.3. Efterintervjuns utformning 

Intervjupersonerna som deltog i förintervjuerna kontaktades igen per telefon för att följa upp det 

empiriska resultatet och de fick svara vad de ansåg om studiens resultat. Det empiriska resultatet 

presenterades och följande punkter presenterades i efterintervjuerna; interna faktorer, 

omvärldsfaktorer, balansposter, fastighetsbranschen, detaljhandelsbranschen, 

tillverkningsbranschen och IT-branschen. Fortsatta påståenden ställdes till intervjupersonerna för 

att verifiera deras tankar om resultatet på oberoende variabler; branschspecialisering, kön och 

ålder (se bilaga 8). 
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5.5. Kritik mot datainsamlingen 

Studien kunde haft fler intervjupersoner, en mer grundlig intervju för en ökad förståelse och fler 

förbestämda frågor för att kunna utföra en bättre jämförelse mellan intervjuerna. Behovet av en 

bredare insikt och fler infallsvinklar i revisorernas väsentlighetsbedömning kan diskuteras, 

eftersom det finns bristande fakta om hur detta utförs i praktiken. 

 

Intervjuerna utfördes endast i Norrköping, vilket kan kritiseras att intervjuerna inte är 

representativa för populationen. Förintervjuernas syfte var att öka kunskapen om hur 

revisorernas väsentlighetsbedömning påverkas av klientens branschtillhörighet. Studien har 

därför inte utfört några generaliseringar utifrån insamlad data från förintervjuerna och 

efterintervjuerna, utan endast använt förintervjuerna som grund inför enkätundersökningen som 

förväntats vara mer representativ för populationen för att kunna utföra generaliseringar. 

Efterintervjuerna har använts som stöd inför diskussion av studiens resultat samt slutsatser. Vissa 

branscher valdes ut att vara med i enkäten eftersom en del av branscherna tillhörde 

intervjupersonernas branscherfarenhet samt att förintervjuerna visade indikationer på att några av 

dessa branscher var riskfyllda. Andra branscher och andra faktorer hade kunnat användas i 

enkäten för att möjligtvis erhålla ett tydligare eller mer omfattande resultat. 

 

Enkäten skickades ut till alla auktoriserade revisorer i Sverige som hade en mailadress 

registrerad hos RN, vilket kan medföra en snedvridning av populationen som inte har registrerat 

sin mailadress hos RN. En manuell sökning efter saknade mailadresser hade kunnat utföras på 

FAR:s hemsida med sökbart medlemsregister för att urvalet för utskicket skulle bli mer komplett. 

Enkätundersökningen stängdes ner veckan efter den publicerades och skickades ut till 

respondenterna, vilket kan anses vara för kort tid för insamling av enkäter. Efter utskicket av 

påminnelsemailet var det endast ett fåtal respondenter som svarade på enkäten. Genom att skicka 

ut ännu ett påminnelsemail och invänta svar från fler respondenter, hade det möjligtvis bidragit 

till att ytterligare ett fåtal respondenter fyllt i enkäten, vilket hade ökat den statistiska säkerställda 

felmarginalen. 

 

Studien har endast undersökt antal år som respondenterna har arbetat som auktoriserad revisor 

och har inte tagit hänsyn till antal år respondenterna arbetat som godkänd revisor eller annan 

befattning som kan påverka i vilken stor utsträckning respondenterna anser att faktorerna 

påverkar väsentlighetsbedömningen. 

 

Det finns en risk för snedvridning av byråer, eftersom det var en stor underrepresentation av 

KPMG och Grant Thornton bland enkätsvaren. Jämförs den procentuella andelen av Big 4 och 

övriga byråer är urvalet trots det representativt för populationen. För bortfallsanalys se 5.6. 

 

Ett problem som upptäcktes efter enkätinsamlingen var om respondenten inte ansåg sig ha någon 

erfarenhet av branschen i någon specifik fråga, var det svårt för respondenten att göra en 

bedömning om vilka faktorer i den specifika branschen som ansågs vara betydande för 

väsentlighetsbedömningen. Flera svar i enkäten har därför besvarats med att faktorerna inte har 

någon påverkan, men i själva verket är det revisorn själva kommenterat att de inte har någon 

erfarenhet i branschen. 
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5.6. Bortfallsanalys 

Genom bortfallsanalys kan en uppfattning erhållas om sannolikheten att urvalet är snedvridet och 

inte representerande för populationen (Djurfeldt och Barmark, 2009). Urvalet för förintervjuerna 

var 37 personer, av dessa var det bortfall i urvalet på grund av pension, föräldraledighet, 

långtidssjukskrivning och semester. Av kvarvarande 30 revisorer ställde sju revisorer upp på en 

förintervju och resterande urval av revisorer var inte tillgängliga vid tidpunkten på grund av olika 

anledningar. 

 

Felmarginalerna minskas statistiskt endast marginellt när studien har ett urval som är större än 

200 enheter eller 1/10 av populationen (Halvorsen, 1992). Denna studie har därför valt att 

använda minst 200 respondenter. Beräknar studien in förväntat bortfall (ca 89-90 %). I enkäterna 

bör det skickats ut minst 2000 stycken enkäter, därmed skickades enkäterna ut till hela urvalet på 

2791 revisorer (Saunders, et al, 2009; Bryman och Bell, 2011). 

 

Det är en övervägande stor del av företagen som i början på året, januari till april, gör sina 

årsbokslut enligt kalenderår. Revisorerna har högsäsong, vilket innebär att de nyligen har arbetat 

med granskningsåtgärder och har därmed sina klienter med sina branschtillhörigheter färsk i 

minnet när de deltog i intervjun eller mottog enkäten. Branscherna som revisorerna senast arbetat 

med är mest färskt i minnet, medan andra branscher inte är aktuellt i minnet (jmf Saunders, et al, 

2009). 

 

Ett för stort bortfall kan medföra en snedvriden slutsats och kan inte användas för att generalisera 

för hela populationen (Bryman och Bell, 2011). Av de auktoriserade revisorerna var 66 % män 

och 34 % kvinnor och 53 % arbetade på någon av byråerna i Big 4. Procentuellt var det ungefär 

lika många intervjupersoner och enkätrespondenter representerade från Big 4 och övriga byråer 

för populationen. Procentuellt var könsfördelningen representativt för populationen. 

 

 
Tabell 4. Bortfallsanalys, byrå och kön. 

 

Intervjupersonerna var fyra män och tre kvinnor, vidare arbetade fyra av revisorerna på någon av 

byråerna i Big 4. Bara två av fyra byråer var representerade från Big 4. Deloitte har inget kontor i 

Norrköping och PwC svarade att de inte hade möjlighet att delta. Av enkätrespondenterna 

arbetade 53 % på någon av Big 4 och 47 % på övriga byråer, vilket är jämförbart med 

populationen. Det var dock en stor underrepresentation från KPMG och Grant Thornton. Kön var 

procentuellt representativt för populationen. 
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Auktoriserade revisorer i Sverige enligt RN 2014-03-05 var 3137 stycken. Enkäten skickades 

endast ut till de revisorer som vid tillfället för studien hade en mailadress registrerad hos RN. 

Intervjupersonerna hade redan bidragit till studien varpå de inte ombads delta i enkäten. Enkäten 

utfördes genom SurveyMonkey, men flertalet revisorer har sedan tidigare avregistrerat sig från 

att erhålla mail därifrån. Kvar blev det 2791 auktoriserade revisorer, vilket innebar ett bortfall 

från populationen på 11 %. 

 

Externt bortfall uppkommer av personer som inte önskar delta eller inte har möjlighet att delta i 

enkätundersökningen (Ejlertsson, 2005). Precis som vid urvalet för förintervjuerna svarade några 

av enkätrespondenterna att de har gått i pension, har semester, är sjukskrivna eller är på 

föräldraledighet. Ytterligare 34 stycken avregistrerade sig från SurveyMonkey eller skickade 

tillbaka att de inte ville delta på grund av tidsbrist. En risk med enkäter är att svarsfrekvensen 

förväntas vara förhållandevis låg (Saunders, et al, 2009). 

 

Bortfallet från urvalet som inte besvarat den utskickade enkäten kan tänkas bero på att många 

revisorer hade sin högsäsong under perioden som empirin samlades in, men kan även vara ett 

ointresse för ämnet eller akademiska studier. Bortfallet beräknas därför bli större än om enkäten 

hade genomförts senare på året (Bryman och Bell, 2011). Ett påminnelsemail skickades ut en 

vecka efter enkätens utskickande. De som fortfarande inte svarat på enkäten antogs inte vara 

intresserade av studien eller inte hade möjlighet att svara (Bryman och Bell, 2011). 

 

Internt bortfall i enkäten av enstaka i bakgrundsfrågor (se tabell 5) av respondenterna som har 

besvarat enkäten är lågt och bortfallet är inte betydande för att ställas utanför analysen av 

frågorna (Ejlertsson, 2005). 

 

 
Tabell 5. Internt bortfall i enkätundersökningen. 
 

Intervjupersonerna som deltog i förintervjuerna blev utvalda att delta i en efterintervju för 

uppföljning av empirin. Tre av intervjupersonerna hade möjlighet att delta i efterintervjun (se 

tabell 4). 
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6.Empiri och analys 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I detta kapitel presenteras och analyseras studiens empiriska resultat. Först presenteras 

förintervjuerna, därefter presenteras studiens statistiska analys, beskrivande statistik, 

faktoranalys och en multipel linjär regressionsanalys per bransch och därefter en jämförelse 

mellan branscherna för att avsluta med en presentation av efterintervjuerna. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1 Förintervjuer 

Innan den primära datainsamlingen påbörjades utfördes sju förintervjuer med auktoriserade 

revisorer för att komplettera det som i referensramen framkommit kring faktorer i branscher som 

kan påverka väsentlighetsbedömningen. En knapp majoritet av revisorerna ansåg att klientens 

branschtillhörighet påverkar väsentlighetsbedömningen. Intervjupersonerna hade alla olika 

branschspecialisering och olika stor erfarenhet inom branscherna. 

 

 
Tabell 6. Översikt förintervjuer. 

 

Hälften av intervjupersonerna från Big 4 byråer ansåg att klientens branschtillhörighet har en 

påverkan på väsentlighetsbedömningen och hälften ansåg att branschtillhörighet inte har det. De 

intervjupersoner från Big 4 som ansåg att klientens branschtillhörighet har en påverkan på 

väsentlighetsbedömningen var båda män, och därefter var det två kvinnliga revisorer som ansåg 

att branschtillhörigheten inte har en påverkan på väsentlighetsbedömningen. På de två mindre 

byråerna, varav båda var män, ansåg båda intervjupersonerna att klientens branschtillhörighet har 

en påverkan på väsentlighetsbedömningen. Intervjupersonen på den mellanstora byrån, som var 

kvinna, ansåg att klientens branschtillhörighet inte har en påverkan på 

väsentlighetsbedömningen. 
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Alla intervjupersoner talade om vilka företag de anser är mest riskabla, vilka var de företag där 

det förekommer en stor kontanthantering, som till exempel restaurangbranschen eller 

detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror). Byggbranschen nämndes också som en mer riskabel 

bransch på grund av svårigheterna att kontrollera utbytet av varor och tjänster (se bilaga 2). 

 

Utöver vilka företag och branscher intervjupersonerna ansåg var riskabla diskuterades 

väsentlighetsbedömningen för de branscher som intervjupersonerna var specialiserade på eller 

hade stor erfarenhet av. Intervjupersonerna diskuterade vilka poster eller delar av redovisningen 

de ansåg var viktiga att granska hos de typer av företag och branscher de arbetar med, samt vilka 

andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i väsentlighetsbedömningen (se bilaga 2). 

 

Förutom att granska klientens redovisning och verksamhet var det skilda meningar bland 

revisorerna vad som är viktigast att granska hos företagen. Vad som granskas beror på vilken typ 

av företagform och vilken typ av verksamhet klienten bedriver, utan hänseende till 

branschtillhörighet. 

 

Branscherna som intervjupersonerna nämnde, deras branschspecialisering samt variablerna de 

ansåg var viktiga att granska eller som var utmärkande för vissa typer av branscher 

kompletterade informationen i referensramen om faktorer i branscher i syfte att ta fram studiens 

enkät. 

 

6.2. Statistisk analys 

Statistiskprogrammet SPSS har använts vid analyseringen av den primärdata som insamlats från 

enkäterna. Studien har valt att använda signifikansnivåer upp till 10 % (p-värde >0.100), vilket 

som lägst är en konfidensgrad på 90 %. Konfidensintervallet är värdet från stickprovet i studien 

plus eller minus felmarginalen. Felmarginalen beror på spridningsmåttet för värdet och risken för 

att populationsparameterna ligger utanför konfidensintervallet (jmf Eliasson, 2013; Ejlertsson, 

2005; Tagesson, et al, 2005). 

 

Från och med faktoranalysen benämns härefter faktorerna som variabler i komponenterna. 

Komponenterna benämns härefter även som faktorer. Variabler syftar på de variabler som ingår i 

komponenterna från faktoranalysen. Faktoranalys användes för att hitta mönster i samvariation 

mellan de variablerna som respondenterna fick “värdera” i enkäten. Genom mönster i 

samvariationen framkommer en uppfattning om vilka variabler som mäter likartade fenomen. 

Faktoranalysen var ett förberedande steg inför regressionsanalysen. Det är önskvärt att minska 

ner antalet variabler för att erhålla en regressionsmodell som är hanterbar och för att minska ner 

antalet variabler som mäter likartade fenomen (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

Faktorladdningarna visade två tillfällen negativa laddningar, dessa värden spegelvändes för att 

sedan inkluderas i respektive ny variabel. Branscherna där faktorladdningarna var negativa var i 

pågående arbeten i byggbranschen och allmänna intressen i tillverkningsbranschen. 
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För att erhålla en tydligare faktorstuktur har alternativen “Rotation” och “Varimax” använts i 

analysprogrammet SPSS vid faktoranalysen. KMO testet och Bartlett’s test visar faktoranalysens 

lämplighet (Djurfeldt och Barmark, 2009). KMO testet visar medelvärdet för hur mycket 

variansen överlappar mellan de olika variablerna, accepterat gränsvärde är värden över 0.700. 

Bartlett’s test visar om det bland alla bivariata korrelationer (samband mellan två variabler) i 

korrelationsmatrisen finns någon korrelation som är signifikant (Djurfeldt och Barmark, 2009), 

accepterat gränsvärde är 0.000. 

 

Cronbach’s alpha har utförts för att kontrollera att de ömsesidiga korrelationerna mellan 

variabler, som enligt faktoranalysen tillhör samma komponent, totalt sett är tillräckligt starka. 

Accepterat gränsvärde för Cronbach’s alpha är 0.700. Minst tre variabler ska vara grupperade 

tillsammans i en komponent att kunna avgöra om de sammanslagna variablerna har en ömsesidig 

korrelation i faktoranalysen. Genom sammanslagningen av flera variabler minskar risken för 

mätfel och slumpmässiga mätfel (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

 

Nackdelar med användandet av sammanslagna variabler är svårigheten att upprepa en studie för 

att undersöka stabiliteten i tidigare resultat eller vid jämförbara resultat mellan olika studier. 

Faktoranalysen är unik för varje material och det är inte säkert att det blir samma resultat med en 

upprepad mätning av samma variabler. Ett likartat resultat skulle indikera att variablerna fångas 

upp på ett tillfredställande sätt och att mätfelet inte är väsentligt större än den tidigare utförda 

faktoranalysen, vilket innebär att de pedagogiska fördelarna med faktoranalys är starkare än 

nackdelarna (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

 

Korrelationsmatriser har utförts med Pearson Correlations test för att kunna beräkna 

korrelationen mellan variabler. Parvisa korrelationer mellan oberoende variabler och 

komponenterna har tagits fram i en korrelationsmatris för varje bransch. Här framgår första 

steget för tänkbara variabler som samvarierar och mellan vilka det kan förekomma en 

multikollinearitet (se bilaga 6) (Djurfeldt och Barmark, 2009). 

 

Slutligen utfördes multipla linjära regressionsanalyser på komponenterna från faktoranalysen och 

de oberoende variablerna. Komponenterna från faktoranalysen användes som beroende variabel 

och de oberoende variablerna användes som oberoende variabler i regressionsanalyserna. 

Modellerna testades för signifikans i Anova-funktionen i regressionsanalysen, vilket är en 

variansanalys. Modellerna ansågs vara signifikanta om det uppkom ett p-värde på 0.100 eller 

lägre. Det visade sig finnas 14 regressionsmodeller med signifikanta resultat (se bilaga 7). 

 

Alla komponenter från faktoranalysen användes som beroende variabler med olika variationer av 

de oberoende variablerna för att erhålla signifikanta modeller. Alla komponenter kunde inte 

tillsammans med oberoende variabler producera en signifikant modell, varav endast 14 

regressionsmodeller med signifikant resultat presenteras. I regressionsanalysen användes 

byråvariablerna som binära variabler som oberoende variabler, även kallat dummyvariabler. För 

att se om det finns någon skillnad mellan olika byråer kodades byråvariabeln om till 

dummyvariabler, där en byrå i taget lämnades utanför som referenskategori (Djurfeldt och 

Barmark, 2009). 
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En annan variant av byråvariablerna testades i regressionsanalyserna, där endast den oberoende 

variabeln Big 4 representerade byråerna i regressionsmodellen. Varianten av 

regressionsanalyserna utfördes eftersom det förekom en stor multikollinaritet mellan 

byråvariablerna och Big 4, vilket ledde till att Big 4 uteslöts från de tidigare modellerna. 

Signifikanta modeller från Big 4 regressionsanalyserna presenteras under respektive 

regressionsanalys per bransch. 

 

Alla regressionsmodeller testades för tolerans och VIF, vilket togs hänsyn till vid analysering av 

modellernas lämplighet. Multikollinearitetsdiagnos visas av toleransvärde och VIF-värde i 

modellerna. Vid en låg toleransnivå är variabeln inte väsentlig i modellen och gränsvärdet för 

toleransen var en nivå som understeg 0.600. VIF-faktorn för en oberoende variabel ökar i värde 

när variabeln är multikollineär med en eller flera variabler. Det blir svårare att upprätta statistisk 

signifikans för en variabel om det föreligger multikollinearitet. Det acceptabla gränsvärdet för 

om en variabel är användbar eller inte i en modell var i denna studie att VIF-värdet inte fick 

överstiga 2.500 (Djurfeldt och Barmark, 2009; Djurfeldt, et al, 2010). 

 

6.3. Deskriptiv statistik 

Könsfördelningen är en övervägande del manliga revisorer, men är representativt för 

populationen. Av de auktoriserade revisorerna i populationen var 66 % män och 34 % kvinnor 

och 53 % arbetade på någon av byråerna i Big 4. Procentuellt var det ungefär lika många 

respondenter representerade från Big 4 och övriga byråer, procentuellt var könsfördelningen 

representativ för populationen. Flest respondenter representerar PwC, EY och Övrig byrå, vilka 

gemensamt motsvarar 76,4 % av respondenterna. För bortfallsanalys se 5.6. 

 

 
Tabell 7. Deskriptiv statistik, bakgrundsfaktorer. 

 

Den genomsnittliga åldern på respondenterna var 45 år, med en spridning på 10.6 år över en 

normalfördelningskurva och skillnaden mellan den yngsta och äldsta respondenten var 45 år. 

Tabell 7 visar medelvärdet och standardavvikelsen för bakgrundsfaktorer, variationen i 

medelvärdet analyseras med hjälp av normalfördelningen. 

 

Oberoende variabler testades med Kolmogorov-Smirnovs test för normalfördelning. För att de 

oberoende variablerna ska vara normalfördelade krävs ett p-värde över 5 % (Djurfeldt, et al, 

2010). Normalfördelningen som testades genom Kolmogorov-Smirnov’s test visar att det är en 

normalfördelning i ålder, erfarenhet och erfarenheten i detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror). 

Shapiro-Wilk’s test visar på en möjlig snedfördelning i alla variabler förutom ålder (se bilaga 5). 
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Erfarenheten som auktoriserad revisor var i genomsnitt 10.6 år, med en spridning på 9.2 år (se 

tabell 7). Respondenten med mest erfarenhet blev auktoriserad revisor år 1985, de med minst 

erfarenhet som auktoriserade revisorer blev auktoriserade år 2014. På grund av ändrade regler år 

2013 togs nivån som godkänd revisor bort. Revisorer som var godkända revisorer vid tidpunkten 

blev istället auktoriserade revisorer, därmed finns det i studien en överrepresentation av 

auktoriserade revisorer från år 2013 (Revisorsnämnden, 2013). 

 

Respondenterna fick besvara hur stor erfarenhet de ansåg att de hade vid tidpunkten utifrån en 

likertskala där 0 var ingen erfarenhet och 7 var att de har mycket stor erfarenhet. Det är störst 

spridning i erfarenheten i offentliga bolag och föreningar. Störst erfarenhet har respondenterna 

inom fastighetsbranschen, byggbranschen och tillverkningsbranschen. Vidare har respondenterna 

minst erfarenhet inom offentliga bolag och bank- och finansbranschen (se tabell 8). 

 

 
Tabell 8. Deskriptiv statistik, branscherfarenhet. 
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6.3.1. Branschens påverkan på väsentlighetsbedömningen 

Respondenterna tillfrågades i enkätundersökningen att ange i vilken utsträckning de anser att 

väsentlighetsbedömningen påverkas med hänseende till bransch. Endast 4 % ansåg att det inte 

hade någon påverkan. Av respondenterna ansåg 25,5 % att väsentlighetsbedömningen påverkas 

med hänseende till bransch hade en liten eller mycket liten påverkan. Av respondenterna ansåg 

58 % väsentlighetsbedömningen påverkas med hänseende till bransch det hade en stor eller 

mycket stor påverkan (se tabell 9). 

 

 
Tabell 9. Hur stor påverkan procentuellt. 

 

I jämförelsen mellan kön är de manliga revisorer mer kritiska till att väsentlighetsbedömningen 

skulle påverkas med hänseende till bransch, samtidigt är det procentuellt (ca 40 %) flest män 

som anser att bransch har en stor eller mycket stor påverkan. Av de kvinnliga revisorerna anser 

ungefär 50 % att branschen endast har en liten eller mycket liten påverkan på 

väsentlighetsbedömningen (se tabell 10). 

 

 
Tabell 10. Hur stor påverkan enligt kön.  
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6.4. Byggbranschen 

6.4.1. Faktoranalys byggbranschen 

 
Tabell 11. Faktoranalys byggbranschen. 

 

KMO-testet är icke-signifikant med ett värde på 0.901, vilket tyder på att variablerna samvarierar 

och kan därmed bidra till identifiering av komponenter. Bartlett’s test är signifikant (0.000), 

vilket innebär att bland alla bivariata korrelationer i korrelationsmatrisen finns det åtminstone 

någon korrelation som är signifikant. 

 

Störst samvariation mellan variablerna förekommer i komponent ett, balansposter, där det är en 

gruppering av nio variabler. Det sker en minskning av grupperingen av samvarierande variabler i 

komponent två och tre och endast två variabler i komponent fyra. I komponent fyra är 

samvariationen för en av variablerna negativ, vilket resulterade i att variabeln spegelvändes när 

den i den fortsatta analysen inkluderas i samma komponent. 

 

Alpha-testet för komponenterna är alla över 0.700, vilket tyder på att de ömsesidiga 

korrelationerna mellan variablerna totalt sett är tillräckligt starka och de kan därmed inkluderas i 

samma att komponenten. Variablerna i komponent ett har högst ömsesidig korrelation med ett 

alpha-värde på 0.901, därefter komponent två och sedan komponent tre. Komponent fyra lämpar 

sig inte för ett alpha-test eftersom det bara är två variabler i komponenten. 
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6.4.2. Regressionsanalys byggbranschen 

Modell ett är signifikant (0.029). Den beroende variabeln i modellen är komponent två, 

omvärldsfaktorer. Variabeln ålder är signifikant i modellen (0.038) och kan förklara sambandet 

av en hög värdering av omvärldsfaktorer i väsentlighetsbedömningen för byggbranschen. Beta-

värdet visar ett positivt värde vilket tyder på att äldre revisorer lägger en större vikt på 

omvärldsfaktorer i sin väsentlighetsbedömning. Förklaringsgraden är 8 % att dessa variabler 

förklarar hur stor vikt respondenterna lägger på komponenten i branschen (se bilaga 7.1). 

  

Modell två är signifikant (0.005). Den beroende variabeln i modellen är komponent fyra, övriga 

faktorer (allmänna intressen och pågående arbete). Variablerna kön (0.068) och erfarenhet 

(0.009) är signifikanta i modellen och kan förklara sambandet av en hög värdering av de övriga 

faktorerna i väsentlighetsbedömningen för byggbranschen. Ett positivt beta-värde för kön och ett 

negativt beta-värde för erfarenhet tyder på att kvinnliga revisorer och revisorer med mindre 

erfarenhet lägger större vikt på övriga faktorer i sin väsentlighetsbedömning. Förklaringsgraden 

är 11,8 % att dessa variabler förklarar hur stor vikt respondenterna lägger på komponenten i 

branschen (se bilaga 7.1). 

 

I regressionsmodellen där den oberoende variabeln Big 4 användes som enda byråvariabel visar 

modellen ett signifikant resultat (0.060) i den beroende variabeln, komponent tre interna faktorer 

i byggbranschen. Modellen uppvisar att variabeln kön är signifikant och kan tyda på att kvinnor 

(signifikans 0.001) lägger en större vikt på de interna faktorerna i byggbranschen. 

Förklaringsgraden är 4,7 % att dessa variabler förklarar hur stor vikt respondenterna lägger på 

komponenten i byggbranschen. 
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6.5. Restaurangbranschen 

6.5.1. Faktoranalys restaurangbranschen 

 
Tabell 12. Faktoranalys restaurangbranschen. 

 

KMO-testet är icke-signifikant med ett värde på 0.836 och innebär att variablerna samvarierar 

och kan bidra till identifiering av komponenter. Bartlett’s test är signifikant (0.000), vilket 

innebär att bland alla bivariata variabler finns det någon korrelation som är signifikant. 

 

Störst samvariation mellan variablerna förekommer i komponent ett, omvärldsfaktorer, där det är 

en gruppering av sex variabler. I komponent tre och fyra är det en gruppering av fem variabler 

och i komponent två förekommer det fyra variabler. 

 

Alpha-testet för komponenterna är alla över 0.700, vilket tyder på att de ömsesidiga 

korrelationerna mellan variablerna totalt sett är tillräckligt starka och att komponenten 

variablerna ingår i är lämpligt utformat. Variablerna i komponent ett har störst ömsesidig 

korrelation med ett alpha-värde på 0.875, därefter komponent två och sedan komponent tre. 

Komponent fyra har lägst värde i alpha-testet men överstiger 0.700. 
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6.5.2. Regressionsanalys restaurangbranschen 

Modell ett är signifikant (0.045). Den beroende variabeln i modellen är komponent ett, 

omvärldsfaktorer. Variabeln erfarenhet inom restaurangbranschen är signifikant i modellen 

(0.058) och kan förklara sambandet av omvärldsfaktorer i väsentlighetsbedömningen för 

restaurangbranschen. Beta-värdet visar ett positivt värde vilket tyder på att mer erfarenhet hos 

revisorerna gör att de lägger en större vikt på omvärldsfaktorer i sin väsentlighetsbedömning. 

Förklaringsgraden är 9,5 % att dessa variabler förklarar hur stor vikt respondenterna lägger på 

komponenten i branschen (se bilaga 7.2). 

 

Modell två är signifikant (0.022). Den beroende variabeln i modellen är komponent tre, interna 

faktorer. Variabeln kön är signifikant i modellen (0.003) och kan förklara sambandet av de 

interna faktorerna i väsentlighetsbedömningen för restaurangbranschen. Beta-värdet visar ett 

positivt värde för kön vilket tyder på att kvinnliga revisorer lägger en större vikt på de interna 

faktorerna i sin väsentligsbedömning. Beta-värdet visar ett positivt värde för EY, vilket tyder på 

att EY lägger mer vikt på interna faktorer i restaurangbranschen än övriga byråer. 

Förklaringsgraden är 11,8 % på att dessa variabler förklarar hur stor vikt respondenterna lägger 

på komponenten i branschen (se bilaga 7.2). 

 

I regressionsmodellen där den oberoende variabeln Big 4 användes som enda byråvariabel visar 

modellen ett signifikant resultat (0.026) i den beroende variabeln, komponent ett, 

omvärldsfaktorer i restaurangbranschen. Modellen uppvisar att variabeln ålder är signifikant 

(0.035) och kan tyda på att att äldre lägger en större vikt på omvärldsfaktorer i 

restaurangbranschen. Förklaringsgraden är 9,4 % att dessa variabler förklarar hur stor vikt 

respondenterna lägger på komponenten i restaurangbranschen. 

 

I regressionsmodellen där den oberoende variabeln Big 4 användes som enda byråvariabel visar 

modellen ett signifikant resultat (0.012) i den beroende variabeln, komponent tre, interna faktorer 

i restaurangbranschen. Modellen uppvisar att variabeln Big 4 är signifikant (0.013) och kan tyda 

på att Big 4 lägger en större vikt på interna faktorer i restaurangbranschen. Tidigare resultat visar 

att EY, som är en del av Big 4, lägger en större vikt på interna faktorer i restaurangbranschen. På 

grund av snedvidning i byrå bland respondenterna kan studien inte dra några slutsatser av detta 

resultat. Förklaringsgraden är 11 % att dessa variabler förklarar hur stor vikt respondenterna 

lägger på komponenten i branschen. 
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6.6.Bank- och finansbranschen 

6.6.1. Faktoranalys bank- och finansbranschen 

 
Tabell 13. Faktoranalys bank- och finansbranschen. 

 

KMO-testet är icke-signifikant med ett värde på 0.793 och innebär att variablerna samvarierar 

och kan bidra till identifiering av komponenter. Bartlett’s test är signifikant (0.000), vilket 

innebär att bland alla bivariata variabler finns det någon korrelation som är signifikant. 

 

Störst samvariation mellan variablerna förekommer i komponent ett, interna- och 

omvärldsfaktorer, där det är en gruppering av åtta variabler. I komponent två och tre är det en 

gruppering av fem respektive sex variabler och i komponent fyra förekommer det en variabel. 

 

Alpha-testet för komponenterna är alla över 0.700, vilket tyder på att de ömsesidiga 

korrelationerna mellan variablerna totalt sett är tillräckligt starka och att komponenten 

variablerna ingår i är lämpligt utformat. Variablerna i komponent ett har störst ömsesidig 

korrelation med ett alpha-värde på 0.925, därefter komponent två och sedan komponent tre. 

Komponent fyra lämpar sig inte att utföra alpha-test på. 
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6.6.2. Regressionsanalys bank- och finansbranschen 

Modell ett är signifikant (0.039). Den beroende variabeln i modellen är komponent ett, interna- 

och omvärldsfaktorer. Variablerna kön (0.080), erfarenhet (0.094) och branscherfarenhet (0.065) 

är signifikanta i modellen och kan förklara sambandet av en hög värdering av interna- och 

omvärldsfaktorer i väsentlighetsbedömningen för bank- och finansbranschen. Beta-värdet för 

variablerna är positiva vilket tyder på att kvinnliga revisorer, mer erfarenhet och mer 

branscherfarenhet gör att revisorerna lägger en större vikt på interna- och omvärldsfaktorer i sin 

väsentlighetsbedömning. Förklaringsgraden är 16,4 % att dessa variabler förklarar hur stor vikt 

respondenterna lägger på komponenten i branschen (se bilaga 7.3). 

 

I regressionsmodellen där den oberoende variabeln Big 4 användes som enda byråvariabel visar 

modellen ett signifikant resultat (0.015) i den beroende variabeln, komponent ett, interna- och 

omvärldsfaktorer i bank- och finansbranschen. Modellen uppvisar att flera variabler är 

signifikanta; kön (0.074), erfarenhet (0.072), branscherfarenhet (0.010) och 

branschspecialisering (0.099). Kvinnor, längre erfarenhet, större erfarenhet inom bank- och 

finansbranschen, samt mindre specialiserad inom bank- och finansbranschen kan tyda på att 

respondenterna lägger en större vikt på interna- och omvärldsfaktorer i bank- och 

finansbranschen. Förklaringsgraden är 18,7 % att dessa variabler förklarar hur stor vikt 

respondenterna lägger på komponenten i branschen. 
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6.7.Fastighetsbranschen 

6.7.1. Faktoranalys fastighetsbranschen 

 
Tabell 14. Faktoranalys fastighetsbranschen. 

 

KMO-testet är icke-signifikant med ett värde på 0.860 och innebär att variablerna samvarierar 

och kan bidra till identifiering av komponenter. Bartlett’s test är signifikant (0.000), vilket 

innebär att bland alla bivariata variabler finns det någon korrelation som är signifikant. 

 

Störst samvariation mellan variablerna förekommer i komponent ett, balansposter, där det är en 

gruppering av tio variabler. I komponent två och tre är det en gruppering av fem respektive fyra 

variabler och i komponent fyra förekommer det en variabel. 

 

Alpha-testet för komponenterna är alla över 0.700, vilket tyder på att de ömsesidiga 

korrelationerna mellan variablerna totalt sett är tillräckligt starka och att komponenten 

variablerna ingår i är lämpligt utformat. Variablerna i komponent ett har störst ömsesidig 

korrelation med ett alpha-värde på 0.920, därefter komponent två och sedan komponent tre. 

Komponent fyra lämpar sig inte att utföra alpha-test på. 
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6.7.2. Regressionsanalys fastighetsbranschen 

Modell ett är signifikant (0.065). Den beroende variabeln i modellen är komponent två, 

omvärldsfaktorer. Variablerna kön är signifikant i modellen (0.021) och kan förklara sambandet 

av en hög värdering av omvärldsfaktorer i väsentlighetsbedömningen för fastighetsbranschen. 

Beta-värdet visar ett positivt värde vilket tyder på att kvinnliga revisorer lägger en större vikt på 

omvärldsfaktorer i sin väsentlighetsbedömning. Beta-värdet visar ett negativt värde för 

mellanstora byråer, vilket tyder på att mellanstora byråer lägger mindre vikt på omvärldsfaktorer 

i fastighetsbranschen än övriga byråer. Förklaringsgraden är 8,9 % att dessa variabler förklarar 

hur stor vikt respondenterna lägger på komponenten i branschen (se bilaga 7.4). 
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6.8. Detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror) 

6.8.1. Faktoranalys detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror) 

 
Tabell 15. Faktoranalys detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror). 

 

KMO-testet är icke-signifikant med ett värde på 0.791 och innebär att variablerna samvarierar 

och kan bidra till identifiering av komponenter. Bartlett’s test är signifikant (0.000), vilket 

innebär att bland alla bivariata variabler finns det någon korrelation som är signifikant. 

 

Störst samvariation mellan variablerna förekommer i komponent ett, balansposter och 

omvärldsfaktorer där det är en gruppering av åtta variabler. I komponent två och tre är det en 

gruppering av fem respektive tre variabler och i komponent fyra förekommer det två variabler. 

 

Alpha-testet för komponenterna är alla över 0.700, vilket tyder på att de ömsesidiga 

korrelationerna mellan variablerna totalt sett är tillräckligt starka och att komponenten 

variablerna ingår i är lämpligt utformat. Variablerna i komponent ett har störst ömsesidig 

korrelation med ett alpha-värde på 0.888, därefter komponent två och sedan komponent tre. 

Komponent fyra lämpar sig inte att utföra alpha-test på. 
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6.8.2. Regressionsanalys detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror) 

Regressionsanalys utfördes för detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror) bland alla de fem olika 

komponenterna, men eftersom ingen av modellerna var signifikanta har ingen modell kunnat 

användas i analysen. En tänkbar anledning till att ingen signifikant modell kunde genereras kan 

bero på grupperingen av variablerna. Komponenterna namngavs efter vilka variabler som 

tillhörde komponenten, till exempel balansposter och omvärldsfaktorer, omvärldsfaktorer och 

nyckeltal. Hade en manuell gruppering utförts hade variablerna som tillhör omvärldsfaktorer 

lagts ihop, vilket hade kunnat ge ett annorlunda resultat för regressionsanalysen. En faktoranalys 

är dock att föredra eftersom den mäter laddningarna i variablerna och grupperar ihop variablerna 

efter de starkaste laddningarna i respektive komponent, vilket inte hade utförts i en manuell 

gruppering. 

 

Det går inte att konstatera att de variablerna som undersökts i respektive modell, kan förklara vad 

revisorerna anser är viktigt i väsentlighetsbedömningen för klienter i detaljhandelsbranschen (ej 

kapitalvaror). 

 

I regressionsmodellen där den oberoende variabeln Big 4 användes som enda byråvariabel visar 

modellen ett signifikant resultat (0.031) i detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror) där det tidigare 

inte var någon regressionsmodell som blev signifikant. Regressionsmodell visar ett signifikant 

resultat i variabeln kön (0.004), vilket kan tyda på att kvinnor lägger en större vikt på övriga 

faktorer i detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror), det vill säga ägarstruktur och allmänna 

intressen. Förklaringsgraden är 10.3 % att dessa variabler förklarar hur stor vikt respondenterna 

lägger på komponenten i branschen. 
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6.9. Detaljhandelsbranschen (kapitalvaror) 

6.9.1. Faktoranalys detaljhandelsbranschen (kapitalvaror) 

 
Tabell 16. Faktoranalys detaljhandelsbranschen (kapitalvaror). 

 

KMO-testet är icke-signifikant med ett värde på 0.806 och innebär att variablerna samvarierar 

och kan bidra till identifiering av komponenter. Bartlett’s test är signifikant (0.000), vilket 

innebär att bland alla bivariata variabler finns det någon korrelation som är signifikant. 

 

Störst samvariation mellan variablerna förekommer i komponent ett, omvärldsfaktorer, där det är 

en gruppering av åtta variabler. I komponent två och tre är det en gruppering av fyra respektive 

sex variabler och i komponent fyra förekommer det två variabler. 

 

Alpha-testet för komponenterna är alla över 0.700, vilket tyder på att de ömsesidiga 

korrelationerna mellan variablerna totalt sett är tillräckligt starka och att komponenten 

variablerna ingår i är lämpligt utformat. Variablerna i komponent ett har störst ömsesidig 

korrelation med ett alpha-värde på 0.911, därefter komponent två och sedan komponent tre. 

Komponent fyra lämpar sig inte att utföra alpha-test på. 
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6.9.2. Regressionsanalys detaljhandelsbranschen (kapitalvaror) 

Modell ett är signifikant (0.045). Den beroende variabeln i modellen är komponent två, interna 

faktorer. Variabeln kön är signifikant i modellen (0.024) och kan förklara sambandet av en hög 

värdering av interna faktorer i väsentlighetsbedömningen för detaljhandelsbranschen med 

kapitalvaror. Beta-värdet visar ett positivt värde vilket tyder på att kvinnliga revisorer lägger en 

större vikt på interna faktorer i sin väsentlighetsbedömning. Beta-värdet visar ett negativt värde 

för PwC och mellanstora byråer, vilket tyder på att PwC och mellanstora byråer lägger mindre 

vikt på interna faktorer än övriga byråer. Förklaringsgraden är 12,8 % att dessa variabler 

förklarar hur stor vikt respondenterna lägger på komponenten i branschen (se bilaga 7.5). 
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6.10. Tillverkningsbranschen 

6.10.1. Faktoranalys tillverkningsbranschen 

 
Tabell 17. Faktoranalys tillverkningsbranschen. 

 

KMO-testet är icke-signifikant med ett värde på 0.873 och innebär att variablerna samvarierar 

och kan bidra till identifiering av komponenter. Bartlett’s test är signifikant (0.000), vilket 

innebär att bland alla bivariata variabler finns det någon korrelation som är signifikant. 

 

Störst samvariation mellan variablerna förekommer i komponent ett, balansposter och nyckeltal, 

där det är en gruppering av åtta variabler. I komponent två, tre och fyra är det en gruppering av 

fyra variabler. I komponent fyra är samvariationen mellan en av variablerna negativ, vilket 

resulterade i att variabelns skala vändes på för att kunna inkluderas i faktoranalysen. 

 

Alpha-testet för komponenterna är alla över 0.700, vilket tyder på att de ömsesidiga 

korrelationerna mellan variablerna totalt sett är tillräckligt starka och att komponenten 

variablerna ingår i är lämpligt utformat. Variablerna i komponent två har störst ömsesidig 

korrelation med ett alpha-värde på 0.925, därefter komponent ett, tre och sedan komponent fyra. 
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6.10.2 Regressionsanalys tillverkningsbranschen 

Modell ett är signifikant (0.098). Den beroende variabeln i modellen är komponent ett, 

balansposter och nyckeltal. Variabeln branschspecialisering är signifikant i modellen (0.096) och 

kan förklara sambandet av en hög värdering av balansposter och nyckeltal i 

väsentlighetsbedömningen för tillverkningsbranschen. Beta-värdet visar ett negativt värde vilket 

tyder på att revisorer som inte är specialiserade inom tillverkningsbranschen lägger en större vikt 

på balansposter och nyckeltal i sin väsentlighetsbedömning. Beta-värdet visar ett negativt värde 

för PwC, vilket tyder på att PwC lägger mindre vikt på balansposter och nyckeltal i 

tillverkningsbranschen än övriga byråer. Förklaringsgraden är 8,9 % att de i modellen ingående 

variablerna förklarar hur stor vikt respondenterna lägger på komponenten i branschen (se bilaga 

7.6). 

 

Modell två är signifikant (0.097). Den beroende variabeln i modellen är komponent tre, interna 

faktorer. Variabeln kön är signifikant i modellen (0.004) och kan förklara sambandet av en hög 

värdering av interna faktorer i väsentlighetsbedömningen för tillverkningsbranschen. Beta-värdet 

visar ett positivt värde vilket tyder på att kvinnliga revisorer lägger en större vikt på interna 

faktorer i sin väsentlighetsbedömning. Förklaringsgraden är 8,1 % att dessa variabler förklarar 

hur stor vikt respondenterna lägger på komponenten i branschen (se bilaga 7.6). 

 

I regressionsmodellen där den oberoende variabeln Big 4 användes som enda byråvariabel visar 

modellen ett signifikant resultat (0.090) i den beroende variabeln, komponent ett, balansposter 

och nyckeltal i tillverkningsbranschen. Faktumet att modellen visar ett signifikant resultat kan 

tyda på att det finns en tendens till samband i hela modellen, men att ingen av de oberoende 

variablerna kan separat förklara sambandet. Förklaringsgraden är 7,5 % att dessa variabler 

förklarar hur stor vikt respondenterna lägger på komponenten i tillverkningsbranschen. 
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6.11. IT-branschen 

6.11.1. Faktoranalys IT-branschen 

 
Tabell 18. Faktoranalys IT-branschen. 

 

KMO är icke-signifikant med ett värde på 0.790 och innebär att variablerna samvarierar och kan 

bidra till identifiering av komponenter. Bartlett’s test är signifikant (0.000), vilket innebär att 

bland alla bivariata variabler finns det någon korrelation som är signifikant. 

 

Störst samvariation mellan variablerna förekommer i komponent två och tre, där det är en 

gruppering av fem variabler. I komponent ett och fyra, är det en gruppering av fyra variabler och 

i komponent fem är det en gruppering av två variabler. 

 

Alpha-testet för komponenterna är alla över 0.700, vilket tyder på att de ömsesidiga 

korrelationerna mellan variablerna totalt sett är tillräckligt starka och att komponenten 

variablerna ingår i är lämpligt utformat. Variablerna i komponent ett har störst ömsesidig 

korrelation med ett alpha-värde på 0.943, därefter komponent två, fyra och komponent tre. 

Komponent fem lämpas sig inte att utföra alpha-test på. 
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6.11.2. Regressionsanalys IT-branschen 

Modell ett är signifikant (0.044). Den beroende variabeln i modellen är komponent ett, 

omvärldsfaktorer. Variablerna kön (0.027) och ålder (0.002) är signifikant i modellen och kan 

förklara sambandet av en hög värdering av omvärldsfaktorer i väsentlighetsbedömningen för IT-

branschen. Beta-värdet visar positiva värden vilket tyder på att kvinnliga revisorer och äldre 

revisorer lägger en större vikt på omvärldsfaktorer i sin väsentlighetsbedömning. 

Förklaringsgraden är 11,6 % att dessa variabler förklarar hur stor vikt respondenterna lägger på 

komponenten i branschen (se bilaga 7.7). 

 

Modell två är signifikant (0.005). Den beroende variabeln i modellen är komponent tre, 

värderingsposter. Variablerna erfarenhet (0.001) och branscherfarenhet (0.069) är signifikant i 

modellen och kan förklara sambandet av en hög värdering av omvärldsfaktorer i 

väsentlighetsbedömningen för IT-branschen. Beta-värdet visar positiva värden vilket tyder på att 

mer erfarenhet och specialisering inom IT-branschen lägger en större vikt på värderingsposter i 

sin väsentlighetsbedömning. Beta-värdet visar ett positivt värde för egna byråer, vilket tyder på 

att egna byråer lägger mer vikt på värderingsposter i IT-branschen än övriga byråer. 

Förklaringsgraden är 24,5 % att dessa variabler förklarar hur stor vikt respondenterna lägger på 

komponenten i branschen (se bilaga 7.7). 

 

Modell tre är signifikant (0.075). Den beroende variabeln i modellen är komponent fem, övriga 

faktorer (valutaförändringar och lagstiftning). Variablerna kön (0.007) och ålder (0.077) är 

signifikant i modellen och kan förklara sambandet av en hög värdering av omvärldsfaktorer i 

väsentlighetsbedömningen för IT-branschen. Beta-värdet visar positiva värden vilket tyder på att 

kvinnliga revisorer och äldre revisorer lägger en större vikt på övriga faktorer i sin 

väsentlighetsbedömning. Förklaringsgraden är 11 % att dessa variabler förklarar hur stor vikt 

respondenterna lägger på komponenten i branschen (se bilaga 7.7). 

 

I regressionsmodellen där den oberoende variabeln Big 4 användes som enda byråvariabel visar 

modellen ett signifikant resultat (0.006) i den beroende variabeln, komponent tre, 

värderingsposter i IT-branschen. Modellen uppvisade att variabeln ålder är signifikant (0.078) 

och kan tyda på att äldre lägger en större vikt på värderingsposter i IT-branschen. 

Förklaringsgraden är 21,1 % att dessa variabler förklarar hur stor vikt respondenterna lägger på 

komponenten i branschen. 
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6.12. Offentliga bolag 

6.12.1 Faktoranalys offentliga bolag 

 
Tabell 19. Faktoranalys offentliga bolag. 

 

KMO är icke-signifikant med ett värde på 0.797 och innebär att variablerna samvarierar och kan 

bidra till identifiering av komponenter. Bartlett’s test är signifikant (0.000), vilket innebär att 

bland alla bivariata variabler finns det någon korrelation som är signifikant. 

 

Störst samvariation mellan variablerna förekommer i komponent två, där det är en gruppering av 

sex variabler. I komponent ett, fyra och tre är det en gruppering av fem, fyra respektive tre 

variabler. I den femte komponenten är det två variabler. 

 

Alpha-testet för komponenterna är alla över 0.700, vilket tyder på att de ömsesidiga 

korrelationerna mellan variablerna totalt sett är tillräckligt starka och att komponenten 

variablerna ingår i är lämpligt utformat. Variablerna i komponent ett har störst ömsesidig 

korrelation med ett alpha-värde på 0.928, därefter komponent två, tre och komponent fyra. 

Komponent fem lämpas sig inte att utföra alpha-test på. 

  



 

 67 

6.12.2 Regressionsanalys offentliga bolag 

Regressionsanalys utfördes för offentliga bolag bland de fem olika komponenterna, men 

eftersom ingen av modellerna var signifikanta kunde ingen modell användas i analysen. Det går 

inte att konstatera att de variablerna som undersökts i respektive modell, kan förklara vad 

revisorerna anser är viktigt i väsentlighetsbedömningen för klienter i offentliga bolag. 

 

Offentliga bolag är i sig inte någon bransch, utan kan förekomma i flera olika branscher. 

Grupperingen av variablerna för offentliga bolag differerar inte i någon vidare utsträckning, 

vilket inte kan förklara problematiken med modeller utan signifikant resultat i 

regressionsanalysen. En tänkbar anledning till att ingen signifikant modell kunde produceras i 

offentliga bolag är för möjligen att variablerna som har undersökts inte är tillämpliga i den 

offentliga sektorn. Behovet av att undersöka andra variabler för offentliga bolag kan diskuteras, 

dock hade det påverkat jämförbarheten mellan branscherna i studien. 
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6.13. Föreningar 

6.13.1 Faktoranalys föreningar 

 
Tabell 20. Faktoranalys föreningar. 

 

KMO är icke-signifikant med ett värde på 0.873 och innebär att variablerna samvarierar och kan 

bidra till identifiering av komponenter. Bartlett’s test är signifikant (0.000), vilket innebär att 

bland alla bivariata variabler finns det någon korrelation som är signifikant. 

 

Störst samvariation mellan variablerna förekommer i komponent ett, där det är en gruppering av 

åtta variabler. I komponent två, tre och fyra är det en gruppering av fem, fyra respektive tre 

variabler. 

 

Alpha-testet för komponenterna är alla över 0.700, vilket tyder på att de ömsesidiga 

korrelationerna mellan variablerna totalt sett är tillräckligt starka och att komponenten 

variablerna ingår i är lämpligt utformat. Variablerna i komponent ett har störst ömsesidig 

korrelation med ett alpha-värde på 0.962, därefter komponent två, tre och komponent fyra. 
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6.13.2. Regressionsanalys föreningar 

Modell ett är signifikant (0.031). Den beroende variabeln i modellen är komponent tre, interna 

faktorer. Variabeln erfarenhet är signifikant i modellen (0.047) och kan förklara sambandet av en 

hög värdering av interna faktorer i väsentlighetsbedömningen för föreningar. Beta-värdet är ett 

positivt värde vilket tyder på att revisorer med mer erfarenhet lägger en större vikt på interna 

faktorer i sin väsentlighetsbedömning. Beta-värdet visar ett negativt värde för PwC, vilket tyder 

på att PwC lägger mindre vikt på interna faktorer än övriga byråer. Förklaringsgraden är 15,3 % 

att dessa variabler förklarar hur stor vikt respondenterna lägger på komponenten i branschen (se 

bilaga 7.8). 

 

Modell två är signifikant (0.029). Den beroende variabeln i modellen är komponent fyra, övriga 

faktorer (lagstiftning, allmänna intressen och personalomsättning). Variablerna kön (0.027) och 

specialisering inom föreningar (0.070) är signifikanta och kan förklara sambandet av en hög 

värdering av övriga faktorer i väsentlighetsbedömningen för föreningar. Beta-värdet är positiva 

värden vilket tyder på att kvinnliga revisorer och revisorer specialiserade inom föreningar lägger 

en större vikt på övriga faktorer i sin väsentlighetsbedömning. Förklaringsgraden är 16,7 % att 

dessa variabler förklarar hur stor vikt respondenterna lägger på komponenten i branschen (se 

bilaga 7.8). 
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6.14. Jämförelse mellan branscher 

6.14.1 Komponentöversikt 

Tabell 21 visar de komponenter som togs fram i faktoranalysen, i vilka branscher dessa 

komponenter förekommer samt vilka av komponenterna som ingår i signifikanta modeller. Den 

komponent som förekommer i flest branscher är interna faktorer, som förekommer i nio 

branscher. Därefter förekommer komponenterna omvärldsfaktorer och övriga faktorer i åtta 

branscher. Komponenten balansposter förekommer i sju av branscherna och resterande 

komponenter förekommer endast i en eller två av branscherna. Komponenten balansposter 

uppvisade inget signifikant resultat i någon modell. 

 

 
Tabell 21. Komponentöversikt per bransch. 

 

Alla komponenter från faktoranalysen testades i regressionsanalysen, men alla resulterade inte i 

signifikanta modeller. Det är fyra signifikanta modeller med komponenten interna faktorer, fyra 

signifikanta modeller med omvärldsfaktorer och tre signifikanta modeller med övriga faktorer. 

Vidare förekommer det enstaka signifikanta modeller med de andra komponenterna. 
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I tabell 22 visas i vilka branscher komponenterna i signifikanta modeller ingår, dessutom visas 

hur många signifikanta modeller som är med i varje bransch. Texten som följer nedan talar 

endast om förekomsten av komponenter i signifikanta modeller. 

 

 
Tabell 22. Komponenter som ingår i signifikanta modeller, per bransch. 

 

I IT-branschen är tre av fem komponenter med i signifikanta modeller, vilket tyder på att 

revisorerna lägger en större vikt på fler komponenter i IT-branschen än i de andra branscherna. I 

byggbranschen, restaurangbranschen, tillverkningsbranschen och föreningar är två komponenter 

signifikanta modeller, vilket tyder på att det är flera komponenter som är signifikanta i dessa 

branscher. 

 

I bank- och finansbranschen är bara en komponent med i en signifikant modell, vilken kan tyda 

på att revisorerna lägger störst vikt på interna- och omvärldsfaktorer i bank- och 

finansbranschen. I fastighetsbranschen är bara en komponent med i en signifikant modell, vilket 

kan tyda på att revisorerna lägger mest vikt på omvärldsfaktorer i fastighetsbranschen. I 

detaljhandelsbranschen (kapitalvaror) är bara en komponent signifikant, vilket kan tyda på att 

revisorerna lägger mest vikt på interna faktorer i detaljhandelsbranschen (kapitalvaror). 

 

Tillsynes är det komponenterna interna faktorer och omvärldsfaktorer som revisorer lägger störst 

vikt på i väsentlighetsbedömningen, sett över alla presenterade branscher. Båda komponenterna 

förekommer sammanlagt i sju av branscherna. 

 

Det förekommer ingen komponent i två av branscherna, detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror) 

och offentliga bolag, därför att ingen signifikant modell kunde presenteras. Kvar återstår en 

bransch där komponenterna interna faktorer eller omvärldsfaktorer inte är med, vilken är bank- 

och finansbranschen. Där förekommer det dock en komponent som innehar variabler från båda 

dessa separata komponenter, som kallas interna- och omvärldsfaktorer. Av alla undersökta 

branscher där det producerades modeller med ett signifikant resultat förekommer det alltså 

komponenter som har med interna faktorer och omvärldsfaktorer att göra. 
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Komponenten övriga faktorer innefattade variabler som allmänna intressen, lagstiftning, 

personalomsättning, pågående arbeten och valutaförändringar. Komponenten förekom i tre 

branscher, byggbranschen, IT-branschen och föreningar. Det är svårt att uttala sig om vilken 

effekt förekomsten av komponenten övriga faktorer i signifikanta modeller har på 

väsentlighetsbedömningen, eftersom den kan ses som en residualpost för variablerna i 

faktoranalysen. Att modellerna blev signifikanta med komponenten övriga faktorer kan tyda på 

att vissa av variablerna som ingår i komponenten, läggs stor vikt på vid 

väsentlighetsbedömningen i förekommande branscher. 

 

De andra två komponenterna balansposter och nyckeltal, samt värderingposter är signifikanta i 

tillverkningsbranschen respektive IT-branschen. Dessa komponenter innefattar variabler som 

inte kunde grupperas på liknande sätt som i de andra branscherna. I tillverkningsbranschen är 

komponenten balansposter och nyckeltal bestående av åtta variabler som kan hänvisas till 

balansposter samt nyckeltal, denna gruppering förekom inte i någon annan bransch. I IT-

branschen var komponenten värderingsposter av stor vikt för väsentlighetsbedömningen, där 

grupperingen inte förekom i någon annan bransch. Dock var IT-branschen den bransch som hade 

flest komponenter i signifikanta modeller, vilket kan tyda på att revisorer lägger en stor vikt på 

många variabler i denna bransch, möjligtvis på grund av att den kan anses som mer riskabel eller 

svårbedömd. 

 

6.14.2. Variabelanalys  

Nedan följer an analys av de oberoende variablerna som var signifikanta i 

regressionsmodellerna. Siffrorna i rubrikerna anger i hur många modeller variabeln var 

signifikant i och hur många modeller variabeln förekom i. 

 

6.14.2.1. Kön 9 av 14 
 

Variabeln kön är signifikant i 9 modeller av 14 och representerade kvinnor eftersom variabelns 

beta-värde var positivt modellerna. Resultatet visade att kvinnliga revisorer tenderar att lägga en 

större vikt på vissa faktorer än manliga revisorer. 

 

Kvinnliga revisorer lägger en större vikt på många av komponenterna, speciellt de interna 

faktorerna. De branscher där de kvinnliga revisorerna lägger en större vikt på interna faktorer är i 

detaljhandelsbranschen (kapitalvaror), restaurangbranschen, tillverkningsbranschen, samt i bank- 

och finansbranschen (Se bilaga 7.2, 7.3, 7.5). 

 

Därefter lägger kvinnliga revisorer en större vikt på omvärldsfaktorer i fastighetsbranschen och i 

IT-branschen, än manliga revisorer. Kvinnliga revisorer tenderar också att lägga en större vikt på 

övriga faktorer i föreningar, byggbranschen och IT-branschen än vad manliga revisorer gör (Se 

bilaga 7.1, 7.4, 7.7, 7.8). 
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6.14.2.2. Ålder 3 av 10 
 

Variabeln ålder är signifikant i tre modeller och förekom i tio modeller, beta-värdet på variabeln 

i modellerna var positivt och representerar därmed äldre revisorer. Äldre revisorer tenderar att 

lägga en större vikt på omvärldsfaktorer i byggbranschen och IT-branschen, samt lägger en större 

vikt på övriga faktorer i IT-branschen (se bilaga 7.1, 7.7). 

 

6.14.2.3. Erfarenhet 3 av 13 
 

Variabeln erfarenhet är signifikant i 3 av 13 modeller och det positiva beta-värdet representerar 

revisorer som har större erfarenhet. En revisor med mer erfarenhet lägger en större vikt på 

interna faktorer i bank- och finansbranschen och i föreningar, samt omvärldsfaktorer i 

restaurangbranschen. Däremot lägger mindre erfarna revisorer en lägger större vikt på övriga 

faktorer i byggbranschen (se bilaga 7.1, 7.2, 7.3, 7.8). 

 

6.14.2.4. Branscherfarenhet 2 av 12 
 

Variabeln är signifikant i två av tolv modeller och ett positivt beta-värde representerar revisorer 

med en större branscherfarenhet. Revisorer med en större branscherfarenhet i 

restaurangbranschen lägger en större vikt på omvärldsfaktorer. Revisorer med mindre 

branscherfarenhet i byggbranschen lägger en större vikt på övriga faktorer. (se bilaga 7.1, 7.2). 

 

6.14.2.5. Branschspecialisering 3 av 12 
 

Variabeln är signifikant i tre av tolv modeller och ett positivt beta-värde för variabeln 

representerar revisorer som är specialiserade i den tillfrågade branschen. Revisorer som var 

specialiserade på föreningar lägger en större vikt på övriga faktorer i föreningar och revisorer 

som är specialiserade på IT-branschen lägger en större vikt på värderingsposter i IT-branschen. 

Det finns en antydan på att revisorer utan branschspecialisering på tillverkningsbranschen lägger 

en större vikt på balansposter och nyckeltal i tillverkningsbranschen (se bilaga 7.6, 7.7, 7.8). 

 

6.14.2.6. Revisionsbyrå 6 av 14 
 

Det är en snedfördelning bland revisionsbyråerna, eftersom det är stor underrepresentation från 

KPMG och Deloitte (0 av 7) samt Grant Thornton. Det går därför inte att dra några 

generaliseringar eller slutsatser om revisionsbyrå har en påverkan på väsentlighetsbedömningen. 

Det går att se en indikation på att EY (1 av 14) lägger mer vikt på interna faktorer i 

restaurangbranschen, samt att PwC (3 av 14) lägger mindre vikt på balansposter och nyckeltal i 

tillverkningsbranschen, samt interna faktorer i föreningar och i detaljhandelsbranschen 

(kapitalvaror). Det finns även en indikation på att mellanstora byråer (2 av 14) lägger en mindre 

vikt på interna faktorer i detaljhandelsbranschen (kapitalvaror) och omvärldsfaktorer i 

fastighetsbranschen (se bilaga 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8).  
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6.15. Efterintervjuer 

Efter analysen av empirin tillfrågades revisorerna som deltog i förintervjuerna om deras 

synpunkter på framkomna resultat. Intervjupersonerna som deltog i efterintervjun var 

intervjupersonerna 1, 3 och 4. 

 

6.15.1 Komponenter 

I denna del presenteras intervjupersonernas svar vad de ansåg om de komponenter som 

uppvisade ett signifikant resultat i flest modeller. 

 

6.15.1.1. Interna faktorer och omvärldsfaktorer - signifikant 
 

Alla tre intervjupersonerna instämde att de interna faktorerna och omvärldsfaktorer i stor 

utsträckning påverkar väsentlighetsbedömningen. Intervjuperson fyra betonade att det 

ekonomiska resultatet och ställningen som i slutändan är det som får effekt på revisionen 

(Personlig kommunikation, 2014-05-09). 

 

6.15.1.2. Balansposter - icke signifikant 
 

Intervjuperson ett talade om att det inte var konstigt att balansposter inte var av en stor vikt för 

väsentlighetsbedömningen (Personlig kommunikation, 2014-05-09). Det är snarare intäkter som 

det är störst fokus på i väsentlighetsbedömningen enligt FAR. 

 

Intervjuperson tre menade att i balansposter är det finansieringsstrukturen via eget kapital som är 

av vikt, utöver det är tillgångar och resterande balansposter inte lika viktiga för 

väsentlighetsbedömningen eftersom dessa tas hänsyn till i den allmänna riskbedömningen 

(Personlig kommunikation, 2014-05-09). Intervjuperson fyra trodde ändå att det kan vara viktigt 

att ingående granska balansposter, men att det kan bero på vad det för företag och vad 

balansposterna har för effekt på resultatet (Personlig kommunikation, 2014-05-09). 
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6.15.2. Branscher 

I denna del tillfrågades intervjupersonerna vad de ansåg om de signifikanta komponenterna som 

framkom, i utvalda branscher. 

 

6.15.2.1. Omvärldsfaktorer i fastighetsbranschen - signifikant 
 

Intervjuperson tre som är specialiserad inom bostadsrättsföreningar trodde att det bland annat 

kan bero på att marknaden är extremt viktig när företagen köper och säljer fastigheter, de måste 

se till att det finns en marknad (Personlig kommunikation, 2014-05-09). För närvarande är det 

aktuellt med införandet av nya regler från Bokföringsnämnden med K2 och K3-reglerna 

(Personlig kommunikation, 2014-05-09; Arnell, et al, 2013). De nya reglerna gör att 

fastighetsföretagen inte längre får använda sig av progressiva avskrivningar i årsredovisningen, 

vilket ger en effekt av att det är svårt att sälja fastigheter vid regelskiftet. Det uppkommer 

löpande diskussioner kring värdeförändringar bland annat hur företagen ska hantera 

avskrivningar och avsättningar till fonder, det är inget nytt men är speciellt aktuellt för 

närvarande vid bytet av redovisningsregler (Personlig kommunikation, 2014-05-09). 

 

Intervjuperson fyra betonade att effekten av omvärldsfaktorerna påverkar resultatet för 

fastighetsföretagen (Personlig kommunikation, 2014-05-09). Har de boende inte har råd att bo 

kvar, på grund av ekonomisk lågkonjunktur, och måste flytta blir det många tomma lägenheter, 

vilket direkt påverkar resultatet för företagen. Intervjuperson fyra ansåg även att det borde vara 

samma effekt i detaljhandelsbranschen som kan vara konjunkturkänsligt, men till viss del kanske 

folk konsumerar mer vid en lågkonjunktur. Tillverkande företag kan inneha produkter som inte 

alls är konjunkturkänsliga och blir därför inte lika påverkade av omvärldsfaktorer . 

 

6.15.2.2. Interna faktorer i detaljhandelsbranschen (kapitalvaror) - signifikant 
 

Intervjuperson ett ansåg att det kan vara svårt att bedöma folks köpbeteende och att det därför är 

lättare att bedöma de interna faktorerna hos företag som bedriver verksamhet i 

detaljhandelsbranschen (kapitalvaror) (Personlig kommunikation, 2014-05-09). Intervjuperson 

tre och fyra ansåg att i detaljhandelsbranschen (kapitalvaror) borde det läggas en större vikt på 

omvärldsfaktorer. Dock är det företagets lönsamhet och därmed också fortlevnad som är i fokus 

och därför kan revisorer inneha en tendens att istället lägga en större vikt på interna faktorer 

eftersom de är lättare att kontrollera. 

 

6.15.2.3. Balansposter och nyckeltal i tillverkningsbranschen - signifikant 
 

Produktionen är en svårbedömd process och är viktig att granska hos företag som är i 

tillverkningsbranschen. Det är svårt att veta var i förädlingsprocessen varan är eller hur mycket 

företaget har producerat, menar intervjuperson ett (Personlig kommunikation, 2014-05-09). 

Intervjuperson tre talade om att företag inom tillverkningsbranschen är råvaruberoende, vilket 

direkt har en påverkan på värderingen av företagets lager. Det är därför viktigt att se över 

företagets balansposter samt värderingsposter (Personlig kommunikation, 2014-05-09). 
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Intervjuperson fyra talade om att i företag i tillverkningsbranschen är balansposter av stor vikt 

eftersom det innehåller varulager och kundfordringar, vilket båda har en stor påverkan på 

företagets resultat (Personlig kommunikation, 2014-05-09). Det är alltid viktigt att starkt 

kontrollera de variabler som anses påverka företagets resultat, eftersom det är det som i 

slutändan påverkar företagets fortlevnad. 

 

6.15.2.4. Flest signifikanta komponenter IT-branschen  
 

Intervjuperson ett ansåg att anledningen till att det läggs en stor vikt på många komponenter i IT-

branschen är att det tas en större försiktighet med företag i IT-branschen sedan IT-bubblan 

(Personlig kommunikation, 2014-05-09). Det är dessutom svårt att värdera produkter eller 

tjänster som företag i IT-branschen tillhandahåller samtidigt som det förhåller sig om stora 

värden på produkterna eller tjänsterna. 

 

Intervjuperson tre talade om liknande företeelser som intervjuperson ett, med tillägg att det även 

finns svårigheter vid bedömningen av personalens värde i företaget samt mjukvaran de arbetar 

med (Personlig kommunikation, 2014-05-09). Personal är något som inte går att aktivera i 

balansräkningen och därmed inte går att värdera. Företagets mjukvara går att värdera men är 

svårt eftersom det är en immateriell tillgång samt att företagets eget värde eller behov av 

mjukvaran kan överstiga värdet i balansräkningen. Intervjuperson fyra talade om att det är många 

komponenter som det läggs en stor vikt på grund av att det är en bransch som snabbt förändras 

och revisorn behöver följa med i de snabba förändringarna och kan därför inte endast lägga en 

stor vikt på vissa komponenter hos företag i IT-branschen (Personlig kommunikation, 2014-05-

09). 
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6.15.3. Variabler 

I denna del presenteras vad intervjupersonerna ansåg om att nedanstående variabler var 

signifikanta eller inte i olika stor utsträckning. Siffran i rubriken visar hur många gånger 

variabeln var signifikant i modellerna. 

 

6.15.3.1. Kön 9 av 14 
 

Intervjuperson ett talade om att kvinnliga revisorer lägger en större vikt på interna faktorer kan 

bero på att det inte finns många kvinnliga auktoriserade revisorer (Personlig kommunikation, 

2014-05-09). Intervjuperson fyra talade om att en möjlighet skulle kunna vara att kvinnor har en 

tendens att vara noggrannare att följa regelverken där en kontroll av företagets interna kontroller 

är av stor betydelse (Personlig kommunikation, 2014-05-09). 

 

6.15.3.2. Ålder 3 av 10 
 

Intervjupersonerna var ense om att äldre har en längre livserfarenhet, där revisorerna har varit 

med om tidigare svängningar som har varit i byggbranschen och IT-branschen. Intervjuperson ett 

som ofta arbetade med byggbranschen sade att det enda som är säkert att veta i byggbranschen är 

att det går upp och ner och det är inte säkert att det alltid bara följer konjunkturen (Personlig 

kommunikation, 2014-05-09). Intervjuperson fyra som var en äldre revisor har själv minnen från 

byggbranschen och fastighetsbranschen som hade en bubbla i slutet av 80-talet och början av 90-

talet, men även bubblan i IT-branschen i början på 2000-talet (Personlig kommunikation, 2014-

05-09). 

 

6.15.3.3. Branschspecialisering 2 av 12 
 

Intervjupersonerna ansåg att branschspecialisering inte borde påverka, eftersom de flesta 

revisorer arbetar mycket brett och är lika riskmedvetna oavsett vilken bransch de ska granska. 

Intervjuperson fyra hänvisade till att det är resultatet och ställningen som i slutändan påverkar 

revisionen (Personlig kommunikation, 2014-05-09). Intervjuperson ett trodde att specialiseringen 

var vanligare förr och att det finns fler olika branscher för närvarande, men eftersom 

intervjupersonen arbetade på en liten byrå är det svårt att svara på hur större byråer gör i denna 

fråga (Personlig kommunikation, 2014-05-09). 
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7. Diskussion och slutsats 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I detta kapitel presenteras studiens diskussion och slutsats utifrån analysen ur kapitel sex och 

teorier från kapitel fyra. Först diskuteras branscher och komponenter med anknytning till teorin, 

därefter diskuteras de oberoende variablerna med anknytning till teorin för att avsluta med 

studiens slutsats. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.1. Branscher och komponenter 

För byggbranschen var det två komponenter som var signifikanta, omvärldsfaktorer samt övriga 

faktorer. Omvärldsfaktorer kan tänkas påverka väsentlighetsbedömningar av klienter i 

byggbranschen eftersom det kan ses som konjunkturkänsligt, det poängterade intervjupersonerna 

i förintervjuerna. Byggföretagen kan tvingas säga upp personal på grund av bristande uppdrag 

och har därmed inte råd att behålla personal. I övriga faktorer ingår det pågående arbeten, vilket 

var en post som revisorerna i förintervjuerna ofta talade om. Pågående arbeten är en post som 

kan argumenteras för att starkt påverka företagens resultat och därmed också fortlevnad, vilket 

gör det till en kritisk post att ta hänsyn till i väsentlighetsbedömning av företag i byggbranschen. 

 

För restaurangbranschen var det två komponenter som var signifikanta, omvärldsfaktorer och 

interna faktorer. Restaurangbranschen kan tänkas vara mer känsligt för konkurrensförhållanden, 

eftersom det dyker upp nya restauranger. Personalomsättningen är oftast stor och restaurangerna 

är beroende av personal som arbetar i köket och i serveringen, vilken kan vara problematiskt för 

branschen. Interna faktorer som är speciellt viktiga att ta hänsyn till i restaurangbranschen är 

finansieringen och den ekonomiska stabiliteten, detta kan variera stort mellan de olika företagen. 

Under förintervjuerna pratade intervjupersonerna om den riskabla kontanthanteringen som är 

svår att kontrollera och att restaurangbranschen sedan tidigare har ett dåligt rykte på grund av en 

stor risk för förekomsten av svarta pengar. Risken i kassa och bank i balansposterna har dock 

inte visat ett signifikant resultat från enkätundersökningen att revisorer skulle lägga en större vikt 

på detta, vilket är ett oväntat resultat eftersom intervjupersonerna betonade att det är en 

högriskspost i den branschen. 

 

Det var en komponent som var signifikant i bank- och finansbranschen, vilket var interna- och 

omvärldsfaktorer där bland annat variabler som valutaförändringar, ekonomisk stabilitet, intern 

kontroll, samt kassa och bank förekom. I förintervjuerna talades det om att bank- och 

finansbranschen är en svårbedömd bransch eftersom det krävs en stor vetskap om värdering av 

finansiella instrument. Bank- och finansbranschen är en säregen bransch där det förkommer 

många finansiella instrument och ränteintäkter och revisorn behöver därför besitta stor kunskap 

om deras värderingsmetoder för att kunna göra en pålitlig väsentlighetsbedömning. Det kan 

diskuteras om de variabler som undersöktes var lämpliga för denna typ av bransch, eftersom 

variablerna inte tog en stor hänsyn till värdering, som är centralt i bank- och finansbranschen. 
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För fastighetsbranschen var den signifikanta komponenten omvärldsfaktorer. Marknadsstabilitet 

och konjunkturkänsligheten är stor i denna bransch. Värdet på fastigheterna varierar med 

marknadsvärdet när det köps och säljs fastigheter. Branschen påverkas även av stora vakanser 

vid lågkonjunkturer, vilket direkt påverkar resultatet. En annan variabel i omvärldsfaktorerna var 

lagstiftning. Intervjupersonerna pratar i efterintervjun om det aktuella införandet av nya regler 

från Bokföringsnämnden. Fastighetsbolagen får inte längre använda sig av progressiva 

avskrivningar i årsredovisningen, vilket har en stor påverkan på många fastighetsbolag som 

måste ändra hur de har planerat sina avskrivningar, avsättningar till fonder och liknande. 

 

För detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror) var den signifikanta komponenten övriga faktorer 

när endast byråvariabeln Big 4 användes. Att inte fler komponenter uppvisade ett signifikant 

resultat kan bero på grupperingen i faktoranalysen. Respondenternas svar var underlaget för 

faktoranalysen och påverkade hur faktoranalysen grupperade variablerna. Under förintervjuerna 

talade intervjupersonerna om att detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror) är en bransch som är 

riskabel därför att det sker en stor kontanthandel som är svår att kontrollera. Resultatet 

förväntades inneha ett signifikant resultat på en komponent som innefattar kassa och bank-

variabeln. Ytterligare en variabel som diskuterades under förintervjuerna var snabb teknisk 

utveckling, menat internethandel och att konkurrensmöjligheterna hårdnar i och med att det 

förekommer fler konkurrenter på Internet som lättare kan pressa priserna. Utifrån förintervjuerna 

förväntades resultatet innefatta en signifikant komponent där variablerna förekom i, vilket inte 

var fallet. 

 

För detaljhandelsbranschen (kapitalvaror) var den signifikanta komponenten de interna 

faktorerna. I förintervjuerna och efterintervjuerna nämndes det att konjunkturkänslighet är starkt 

förknippat med kapitalvaror och att det är en bransch som är speciellt riskabel i lågkonjunkturer, 

detta uppvisades dock inte som ett signifikant resultat från enkätundersökningen, vilket var ett 

oväntat resultat för intervjupersonerna. De interna faktorerna verkar ha en större betydelse vid 

väsentlighetsbedömningen när det gäller kapitalvaror i detaljhandelsbranschen. En tänkbar 

anledning till att interna faktorer blev signifikant kan vara, som nämndes i efterintervjuerna, att 

det är lättare att kontrollera de interna faktorerna som till exempel intern kontroll, istället för 

köparens köpvanor. 

 

Tillverkningsbranschen var den enda bransch där komponenten balansposter och nyckeltal var 

signifikant. Det var dock endast i tillverkningsbranschen som denna komponent förekom i och 

den innefattade variabler som kunde hänföras till balansposter. I efterintervjuerna framfördes det 

att i tillverkningsbranschen är det balansposter som starkt påverkar företagets fortlevnad, framför 

allt på grund av varulagret. I de övriga branscherna kan det därför tolkas att balansposter inte är 

av en sådan stor betydelse för väsentlighetsbedömningen. I förintervjuerna nämns det att 

tillverkningsföretag ofta har stora lån, stora värden på maskinpark och varulager, vilket är stora 

poster som är viktiga att de är värderade korrekt. 
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För IT-branschen förekom det tre signifikanta komponenter vilken kan förklaras av att 

revisorerna i efterintervjuerna angav att IT-branschen är en svårbedömd bransch. Anledningen 

till att de ansåg att det var en svårbedömd bransch var för att det förekommer stora poster 

immateriella tillgångar som är svåra att värdera. Svårigheter i bedömningen av IT-branschen 

härstammar även från en stor försiktighet i värderingssynpunkt. Bedömningsfrågan blir i denna 

bransch centralt eftersom det handlar till stor del om värdering av poster samt att IT-branschen är 

en bransch där det snabbt sker förändringar. Efterintervjuerna angav också att revisorerna 

behöver vara beredda på snabba tekniska förändringar i branschen och anpassa sig efter dessa. 

Revisorerna tenderar att göra det som andra revisorer gör, att värdera med försiktighet och 

kontrollera en stor del av boksluten i IT-branschen eftersom revisorerna gör det efter branschen 

blev instabil. 

 

Offentliga bolag är skild från de utvalda branscherna, eftersom detta inte är en bransch är den 

också svår att jämföra med de övriga branscherna, därför har inget signifikant resultat kunnat 

påvisas i vilken utsträckning respondenterna anser att variablerna påverkar 

väsentlighetsbedömningen för klienter i offentliga bolag. I förintervjuerna togs det upp att de 

offentliga bolagen har allmänhetens ögon på sig, vilket skulle innebära att variabeln allmänna 

intressena borde givit någon form av signifikans i undersökningen. De offentliga bolagen drivs 

av statliga och andra reglerande krav samt av skatteintäkter, vilket är poster som inte har 

undersökts i denna studien. Att offentliga bolag inte är en bransch och kan innehålla många typer 

av bolag kan haft en stor påverkan på varför inget signifikant resultat uppnåddes för offentliga 

bolag. 

 

Föreningar har uppvisat ett signifikant resultat i komponenterna interna faktorer och övriga 

faktorer. Föreningar har en speciell lagstiftning, beroende på vilken typ av förening det är, i 

jämförelse med andra typer av bolagsformer. Enligt förintervjuerna spelar lagstiftningen och 

allmänna intressen en roll för bedömningen av föreningen, vilket bekräftas av att de är variabler 

som ingår i den signifikanta komponenten övriga faktorer. Av de interna faktorerna kan det 

tänkas att finansieringen av föreningen har en stor påverkan, eftersom föreningarnas mål inte är 

att gå med vinst kan det vara svårt att samla in pengar för att återinvestera i verksamheten och 

finansiera kostnader i föreningen. 

 

Från jämförelsen mellan branscher i analysen syns det tydligt att interna faktorer och 

omvärldsfaktorer är komponenter som respondenterna anser är viktiga att granska och dessa 

förekom i nio respektive åtta branscher och komponenterna var signifikanta i fyra modeller var. 

Att dessa två komponenter inte var signifikanta i fler branscher kan tyda på att 

branschtillhörighet påverkar väsentlighetsbedömningen och att komponenterna inte är lika 

viktiga att ta i beaktning i varje undersökt bransch. 

 

Att de interna faktorerna var signifikanta i fyra av nio modeller kan dock tyda på en grad av 

isomorfism. I ISA 200 p. A39 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en 

revision enligt International Standards on Auditing, står det att revisorn ska granska klientens 

interna kontroller och variabeln intern kontroll ingår i komponenten interna faktorer. Från 

efterintervjuerna framkom det stöd för att revisorerna lägger en stor vikt på intern kontroll i 

väsentlighetsbedömningen för att följa ISA, samt att intern kontroll har en stor påverkan på 

företagets resultat och därmed också företagets efterlevnad. 
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Omvärldsfaktorernas förekomst i fyra signifikanta modeller av åtta kan tyda på en grad av 

tvingande isomorfism (DiMaggio och Powell, 1983) eftersom det talas om omvärldsfaktorer i 

ISA 310 och revisorn måste förhålla sig till dessa formella regler (Anderson-Gough, Grey och 

Robson, 2002) för att vara en del av professionen (Grey, 1998). 

 

Komponenten övriga faktorer var signifikant i tre modeller där variablerna lagstiftning och 

allmänna intressen förekom två av tre gånger. Övriga faktorer innefattar variabler som inte kunde 

grupperas med andra variabler på grund av sin faktorladdning, därför kan övriga faktorer ses som 

en typ av komponent för residualvariabler. Komponenten innefattar variabler som kan anses vara 

viktiga för en viss typ av bransch och kan därmed bidra till en signifikant modell, dock 

förekommande tillsammans med variabler som kan anses inte vara viktiga för branschen. 

 

Balansposter var inte signifikant i någon av de sju modellerna komponenten förekom i, vilket 

kan eventuellt förklaras att revisorer anser att klientens balansräkning inte är av någon större vikt 

för att det är mycket rutinartat. Eftersom revisorn kontrollerar klientens interna kontroll, kan 

revisorn därmed bedöma i vilken stor utsträckning denne måste kontrollera övrig redovisning. 

Kontrolleras den interna kontrollen innebär det en minskad arbetsbörda för revisorn i 

insamlandet av revisionsbevis. Revisorn kan därmed bedöma i vilken utsträckning denne väljer 

att granska övrig redovisning. Det finns inga regler på hur mycket revisionsbevis revisorn måste 

inhämta, endast tillräckligt för att kunna utesluta att väsentliga felaktigheter föreligger, vilket är 

en bedömningsfråga (ISA 200). 

 

7.1.1. Slutlig diskussion om komponenter och branscher 

Revisorerna måste hålla sig till ISA-standarderna i sitt arbete, vilka representerar de formella 

normerna inom professionen (Anderson-Gough, Grey och Robson, 1998; 2002). ISA-

standarderna som revisorerna måste hänföra sig till är uttryck för tvingande isomorfism 

(DiMaggio och Powell, 1983). Revisorerna som profession måste hålla sig till dessa och det 

finns inget val om de vill fortsätta vara en del av professionen (Grey, 1998), samt att det 

förekommer intern kontroll inom professionen genom RN (Noordegraaf, 2007; Brante, 1988). 

Genom att revisorerna håller sig till ISA-standarderna som är ett uttryck för tvingande 

isomorfism samt formella normer i professionen, bidrar de med legitimitet till professionen 

vilket säkerställer professionens fortlevnad (DiMaggio och Powell, 1983; Anderson-Gough, 

Grey och Robson, 1998; 2002, Grey, 1998). 

 

Alla medlemmar inom professionen måste förhålla sig till professionens formella normer, men 

får inneha egna tolkningar genom de informella normerna (Anderson-Gough, Grey och Robson, 

1998; 2002). Det kan argumenteras för att revisorerna måste följa ISA, men att det finns 

utrymme för tolkning av ISA-standarderna eftersom ISA-standarderna är gjorda för, och talar 

om, att revisorerna behöver använda sitt professionella omdöme (ISA 320; Anderson-Gough, 

Grey och Robson, 1998; 2002). Tillämpning av revisorns professionella omdöme anges i ISA 

320 Väsentlighet vid planering och utförande av en revision. Tolkningen av standarderna kan 

anses representera de informella normerna inom professionen (Anderson-Gough, Grey och 

Robson, 1998; 2002, Grey, 1998) och kan förespråkas gör revisionsbyråerna och revisorerna mer 

anpassningsbara för förändringar som sker i sin omgivning (Glassman, 1973). 
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Det går inte att upprätta riktlinjer med en stark struktur som anger exakt vilken väsentlighetsnivå 

eller referensvärde som revisorn ska använda, utan revisorn måste själv avgöra vad som är 

lämpligt och skäligt med hänseende till olika variabler som påverkar företaget som granskas 

(Sullivan, 1984; Van der Veer, 2006). Struktur genom standarder och riktlinjer ger vägledning åt 

revisorer i sitt arbete och dirigerar omdömet åt ett visst håll, men lämnar den slutgiltiga 

utformningen av beslutet åt den enskilda revisorn (Kosmala Maclullich, 2001). 

 

En del av bedömningen revisorn gör i väsentlighetsbedömningen är att ta hänsyn till klientens 

branschtillhörighet (ISA 310). Enligt studiens resultat visas det att revisorer inte lägger en lika 

stor vikt på samma komponenter i väsentlighetsbedömningen över alla undersökta branscher. 

Behovet av revisorns professionella omdöme samt inga absoluta väsentlighetsnivåer eller 

kriterier som revisorn ska följa, bidrar alltså till att det uppstår olikheter mellan 

väsentlighetsbedömningarna, vilket delvis kan hänföras till klientens branschtillhörighet. Det kan 

dock poängteras att väsentlighetsbedömningarnas olikheter inte endast uppstår på grund av 

revisorernas omdöme eller riktlinjerna, utan också på klientens olika bolagsformer, 

verksamhetstyp, skede i företagets livscykel etc. 

 

Från förintervjuerna framgick det att revisorerna inte hade några enskilda riktlinjer för 

väsentlighetsbedömningar av klienter med olika branschtillhörigheter, vilket lämnar revisorn 

själv att hänföra de riktlinjer de har på klienter med olika branschtillhörigheter. Eftersom 

revisorerna själva bedömer hur riktlinjerna ska appliceras på väsentlighetsbedömningen för 

klienten och klienten har olika variabler som påverkar deras verksamhet, där bl.a. bransch är en 

del, kommer det förekomma skillnader i väsentlighetsbedömningarna (Power, 2003). 

Skillnaderna syns tydligt i studiens resultat, där revisorerna lägger olika stor vikt på olika 

komponenter beroende på klientens branschtillhörighet. Eftersom väsentlighetsbedömningen är 

starkt omdömesbaserad kan det anses vara självklart med förekomster av olikheter i 

väsentlighetsbedömningen (Power, 2003). 

 

I resultatet hos de undersökta branscherna var det dock vissa likheter vilken kan förklaras av 

riktlinjerna och tvingande isomorfism (DiMaggio och Powell, 1983). Det framgår klart att 

revisorerna behöver förhålla sig till intern kontroll och omvärldsfaktorer, samt att 

omvärldsfaktorer kan vara i fokus p.g.a. snabbt skiftande marknader eller konjunkturer. Att 

omvärldsfaktorer och interna faktorer var de komponenter som var signifikant i flest modeller 

kan innebära att professionen följer professionens formella normer, d.v.s. ISA (DiMaggio och 

Powell, 1983). 

 

Normativ isomorfism kommer till uttryck här genom att revisorerna förhåller sig ISA-

standarderna på olika sätt genom tolkningar som kan uppkomma bland de olika byråerna eller 

kontoren (DiMaggio och Powell, 1983). Tolkningarna är också uttryck för professionens 

informella normer (Anderson-Gough, Grey och Robson, 1998; 2002). Det kan dessutom sprida 

sig över flera byråer genom att en revisor har arbetat på en byrå där en viss tolkning förekom och 

började sedan arbeta på en annan byrå och kan tagit med sig tolkningen vidare. Därefter kan det 

förekomma olika tolkningar på olika orter. Byråer som ligger på en ort som har många klienter 

inom en viss bransch kanske tolkar och använder ISA-standarderna på ett visst sätt än byråer på 

orter som inte har många klienter i den aktuella branschen. 
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Tendensen att tolka ISA-standarderna på ett visst sätt kan också vara ett uttryck för mimetisk 

isomorfism där byråerna gör på likande sätt som varandra. En byrå kan ha ett bra 

tillvägagångssätt för väsentlighetsbedömningen av klienter i en viss bransch, vilket andra byråer 

kan välja att kopiera (DiMaggio och Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009). 

 

FAR som är revisorernas branschorganisation kan ses som ett steg i tolkningen av ISA-

standarderna eftersom de ger förslag på tillämpning av standarderna. Professionen förhåller sig 

till vad FAR säger, och FAR är en del av professionen och kan därför anses påverka 

professionens formella och informella normer (Anderson-Gough, Grey och Robson, 1998; 2002; 

Eriksson-Zetterquist, 2009). Faktumet att studien inte fick ett signifikant resultat på variabeln 

byrå kan med stor försiktighet antas bero på normativ isomorfism, att byråerna förhåller sig till 

normerna i professionen som alla är likartade. Olikheten i resultaten som studien kom fram till 

kan delvis förklaras av att revisorerna kommer från olika byråer från olika orter och kan därför 

inneha sin egen tolkning av hur reglerna om väsentlighetsbedömningen ska tillämpas samt hur de 

ska tillämpas beroende på klientens branschtillhörighet. 

 

7.2. Variabler 

7.2.1. Kön 

Resultatet visade att kön har en betydelse och att det är kvinnliga revisorer som tenderar att lägga 

en större vikt på vissa komponenter i jämförelse med manliga revisorer. Variabeln var signifikant 

i 9 av 14 modeller. En anledning till att variabeln var signifikant i många modeller som talades 

om i efterintervjuerna var att kvinnliga revisorer kan ha en tendens att noggrannare följa uppsatta 

regelverk än manliga revisorer. 

 

Därefter är det svårt att hitta en anledning till att kvinnliga revisorer lägger en större vikt på fler 

komponenter än manliga revisorer. Resultatet att variabeln var signifikant i nio modeller och 

representerar kvinnor var inget som var förväntat. 

 

7.2.2. Ålder 

Ålder mäter inte på något vis antal år som auktoriserad revisor, utan äldre revisorer kan istället 

antas inneha en större livserfarenhet. Variabeln ålder var signifikant i tre av tio modeller. 

Resultatet visade att äldre revisorer lägger en större vikt på bl.a. omvärldsfaktorer i 

byggbranschen och IT-branschen, vilket kan innebära att äldre revisorer tar hänsyn till dessa på 

grund av konjunktursvängningar och att de kan vara mer uppmärksamma om dessa företeelser. 

Variabeln var dock inte signifikant i många modeller, vilket kan tolkas som att variabeln inte kan 

förklara skillnader i väsentlighetsbedömningen med hänseende till klientens branschtillhörighet. 

  



 

 84 

7.2.3. Erfarenhet 

Variabeln erfarenhet mäter endast antal år respondenten har arbetat som auktoriserad revisor, och 

reflekterar inte antal år som godkänd revisor eller annan erfarenhet som kan påverka i vilken stor 

utsträckning respondenterna anser att variablerna påverkar väsentlighetsbedömningen. 

 

Revisorer med större erfarenhet lägger en större vikt på interna faktorer i bank- och 

finansbranschen samt i föreningar, vilken kan bero på att revisorerna vet att dessa faktorer i de 

nämnda branscherna är viktiga att kontrollera dels på grund av ISA samt att det har en stark 

påverkan på företagets resultat. 

 

Revisorer med större erfarenhet tenderar också att lägga en större vikt på omvärldsfaktorer i 

restaurangbranschen, vilken kan tänkas hänföras till konjunkturkänslighet. Konsumenter tenderar 

att hushålla sin inkomst vid ett sämre konjunkturläge och äter möjligtvis ute i mindre 

utsträckning. Därefter lägger revisorer med mindre erfarenhet en större vikt på övriga faktorer i 

byggbranschen, vilket innefattar posten pågående arbeten. En tänkbar anledning till vikten på 

pågående arbete kan vara att revisorer med mindre erfarenhet anser att pågående arbete är den 

viktigaste posten i byggbranschen och lägger därmed störst fokus på den. Variabeln var 

signifikant i endast tre av 13 modeller, vilket innebär att variabeln inte kan förklara skillnaderna i 

väsentlighetsbedömningen med hänseende till klientens branschtillhörighet. 

 

7.2.4. Branscherfarenhet 

Variabeln branscherfarenhet var signifikant i två av tolv modeller, vilket var att revisorer med 

större branscherfarenhet lägger en större vikt på omvärldsfaktorer i restaurangbranschen. 

Anledningen till detta kan hänföras till diskussionen om omvärldsfaktorer i restaurangbranschen 

under variabeln erfarenhet. 

 

Revisorer med mindre branscherfarenhet lägger en större vikt på övriga faktorer i 

byggbranschen, även detta kan hänföras till diskussionen om övriga faktorer i byggbranschen 

under variabeln erfarenhet. Variabeln branscherfarenhet kan inte förklara skillnaderna i 

väsentlighetsbedömningen med hänseende till klientens branschtillhörighet. 
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7.2.5. Branschspecialisering 

Variabeln branschspecialisering var signifikant i två av tolv modeller, vilket var att revisorer som 

var specialiserade på föreningar lade en större vikt på övriga faktorer i föreningar samt revisorer 

som var specialiserade på IT-branschen lade en större vikt på värderingsposter i IT-branschen. 

Övriga faktorer i föreningar innefattade posterna lagstiftning, allmänna intressen samt 

personalomsättning. Lagstiftning och allmänna intressen kan anses vara relativt viktiga för 

föreningar, vilken kan förklara vikten som revisorerna lägger på posterna. Värderingsposter i IT-

branschen innefattar poster som garantikostnader och varulager, som kan antas vara 

svårvärderade för företag i IT-branschen. I efterintervjuerna framkom det att 

branschspecialisering möjligtvis inte har en sådan stor påverkan på väsentlighetsbedömningen 

som har kunnat antas. Revisorerna arbetar i ett brett spektrum av branscher och de behöver vara 

lika riskmedvetna oavsett vilken branschtillhörighet klienten har. Att variabeln endast var 

signifikant i två av tolv modeller innebär att variabeln inte förklara skillnaderna i 

väsentlighetsbedömningen med hänseende till klientens branschtillhörighet. 

 

7.2.6. Revisionsbyrå 

På grund av snedfördelning hos respondenterna med hänseende till vilken byrå de arbetar på, kan 

studien inte dra några generaliseringar kring detta. Vid en diskussion om studiens resultat 

gällande variablerna om byråer från analysen ska slutsatser dras med en stor försiktighet. 

 

7.2.7. Summering 

Ingen av ovanstående variabler förutom kön kan förklara skillnaderna i 

väsentlighetsbedömningen med hänseende till klientens branschtillhörighet. Variabeln köns 

upphov till signifikant resultat kan diskuteras i termer av kostnadseffektivisering och tendensen 

att se revision som en affärsverksamhet, som talas om i strukturomdömesdebatten (Power, 2003). 

Resultatet att kvinnliga revisorer tenderar att lägga en större vikt på fler komponenter i 

revisionen än manliga revisorer kan delvis ses som ineffektivt ur ett kostnadshänseende. Det kan 

dock argumenteras för att de kvinnliga revisorerna utför en mer grundlig revision ur 

kvalitetshänseende (McNair, 1991). 

 

7.3. Slutsats 

Studiens resultat gällande de signifikanta komponenterna i branscherna tyder på att klientens 

branschtillhörighet påverkar väsentlighetsbedömningen genom att revisorerna lägger en större 

vikt på olika komponenter i väsentlighetsbedömningen beroende på klientens branschtillhörighet. 

Det är därefter endast den oberoende variabeln kön som i störst utsträckning kan förklara 

skillnaderna i väsentlighetsbedömningen med hänseende till klientens branschtillhörighet. De 

övriga oberoende variablerna kan endast till en mindre utmärkande del förklara skillnaderna i 

väsentlighetsbedömningen med hänseende till klientens branschtillhörighet. 
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7.4. Egna reflektioner 

Försäljningsposterna förväntades uppvisa ett signifikant resultat i detaljhandelsbranschen, med 

hänseende till kassa och bank, samt varulager. Branscher med kontanthandel har generellt ett 

rykte om att vara nära kopplad till den svarta marknaden, där pengar förflyttas mellan olika 

parter utan att bokföras och skattas. Marknaden är i detaljhandelsbranschen känslig mot 

konjunktursvängningar, vilket kunde förväntas uppvisa ett signifikant resultat i studien. Många 

företag går i konkurs på grund av lågkonjunkturer, men även på grund av konkurrensen på 

marknaden och via Internet.  

 

Det har under en lång period varit ett stort fokus på att byggbranschen inte har varit en 

problemfri bransch. Det har tidigare inte varit ovanligt att anlita svart arbetskraft från andra 

länder, att utföra arbeten i utbyte mot andra tjänster eller att ta emot svarta pengar som aldrig 

bokfördes. De senaste åren har det varit mer fokus på att arbetet inte utförs på ett korrekt sätt. 

Företagen börjar arbetet men sedan kräver de att få betalt i förskott och när de har fått pengarna 

avslutar de inte arbetet. I studien förväntades det därför uppvisa ett signifikant resultat i 

balansposterna och garantikostnader, vilket det inte gjordes. 

 

Det skulle troligen inte vara speciellt lyckat att uppföra fler riktlinjer med en större grad av 

struktur eftersom dessa skulle bli alldeles för omfattande för att ta hänsyn till de faktorer 

beroende på klientens branschtillhörighet, som revisorns omdöme kan göra. Revisorns omdöme i 

väsentlighetsbedömningen kommer troligen vara i fokus inom den överskådliga framtiden, 

eftersom mer strukturerade riktlinjer skulle antagligen hämma revisionen mer än hjälpa den. 

 

7.5. Fortsatt forskning 

Studien har utgått från revisorernas synvinkel, vidare skulle framtida studier kunna utgå från 

andra synvinklar, till exempel från företagens synvinkel hur de uppfattar att revisorn tar hänsyn 

till branschspecifika variabler eller undersöka om revisorerna uppfattas på olika sätt av olika 

företag. Tolkning av innebörden, enligt hermeneutiken, bakom sambanden kan vara intressant att 

studera, att tolka innebörden bakom sambanden i revisorernas väsentlighetsbedömningar som 

påverkas av klientens branschtillhörighet. Fortsatt forskning kan även innefatta att granska och 

förstå den faktiska verkligheten som realistisk synvinkel gör, att granska och förstå innebörden 

bakom sambanden i revisorernas väsentlighetsbedömningar som påverkas av klientens 

branschtillhörighet. 

 

Framtida studier skulle kunna utföra en liknande studie som denna, men med en större bredd av 

branscher och/eller variabler. Dessutom skulle en studie kunna studera skillnaderna mellan 

revision av offentliga bolag och privatägda företag eftersom det finns tidigare forskning om detta 

samt att denna studie gav en antydan om förekomsten av skillnader mellan revision av offentliga 

bolag samt privatäga företag. 

 

  



 

 87 

Källförteckning 

Acito, A., Burks J.J., och Johnson, W.B. (2009). Materiality Decisions and the Correction of 

Accounting, Errors, Accounting Review, Vol. 84, No. 3. 

 

Aktiebolagslagen. SFS 2005:551. 

 

Anderson-Gough, F., Grey, C., och Robson, K. (1998). Making up accountants: The 

organizational and professional socialization of trainee chartered accountants. Aldershot, 

Hants: Ashgate publishing. 

 

Anderson-Gough, F., Grey, C., och Robson, K. (2002). Accounting professionals and the 

accounting profession: linking conduct and context. Accounting and Business Research Vol. 32 

(2002): pp. 41-56. 

 

Andersson, M., och Karlsson, K. (2012). Väsentlighetsbedömning - En väsentlig del av 

revisionsprocessen, En kvalitativ jämförelse av väsentlighetsbedömning mellan revisorer. 

Kandidatuppsats, Högskolan i Halmstad. 

 

Arnell. G., et al. (2013). Progressiva avskrivningar på byggnader – är det tillåtet vid 

tillämpningen av K2/K3?. Balans, Vol 9, pp. 34-35. 

 

Arnold, D.F., Bernardi, R.A., och Neidermeyer, P.E. (2001). The association between European 

materiality estimates and client integrity, national culture, and litigation, The International 

Journal of Accounting, Vol. 36, pp. 459-483. 

 

Bernardi, R.A., och Pincus, K.V. (1996). The relationship between materiality thresholds and 

judgments of fraud risk, Managerial Finance, Vol. 22, pp. 1–15. 

 

Blokdijk, H., Drieenhuizen, F., Simunic, D.A., och Stein, M.T. (2003). Factors affecting auditors 

assessments of planning materiality, Auditing: A Journal of Practice and Theory. Vol. 22 No. 2, 

pp. 207-307. 

 

Blumberg, B., Cooper, D.C., och Schindler, P.S. (2005). Business Research Methods, McGraw-

Hill, New York. 

 

Bokföringslagen. SFS 1999:1078. 

 

Bowrin, A.R. (1998). Review and synthesis of audit structure literature, Journal of Accounting 

Literaure. Vol.17, pp.40-71. 

Brante, T. (1988). Sociological approaches to the professions. Acta Sociologica, Vol 31:2. pp. 

119-142. 

  



 

 88 

Brante, T. (2005). Om begreppet och företeelsen profession. Tidsskrift för Praxisnära forskning, 

Vol. 1/2005, pp. 1-13. Division of Sociology, Högskolan i Borås. Tillgänglig på: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=979109&fileOId=983908 

(2014-02-18). 

 

Braun, K.W. (2001). The disposition of audit-detected misstatements: an examination of risk and 

reward factors and aggregation effects. Contemporary Accounting Research, Vol. 18 (1). pp. 71–

100. 

 

Brennan, N., och Gray, S.J. (2005). The impact of materiality: accounting’s best kept secret, 

Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, Vol. 1, pp. 1-31. 

 

Broberg, P. (2013). The auditor at work- a study of auditor practice in Big 4 audit firms, 

Department of Business Administration, School of Economics and Management, Lund 

University. 

 

Bryman, A., och Bell, E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder, (uppl 2), Liber AB, 

Stockholm. 

 

Bäckman, U., och Eriksson, M. (2012). Väsentlighetsbedömning - En kvantitativ studie om vilka 

faktorer som påverkar revisorers väsentlighetsbedömning, Examensarbete 30 hp, Umeå 

Universitet. 

 

Carpenter, B.W., och Dirsmith, M.W. (1992). Early debt extinguishment transactions and auditor 

materiality judgements: A bounded rationality perspective, Accounting, Organizations and 

Society, Vol. 17, pp. 709–739. 

 

Carpenter, B.W., Dirsmith, M.W., och Gupta, P.P. (1994). Materiality judgements and audit firm 

culture: Social-behavioural and political perspectives, Accounting, Organizations and Society, 

Vol. 19, pp. 355–380. 

 

Carrington, T. (2010). Revision, Liber AB, Malmö. 

 

Chewning, G., och Higgs, J. (2000). A Meta-Analysis of Materiality Studies, Advances in 

Accounting, Vol. 17, pp. 65-90. 

 

Chewning, G., Pany, K., och Wheeler, S. (1989). Auditor reporting decisions involving 

accounting principle changes: Some evidence on materiality thresholds, Journal of Accounting 

Research, Vol. 27, pp. 78–96. 

 

Chong, H.G. (1992). Auditors and materiality, Managerial Auditing Journal, Vol. 7 No. 5, pp. 8-

17. 

 

Claesson, P., Hedström, C., och Stefansson, J. (2008). Väsentlighetsbedömning - Hur påverkar 

revisorns professionella omdöme väsentlighetsbedömningen. D-uppsats, Karlstads Universitet. 

  

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=979109&fileOId=983908


 

 89 

Cooper, D., och Robson, K. (2006). Accounting, professions and regulation: locating the sites of 

professionalisation, Accounting, Organizations and Society, Vol. 31 Nos. 4/5, pp. 415-44. 

 

Cushing, B.E., och Loebbecke, J.K. (1986). Comparison of audit methodologies of large 

accounting firms. Studies in Accounting Research No.26. American Accounting Association. 

Sarasota, FL.  

 

Deegan, C., och Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory, Mc Graw-Hill Education. 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur AB, Lund. 

 

DeZoort, F.T., Hermanson, D.R., och Houston, R.W. (2003). Audit committee support for 

auditors: The effects of materiality justification and accounting, Journal of Accounting and 

Public Policy, Vol 22, pp. 175-199. 

 

DiMaggio, P.J., och Powell, W. (1983). The iron cage revisited institutional isomorphism and 

collective rationality in organizational fields, American Sociological Review, Vol. 48 (1983). pp. 

147-60. 

 

Djurfeldt, G., och Barmark, M. (2009). Statistisk verktygslåda 2 - multivariat analys, 

Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Djurfeldt, G., Larsson, R., och Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåga 1 - 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder, Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Edgley, C. (2013). A genealogy of accounting materiality, Crit Perspect Account, Tillgänglig på: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2013.06.001 (2014-02-02). 

 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik, Studentlitteratur AB, 

Lund. 

 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Eriksson-Zetterquist, U. (2009). Institutionell Teori- idéer, moden, förändring. Liber, Malmö. 

 

Estes, R., och Reames, D.D. (1988). Effects of personal characteristics on materiality decisions: 

A multivariate analysis, Accounting and Business Research, Vol. 18, pp. 291–296. 

 

FAR. (2006). Revision en praktisk beskrivning, FAR förlag AB, Stockholm. 

 

Fredriksson, A., och Åberg, A. (2007). Väsentlighetsbedömning - Hur arbetar revisorer med 

väsentlighetsbedömning i praktiken? D-uppsats, Karlstads Universitet. 

Glassman, R.B. (1973). Persistence and loose coupling in living systems. Behavioral Science, 

Vol. 18, No.2. pp. 83-98. 

  

http://www.adlibris.com/se/bok/forskningshandboken-for-smaskaliga-forskningsprojekt-inom-samhallsvetenskaperna-9789144050041
http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2013.06.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2013.06.001
http://www.adlibris.com/se/bok/forskningshandboken-for-smaskaliga-forskningsprojekt-inom-samhallsvetenskaperna-9789144050041


 

 90 

Grey, C. (1998). On being a professional in a “big six” firm. Accounting, organizations and 

society, Vol 23, No 5/6 pp. 569-587. 

Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Humphrey, C., Moizer, P. (1990). From techniques to ideologies: an alternative perspective on 

the audit function, Critical perspective on accounting, Vol. 1, pp. 217-238. 

 

IFAC. (2008). Financial reporting supply chain. Current perspective and directions, New York. 

 

ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt 

International Standards on Auditing. 

 

ISA 310 Knowledge of the Business (Kunskap om verksamheten). 

 

ISA 320 Väsentlighet vid planering och utförande av en revision. 

 

ISA 500 Revisionsbevis. 

 

ISA 520 Analytisk granskning. 

 

Iselin. E.R. (1988).The effects of information load and information diversity on decision quality 

in a structured decision task. Accounting Organizations and Society, Vol. 13, No. 2, pp. 147-164. 

 

Iselin, E.R. (1993). The effects of the information and data properties of financial ratios and 

statements on managerial decision quality. Journal of Business, Finance & Accounting, Vol. 20, 

No.2, pp. 249-266. 

 

Iselin, E.R., och Iskandar, T. (1996) Industry type: a factor in materiality judgements and risk 

assessments, Managerial Auditing Journal, Vol. 11, No. 3, pp, 4-10. 

 

Iselin, E. R., och Iskandar, T. (2000). Auditors’ recognition and disclosure materiality 

thresholds: their magnitude and the effects of industry. British Accounting Review 2000, Vol. 32, 

pp. 289–309. 

 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför?: Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Johannessen, A., och Tufte, P.A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB, 

Malmö. 

Johansson, S-E. (2005). Våga vara revisor – revisorsrollen och individen. I Johansson, S-E., 

Häckner, E. & Wallerstedt, E. (red.) Uppdrag revision. Stockholm: SNS Förlag. s. 133-146. 

 

Kosmala MacLullich, K. (2001). Dynamics between judgement and structure in formative years 

inaudit practice: insights from hermeneutics, Heriot-Watt University. Edinburg, UK. Tillgänglig 

på: http://www.apira2013.org/past/apira2001/papers/MacLullich106.pdf (2014-02-04)

http://www.apira2013.org/past/apira2001/papers/MacLullich106.pdf


 

 91 

Krogstad, J., Ettenson, R., och Shanteau, J. (1984). Context and experience in auditors’ 

materiality judgements, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 3, pp. 54–73. 

 

Kylén, J-A. (2004). Att få svar: intervju, enkät, observation, Sanoma Utbildning, Stockholm. 

 

Larson, M.S. (1977). The rise of professionalism, The regents of the university of California. 

 

Low, K-Y. (2004). The effects of industry specialization and audit risk assessment and audit-

planning decisions, The accounting review, Vol. 79, No 1, pp. 201-219. 

 

McNair, C.J. (1991). Proper compromises: the management control dilemma in public 

accounting and its impact on auditor behavior, Accounting, organizations and society , Vol.16, 

No.7, pp. 635-653.  

 

Messier, W.F. (1983). The effect of firm type and experience on materiality/disclosure 

judgements, Journal of Accounting Research, Vol. 21, pp. 611–618. 

 

Meyer, J. W., och Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth 

and Ceremony, American Journal of Sociology, Vol. 83, No. 2 (Sep. 1977). pp. 340-363. 

 

Moberg, K. (2003). Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess. Norstedts Juridik AB, 

Stockholm. 

 

Mäki, L., och Rautila, H. (2007). Väsentlighetsbedömning - hur sker det i praktiken? 

Magisteruppsats, Umeå Universitet. 

 

Nelson, M., Elliott, J., och Tarpley, R. (2002). Evidence from auditors about managers and 

auditors earnings-management decisions. The Accounting Review, Vol. 77 (Supplement). pp. 

175–205. 

 

Noordegraaf, M. (2007). From ‘pure’ to ‘hybrid’ professionalism: Present-day professionalism in 

ambiguous public domains, Administration and society, Vol. 39 pp. 761-785. 

 

Pany, K., och Wheeler. S. (1989). Materiality: an inter-industry comparison of the magnitudes 

and stabilities of various quantitative measures, Accounting Horizons, Vol. December, pp. 71-78. 

 

Parson, T. (1964). Essays in sociological theory. (Revised ed) Collier. Macmillan Canada, Ltf 

Toronto Ontario. 

  



 

 92 

Porter, B., Simon, J., och Hatherly, D. (2008). Principles of external auditing. (3:rd ed.). 

Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 

 

Power, M.K. (2003). Auditing and the produvtion of legitimacy, Accounting, organizations and 

Society. Vol. 28, pp. 379-394.  

 

Pålsson Syll, L. (2001). Ekonomisk teori och metod: ett kritisk-realistiskt perspektiv, 

Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Revisionslagen. SFS 1999:1079. 

 

Revisorsnämnden. (2013). Tillgängligt på: 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/startsida/nyheter_startsida/andringar_av_revisorslagen_antag

na.html (2014-05-21). 

 

Saunders, M., Lewis, P., och Thornhill, A. (2009). Research methods for business students, 

Pearson Education, Essex England. 

 

Smith, M., Fiedler, B., Brown, B., och Kestel, J. (2001). Structure versus judgement in the audit 

process: a test of Kinney’s classification, Managerial Auditing Journal, Vol. 16 No. 1, pp. 40-49. 

 

Steinbart, P.J. (1987). The Construction of a Rule-Based Expert System as a Method for 

Studying Materiality Judgments, Accounting Review, Vol. 62, pp. 97–116. 

 

Sterner, T. (2008). Bedömning av väsentlighet & risk – hur bär de sig åt? Kandidatuppsats, 

Mittuniversitetet, Östersund. 

 

Strang. D., och Meyer, J.W. (1993). Institutional conditions for diffusion, Theory and Society 

Vol. 22, pp. 487-511. 

 

Sullivan, J.D. (1984). The case for the Unstructured audit approach. in Stettler, H.F., och Ford, 

A. (eds). Auditing Symposium VII, proceedings of the 1984 Touch Ross University of Kansas 

Symposium in Auditing Problems. Lawrence: University of Kansas, Knight, F.H. (1921) Risk, 

Uncertainty and Profit, Chicago: Houghton Mifflin Company. 

 

Van der Veer, B. (2006). Keynote speech on audit regulation and implementation of the statutory 

audit directive. FEE Conference on Audit Regulation, October, 2006. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm. 

 

Vorhies, J.B. (2005). The new importance of materiality, Journal of Accountancy, Vol. May. pp. 

53-59. 

 

Wernerman, M. (Red) (2005). Revision - En praktisk beskrivning, FAR Förlag, Stockholm. 

  

http://www.revisorsnamnden.se/rn/startsida/nyheter_startsida/andringar_av_revisorslagen_antagna.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/startsida/nyheter_startsida/andringar_av_revisorslagen_antagna.html


 

 93 

Wolk, H., Dodd, L., och Rozycki J. (2008). Accounting Theory, 7th edition, SAGE Publications 

Inc, USA. 

 

Wright, A., och Wright, S. (1997). An examination of factors affecting the decision to waive 

audit adjustments. Journal of Accounting Auditing and Finance, January, Vol. 12, pp. 15–36. 

 

Zhou, Y. (2012). Government audit materiality (part one): how and why is different from 

corporate audit materiality- a theoretical matrix on three materiality differences and 

corresponding contextual reasons, International Journal of Economics and Finance, Vol. 4 No 1, 

pp. 80-89. 

 

Åberg, A. (2009). Väsentlighet och risk vid planering av revision. Kandidatuppsats, Lunds 

Universitet. 

 



 i 

Bilagor 

Bilaga 1. Förintervjufrågor 

 
  



 

 ii 

Bilaga 2.1. Intervjuöversikt del 1 



 

 iii  



 

 iv 

  



 

 v 

Bilaga 2.2. Intervjuöversikt del 2 



 

 vi 

 



 

 vii 

  



 

 viii 

Bilaga 2.3. Intervjuöversikt del 3 

 
  



 

 ix 

Bilaga 3. Följebrev enkätundersökning 

 

 
  



 

 x 

Bilaga 4. Enkätundersökning 

 



 

 xi 

 



 

 xii 

 



 

 xiii 

 



 

 xiv 

 



 

 xv 

 



 

 xvi 

 



 

 xvii 

 



 

 xviii 

 



 

 xix 

 



 

 xx 

 



 

 xxi 

 



 

 xxii 

  



 

 xxiii 

Bilaga 5. Normalfördelningstest 

 
  



 

 xxiv 

Bilaga 6.1. Korrelationsmatris byggbranschen 



 

 xxv 

 



 

 xxvi 

  



 

 xxvii 

Bilaga 6.2. Korrelationsmatris restaurangbranschen 



 

 xxviii 

 



 

 xxix 

  



 

 xxx 

Bilaga 6.3. Korrelationsmatris bank- och finansbranschen 



 

 xxxi 

 



 

 xxxii 

  



 

 xxxiii 

Bilaga 6.4. Korrelationsmatris fastighetsbranschen 



 

 xxxiv 

 



 

 xxxv 

  



 

 xxxvi 

Bilaga 6.5. Korrelationsmatris detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror) 



 

 xxxvii 

 



 

 xxxviii 

  



 

 xxxix 

Bilaga 6.6. Korrelationsmatris detaljhandelsbranschen (kapitalvaror) 



 

 xl 

 



 

 xli 

  



 

 xlii 

Bilaga 6.7. Korrelationsmatris tillverkningsbranschen 



 

 xliii 

 



 

 xliv 

  



 

 xlv 

Bilaga 6.8. Korrelationsmatris IT-branschen 

 



 

 xlvi 

 



 

 xlvii 

  



 

 xlviii 

Bilaga 6.9. Korrelationsmatris offentliga bolag 



 

 xlix 

 



 

 l 

  



 

 li 

Bilaga 6.10. Korrelationsmatris föreningar 



 

 lii 

 



 

 liii 

  



 

 liv 

Bilaga 7.1. Regressionstabell byggbranschen 

 
 

Bilaga 7.2. Regressionstabell restaurangbranschen 

 
  



 

 lv 

Bilaga 7.3. Regressionstabell bank- och finansbranschen 

 
 

Bilaga 7.4. Regressionstabell fastighetsbranschen 

 
  



 

 lvi 

Bilaga 7.5. Regressionstabell detaljhandelsbranschen (kapitalvaror) 

 
 

Bilaga 7.6. Regressionstabell tillverkningsbranschen 

 

 
  



 

 lvii 

Bilaga 7.7. Regressionstabell IT-branschen 

 

 

 
 

Bilaga 7.8. Regressionstabell föreningar 

 

 
 

  



 

 lviii 

Bilaga 8. Efterintervjufrågor 

 

 
 


	1.  Inledning
	1.1. Bakgrund
	1.2. Problematisering
	1.3. Problemformulering
	1.4. Syfte
	1.5. Avgränsningar
	1.6. Disposition
	2.  Vetenskaplig metod
	2.1. Positivistisk synvinkel
	2.2. Induktiv och deduktiv ansats
	2.3. Förklarande syfte
	2.4. Kvalitativ och kvantitativ metod
	2.5. Teoretiskt ramverk
	2.6. Modeller utifrån komponenter
	3.  Institutionalia
	3.1. Revisionsprocess
	3.2. Kunskap om verksamheten och ISA 310
	3.3. Revisionsrisker
	3.4. Branschtillhörighet
	3.5. Planering av granskning
	3.6. Väsentlighet vid planering och utförande, ISA 320
	3.7. Granskning av företag
	3.7.1. Granskningsmetoder
	3.8. Dokumentering efter granskningen
	4.  Teori
	4.1. Professionsteori
	4.2. Institutionell teori
	4.3. Strukturomdömesdebatten
	5.  Empirisk metod
	5.1. Datainsamlingsmetod
	5.2. Etiska aspekter
	5.3. Population och urval
	5.4. Operationalisering
	5.4.1 Förintervjuns utformning
	5.4.2. Enkätens utformning
	5.4.3. Efterintervjuns utformning
	5.5. Kritik mot datainsamlingen
	5.6. Bortfallsanalys
	6. Empiri och analys
	6.1 Förintervjuer
	6.2. Statistisk analys
	6.3. Deskriptiv statistik
	6.3.1. Branschens påverkan på väsentlighetsbedömningen
	6.4. Byggbranschen
	6.4.1. Faktoranalys byggbranschen
	6.4.2. Regressionsanalys byggbranschen
	6.5. Restaurangbranschen
	6.5.1. Faktoranalys restaurangbranschen
	6.5.2. Regressionsanalys restaurangbranschen
	6.6.Bank- och finansbranschen
	6.6.1. Faktoranalys bank- och finansbranschen
	6.6.2. Regressionsanalys bank- och finansbranschen
	6.7.Fastighetsbranschen
	6.7.1. Faktoranalys fastighetsbranschen
	6.7.2. Regressionsanalys fastighetsbranschen
	6.8. Detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror)
	6.8.1. Faktoranalys detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror)
	6.8.2. Regressionsanalys detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror)
	6.9. Detaljhandelsbranschen (kapitalvaror)
	6.9.1. Faktoranalys detaljhandelsbranschen (kapitalvaror)
	6.9.2. Regressionsanalys detaljhandelsbranschen (kapitalvaror)
	6.10. Tillverkningsbranschen
	6.10.1. Faktoranalys tillverkningsbranschen
	6.10.2 Regressionsanalys tillverkningsbranschen
	6.11. IT-branschen
	6.11.1. Faktoranalys IT-branschen
	6.11.2. Regressionsanalys IT-branschen
	6.12. Offentliga bolag
	6.12.1 Faktoranalys offentliga bolag
	6.12.2 Regressionsanalys offentliga bolag
	6.13. Föreningar
	6.13.1 Faktoranalys föreningar
	6.13.2. Regressionsanalys föreningar
	6.14. Jämförelse mellan branscher
	6.14.1 Komponentöversikt
	6.14.2. Variabelanalys
	6.15. Efterintervjuer
	6.15.1 Komponenter
	6.15.2. Branscher
	6.15.3. Variabler
	7.  Diskussion och slutsats
	7.1. Branscher och komponenter
	7.1.1. Slutlig diskussion om komponenter och branscher
	7.2. Variabler
	7.2.1. Kön
	7.2.2. Ålder
	7.2.3. Erfarenhet
	7.2.4. Branscherfarenhet
	7.2.5. Branschspecialisering
	7.2.6. Revisionsbyrå
	7.2.7. Summering
	7.3. Slutsats
	7.4. Egna reflektioner
	7.5. Fortsatt forskning
	Källförteckning
	Bilagor
	Bilaga 1. Förintervjufrågor
	Bilaga 2.1. Intervjuöversikt del 1
	Bilaga 2.2. Intervjuöversikt del 2
	Bilaga 2.3. Intervjuöversikt del 3
	Bilaga 3. Följebrev enkätundersökning
	Bilaga 4. Enkätundersökning
	Bilaga 5. Normalfördelningstest
	Bilaga 6.1. Korrelationsmatris byggbranschen
	Bilaga 6.2. Korrelationsmatris restaurangbranschen
	Bilaga 6.3. Korrelationsmatris bank- och finansbranschen
	Bilaga 6.4. Korrelationsmatris fastighetsbranschen
	Bilaga 6.5. Korrelationsmatris detaljhandelsbranschen (ej kapitalvaror)
	Bilaga 6.6. Korrelationsmatris detaljhandelsbranschen (kapitalvaror)
	Bilaga 6.7. Korrelationsmatris tillverkningsbranschen
	Bilaga 6.8. Korrelationsmatris IT-branschen
	Bilaga 6.9. Korrelationsmatris offentliga bolag
	Bilaga 6.10. Korrelationsmatris föreningar
	Bilaga 7.1. Regressionstabell byggbranschen
	Bilaga 7.2. Regressionstabell restaurangbranschen
	Bilaga 7.3. Regressionstabell bank- och finansbranschen
	Bilaga 7.4. Regressionstabell fastighetsbranschen
	Bilaga 7.5. Regressionstabell detaljhandelsbranschen (kapitalvaror)
	Bilaga 7.6. Regressionstabell tillverkningsbranschen
	Bilaga 7.7. Regressionstabell IT-branschen
	Bilaga 7.8. Regressionstabell föreningar
	Bilaga 8. Efterintervjufrågor

