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Titel Revisionsriskmodellen – En studie i hur revisorer 
uppfattar användandet av modellens olika delar 
 

Författare Elin Bolling och Nikolina Bućan 
 

Handledare Pernilla Broberg 
 

Introduktion Kritik har riktats mot utformningen av revisionsrisk-
modellen och trots det är den en viktig del för 
bedömningen av revisionsrisken i planeringsfasen. I 
och med detta är det relevant att studera användarnas, 
det vill säga revisorernas, syn på revisionsriskmodellen 
och dess användning. 
 

Syfte Uppsatsens syfte är att förklara revisorers uppfattning 
om användningen av de olika riskerna i revisionsrisk-
modellen. 
 

Metod Studien använder sig av en kvantitativ metod. Vi 
genomför en enkätundersökning med auktoriserade 
revisorer. Data samlas in med hjälp av SurveyMonkey 
och analyseras med SPSS. 
 

Slutsatser Våra resultat visar att revisorer som medverkat i 
undersökningen upplever att inneboende risk var 
viktigast följt av kontrollrisk och därefter upptäckts-
risk. Vi ser dock att bedömningen av inneboende risk 
och kontrollrisk sker sammanvägt och att de påverkas 
av varandra vilket stärker ett flertal tidigare studier. 
 

Studiens bidrag Revisionsriskmodellen och dess risker tas upp i både 
normerande regelverk och i flera vetenskapliga artiklar. 
Ingen av dessa förklarar dock hur stor del de olika 
riskerna har för revisionsrisken. Detta bidrar vår 
uppsats med. 
 

Nyckelord Revisionsriskmodellen, Inneboende risk, Kontrollrisk, 
Upptäcktsrisk, Revisorer  



 



 

Abstract	  
 
Title The Audit Risk Model – A study of how auditors 

interpret the use of the model's various 
components 
 

Authors Elin Bolling and Nikolina Bućan 
 

Supervisor Pernilla Broberg 
 

Introduction Criticism has been leveled at the design of the 
audit risk model, even though it is an important 
part of the assessment of audit risk in the planning 
phase. As a result of this, it is relevant to study 
users’, namely auditors’, approach to the audit risk 
model and its use. 
 

Purpose  The purpose of this thesis is to explain auditors' 
interpretation of the use of the various risks in the 
audit risk model 
 

Method The study uses a quantitative approach. The data 
has been collected through a survey using 
SurveyMonkey and then analyzed with SPSS. 
 

Conclusions Our results show that the auditors who participated 
in the survey felt that inherent risk was most 
important, followed by control risk, and thereafter 
detection risk. However, we see that the 
assessment of inherent and control risks is 
combined and that they are influenced by each 
other, which strengthens several previous studies. 
 

Contribution of the thesis The audit risk model and its risks are addressed in 
both normative frameworks and in several 
scientific articles. None of these explain, however, 
how the various risks relate to each other in terms 
of how important auditors perceive them for the 
audit risk. This is the contribution of our thesis. 
 

Key words Audit Risk Model, Inherent risk, Control risk, 
Detection risk, Auditors 



 



 

Innehållsförteckning	  
1	   INTRODUKTION	   1	  
1.1	   BAKGRUND	   1	  
1.2	   PROBLEMDISKUSSION	   2	  
1.3	   FRÅGESTÄLLNING	   4	  
1.4	   SYFTE	   4	  
1.5	   DISPOSITION	   5	  

2	   VETENSKAPLIG	  METOD	   7	  
2.1	   ANSATS	   7	  
2.2	   FORSKNINGSSTRATEGI	   7	  
2.3	   TEORIANVÄNDNING	   8	  

3	   TEORETISK	  REFERENSRAM	   11	  
3.1	   INSTITUTIONELL	  TEORI	   11	  
3.2	   PROFESSIONSTEORI	   12	  
3.3	   STRUKTUR	  KONTRA	  REVISORNS	  PROFESSIONELLA	  BEDÖMNING	   14	  
3.4	   COMFORT	   17	  
3.5	   REVISIONSRISKMODELLEN	   18	  
3.6	   HYPOTESUTVECKLING	   22	  

4	   EMPIRISK	  METOD	   25	  
4.1	   LITTERATURGENOMGÅNG	   25	  
4.2	   DATAINSAMLINGSMETOD	   25	  
4.3	   POPULATION	  OCH	  URVAL	   26	  
4.4	   ENKÄTENS	  UTFORMNING	   27	  
4.5	   OPERATIONALISERING	   28	  
4.6	   BORTFALLSANALYS	   31	  
4.7	   ETISKA	  BEAKTANDEN	   33	  
4.8	   ANALYSMETODER	   34	  

5	   EMPIRISK	  ANALYS	   37	  
5.1	   DESKRIPTIV	  STATISTIK	   37	  
5.2	   KORRELATIONSMATRIS	   42	  
5.3	   REGRESSION	   43	  
5.4	   HYPOTESPRÖVNING	   43	  

6	   DISKUSSION	  OCH	  SLUTSATS	   51	  
6.1	   SLUTSATS	   51	  
6.2	   EGNA	  REFLEKTIONER	  OCH	  SJÄLVKRITIK	   56	  
6.3	   STUDIENS	  BIDRAG	   56	  
6.4	   FORTSATT	  FORSKNING	   57	  

7	   KÄLLFÖRTECKNING	   59	  

BILAGOR	  
BILAGA	  1	  -‐	  FÖLJEBREV	  
BILAGA	  2	  -‐	  ENKÄT	  
BILAGA	  3	  -‐	  KORRELATIONSMATRIS



 

	  

Tabellförteckning	  
	  
Tabell 4.1 Bortfall ........................................................................................................... 31 
Tabell 4.2 Jämförelse svar och population ..................................................................... 33 
Tabell 5.1 Deskriptiv statistik bakgrundsvariabler ......................................................... 37 
Tabell 5.2 Deskriptiv statistik sammanvägd bedömning och separat bedömning ......... 38 
Tabell 5.3 Deskriptiv statistik riskfaktorer ..................................................................... 39 
Tabell 5.4 Deskriptiv statistik över riskbestämning ....................................................... 41 
Tabell 5.5 Pearsons korrelationsmatris ........................................................................... 42 
Tabell 5.6 Multipel linjär regression .............................................................................. 43 
Tabell 5.7 Parvisa t-test hypotes 1a ................................................................................ 43 
Tabell 5.8 Parvisa t-test hypotes 1b ................................................................................ 44 
Tabell 5.9 Parvisa t-test hypotes 2a ................................................................................ 45 
Tabell 5.10 Parvisa t-test hypotes 2b .............................................................................. 45 
Tabell 5.11 Korstabell: sammanvägd bedömning och separat bedömning .................... 46 
Tabell 5.12 Linjär regression: sammanvägd bedömning och separat bedömning ......... 46 
Tabell 5.13 Faktoranalys ................................................................................................ 47 
Tabell 5.14 Parvisa t-test hypotes 3a och hypotes 3b ..................................................... 48	  
 
 
 



 1 

1 Introduktion	  
1.1 Bakgrund	  
Revisionen kan delas in i olika faser. En av dessa faser är planeringsfasen vars syfte är 
att komma fram till ett uppdragsbrev, en övergripande revisionsplan samt ett 
granskningsprogram. (Cushing & Loebbecke, 1986; Carrington, 2010) Carrington 
(2010) delar upp planeringsfasen i tre delar, förplanering, bestämmande av risk och 
väsentlighetsnivåer samt planering av revisionen (FAR, 2001). Detta bör ses som en 
idealbild som inte nödvändigtvis fungerar så i praktiken (Carrington, 2010). 
 

Det första som sker är en förplanering vilken innefattar att uppdraget måste accepteras 
och att ett uppdragsbrev tas fram. Här skapar revisorn en övergripande bild över 
företaget och ser om det finns förutsättningar för att inte acceptera kunden. Exempelvis 
kan det röra sig om att revisorn redan i kundaccepterandefasen väljer bort företag som 
uppvisar hög risk. Det kontrolleras även att det inte är något som hindrar revisorns 
oberoende. (Cushing & Loebbecke, 1986; FAR, 2006; Carrington, 2010; Eilifsen et al., 
2014) 
 

Nästa steg är att besluta om risk- och väsentlighetsnivåer där den första åtgärden är att 
bestämma vilken nivå av revisionsrisk som revisorn kan acceptera för det aktuella 
uppdraget (Carrington, 2010; Eilifsen et al., 2014; ISA 320 p. A1). Revisionsrisk är 
risken för att revisorn gör ett oriktigt uttalande i en revisionsberättelse när de finansiella 
rapporterna innehåller väsentliga felaktigheter (ISA 200 p. 13c). Revisorn har som 
uppgift att utföra revisionen i sådan utsträckning att revisionsrisken ligger på en 
godtagbart låg nivå (ISA 200 p. 5). Revisionsrisk är en sammansättning av tre olika 
typer av risk (ISA 200 p. 13c). Inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk, där de 
två första är kopplade till risken för väsentliga felaktigheter och den sista till huruvida 
revisorn upptäcker dessa felaktigheter (ISA 200 p. 13e; ISA 200 p. 13n). Dessa risker 
brukar sammanfattas i en modell, revisionsriskmodellen, där de olika riskerna 
multipliceras med varandra för att få fram revisionsrisken (FAR 2006; Eilifsen et al., 
2014). 
 

Vad som anses vara väsentliga felaktigheter är enligt International Standard on 
Auditing, ISA, 320 punkt 2 felaktigheter eller utelämnanden som enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
i grund i de finansiella rapporterna. Det betyder att fastställandet av revisionsrisk till 
stor del är beroende av revisorns professionella bedömning av hur användarna kommer 
reagera på ett eventuellt fel. Det är inte något som revisorn kan veta vilket innebär att 
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revisorn måste göra en professionell bedömning. (Carrington, 2010; ISA 200 p. A23; 
ISA 320 p. 4) 
 

Efter att risk- och väsentlighetsnivåerna är bestämda kan planeringen av revisionen 
fortsätta. Planeringsfasen av revisionen resulterar i att revisorn kommer fram till en 
inriktning på revisionen samt beslutar om i vilken omfattning granskningen av företaget 
ska ske. (FAR, 2001; Carrington, 2010) 
  

1.2 Problemdiskussion	  
Enligt FAR (2006) så går revisionsrisken och sambandet mellan dess tre risktyper att 
beskriva i följande formel även kallad revisionsriskmodellen: 
 
RR = IR x KR x UR, där: 
 
Revisionsrisken (RR) är en funktion av inneboende risk (IR), kontrollrisk (KR) och 
upptäcktsrisk (UR) (ISA 200 p. A32). Inneboende risk är risken för att det på grund av 
företagets verksamhet blir fel i redovisningen eller brister i förvaltningen (FAR 2006; 
ISA 200 p. A38). Kontrollrisk är risken för att felaktigheter inte förhindras eller 
upptäckts samt rättas i tid av företagets interna kontroll (ISA 200 p. 13n ii.). 
 
Nivåerna av inneboende risk och kontrollrisk är funktioner av företaget och dess miljö. 
Revisorn har alltså liten eller ingen kontroll alls över dessa risker. (ISA 200 p. A37) 
ISA 200 punkt A40 ger revisorer tillåtelse att göra både sammanvägda och separata 
bedömningar av inneboende risk och kontrollrisk. Enligt FAR (2006) så går det ofta att 
bedöma kontrollrisk och inneboende risk samtidigt och om båda riskerna är höga så 
måste revisorn göra mer omfattade granskningsinsatser än vanligt för att kunna bedöma 
redovisningen (ISA 200 p. A36). Upptäcktsrisk är risken för att väsentliga felaktigheter 
inte upptäcks vid revision. Risken är därför beroende av omfattningen och inriktningen 
av revisorns granskningsarbete. (ISA 200 p. 13e; ISA 200 p. A43) 
 
Fastställandet av revisionsrisken och användandet av revisionsriskmodellen involverar 
betydande mått av professionell bedömning från revisorns sida (Carrington, 2010; 
Eilifsen et al., 2014; ISA 200 p. A32). Revisionsriskmodellen är inte avsedd att vara en 
exakt formel vilken omfattar alla faktorer som påverkar bedömning av revisionsrisken. 
Trots det så kan revisorer finna modellen användbar vid planering av risknivåerna. 
(Eilifsen et al., 2014) 
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Kritik har riktats mot modellen genom dess multiplikativa utformning eftersom det 
antyder att riskerna är oberoende (Cushing & Loebbecke, 1983; Messier & Austen, 
2000). Det trots att flera studier visar att det finns beroende mellan riskerna (Peters, 
Lewis & Dhar, 1989; Haskins & Dirsmith, 1995). Ett samband mellan riskerna skulle 
innebära att det praktiska värdet i att bryta ned modellen försvinner (Waller, 1993). 
Även Blokdijk (2004) är kritisk mot modellen och dess utformning. Framförallt på 
grund av kontrollrisken där tester av intern kontroll antingen är ineffektiva eller snarare 
är att betrakta som substansgranskning. För att ligga till grund för reglering menar 
författaren att revisionsriskmodellen måste förändras. (ibid) 
 
Dirsmith och Haskins (1991) undersöker en av riskerna i revisionsriskmodellen, den 
inneboende risken. De gör detta utifrån ett perspektiv om huruvida revisionsbyrån är att 
beakta som en mekanisk eller organisk organisation (ibid). Detta är inom revision ofta 
diskuterat som struktur kontra revisorns professionella bedömning och reflekterar vad 
som anses vara den optimala designen för att utföra revisionen (Dirsmith & Haskins, 
1991; Power, 2003). Sullivan (1984) delar upp revisionen i två fält. Ett strukturerat fält 
som förespråkar att det används strukturerade kvantitativa algoritmer i revisionen 
framför revisorns professionella bedömning. Samt det andra fältet som menar att 
kvantifieringar alltid kommer kräva att revisorn samtidigt använder professionell 
bedömning.  
 
Dirsmith och Haskins (1991) anger att det skiljer sig i hur revisionsbyråer fastställer den 
inneboende risken. I byråer som lägger större vikt vid att revisorn gör en professionell 
bedömning används i regel ett större antal faktorer som underlag för att fastställa den 
inneboende risken jämfört med hur det sker i mer strukturerade byråer som tillförlitar 
sig på en enskild faktor. Det lyfts även fram att byråer som kategoriserats som mest 
inriktade på den professionella bedömningen använder sig av program som kvantifierar 
kvalitativa data vid fastställandet av inneboende risk. Detta på grund av den inneboende 
riskens stora betydelse vid fastställandet av revisionsrisken. Det framkommer dock att 
seniora revisorer är kritiska mot användandet av programmet.  
 
Struktur- och bedömningsdebatten kan bidra med förklaring till varför revisorer 
använder den design de gör när de utför revisionen. Ett strukturerat förhållningssätt 
skapar möjlighet för byrån att lättare kontrollera de anställda och därmed säkerställa 
kvaliteten på revisionen (Power, 2003). Men det påtalas även risker med ett strukturerat 
förhållningssätt (Cushing & Loebbecke, 1986). Exempelvis kan det leda till en 
överdriven tilltro till teknologin som används vilket kan medföra att de anställda blir 
mekaniska och användningen av revisorns professionella bedömning minskar (Manson, 
McCartney & Sherer, 2001). Vidare finner Öhman et al. (2006) att revisorer lägger stor 
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vikt vid saker som på ett tillfredsställande sätt kan bli verifierade. Detta görs ofta genom 
att använda etablerade rutiner, lagar och rekommendationer. Det medför att delar av 
ansvaret skjuts från den enskilda revisorn till byrån och professionen, vilket minskar 
risken för den enskilda revisorn.  
 
Revisionsriskmodellen passar väl in i det strukturerade synsättet där kvantifieringar och 
uträkningar har stor vikt. Revisionsrisken utifrån revisionsriskmodellen beskrivs som en 
uträkning där inneboende risk multipliceras med kontrollrisk och upptäcktsrisk (FAR, 
2006; ISA 200 p. A36). Modellen förklarar dock till exempel inte hur stor del de olika 
riskerna har för den totala revisionsrisken. Revisionsriskmodellen är central för 
revisionsarbetet då revisionsrisken måste identifieras och bedömas enligt ISA 315 punkt 
25. I och med detta och att modellen samtidigt kritiserats är det relevant att studera 
användarnas, det vill säga revisorernas, syn på revisionsriskmodellen och dess 
användning. 
 

1.3 Frågeställning	  
Hur uppfattar revisorer användandet av de olika riskerna i revisionsriskmodellen? 
 

1.4 Syfte	  
Vårt syfte är att förklara revisorers uppfattning om användningen av de olika riskerna i 
revisionsriskmodellen.  
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1.5 Disposition	  

	  

 

 
 

 
  

Kapitel 2: Vetenskaplig metod 
 

I det andra kapitlet tas studiens ansats och forskningsstrategi upp. Vi redogör 
också för den teori som tas upp i kapitel tre. 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för 
studien. Kapitlet avslutas med en hypotesutveckling av fyra hypoteser. 

Kapitel 4: Empirisk metod 
 

Kapitlet redogör för den metod som tillämpats i studien. Vi diskuterar också 
urvalet samt bortfall och svarsfrekvens. 

Kapitel 5: Empirisk analys 
 

I kapitlet presenteras resultatet från den enkätundersökning som genomförts. 
Vi återkopplar även resultatet till hypoteserna för att se om de förkastas eller 
ej. 
 

Kapitel 1: Introduktion 
 

Kapitlet ger en introduktion till ämnet och presenterar en problemdiskussion. 
Detta leder till studiens syfte och frågeställning. 

Kapitel 6: Diskussion och slutsats 
 

I det sista kapitlet presenteras studiens slutsatser med återkoppling till kapitel 
ett och tre. Slutligen ges rekommendationer för framtida forskning. 
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2 Vetenskaplig	  metod	  
2.1 Ansats	  
Vi har valt en deduktiv ansats vilket innebär att befintlig teori och tidigare studier ligger 
till grund för att deducera fram en eller flera hypoteser som ska underkastas en empirisk 
granskning (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2013). Med en deduktiv ansats styr teorin 
datainsamlingen och de frågor som ska besvaras, medan en induktiv ansats går i motsatt 
riktning vilket innebär att datainsamlingen ligger till grund för att utveckla teorier 
(Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2013). Jacobsen (2002) menar att en nackdel med en 
deduktiv ansats kan vara att den lägger starka begränsningar på vilken information som 
insamlas. Detta sker genom att forskaren endast letar efter saker som denne finner 
relevanta vilket kan innebära att annan information förbises. Vi ser det som en fördel för 
vår undersökning att dra nytta av den tidigare forskning som gjorts på området 
framförallt för att utveckla vårt datainsamlingsverktyg, enkäten. Vi väger detta mot 
risken att den deduktiva ansatsen begränsar oss och ser att fördelarna väger över 
nackdelarna. 
 

2.2 Forskningsstrategi	  
I vår undersökning använder vi oss av en kvantitativ metod vars fokus ofta är att mäta 
och kvantifiera för att sedan möjliggöra generaliseringar (Bryman & Bell, 2013). 
Eftersom vårt syfte är att förklara revisorers uppfattning om användningen av de olika 
riskerna i revisionsriskmodellen föll valet på en kvantitativ metod. Det på grund av att 
det förklarande syftet är sammankopplat med den typen av metod (Jacobsen, 2002). 
Bryman och Bell (2013) menar att en grundläggande skillnad mellan kvantitativ och 
kvalitativ forskning är att en kvantitativ metod oftast använder sig av en deduktiv ansats 
och teoriprövning medan kvalitativ metod oftast använder sig av en induktiv ansats och 
teorigenerering. Vi vill dra nytta av den tidigare forskning som finns vilket gör att vi är 
deduktiva. Vi vill också ställa upp hypoteser för att testa dessa. Kopplat till ovanstående 
resonemang av Bryman och Bell (2013) är det lämpligt för oss att använda oss av en 
kvantitativ metod. Jacobsen (2002) menar att eftersom svarsalternativen vid kvantitativ 
metod är definierade i förväg av forskaren ställs krav på att forskaren har kunskap om 
det fenomen som ska undersökas. 
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2.3 Teorianvändning	  
När flera olika teorier används i en studie så har studien ett eklektiskt angreppssätt (jmf 
Collin et al, 2009). Olika teorier bör enligt Gray, Kouhy och Lavers (1995) inte ses som 
konkurrerande utan istället användas i kombination som ett komplement till varandra. 
Syftet med det eklektiska angreppssättet är att ge en bredare förklaring och en mer 
rättvis bild av verkligheten genom tillämpning av olika teorier. Det är inte nödvändigt 
att använda hela teorier utan möjligheten finns att bara använda de delar som anses 
passa in. (Collin et al., 2009; Falkman & Tagesson, 2008; Tagesson et al., 2009) Ett 
eklektiskt angreppssätt möjliggör för oss att kombinera olika teorier med varandra och 
använda de delar av teorierna som i vårt fall kan bidra till förklaring om hur revisorer 
uppfattar användningen av de olika riskerna i revisionsriskmodellen. Vi använder 
Institutionell teori, Professionsteori och revisionsprofessionen, forskning om Struktur 
kontra revisorns professionella bedömning samt teori om Comfort och även forskning 
om revisionsriskmodellen. 
 

Institutionell teori, handlar om att organisationer påverkas av sin institutionella 
omgivning (DiMaggio & Powell, 1983). Teorin och dess isomorfismer använder vi för 
att förklara likheter bland revisionsbyråer vilka i sin tur påverkar revisorerna. I den 
tvingande isomorfismen drar vi en parallell till de lagar och regler som måste följas vid 
riskbedömningen. Detta påverkar i sin tur de krav som ställs på revisorerna från byrån 
vilket vi tror kan bidra till deras uppfattning om riskerna i revisionsriskmodellen. Den 
mimetiska isomorfismen bygger på osäkerhet. Eriksson-Zetterquist (2009) talar om att 
den mimetiska isomorfismen kan förknippas till professionen och att det är 
förekommande att imitering av andra inom professionen sker. Till detta drar vi även en 
parallell till byrån och att olika byråer har liknande tillvägagångssätt för riskbedömning, 
byråerna imiterar varandra. Den normativa isomorfismen bygger på att homogenitet 
uppstår inom professionen (DiMaggio & Powell, 1983). Revisionen som profession är 
till största del självreglerande (Öhman et al. 2006). Här drar vi parallellen till praxis och 
att den styr byråerna och, genom organisationen, revisorers uppfattning av riskerna i 
revisionsriskmodellen. Sammantaget kan vi se att den institutionella teorin kan förklara 
den struktur som byråerna har och huruvida likheter existerar mellan byråerna. 
 
Professionsteori och revisionsprofessionen, kommer till användning genom att den ger 
en beskrivning av den miljö som revisorer verkar i. På grund av sin självreglering, 
revisionsprofessionens starka företagskultur och starka socialisering förväntas denna 
miljö påverka revisorn, dess uppfattning och bedömning av riskerna i revisionsrisk-
modellen. 
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Struktur kontra revisorns professionella bedömning, denna debatt diskuterar vad som 
anses vara den optimala designen för att utföra en revision (Power, 2003). Varför 
designen av riskbedömningen, som är en del av revisionsprocessen, ser ut som den gör 
kan förklaras med detta teoriavsnitt. 
 

Comfort, kommer att användas genom att vi ser en möjlighet att revisorns uppfattning 
av riskerna uppkommer av att revisorn känner comfort. Revisorns magkänsla är 
avgörande för dess uppfattning av riskerna. 



 10 

  



 11 

3 Teoretisk	  referensram	  
3.1 Institutionell	  teori	  	  
Institutionell teori handlar om hur organisationer påverkas av sin omgivning. 
Handlandet i organisationer följer det som tas för givet, och istället för att handla 
rationellt, följer de formella och informella regler. (Eriksson-Zetterquist, 2009) Ett 
företags framgång är beroende av dess förmåga att anpassa sig till omgivningens 
förväntningar och på så sätt anses som legitim (Meyer & Rowan, 1977). Många delar av 
den formella strukturen är så starkt institutionaliserade att de enligt Meyer och Rowan 
(1977) närmast är att betrakta som myter. Detta innebär att myter såsom professioner, 
program och tekniker används inom organisationen. Inte för att dessa är det mest 
effektiva utan snarare för att användandet gör att organisationen framstår som rationell, 
modern och riktig. Strävan efter att förverkliga samma myter kommer innebära att 
organisationer blir mer lika. Organisationer inom samma organisatoriska fält går mot 
ökad homogenitet (DiMaggio & Powell, 1983). Det organisatoriska fältet definieras 
enligt DiMaggio och Powell (1983) som organisationer som på en sammanvägd nivå 
bildar en erkänd institutionell miljö. Begreppet belyser att organisationerna inom fältet 
påverkas av fältet och varandra. I början av ett fälts livscykel kommer det finnas 
olikheter som allt eftersom fältet etableras försvinner. (ibid) DiMaggio och Powell 
(1983) identifierar tre isomorfismer som bidrar till homogenisering bland organisationer 
inom samma organisatoriska fält. Den ökade homogeniteten kan förklaras med 
eftersträvan att uppfattas som legitim. 
 
3.1.1 Tvingande	  isomorfism	  
Den tvingande isomorfismen hänförs från politiska påtryckningar och 
legitimitetsproblem. Enligt DiMaggio och Powell (1983) kommer detta i uttryck genom 
formella och informella påtryckningar på organisationer från andra organisationer. Ett 
exempel på påtryckningar är staten som utövar påtryckning på organisationer genom 
lagstiftning (Eriksson-Zetterquist, 2009). DiMaggio och Powell (1983) ställer upp 
hypoteser om att ju mer beroende en organisation är av en annan organisation desto mer 
lika kommer de vara varandra i fråga om struktur, klimat och beteende.  
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3.1.2 Mimetisk	  isomorfism	  
Den mimetiska eller imiterande isomorfismen hänförs från osäkerhet och hur 
organisationer överbygger osäkerheten genom att använda andra organisationer som 
modell och imitera dem. Detta är inget som den modellerade organisationen behöver 
veta om och kan ske även om de inte har någon önskan om att bli imiterade. Ett 
exempel på detta är Japan som under slutet 1800-talet skickade medarbetare till 
Frankrike, Storbritannien och USA för att studera bland annat domstolsväsen, post och 
bank. Imitering kan även ske omedvetet genom att kunskapsöverföring sker när 
personal byter arbetsplats. (DiMaggio & Powell, 1983) 
 

3.1.3 Normativ	  isomorfism	  
Den normativa isomorfismen hänförs från professionaliseringen och att homogenitet 
uppstår inom professionen (DiMaggio & Powell, 1983). Det är enligt DiMaggio och 
Powell (1983) två viktiga aspekter som ligger till grund för homogeniseringen genom 
professionen. Dels är det att professionen vilar på en formell universitetsutbildning med 
legitimering och dels är det utvecklingen av professionella nätverk som sprider modeller 
över organisationsgränser. Spridningen av professionen sker genom socialisering som är 
ytterligare en isomorfisk kraft inom den normativa isomorfismen. Eriksson-Zetterquist 
(2009) uttrycker vidare att professioner även har tvingande och mimetiska inflytanden. 
Den tvingande isomorfismen härleds från det faktum att staten har inflytande över 
professionernas aktiviteter. Det är även vanligt förekommande att imitera andra 
personer inom professionen vilket förknippas med den mimetiska isomorfismen.  
 

3.2 Professionsteori	  
Millersons (1964; i Brante, 1988) definition på professioner kan sammanfattas som att 
dess färdigheter bygger på teoretisk kunskap som erhålls genom utbildning och träning. 
Det ska även förekomma examinationer som försäkrar deras kompetens. Inom 
professionen finns det etiska koder som garanterar yrkesintegriteten och medlemmarna 
sammansluter sig i en medlemsorganisation. De tjänster som professionerna tillhanda-
håller sker för allmänhetens bästa. Definitionen kan ytterligare kompletteras med att 
medlemmarna i professionen ofta har en gemensam känsla av identitet och delar samma 
värderingar. Det är också vanligt att det inom professionen används specifik terminologi 
som endast delvis kan förstås av personer utanför professionen. (Brante, 1988)  
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3.2.1 Revisionsprofessionen	  
Öhman och Wallerstedt (2012) har granskat revisionsprofessionens framväxt i Sverige 
utifrån viktiga skeenden. De drar slutsatserna att regleringen banat väg för 
revisionsprofessionen genom reglering om obligatorisk revision, skyddad titel för 
auktoriserade revisorer och att revisionen måste utföras i enlighet med revisions 
standarder. Svenska staten har arbetat för en stärkning av revisionsprofessionen i syfte 
att bibehålla tillit och kontroll i marknadsekonomin. De drar också slutsatsen att 
revisionsprofessionen internt har utvecklat regleringen genom att förbättra revisions-
metoder och tolka lagar men också genom att ge ut rekommendationer i redovisning och 
revision vilket slutligen ledde till lagreglering om att revision ska ske i enlighet med 
revisions standarder, genom detta blev branschorganisationen FAR ett normgivande 
organ. Slutligen kan konstateras att utveckling av regler och professionen skett till följd 
av externa effekter. Exempelvis ledde Kreugerkraschen till strängare reglering och 
etablerandet av Handelshögskolan i Stockholm till auktorisering av revisorer.  

Grey (1998) undersöker vad som inom en av de då sex stora revisionsbyråerna ansågs 
som att vara professionell. Här nämns inte de krav som normgivande organ tagit fram 
utan inom byrån är andra aspekter viktiga för att anses som professionell. Beteendet är 
av vikt när det talas om professionalitet snarare än kunskap och kompetens (Anderson-
Gough, Grey & Robson, 2000, 2001; Cooper & Robson, 2006). Enligt Grey (1998) är 
kunskap och kompetens inte utan vikt, det är snarare en förutsättning för att vara kvar 
på byrån. Att vara professionell är ett sätt att bli tagen på allvar av kollegor och kunder. 
I undersökningen framkommer det faktum att kunden ska känna att den får valuta för 
sina pengar som en aspekt. Det läggs därför stor vikt vid beteende och klädsel. Dagligen 
sker utvärderingar av de anställda på punkter som till största del berör deras beteende, 
exempelvis hur deras initiativförmåga är och hur de arbetar i grupp. Har de anställda 
inte rätt klädsel får de mer eller mindre subtilt reda på det från kollegor redan de första 
veckorna på byrån. Detta är faktorer som är starkt kopplade till företagskulturen och 
vikten av denna. Liknande resultat kommer fram när frågan om professionalitet 
undersöks av Anderson-Gough, Grey och Robson (2002). Det är viktigt att vara 
professionell och det kommer till uttryck genom beteende och klädsel, också att vara 
beredd att arbeta övertid nämns (Anderson-Gough et al., 2000, 2001). Alvesson (1994) 
menar att professioner vars expertis är svagare definierad än de klassiska professionerna 
marknadsför sig som professionella med hjälp av mer personliga attribut och lämpliga 
beteenden. 

En viktig del av att vara en praktiker inom en profession menar Power (2003) är att 
skapa representationer av problem och lösningar som anses som legitima. Det nämns att 
legitimitet skapas socialt i den institutionella miljön genom interagerandet mellan 
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revisorer. Trenden går mot mer strukturerad revision vilket kan leda till ökad effektivitet 
men nödvändigtvis inte ökad kvalitet. Även Carpenter, Dirsmith och Gupta (1994) talar 
om att se revision som ett interagerande mellan människor. Detta visar sig genom att 
revisorer påverkas av kulturen på byrån och kommer agera mer och mer som kulturen 
förespråkar ju längre tid som går. 
 

3.3 Struktur	  kontra	  revisorns	  professionella	  bedömning	  
Inom revision diskuteras vad som anses vara den optimala designen när revisionen 
utförs (Power, 2003). Det finns de som förespråkar att strukturerade kvantitativa 
algoritmer ska användas och de som menar att revisorn alltid måste göra en 
professionell bedömning (Sullivan, 1984). 
 
Cushing och Loebbecke (1986) ser genom en undersökning av 12 revisionsbyråers 
revisionshandböcker att byråerna utifrån dem kan kategoriseras som strukturerade och 
ostrukturerade med två nivåer där emellan. Det som karaktäriserade de mest 
strukturerade bolagen var användandet av utarbetade revisionsprogram som steg för 
steg hjälpte revisorn att utföra revisionen. De ostrukturerade karaktäriserades av att de 
inte tillhandahöll ett helhetskoncept av revisionsprocessen som hjälpmedel för 
revisionsplaneringen och inte heller något ramverk för att organisera resten av 
revisionen. Struktur leder till fördelar till en viss gräns där det sedan går över till att 
istället innebära nackdelar. Cushing och Loebbecke (1986) menar att fördelar med ett 
strukturerat angreppssätt är exempelvis att byråerna använder sina revisionsmetoder 
som ett marknadsföringsredskap. Det är bra i tider som denna då det är stor konkurrens 
om kunderna. En följd av detta är prispress vilket ett strukturerat angreppsätt kan 
konkurrera genom att revisionsmetoden kan leda till ökad effektivitet.  
 

Cushing och Loebbecke (1986) menar att en annan fördel med ett strukturerat 
förhållningssätt är att det förenklar träningen av juniora medarbetare på byrån då ett 
utarbetat arbetssätt är enklare att förstå. Prawitt (1995) diskuterar att något som skiljer 
sig åt mellan strukturerade och mindre strukturerade byråer är allokeringen av personal. 
Humankapitalet är den dyraste resursen i revisionsprocessen. Ett strukturerat tillväga-
gångssätt möjliggör en kostnadsbesparing genom att personalallokeringen är relativt lik 
i såväl komplexa som mindre komplexa uppdrag (Prawitt, 1995). Det är möjligt genom 
att revisionsbyråerna istället för att ha fler erfarna revisorer knyter experter till 
uppdragen, jämfört med de mindre strukturerade byråerna som istället har fler erfarna 
revisorer. Ett strukturerat förhållningssätt är därför en möjlighet för byråerna att minska 
kostnaderna.  
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Ett strukturerat förhållningssätt möjliggör också för byrån att ha kontroll över att alla 
revisioner sker på samma sätt. Detta säkerställer kvaliteten och att revisionen sker i 
enlighet med lagar och regler. (Cushing & Loebbecke, 1986) Vidare diskuterar Manson 
et al. (2001) att en automatisering av revisionsprocessen medför möjligheter för 
revisionsbyrån att driva personal till att tillämpa byråns tillvägagångssätt. Det sker för 
att säkerställa revisionskvaliteten som enligt en av de intervjuade sker genom att 
automatiseringen kontrollerar fullständigheten och noggrannheten på det utförda 
arbetet. Författarna ifrågasätter hur detta påverkar användandet av revisorns 
professionella bedömning.  
 

Vidare lyfter Power (2003) fram att det utifrån revisionsbyråns perspektiv är svårt att 
hantera enskilda revisorers professionella bedömningar i tjänsten och att det därför går 
mot mer strukturerade tillvägagångssätt. Detta för att kunna skapa legitimitet samt för 
att kunna kontrollera det som sker. Ett strukturerat tillvägagångssätt är inte 
nödvändigtvis förknippat med bättre eller mer effektiv revision men skapar transparens 
som möjliggör kontroll och legitimitet. Genom detta kan byråerna kontrollera kvaliteten 
på det som genomförs samt hantera principal-agent problematiken inom byrån vilket 
enligt Power (2003) kan ses som ett steg mot att revisionen är mer av en 
affärsverksamhet. Stora byråer arbetar kontinuerligt med att anpassa revisionsprocessen 
så att formella, försvarbara, ekonomiska och hanterbara strukturer balanseras med 
självständigheten av revisorns professionella bedömning.  Även Humphrey och Moizer 
(1990) ser att revision går mot ett tydligare affärsfokus. Konkurrensen gör det svårt för 
revisorer att höja avgifter vilket gör att effektivitet blir allt viktigare. För att uppnå ett 
effektivt revisionsarbete är det viktigt att planera och även att använda planeringen som 
ett marknadsföringsredskap. Genom att visa upp en plan över revisionen för kunden kan 
revisionsbyrån legitimera avgiften och ge en känsla av kvalitet. Affärstänket är hela 
tiden närvarande, när revisionsbyråerna inte kan höja avgifterna får de istället försöka få 
kunden att köpa andra tjänster av byrån.  
 

Enligt Power (2003) skapas legitimitet inom professionen genom att den kan ses som ett 
självreglerande system. Detta genom olika komponenter, såsom träningsprogram, 
professionella standarder, kvalitetskontrollsystem och disciplinära mekanismer, som 
kan ses som en interagerande struktur. Denna struktur skapar legitimitet åt professionen 
genom interagerandet mellan revisorer där revisorer genom strukturen skapar legitimitet 
för varandra. Det nämns att legitimitet skapas socialt i den institutionella miljön. 
Carpenter et al. (1994) menar att det finns en fördel i att se revisorns tillvägagångssätt 
som ett socialt beteende mellan människor snarare än endast tekniskt eller kognitivt. 
Vidare lyfter de fram att revisionsbyråns kultur och struktur formar den enskilde 
revisorns verklighet och påverkar dess beslut. Allt eftersom revisorn blir mer erfaren 
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speglas beslutet tydligare av kulturen i revisionsbyrån. Det framkommer att i mindre 
strukturerade revisionsbyråer använder de minst erfarna revisorerna fler faktorer vid 
bedömning av väsentlighet än de mest erfarna revisorerna. De senare använde sig endast 
av storlek i förhållande till nettoresultat. Vid strukturerade organisationer var det ett 
motsatt förhållande mellan mindre erfarna och erfarnas användning av antal faktorer. 
De mindre erfarna använde sig endast av storlek i förhållande till nettoresultat mot de 
erfarna som också tog hänsyn till tre andra faktorer.  
 

Cushing och Loebbecke (1986) lyfter även fram nackdelar som kommer med ett allt för 
strukturerat tillvägagångssätt. Exempel på detta är att revisionen blir inflexibel. Detta 
kan leda till problem såsom ineffektivitet när revisionsmetoden används på en revision 
vars miljö inte passar in i mallen. Det kan också leda till att revisorn inte lever upp till 
alla mål med revisionen, med möjlig konsekvens att revisorn gör ett oriktigt uttalande i 
revisionsberättelsen. Även Sullivan (1984) lyfter fram att ett alltför strukturerat tillväga-
gångssätt kan leda till ett ineffektivt revisionsarbete. Ett strukturerat tillvägagångssätt 
tenderar att fokusera på det som kan kvantifieras. Det medför en risk att kvalitativa 
aspekter av revisionsbevis, som skulle kunna ha effekt på revisorns professionella 
bedömning, utelämnas därför att dessa inte kan kvantifieras.  
 

Ytterligare en aspekt av ett strukturerat tillvägagångssätt är att det kan leda till att 
revisorn blir mekanisk i sitt tänkande och således ineffektiv i alla revisioner (Cushing & 
Loebbecke, 1986). Vidare lyfter Manson et al. (2001) fram att det framkommer att 
managers och partners upplever att automatisering är kompatibelt med kreativitet och 
revisorns professionella bedömning. Samtidigt framkommer att personalen riskerade att 
utveckla en överdriven tilltro till teknologin så att de blev alltför mekaniska och 
använde mindre professionell bedömning. Broberg (2013) menar att revisorer lägger 
stor vikt vid, och har stor tillit till, byråns revisionsprogram. Därför använder de det 
utan att ifrågasätta eller oroa sig för följderna. Att följa byråns formella struktur kan 
minska revisorns osäkerhet och samtidigt utgöra dokumentation för att revisionen skett 
korrekt (Francis, 1994; Öhman, 2007). Dokumentation gör att revisorn i efterhand kan 
hänvisa till att gällande riktlinjer följts, samt även legitimera sina handlingar (Öhman, 
2007).  
 

Cushing och Loebbecke (1986) ser att en annan möjlig konsekvens av ett strukturerat 
tillvägagångssätt är att revisorerna känner sig hindrade från att göra en professionell 
bedömning till följd av byråns strukturerade revisionsmetod. Det leder till att de söker 
sig någon annanstans. Följden blir att det endast är de revisorer som inte är lika måna 
om att göra en professionell bedömning, revisorer som kanske inte är lika kvalificerade, 
som blir kvar på byrån.  
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3.4 Comfort	  
Begreppet comfort1 är inte bara centralt inom revision men också inom sjukvård. 
Genom så kallade komfortåtgärder ger sjuksköterskor comfort till patienter och deras 
familjer. Carrington och Catasús (2007) menar att det inom revisionen, istället för 
sjukvårdare och patient, rör sig om revisor och klient. Trots att det råder skillnader 
professionerna emellan så innebär begreppet comfort detsamma, en befrielse från 
obehag. Vidare menar Carrington och Catasús (2007) att ett steg från obehag till 
befrielse är hantering av revisionsbyråernas metodik genom användning av 
revisionsprogram. Revisorer blir även komfortabla genom att använda sig av manualer 
och att arbeta med struktur. 
 
Pentland (1993), som ursprungligen introducerade begreppet comfort inom revision, 
menar att en värld utan redovisning och revision skulle te sig tämligen obehaglig. 
Vidare menar Pentland (1993) att revision kan ses som en process vilken på mikronivå 
handlar om att omvandla företagets finansiella redovisning till något som revisorer och 
de utanför revisionen kan vara komfortabla med. Revisorer har således rollen att ge 
comfort till allmänheten och andra intressenter som är sårbara för felaktiga rapporter, 
egenintresse och bedrägeri. Revision kan enligt Pentland (1993) ses som en ritual som 
erbjuder en känsla av ordning och säkerhet. 
 
Pentland (1993) förklarar comfort som en emotionell process. Revisorns beslut om 
granskning sker snarare utefter magkänsla än rationellt tänkande. Carrington och 
Catasús (2007) menar att comfort uppstår när ett resultat blivit positivt och tillräckligt 
många orosmoment eller obehag avlägsnats. Detta sker inom revision när den 
påskrivande revisorn känner sig tillräckligt komfortabel med revisionsteamets insatser 
och de framtagna siffrorna för att signera revisionsberättelsen. Det har framkommit av 
Pentlands (1993) forskning att känslan av comfort går i en kedja, nerifrån teamet och 
upp till den påskrivande revisorn. Den överordnade revisorns comfort är alltså kopplad 
till de underordnade revisornernas comfort. Eftersom revisorn inte har möjlighet att 
utföra granskningen själv så är dennes comfort direkt beroende av tillit till att 
revisionsteamet gjort förarbetet på ett korrekt vis.  
 
Utifrån professionen sjuksköterskor har Kolcaba och Kolcaba (1991) utvecklat teorin 
om comfort som Carrington och Catasús (2007) tillämpar och utvecklar i sin studie. 
Enligt Kolcaba och Kolcaba (1991) består comfort av tre tekniska känslor: the state 

                                                
1 I avsnittet kommer vi löpande referera till det engelska begreppet comfort istället för den svenska 
översättningen komfort. Det på grund av att vi anser att det bättre fångar upp det vi syftar på, det vill säga 
en slags trygghet snarare än bekvämlighet. 
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sense, the relief sense och the renewal sense. Inom revision handlar den första känslan 
om vad revisorn gör för att bli komfortabel. Den andra känslan syftar på ett tillstånd där 
revisorn känner sig tillräckligt komfortabel med att ge ett positivt uttalande om 
företagets redovisning. Den sista känslan beskriver tillståndet där revisorn upplever att 
comfort är föränderligt. (Carrington & Catasús, 2007) 
 

3.5 Revisionsriskmodellen	  
Revisionsrisk är en sammansättning av tre olika typer av risk (ISA 200 p. 13c). 
Inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk, där de två första är kopplade till risken 
för väsentliga felaktigheter och den sista till huruvida revisorn upptäcker dessa 
felaktigheter (ISA 200 p. 13e; ISA 200 p. 13n). Dessa risker brukar sammanfattas i en 
modell, revisionsriskmodellen, där de olika riskerna multipliceras med varandra för att 
få fram revisionsrisken (FAR 2006; Eilifsen et al., 2014). 
 

Inneboende risk är risken för att det på grund av företagets verksamhet blir fel i 
redovisningen eller brister i förvaltningen. Exempel på detta kan vara invecklade 
förhållanden i företaget vilka leder till att värderingar av tillgångar och skulder blir 
svårbedömda. Det kan även röra sig om komplicerade transaktioner med finansiella 
instrument, komplexa och sårbara IT-system eller tillgångar som påverkas vid ändring 
av efterfråga, varierande pris eller teknisk utveckling. Sådana förhållanden leder till att 
den inneboende risken blir större än vanligt. Annat som kan påverka är en vikande 
bransch med ett stort antal konkurser. (FAR 2006; ISA 200 p. A38) 
 

Kontrollrisk är risken för att företagets interna kontroll inte förhindrar, upptäcker, och 
rättar felaktigheter i tid (ISA 200 p. 13c). Exempelvis kan det handla om att attestering 
av fakturor inte fungerar korrekt (FAR, 2006). Utformningen av företagets interna 
kontrollsystem, exempelvis intern revision och företagsledningens kompetens och 
integritet kan påverka kontrollrisken. Oavsett hur väl utformade systemen är så kan de 
inte eliminera, utan endast minska, risken för väsentliga felaktigheter då inga system 
kan bli hundraprocentigt säkra. (FAR 2001; Carrington, 2010; ISA 200 p. A39) Efter 
utgivandet av Sarbanes-Oxley Act har fokus i revisionen skiftat mot att lägga stor vikt 
vid företagets interna kontroller, jämfört med tidigare när fokus låg på det som kallas 
business risk audit (Power, 2004; Doyle, Ge & McVay, 2007). 
 

Upptäcktsrisk är risken för att väsentliga felaktigheter inte upptäcks vid revision och 
därför är risken beroende av omfattningen och inriktningen av revisorns gransknings-
arbete (ISA 200 p. 13e; ISA 200 p. A43). Upptäcktsrisken är en funktion av 
effektiviteten i en granskningsåtgärd och revisorns tillämpning av den. Bidragande 
faktorer till att öka effektiviteten och revisorns tillämpning av granskningsåtgärderna är 
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att det utförs en lämplig planering, att uppdragsteamet får rätt sammansättning, att 
revisorn förhåller sig professionellt skeptisk och att det sker övervakning och 
genomgång av det utförda revisionsarbetet. (ISA 200 p. A43) Houston, Peters och Pratt 
(1999) undersöker när revisionsriskmodellen är ett användbart hjälpmedel vid revisions-
planering. När revisionsriskmodellen operationaliserades till mätbara begrepp användes 
väsentlighet, acceptabel revisionsrisk, inneboende risk och kontrollrisk. Upptäcktsrisk 
som också är en del av modellen utelämnades utan förklaring. 
 

Det råder ett omvänt förhållande mellan den godtagbara nivån på upptäcktsrisk och 
kombinationen av inneboende risk och kontrollrisk. Är inneboende risk och kontrollrisk 
höga så behöver den godtagbara nivån på upptäcktsrisken vara låg för att 
revisionsrisken ska minska till en godtagbart låg nivå. Är istället inneboende risk och 
kontrollrisk låga så kan revisorn godta en högre upptäcktsrisk och därmed hålla 
revisionsrisken på en godtagbart låg nivå. (ISA 200 p. A42) 
 

Blokdijk (2004) är kritisk till utformningen av revisionsriskmodellen och menar att den 
måste förändras om den ska ligga till grund för reglering. Bristerna gäller framförallt 
kontrollrisken där testerna av de interna kontrollerna som görs antingen är ineffektiva 
eller snarare borde klassas som substansgranskning. Vissa interna kontroller kan inte 
testas eftersom de inte kan återupprepas. Blokdijk (2004) menar att bedömningen av 
kontrollrisken endast borde grundas på att det finns interna kontroller och utformningen 
av dessa och att tester av dess kontroller borde uteslutas. Resultatet av detta skulle bli 
att kontrollrisken inte längre skulle kunna sättas till låg.  
 

Under många år har en rad olika forskare undersökt frågor rörande revisionsrisk-
modellens tillräcklighet och lämpligheten och deras slutsatser är blandade. En del av 
forskningen stödjer modellen medan en annan del menar att den är begränsad och att 
inneboende risk och kontrollrisk ofta blir ihopblandade. (Cushing & Loebbecke, 1983; 
Waller, 1993, Haskins & Dirsmith, 1995) 
 
Eilifsen et al. (2014) menar att revisionsriskmodellen utvecklats till ett planerings- och 
granskningsverktyg men att den har ett antal begränsningar som revisorn bör ha i 
åtanke. Enligt Cushing och Loebbecke (1983) är modeller, som denna, abstraktioner av 
verkligheten. De används för att få en bättre förståelse av verkligheten och för att göra 
någorlunda tillförlitliga och användbara förutsägelser. De är dock alltid förenklade, det 
vill säga alla aspekter av verkligheten kan sällan eller aldrig exakt införlivas i en 
modell. Förenklingen är lämplig så länge den inte är överdriven eller felaktigt utförd. 
Revisionsriskmodellen är en gemensam sannolikhetsmodell vilket förutsätter att 
riskfaktorerna är oberoende av varandra. Det ska alltså inte finnas något signifikant 
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orsakssamband mellan felaktigheter av en typ och felaktigheter av någon annan typ. 
(Cushing & Loebbecke, 1983) Vidare menar Waller (1993) att ett samband mellan 
dessa risker skulle innebära att det praktiska värdet i att bryta ned revisionsriskmodellen 
försvinner. 
 

Även andra forskare har riktat kritik mot modellen. Detta genom dess multiplikativa 
utformning eftersom den antyder att riskerna är oberoende. Flera forskare har därför 
gjort studier för att komma fram till om inneboende risk och kontrollrisk är oberoende 
eller beroende av varandra. Efter närmare granskning och flertalet tester har det i själva 
verket visat sig att det finns beroenden mellan de olika riskerna. (Cushing & Loebbecke, 
1983; Libby, Artman & Willingham, 1985; Dusenbury, Reimers & Wheeler, 2000; 
Messier & Austen, 2000) Även Peters et al. (1989) menar att studier visat att 
inneboende risk inte är oberoende av kontrollrisk i det att revisorer överväger en allmän 
bedömning av kontrollrisk vid bedömning av inneboende risk. Dirsmith och Haskins 
1991 menar att flera forskare hävdar att inneboende risk antingen ska bedömas 
oberoende av kontrollrisk, eller att inneboende risk och kontrollrisk är beroende av 
varandra och därför måste utvärderas gemensamt för att undvika en snedvriden 
bedömning av revisionsrisken (se Cushing & Loebbecke, 1983; Leslie, 1994; Haskins 
& Dirsmith, 1995; Martinov & Roebuck, 1998; Dusenbury et al., 2000; Messier & 
Austen, 2000). 
 

Utifrån 48 faktorer kopplade till att bestämma inneboende risk, kontrollrisk samt 
kontrollmiljö undersöker Haskins och Dirsmith (1995) om det finns ett beroende mellan 
inneboende risk och kontrollrisk. Hälften av faktorerna visade sig vara samman-
kopplade med både den inneboende risken och kontrollmiljön. Av dem var en faktor 
främst kopplad till inneboende risk och resterande till både inneboende risk och 
kontrollrisk. Den andra hälften av faktorerna var främst kopplade till kontrollmiljön. Av 
dessa faktorer var endast nio faktorer kopplade till kontrollrisk, en faktor till inneboende 
risk och 14 faktorer kopplade till båda riskerna. Dessa resultat visar att inneboende risk 
och kontrollrisk är beroende av varandra genom att faktorer som används för att 
fastställa inneboende risk också används för att fastställa kontrollrisk.  
 

Även Waller (1993) undersöker om det finns något samband mellan hur revisorer sätter 
den inneboende risken och kontrollrisken. Resultatet visade inget signifikant samband 
mellan de två riskerna. Dock visade resultaten en snedvriden fördelning gällande 
kontrollrisken som i över 80 procent av fallen sattes till hög. Vid en undersökning av 
sambandet mellan inneboende risk och kontrollrisk där fallen med hög kontrollrisk 
uteslöts visade resultaten ett svagt till måttligt samband mellan de två riskerna. Waller 
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(1993) menar att kontrollrisken avspeglar en dokumentation av revisorns tillit eller icke-
tillit till de interna kontrollerna.  
 

Messier och Austen (2000) har också undersökt om det finns ett beroende mellan dessa 
risker genom faktorer kopplade till bedömningen av inneboende risk och kontrollrisk. I 
deras fall handlade det om två grundliga och två specifika faktorer. De grundliga 
faktorerna var ledningens benägenhet att rapportera goda ekonomiska resultat och 
ledningens motiv att kringgå eller åsidosätta kontrollförfaranden. De specifika risk-
faktorerna var kvaliteten på personalen i redovisningssystemet och komplicerade 
beräkningar som påverkar saldobalans. Studierna visade att både de grundliga och 
specifika riskfaktorerna var signifikanta och påverkade både inneboende risk- och 
kontrollriskbedömningen. 75 procent av de undersökta big six byråerna visade sig göra 
separata bedömningar för inneboende risk och kontrollrisk. En byrå menade dock att det 
i praktiken egentligen inte var så viktigt att skilja riskerna åt som det var att identifiera 
riskfaktorerna. Vidare har studien även påvisat att inneboende risk- och kontrollrisk-
bedömningar är oförenliga med revisionsriskmodellens multiplikativa utformning och 
att revisorer är väl medvetna om att det i verkligheten finns ett samband mellan 
inneboende risk och kontrollrisk.  
 

Även Martinov och Roebuck (1998) undersöker om den inneboende risken sätts 
tillsammans med kontrollrisken. De visar att hälften av de undersökta big six byråerna 
hade en sammanvägd bedömning av inneboende risk och kontrollrisk. Två av byråerna 
ser inte kontrollrisken som en risk utan snarare en försäkran eller ett bevis. Angående 
revisionsriskmodellen så använder tre av byråer den endast som ett generellt ramverk 
för revisionsplaneringen utan att explicit hänvisa till den. En annan hänvisade till en 
utökad version av modellen. Det framkommer även att den inneboende risken påverkar 
resten av revisionsprocessen där en ökad risk leder till ytterligare granskningsåtgärder. 
Haskins och Dirsmith (1995) menar att revisorer borde göra sammanvägda 
bedömningar av inneboende risk och kontrollrisk eftersom de då borde kunna dra nytta 
av synergieffekter som uppkommer. 
 

En annan begränsning av revisionsriskmodellen enligt Eilifsen et al. (2014) är att när 
modellen används för att revidera en granskningsplan eller för att utvärdera ett 
revisionsresultat, kan den faktiska nivån av revisionsrisken vara mindre eller större än 
den uppskattade revisionsrisken. Detta kan bero på att revisorn uppskattat risken för 
väsentliga felaktigheter högre eller lägre än den faktiska risken för väsentliga 
felaktigheter. Enligt Cushing och Loebbecke (1983) kan detta bero på revisorns 
oförmåga att fullt ut förstå och korrekt bedöma affärsmiljön, det interna kontroll-
systemet, den inneboende effektiviteten hos de utvalda analytiska gransknings-
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åtgärderna, eller ett antal andra faktorer. Visar det sig finnas skillnader mellan de riktiga 
och uppskattade nivåerna så kommer detta i sin tur att även påverka upptäcktsrisken och 
därmed också den slutliga revisionsrisken. 
 

3.6 Hypotesutveckling	  
I revisionsriskmodellen sammanfattas inneboende risk och kontrollrisk som en risk, 
risken för väsentliga felaktigheter (ISA 200 p. 13n). Dessa risker är kopplade till 
företaget och dess miljö (ISA 200 p. 7). Därmed åtskiljs upptäcktsrisken, som handlar 
om risken att väsentliga felaktigheter inte upptäcks vid revisionen, från de andra två 
riskerna i modellen (ISA 200 p. 13e). Houston et al. (1999) undersöker exempelvis 
modellen som helhet men utesluter upptäcktsrisken som operationaliserad variabel. Att 
upptäcktsrisken är kopplad till revisorn skulle kunna vara en anledning till att den inte 
behöver tas hänsyn till. Ett steg från obehag till befrielse menar Carrington och Catasús 
(2007) är hantering av revisionsbyråernas metodik genom användning av revisions-
program. Revisorer blir komfortabla genom att använda sig av manualer och att arbeta 
med struktur (Carrington & Catasús, 2007). Revisorer lägger stor vikt vid, och har stor 
tillit till, byråns revisionsprogram och använder det utan att ifrågasätta eller oroa sig för 
följderna (Broberg, 2013). Vi ser det faktum att upptäcktsrisken inte är kopplad till 
företaget utan revisorn själv och att revisorn har tillit till att systemet fångar upp 
upptäcktsrisken gör att revisorer lägger mindre vikt vid den. 
 
Hypotes 1a Revisorer lägger mindre vikt vid upptäcktsrisk än vid kontrollrisk. 
Hypotes 1b Revisorer lägger mindre vikt vid upptäcktsrisk än vid inneboende risk. 
 
Waller (1993) menar att kontrollrisk fungerar som en dokumentation av tillit eller icke-
tillit till företagets interna kontroller. Detta skulle kunna ses som ett bevis vilket även 
Martinov och Roebuck (1998) talar om genom att kontrollrisk snarare är ett bevis än en 
risk. Efter utgivandet av Sarbanes-Oxley Act har fokus skiftat från det som kallas 
business risk audit mot ett större fokus på intern kontroll (Power, 2004; Doyle et al., 
2007). Det innebär att regelverk påtalar vikten av intern kontroll och vidare att det är 
viktigt att revisorer kontrollerar denna vilket också motiverar hypotesen. Genom att 
följa byråns formella struktur kan osäkerheten för den enskilda revisorn minska och 
samtidigt utgöra dokumentation för att revisionen skett korrekt (Francis, 1994; Öhman, 
2007). Genom dokumentationen kan revisorn i efterhand hänvisa till att gällande rikt-
linjer följts och därmed legitimera sina handlingar (Öhman, 2007). Om dokumentation 
är viktigt för revisorn för att minska osäkerheten, och kontrollrisken fungerar som 
dokumentation, så borde revisorn anse att kontrollrisken är viktigare än de andra 
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riskerna i modellen (Waller, 1993; Öhman, 2007). Detta leder oss till hypoteserna 
nedan. 
 
Hypotes 2a  Kontrollrisk upplevs som viktigare än inneboende risk. 
Hypotes 2b Kontrollrisk upplevs som viktigare än upptäcktsrisk. 
 
ISA 200 punkt A40 tillåter att revisorer gör både sammanvägda och separata 
bedömningar av inneboende risk och kontrollrisk. Haskins och Dirsmith (1995) menar 
att revisorer borde ta hänsyn till riskerna på ett sammanvägt sätt eftersom det utifrån 
deras undersökning finns ett beroende mellan riskerna och därför borde det vara möjligt 
att dra nytta av synergieffekter för upptäckten av väsentliga felaktigheter genom en 
sammanvägd bedömning. Detta resonemang leder fram till följande hypotes: 
 

Hypotes 3a  Revisorer gör sammanvägda bedömningar av inneboende risk och 
kontrollrisk. 

Martinov och Roebuck (1998) ser att det i hälften av fallen görs sammanvägda 
bedömningar och att det således görs separata bedömningar i den andra hälften. Messier 
och Austen (2000) ser en övervikt mot att det görs separata bedömningar med 75 
procent jämfört med 25 procent sammanvägda. Detta resonemang antyder således 
följande hypotes: 
 

Hypotes 3b Revisorer gör separata bedömningar av inneboende risk och kontrollrisk. 
 
Forskare är oense om bedömningen av inneboende risk och kontrollrisk påverkas av 
varandra (Cushing & Loebbecke, 1983; Waller, 1993; Haskins & Dirsmith, 1995; 
Messier & Austen, 2000). Ett samband mellan dessa risker skulle innebära att det 
praktiska värdet i att bryta ned revisionsriskmodellen försvinner (Waller, 1993). Waller 
(1993) menar att det inte finns något samband mellan inneboende risk och kontrollrisk, 
dock finns det ett svagt till måttligt samband när kontrollrisker som satts som höga 
uteslutits. Haskins och Dirsmith (1995) kommer fram till att det finns ett samband 
mellan inneboende risk och kontrollrisk då revisorer undersöker samma faktorer för att 
fastställa dem. Även Cushing och Loebbecke (1838) och Messier och Austen (2000) 
menar att det finns ett samband mellan de två riskerna. 
 
Hypotes 4 Bedömningen av inneboende risk och kontrollrisk påverkas av varandra.  
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4 Empirisk	  metod	  
4.1 Litteraturgenomgång	  
Den litteratur som används består i huvudsak av vetenskapliga artiklar som har 
inhämtats från elektroniska databaser som Linköpings Universitet och Örebro 
Universitet har tillgång till. Vi har även använt oss av Google Scholar. Vi har främst 
använt oss vetenskapliga artiklar då vi finner att de bidrar till en hög tillförlitlighet och 
ger oss möjligheten att bygga upp en relevant och trovärdig teoretisk referensram. För 
att ytterligare försäkra oss om trovärdigheten till våra referenser har vi jämfört de 
tidskrifter vi använt oss av med den så kallade Norska listan (Database for statistikk om 
høgre utdanning). Vi ser att majoriteten av tidskrifterna vi använt finns med på listan 
varav flera som nivå 2 vilket innebär mycket prestigefyllda tidskrifter (Karlstads 
Universitet, 2014). För att kunna hitta lämpliga referenser så menar Bryman och Bell 
(2013) att det är viktigt att formulera bra sökord, oavsett databas. Många gånger är det 
bra att använda sig av synonymer men även tänka på att försöka att anpassa sitt språk i 
enlighet med den källa som eftersöks (ibid). Sökord som vi främst använt har varit audit 
risk, audit risk model, inherent risk, control risk och detection risk. Då vi fick många 
träffar på våra sökord så har försökte vi att begränsa oss genom peer review och 
academic journals. Vi valde dock att inte begränsa oss gällande årtal då det finns äldre 
relevanta artiklar inom ämnet. Till följd av att det inom vissa forskningsområden finns 
ett stort antal referenser menar Bryman och Bell (2013) att det kan vara en god idé att 
ge sig på ett försök att identifiera de viktigaste och därefter fortsätta sin sökning utifrån 
dem. Vi tittade även i referenslistorna i våra utvalda artiklar och hämtade därifrån 
artiklar vilka det ofta refererades till för att utöka möjligheten att hitta relevant material 
till vår teoretiska referensram. Utöver vetenskapliga artiklar så har vi även i viss mån 
använt Carrington (2010) och Eilifsen et al. (2014) samt även refererat till FAR och 
ISA. 
 

4.2 Datainsamlingsmetod	  
Vid val av datainsamlingsmetod valde vi att utföra en enkätundersökning och svaren 
från den utgör studiens primärdata. Valet föll på enkäter då vårt syfte att förklara 
revisorers uppfattning om användningen av de olika riskerna i revisionsriskmodellen 
kräver ett större urval som möjliggör generalisering. Detta hade inte varit möjligt genom 
exempelvis intervjuer då datainsamlingen skulle tagit alltför lång tid i förhållande till 
studiens tidsram. 
 

Patel och Davidson (2011) menar att både intervjuer och enkäter är tekniker för att 
samla in information som bygger på frågor och att de har en hel del gemensamt men 
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även sådant som skiljer dem åt. En av skillnaderna är att det i en enkätundersökning 
oftast inte är någon närvarande som formulerar frågorna vilket innebär att enkäten 
måste vara lätt att förstå samt besvara (Bryman & Bell, 2005). Att inte någon är 
närvarande medför också att respondenterna i vår studie inte riskerar att påverkas av oss 
som utför studien, det vill säga intervjuareffekten elimineras (Bryman & Bell, 2005; 
Ejlertsson, 2014). En fördel med enkäter är att de är lättare att distribuera och att de når 
ut till fler respondenter jämfört med om intervjuer skulle ha utförts (Christensen et al., 
2001; Bryman & Bell, 2005). Vår enkät distribuerades med hjälp av en webbenkät, 
SurveyMonkey. Några av fördelarna med detta är att enkäten får ett mer professionellt 
och attraktivt utseende samt att det är tidsbesparande då alla respondenters svar läggs in 
automatiskt så att kodning av svaren sker automatiskt (Christensen et al., 2001; Bryman 
& Bell, 2013). 
 

Vid användning av enkät som datainsamlingsmetod finns det enligt Patel och Davidson 
(2011) bara ett sätt att motivera respondenterna att delta i undersökningen, det är genom 
det brev som följer med enkäten. I brevet måste all information som kan ges finnas med 
och det är viktigt att det är korrekt utformat. Vårt följebrev (se bilaga 1) beskriver kort 
studiens syfte, Att förklara revisorers uppfattning om användningen av de olika 
riskerna i revisionsriskmodellen, samt att revisorer detta år inte kommer få samtliga 
enkäter från uppsatsgrupper vid Linköpings Universitet i syfte att motivera dem att 
delta. Vi tar även upp hur många frågor som ska besvaras och vilken tid det uppskattas 
ta att genomföra undersökningen. För många frågor är ofta ett problem för att få 
respondenter att svara på enkäten vilket gör att vår enkät med relativt få frågor borde 
motivera revisorer att delta (jmf Bryman & Bell, 2013). 
 

4.3 Population	  och	  urval	  
Studiens målpopulation är samtliga auktoriserade revisorer i Sverige. För att göra det 
möjligt att dra generaliserande slutsatser krävs att urvalet är stort nog samt att det är 
representativt för populationen (Jacobsen, 2002; Christensen et al., 2010; Bryman & 
Bell, 2013). Vårt urval baserades på Revisorsnämndens lista över auktoriserade 
revisorer. Listan innehöll 2995 revisorer och av dessa hade 2899 en registrerad e-
postadress. Då enkäten skickades ut via e-post krävdes en e-postadress uteslöt de 
revisorer utan. För att minska belastningen på revisorer under en för dem stressig period 
delades listan upp mellan tre uppsatsgrupper som skickade till en tredjedel var. 
Uppdelningen skedde efter att listan sorterats slumpmässigt i Excel. Detta resulterade i 
ett urval om 966 revisorer. Detta är ett slumpmässigt urval vilket är nödvändigt för att få 
en korrekt avbild av populationen om det inte är möjligt att undersöka hela populationen 
(Patel & Davidson, 2011). Om urvalet sker korrekt är det också möjligt att dra 
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representativa slutsatser från resultatet (ibid). Genom detta ökar vi den externa 
validiteten i undersökningen, det vill säga det är möjligt att dra generaliserbara 
slutsatser utifrån vårt urval till målpopulationen (jmf Bryman & Bell, 2005).  
 

4.4 Enkätens	  utformning	  
I vår utformning av frågorna till enkäten (se bilaga 2) har vi tänkt på hur de formulerats 
genom att inte ha för långa frågor, inte ha ledande frågor, undvikt frågor med negationer 
och frågor med flera frågor i samma. Vi har även undvikt öppna frågor för att förenkla 
kodning och minska risken för att avskräcka respondenterna genom krav på långa svar 
(jmf Bryman & Bell, 2005). Fördelarna med slutna frågor är bland annat att 
jämförbarheten ökar och att variationen i svaren minskar och slutna frågor kan också 
medföra att frågan blir tydligare då respondenten får svarsalternativ (Bryman & Bell, 
2005; Patel & Davidson, 2011). Bryman och Bell (2013) menar att antal frågor i 
enkäten bör begränsas då risken finns att respondenterna tröttnar fortare på frågor i en 
enkät än i en intervju. Därför har vi valt att inte ha fler frågor än nödvändigt, det 
resulterade i fem frågor som rör demografiska förhållanden för revisorn och dess 
arbetsplats och fyra frågor rörande hypoteserna. I fråga ett får respondenterna kryssa i 
kön. I fråga två får de ange ålder och i fråga tre hur många år de varit auktoriserade 
revisorer. I fråga fyra har de sju revisionsbolagen med flest anställda i Sverige valts ut 
samt även annan byrå, för respondenterna som inte arbetar på någon av byråerna som 
listas upp, detta för att se vilken byrå respondenterna arbetar på. I fråga fem får de sedan 
ange hur länge de arbetat där. Dessa frågor kommer i fortsättningen benämnas som 
bakgrundsfrågor och bakgrundsvariabler. Enligt Patel och Davidson (2011) är det 
vanligt att inleda enkäten med neutrala frågor vilket föranleder att ovanstående 
demografiska frågor inleder enkäten.  
 

Vid attitydfrågor med ett antal påståenden som respondenten ska ta hänsyn till är det 
vanligt att använda sig av en likertskala där respondenten på olika påståenden får svara 
på om de inte instämmer alls eller instämmer helt (Christensen et al., 2001; Patel & 
Davidson, 2011; Ejlertsson, 2014). I valet av skala har vi valt att använda samma skala 
genomgående för att skapa struktur och tydlighet i enkäten. Patel och Davidson (2011) 
menar att människor har tendens att svara runt mitten på skalan. De menar att sju till nio 
skalsteg sprider svaren bättre än om det bara finns tre skalsteg. Ejlertsson (2014) menar 
att fem till sju skalsteg brukar användas. Vi har valt att använda oss av sju skalsteg i vår 
undersökning, det för att bättre kunna fånga nyanser än vid färre skalsteg och inte heller 
få för många alternativ. Detta tillämpas i: 

• fråga sex, För att fastställa inneboende risk och kontrollrisk gör jag 
sammanvägda bedömningar, dvs. jag bedömer båda riskerna samtidigt, 
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• fråga sju, För att fastställa revisionsrisk är det viktigt att ta hänsyn till…, och 
• fråga åtta, För att fastställa inneboende risk och kontrollrisk gör jag separata 

bedömningar, dvs. jag bedömer riskerna var för sig. 
 
I fråga nio, Har dessa faktorer störst vikt vid fastställandet av inneboende risk, 
kontrollrisk eller båda riskerna, ska respondenterna utifrån olika faktorer ange om 
dessa är viktigast för inneboende risk, kontrollrisk eller båda riskerna. 
 

Därefter ges respondenten möjlighet att skriva in sin e-postadress för att få tillgång till 
resultatet av studien och de ges även möjlighet att kommentera. Det är vanligt att 
avsluta enkäten med en mer neutral fråga och även ge utrymme till kommentarer (Patel 
& Davidson, 2011). 
 

Patel och Davidson (2011) menar att vid användandet av enkät som datainsamlings-
metod så finns det minst möjlighet att kontrollera tillförlitligheten. Därför är det viktigt 
att på all möjliga vis försäkra sig om att respondenterna uppfattar enkäten som det är 
tänkt och för att säkerställa att enkäten fungerar som vi vill utfördes en 
pilotundersökning innan enkäten skickades ut. Enligt Bryman och Bell (2013) är det 
extra viktigt vid en enkätundersökning då ingen intervjuare finns närvarande för 
eventuella oklarheter. I ett första steg fick en auktoriserad revisor besvara enkäten med 
samma förkunskaper om undersökningens syfte som respondenterna får genom 
följebrevet. Genom detta kunde vi se hur frågorna besvarades. Patel och Davidson 
(2011) menar att det är extra viktigt att instruktionen till enkäten och de enskilda 
frågorna är väl formulerade. Detta för att det inte ska uppstå något missförstånd och att 
enkäten ska vara lätt att besvara. I nästa steg diskuterade vi frågorna och dess upplägg 
med en annan auktoriserad revisor som fick uttrycka sina åsikter. Efter 
pilotundersökningen gjordes vissa förändringar av enkäten. De personer som 
medverkade i pilotundersökningen deltog inte i enkätundersökningen. 
 

4.5 Operationalisering	  
Följande hypoteser: 

• hypotes 1a, Revisorer lägger mindre vikt vid upptäcktsrisk än vid kontrollrisk, 
• hypotes 1b, Revisorer lägger mindre vikt vid upptäcktsrisk än vid inneboende 

risk, 
• hypotes 2a, Kontrollrisk upplevs som viktigare än inneboende risk, och  
• hypotes 2b, Kontrollrisk upplevs som viktigare än upptäcktsrisk, 

gör samtliga antaganden om hur viktiga olika risker är för att fastställa revisionsrisken. 
För att mäta detta har vi operationaliserat de tre riskerna till mätbara variabler. 
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Inneboende risk operationaliseras utifrån referensramen till kundens bransch, kundens 
verksamhet, svårvärderade tillgångar, komplicerade transaktioner med finansiella 
instrument samt komplexa och/eller sårbara IT-system (FAR 2006; ISA 200 p. A38). 
Kontrollrisk operationaliseras till interna kontrollsystem, ledningens kompetens, 
ledningens integritet och förekomsten av internrevision (FAR, 2001; Carrington, 2010; 
ISA 200 p. 13c; ISA 200 p. A39). Upptäcktsrisk operationaliseras till att det utförs en 
lämplig planering av revisionen, att revisionsteamet får rätt sammansättning, att 
revisorn förhåller sig professionellt skeptisk och att det sker övervakning och 
genomgång av det utförda revisionsarbetet (ISA 200 p. A43).  Det finns enligt Körner 
och Wahlgren (2005) en risk att något mäts för att det går att mäta när det i själva verket 
är något annat som ska mätas. Därför är det alltid viktigt att fundera över om det som 
mäts speglar det begrepp vilket ska undersökas (ibid). Flera av variablerna vi använder 
för att mäta används i regelverket ISA för att beskriva de olika riskerna. Det gör att vi 
kan förvänta oss att de faktiskt mäter det vi vill att de ska mäta. De som inte tas upp där 
tas upp förknippat med de olika riskerna av andra förtroendeingivande källor såsom 
FAR. Genom detta ökar studiens validitet. Hypoteserna mäts genom fråga sju, För att 
fastställa revisionsrisk är det viktigt att ta hänsyn till…, där respondenterna, genom en 
sjugradig likertskala från instämmer inte alls till instämmer helt, får besvara hur viktiga 
de olika variablerna är för att fastställa revisionsrisk. 
 

För att testa: 
• hypotes 3a, Revisorer gör sammanvägda bedömningar av inneboende risk och 

kontrollrisk, och 
• hypotes 3b, Revisorer gör separata bedömningar av inneboende risk och 

kontrollrisk, 
ställs följande frågor: 

• fråga sex, För att fastställa inneboende risk och kontrollrisk gör jag 
sammanvägda bedömningar, dvs. jag bedömer båda riskerna samtidigt, och 

• fråga åtta, För att fastställa inneboende risk och kontrollrisk gör jag separata 
bedömningar, dvs. jag bedömer riskerna var för sig.  

Frågorna återkopplar helt till hypoteserna. Vi väljer att ställa båda frågorna, revisorer 
gör sammanvägda bedömningar, respektive, revisorer gör separata bedömningar, och 
använder en sjugradig likertskala där de får besvara om de inte instämmer alls till om de 
instämmer helt. Eftersom frågorna har så stark anknytning till det vi avser mäta borde 
således också validiteten vara hög. Genom att ställa frågorna utifrån både separat och 
sammanvägd bedömning kan vi också kontrollera svaren och utesluta svar från 
respondenter som eventuellt missuppfattat frågan och därmed svarat lågt eller högt på 
båda frågorna. Det ökar trovärdigheten för svaren och ökar också den interna 
reliabiliteten. 
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För att testa hypotes 4, Bedömningen av inneboende risk och kontrollrisk påverkas av 
varandra, har vi använt oss av de 11 faktorer som enligt Haskins och Dirsmith (1995) 
ansågs vara mest relevanta vid bedömningen av kundens kontrollmiljö. Dessa faktorer 
ansågs också vara av vikt för att fastställa inneboende risk och kontrollrisk. Faktorerna 
är: 

• Förekomsten av en lämplig policy för godkännande av transaktioner. 
• Tydlig arbetsfördelning i kundföretaget bland personer som arbetar med den 

finansiella rapporteringen. 
• Effektivitet avseende generella kontroller av datasäkerhet. 
• Den fysiska säkerheten över register och tillgångar. 
• Ändamålsenlig arbetsfördelning, ansvarsfördelning och riktlinjer avseende 

rapportering av internrevision. 
• Förekomst av faktorer som kan motivera chefer att kringgå eller åsidosätta 

befintliga kontroller (såsom lågt rörelsekapital, bonusplaner osv). 
• Tvång på ledningen att rapportera den mest lönsamma ekonomiska bilden. 
• Hur effektivt anställda med ansvar för internrevision rapporterar in upptäckta 

brister. 
• Hur omfattande kunskap kundens ekonomer (eller motsvarande) har rörande 

riktlinjer och regler. 
• Punktlighet när det gäller hur fel i interna finansiella rapporter upptäcks och 

korrigeras. 
• Risk för fel i interna finansiella rapporter. 

Hypotesen besvaras genom fråga nio, Har dessa faktorer störst vikt vid fastställandet av 
inneboende risk, kontrollrisk eller båda riskerna?, där respondenterna får ange om de 
anser att faktorerna kan kopplas samman med en risk, båda riskerna eller inte någon av 
riskerna. Genom att använda faktorer som andra använt för att mäta samma sak, om det 
finns något samband mellan inneboende risk och kontrollrisk, samt ge respondenterna 
möjlighet att välja mellan inneboende risk, kontrollrisk, båda riskerna och även ge 
möjlighet att uttrycka att faktorerna inte kan kopplas till någon av riskerna anser vi att 
frågan mäter det den ska. Det ger därav en hög validitet i frågan (jmf Bryman & Bell, 
2005). Genom att använda oss av mått som andra tillförlitliga källor använt kan vi också 
förvänta oss stabilitet i måttet vilket medför att reliabiliteten i frågan ökar (ibid). 
 
För att besvara följande hypoteser:  

• hypotes 3a, Revisorer gör sammanvägda bedömningar av inneboende risk och 
kontrollrisk, 

• hypotes 3b, Revisorer gör separata bedömningar av inneboende risk och 
kontrollrisk, och 
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• hypotes 4, Bedömningen av inneboende risk och kontrollrisk påverkas av 
varandra 

används också fråga sju, För att fastställa revisionsrisk är det viktigt att ta hänsyn till…, 
där respondenterna, får besvara hur viktiga de olika variablerna är för att fastställa 
revisionsrisk utifrån en sjugradig likertskala från instämmer inte alls till instämmer helt. 
För att besvara hypoteserna kommer riskfaktorerna som operationaliserats utifrån 
inneboende risk och kontrollrisk att användas. 
 

4.6 Bortfallsanalys	  
Enligt Bryman och Bell (2013) så innebär enkäter vanligtvis ett större bortfall jämfört 
med intervjuer. Detta kan leda till att fel ökar och att analysen blir skev samt att det inte 
speglar populationen väl. För att minska bortfallet så menar Bryman och Bell (2013) att 
ett bra introduktionsbrev bör utformas vilket förklarar syftet med undersökningen. Det 
är även viktigt att inte ställa för många frågor, bifoga tydliga instruktioner samt även 
skicka en eller två påminnelser till de respondenter som inte besvarat enkäten. För att 
undvika att de som svarar på enkäten hoppar över en eller flera frågor så har vi valt ett 
system där respondenterna inte kan slutför enkäten förrän alla frågor är besvarade. Detta 
hindrar dock inte respondenterna från att avsluta undersökningen i förtid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utav de 966 revisorer som ingick i urvalet hade vi redan i första utskicket ett visst 
bortfall då 46 personer hade felaktig registrerad e-postadress hos Revisorsnämnden. Det 
var även 37 revisorer som innan, eller under undersökningen, var avregistrerade från 
SurveyMonkeys utskick. Sammantaget var det 61 revisorer som började besvara 
enkäten varav 36 respondenter avslutade hela enkäten. 12 revisorer besvarade endast 
bakgrundsfrågorna och 13 avslutade enkäten i förtid.  
 
Orsaker till det interna bortfallet kan bero på utformningen av enkäten (se bilaga 2) 
exempelvis att frågorna låg på flera sidor och det därför kan ha varit svårt att få en 
överblick över alla frågor. En anledning till att vissa revisorer endast bevarade 
bakgrundsfrågorna kan vara att fråga sju, För att fastställa revisionsrisk är det viktigt 
att ta hänsyn till.., ger ett långt intryck. En annan anledning kan ha varit: 

Tabell	  4.1	  Bortfall	   	   	  
Populationsstorlek	   966	   100	  %	  

Felaktig	  e-‐postadress	   46	   4,8	  %	  

Avregistrerad	  från	  Surveymonkey	   37	   3,8	  %	  

Har	  ej	  svarat	   822	   85,1	  %	  

Internt	  bortfall	   25	   2,6	  %	  

Totalt	  bortfall	   930	   96,3	  %	  

Svarsfrekvens	   36	   3,7	  %	  
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• fråga sex, För att fastställa inneboende risk och kontrollrisk gör jag 
sammanvägda bedömningar, dvs. jag bedömer båda riskerna samtidigt, och 

• fråga åtta, För att fastställa inneboende risk och kontrollrisk gör jag separata 
bedömningar, dvs. jag bedömer riskerna var för sig. 

Då de ska besvara samma sak, men med olika formulering på frågan, kan det ha 
inneburit att revisorerna ansett att de redan besvarat frågan och då valt att avsluta. 
Ytterligare en anledning till att vissa revisorer bara besvarade frågan på första och andra 
sidan kan vara att fråga nio, Har dessa faktorer störst vikt vid fastställandet av 
inneboende risk, kontrollrisk eller båda riskerna?, också ger ett långt intryck då 
alternativen innehåller mycket text.  
 
Vid det första utskicket, 7 april, mottogs 28 svar varav 21 var fullständiga. Efter tre 
dagar, 10 april, skickades ett påminnelseutskick och det gav 17 svar varav 8 
fullständiga. Efter ytterligare fem dagar, 15 april, skickades en sista påminnelse som 
gav 16 svar varav 7 fullständiga. Slutligen besvarade 36 revisorer hela enkäten. Detta 
ger en svarsfrekvens på 3,7 procent och ett bortfall på 96,3 procent. Det är ett stort 
bortfall men det är inte hur många som faller bort som är det mest problematiska utan 
vilka som gör det, då resultatet blir mer osäkert av en systematisk snedhet av 
respondenterna än ett stort bortfall av dem (Jacobsen, 2002). En orsak till vårt stora 
bortfall kan vara att revisorer under tiden för vår datainsamling är inne i en period med 
hög arbetsbelastning och att de då inte haft tid att besvara vår enkät. 
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Vår låga svarsfrekvens sänker validiteten i undersökningen vilket innebär att vi får vara 
försiktiga i fråga om att generalisera våra resultat (Bryman & Bell, 2013). När vi jämför 
våra respondenter med populationen ser vi dock att fördelningen mellan kvinnor och 
män stämmer överens med verkligheten. Gällande fördelningen av byråtillhörighet ser 
vi att den är relativt överensstämmande med populationen. I sex fall av åtta är 
skillnaden mellan fördelningen mellan våra respondenter och populationen under tre 
procentenheter. Revisorer från BDO, Deloitte, och Mazars SET har svarat i högre 
utsträckning medan revisorer från EY, Grant Thornton och KPMG har svarat i lägre 
utsträckning. Skillnaderna mellan dessa och populationen är ändå låga.  Lite större 
skillnad är det i fråga om revisorer från PwC som motsvarar 16,7 procent av våra 
respondenter jämfört med 21,5 procent i populationen. Skillnaden motsvarar 4,8 
procentenheter vilket är att anse som en mindre skillnad. Även Annan Byrå skiljer sig 
något då de motsvarar 38,9 procent av våra respondenter jämfört med 35,3 procent av 
populationen vilket motsvarar en skillnad på 3,6 procentenheter. När vi jämför våra 
respondenter med populationen ser vi att det är en bra fördelning vilket gör att vi ändå i 
viss mån kan generalisera våra resultat till populationen även om det krävs att vi är 
försiktiga med detta. 
 

4.7 Etiska	  beaktanden	  
Vetenskapsrådet (2002) delar upp forskningsetiska principer i allmänna huvudkrav, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I vår 
studie förhåller vi oss till dessa principer. Vår studie är generellt inte att anse som oetisk 
och frågorna vi ställer är inte att anses som känsliga, inga av respondenterna är 

Tabell	  4.2	  Jämförelse	  svar	  och	  population	  
	  

Kön	  
Antal	   Procent	  

Antal	  i	  

populationen	  

Procent	  av	  

populationen	  

Skillnad	  i	  

procentenheter	  

Kvinnor	   12	   33,3	   964	   33,3	   0	  

Män	   24	   66,7	   1935	   66,7	   0	  

Totalt	   36	   100	   2899	   100	   -‐	  

Byrå	   	   	   	   	   	  

BDO	   2	   5,6	   96	   3,3	   2,3	  

Deloitte	   2	   5,6	   136	   4,7	   0,9	  

EY	   5	   13,9	   411	   14,2	   -‐0,3	  

Grant	  Thornton	   2	   5,6	   213	   7,3	   -‐1,7	  

KPMG	   4	   11,1	   325	   11,2	   -‐0,1	  

Mazars	  SET	   1	   2,8	   74	   2,6	   0,2	  

PwC	   6	   16,7	   622	   21,5	   -‐4,8	  

Annan	  Byrå	   14	   38,9	   1022	   35,3	   3,6	  

Totalt	   36	   100	   2899	   100	   -‐	  
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minderåriga vilket annars skulle kräva ytterligare beaktande angående de etiska 
aspekterna. 
 

Informationskravet förhåller vi oss till genom att i vårt introduktionsbrev informera 
respondenterna att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan om så önskas. Genom detta uppfylls även delar av samtyckeskravet som vi 
även uppfyller genom att respondenterna inte tvingas vara med i undersökningen på 
grund av en beroendeställning mot oss samt att vi när vi skickar ut enkäten tillfrågar 
dem om deras samtycke. Konfidentialitetskravet förhåller vi oss till genom att informera 
om att deras medverkan är anonym och att inga uppgifter kommer lämnas ut till en 
tredje part. Respondenterna kommer inte identifieras i studien och all data kommer att 
lagras så att den inte är tillgänglig för allmänheten och sedan raderas. Genom att 
informera om att informationen endast kommer användas för studien och sedan radera 
data förhåller vi oss till nyttjandekravet. 
 

4.8 Analysmetoder	  
I uppsatsen har vi valt att använda oss av en signifikansnivå upp till 10 procent  
(p < 0,100). Det motsvarar ett konfidensintervall om 90 procent. 
 
De faktorer som operationaliserats för att mäta inneboende risk, kontrollrisk och 
upptäcktsrisk slås ihop till nya variabler för att visa ett sammanslaget värde för var och 
en av riskerna. För att kontrollera att faktorerna har en hög grad av intern konsistens, att 
de mäter samma sak, och att det ska vara möjligt att slå ihop dem använder vi oss av 
Cronbach’s alpha (Djurfeldt & Barmark, 2009). Cronbach’s alpha är ett mått för den 
interna reliabiliteten för vårt sammanslagna index över var och en av riskerna (Bryman 
& Bell, 2013). För att det ska vara en godtagbar nivå på den interna reliabiliteten, och 
att indexet är lämpligt utformat, bör alphakoefficienten överstiga 0,7 (Djurfeldt & 
Barmark, 2009; Bryman & Bell, 2013). 
 
För att se om det finns någon samvariation mellan två variabler använder vi oss av 
Pearsons korrelationstest (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Testet används på 
de bakgrundsvariabler som presenteras i avsnitt 4.4 under enkätens utformning och var 
och en av de sammanslagna riskvariablerna. Eftersom testet utförs på variablerna två 
och två gör vi en korrelationsmatris med samtliga variabler. 
 
På liknande sätt som med korrelationstestet utförs en multipel linjär regression på var 
och en av de sammanslagna riskfaktorerna, inneboende risk, kontrollrisk och upptäckts-
risk, som beroende variabel. Som oberoende variabler sätter vi bakgrundsvariablerna, 
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kön, ålder, år som auktoriserad revisor, år på nuvarande byrå och byråtillhörighet. 
Byråtillhörighet justeras till att tillhöra big 4 eller inte för att underlätta analysen. För att 
säkerställa att det inte förekommer multikollinearitet, att det finns samvariation mellan 
två eller fler oberoende variabler, kommer vi kontrollera att VIF-värdet för de 
oberoende variablerna understiger 2,5 (Djurfeldt & Barmark, 2009). Om det före-
kommer multikollinearitet mellan de oberoende variablerna kommer modellerna göras 
om med endast en av variablerna. 
 
Vi gör även en multipel linjär regression utifrån om revisorer gör en sammanvägd eller 
separat bedömning av inneboende risk och kontrollrisk. Detta för att se hur de två 
förhåller sig till varandra och om det finns något signifikant samband mellan dem. 
 
När vi har för avsikt att hitta mönster mellan ett större antal variabler är faktoranalys ett 
bra hjälpmedel. Exempelvis kan det röra sig om när det ställs frågor som avses mäta 
vissa saker, i vårt fall faktorer för att mäta inneboende risk och andra faktorer för att 
mäta kontrollrisk. Faktoranalysen kan ge indikatorer om vad variablerna egentligen 
mäter och skapar kategoriseringar. (Djurfeldt & Barmark, 2009) Utifrån detta kan vi se 
hur de olika faktorerna kategoriseras och sedan med hjälp av dessa testa följande 
hypoteser: 

• hypotes 3a, Revisorer gör sammanvägda bedömningar av inneboende risk och 
kontrollrisk, 

• hypotes 3b, Revisorer gör separata bedömningar av inneboende risk och 
kontrollrisk och  

• hypotes 4, Bedömningen av inneboende risk och kontrollrisk påverkas av 
varandra. 

För att faktoranalysen ska vara meningsfull behöver värdet för Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (KMO) vara minst 0,6 (Pallant, 2010). Vi måste även 
säkerställa att resultatet från testet är signifikant. 
 
För att se om det finns någon signifikant skillnad mellan medelvärdena i de 
sammanslagna variablerna, inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk, genomförde 
vi parvisa t-test (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2003). Variablerna testades två och 
två utifrån sammansättningen av hypoteserna: 

• hypotes 1a, Revisorer lägger mindre vikt vid upptäcktsrisk än vid kontrollrisk, 
• hypotes 1b, Revisorer lägger mindre vikt vid upptäcktsrisk än vid inneboende 

risk, 
• hypotes 2a, Kontrollrisk upplevs som viktigare än inneboende risk och 
• hypotes 2b, Kontrollrisk upplevs som viktigare än upptäcktsrisk. 
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Utifrån t-testet kan vi testa om det är en signifikant skillnad i medelvärdet för riskerna i 
de olika hypoteserna. T-test användes även för hypotes: 

• hypotes 3a, Revisorer gör sammanvägda bedömningar av inneboende risk och 
kontrollrisk, och 

• hypotes 3b, Revisorer gör separata bedömningar av inneboende risk och 
kontrollrisk,  

för att se om det finns en signifikant skillnad mellan medelvärde för sammanvägd 
bedömning jämfört med separat bedömning.   
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5 Empirisk	  analys	  
5.1 Deskriptiv	  statistik	  

	  
I tabell 5.1 visas respondenternas fördelning på respektive byrå. Flest svar kom från 
Annan byrå som motsvarar 14 respondenter. Av de större byråerna kom flest svar från 
PwC, med sex respondenter. Fördelningen på våra svar är relativt lik fördelningen i 
populationen, se tabell 4.2 och avsnitt 4.6 bortfallsanalys. Fördelningen mellan kvinnor 
och män visas i tabell 5.1. Där ser vi att majoriteten av respondenterna är män. Det 
speglar verkligheten väl då 66,7 procent av populationen är män, se tabell 4.2 och 
avsnitt 4.6 bortfallsanalys. 
 
Medelvärdet på respondenternas ålder är 43,4 år, där den yngsta är 29 år och den äldsta 
64 år gammal. Även år som auktoriserad revisor skiljer sig mycket mellan 
respondenterna då den som varit auktoriserad längst tid har varit det i 32 år och den som 
varit auktoriserad kortast tid har varit det under ett år. Medelvärdet på år som 
auktoriserad revisor är 11,2 år bland respondenterna. Den revisor som arbetat längst på 
nuvarande byrå har arbetat där i 37 år medan den som arbetat kortast tid har arbetat två 
år. Medelvärdet är 14,3 år vilket är högre än på år som auktoriserad revisor. Det tyder 
på att respondenterna i flera fall arbetat på samma byrå sedan innan de blev 
auktoriserade.  

Tabell	  5.1	  Deskriptiv	  statistik	  bakgrundsvariabler	   	   	   	   	   	  
Byrå	   Svarsfrekvens	   Procent	   	   Kön	   Svarsfrekvens	   Procent	  
BDO	   2	   5,6	   	   Kvinnor	   12	   33,3	  
Deloitte	   2	   5,6	   	   Män	   24	   66,7	  
EY	   5	   13,9	   	   	   	   	  
Grant	  Thornton	   2	   5,6	   	   	   	   	  
KPMG	   4	   11,1	   	   	   	   	  
Mazars	  SET	   1	   2,8	   	   	   	   	  
PwC	   6	   16,7	   	   	   	   	  
Annan	  Byrå	   14	   38,9	   	   	   	   	  
Totalt	   36	   100	   	   Totalt	   36	   100	  
	   Min	   Max	   	   Median	   Medelvärde	   Std.	  
Ålder	   29	   64	   	   42,5	   43,4	   9,515	  
År	  som	  auktoriserad	  
revisor	  

0	   32	   	   10	   11,2	   9,493	  

År	  på	  nuvarande	  byrå	   2	   37	   	   11,5	   14,3	   9,246	  
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Av tabell 5.2 kan vi utläsa att det var 10 revisorer av respondenterna som satte ett högre 
värde på: 

• fråga sex, För att fastställa inneboende risk och kontrollrisk gör jag 
sammanvägda bedömningar, dvs. jag bedömer båda riskerna samtidigt, än på 

• fråga åtta, För att fastställa inneboende risk och kontrollrisk gör jag separata 
bedömningar, dvs. jag bedömer riskerna var för sig.  

Det var 11 respondenter som satte ett högre värde på att de gör separata bedömningar. 
Skillnaden är marginell och det var även 15 revisorer som satte samma värde på båda 
frågorna. 
 
I både: 

• fråga sex, För att fastställa inneboende risk och kontrollrisk gör jag 
sammanvägda bedömningar, dvs. jag bedömer båda riskerna samtidigt, och 

• fråga åtta, För att fastställa inneboende risk och kontrollrisk gör jag separata 
bedömningar, dvs. jag bedömer riskerna var för sig, 

har hela skalan från 1, instämmer inte alls, till 7, instämmer fullt ut, använts. 
Medelvärdet för sammanvägd bedömning är 4,39 och för separat bedömning är 4,75. 
Resultatet visar inte tydligt att revisorer gör på det ena eller det andra sättet men det är 
en marginell övervikt mot att göra separata bedömningar. Medianen är 5 i båda fallen 
men sammanvägda bedömningar av inneboende risk och kontrollrisk har en lite högre 
standardavvikelse, 2,046 jämfört med 1,918 för separat bedömning, vilket innebär en 
lite större spridning bland respondenterna.   

Tabell	  5.2	  Deskriptiv	  statistik	  sammanvägd	  bedömning	  och	  separat	  bedömning	  
	   Antal	   Procent	   Min.	   Max.	   Median	   Medelvärde	   Std.	  

Sammanvägd	  

bedömning	  
10	   27,8	   1	   7	   5	   4,39	   2,046	  

Separat	  

bedömning	  
11	   30,6	   1	   7	   5	   4,75	   1,918	  

Lika	  bedömning	   15	   41,7	   	   	   	   	   	  

Totalt	   36	   100	   	   	   	   	   	  
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Genom en sammanslagning av de inneboende riskfaktorerna togs inneboende risk fram 
(se tabell 5.3).  För att testa reliabiliteten i måttet har vi gjort ett test för Cronbach’s 
alpha (Bryman & Bell, 2013). Resultatet ger ett värde på 0,870 med fem variabler vilket 
ger en hög reliabilitet då ett värde på över 0,700 visar att måttet är tillförlitligt (Djurfeldt 
& Barmark, 2009). Cronbach’s alpha på den sammanslagna variabeln kontrollrisk blev 
0,769 och 0,868 för upptäcktsrisk, båda variablerna är en sammanslagning av fyra 
faktorer.  
 
Inneboende risk är den sammanslagna faktorn av de tre riskerna som har högst 
medelvärde 5,96 jämfört med 5,73 för kontrollrisk och 5,05 för upptäcktsrisk. Av de 
inneboende riskfaktorerna har kundens verksamhet och svårvärderade tillgångar högst 
medelvärde med 6,08 följt av kundens bransch på 6,0 och komplicerade transaktioner 
med finansiella instrument på 5,92. Lägst medelvärde har komplexa och/eller sårbara 

Tabell	  5.3	  Deskriptiv	  statistik	  riskfaktorer	  	  

	   Min.	   Max.	   Median	   Medelvärde	   Std.	  

Inneboende	  riskfaktorer	   	   	   	   	   	  

Kundens	  bransch	   3	   7	   6	   6	   1,146	  

Kundens	  verksamhet	   2	   7	   6	   6,08	   1,204	  

Svårvärderade	  tillgångar	   1	   7	   6	   6,08	   1,402	  

Komplicerade	  transaktioner	  med	  finansiella	  

instrument	  
1	   7	   6	   5,92	   1,381	  

Komplexa	  och/eller	  sårbara	  IT-‐system	   2	   7	   6	   5,72	   1,365	  

Inneboende	  risk	  (sammanslagen	  variabel)	   2	   7	   6,20	   5,96	   1,057	  

Cronbach's	  alpha	   0,870	   	   	   	   	  

Kontrollriskfaktorer	   	   	   	   	   	  

Interna	  kontrollsystem	   2	   7	   6	   6,33	   0,926	  

Ledningens	  kompetens	   2	   7	   6	   6,06	   1,264	  

Ledningens	  integritet	   2	   7	   6	   5,69	   1,451	  

Förekomsten	  av	  internrevision	   1	   7	   5	   4,83	   1,540	  

Kontrollrisk	  (sammanslagen	  variabel)	   2,5	   7	   5,88	   5,73	   1,011	  

Cronbach's	  alpha	   0,769	   	   	   	   	  

Upptäcktsriskfaktorer	   	   	   	   	   	  

Att	  det	  sker	  en	  lämplig	  planering	  av	  revisionen	   1	   7	   6	   5,36	   1,676	  

Att	  revisionsteamet	  får	  rätt	  sammansättning	   1	   7	   4,5	   4,61	   1,536	  

Att	  revisorn	  förhåller	  sig	  professionellt	  

skeptiskt	  
2	   7	   6	   5,75	   1,273	  

Att	  det	  sker	  övervakning	  och	  genomgång	  av	  

det	  utförda	  revisionsarbetet	  
1	   7	   5	   4,47	   1,964	  

Upptäcktsrisk	  (sammanslagen	  variabel)	   2,25	   7	   5,25	   5,05	   1,381	  

Cronbach's	  alpha	   0,868	   	   	   	   	  
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IT-system på 5,72. Medianen är 6 för samtliga faktorer och 6,2 för inneboende risk. För 
svårvärderade tillgångar och komplicerade transaktioner med finansiella instrument har 
hela skalan använts och för övriga har två eller tre varit det minsta värdet. Av samtliga 
riskfaktorer är tre av de fem faktorer med högst medelvärde inneboende riskfaktorer, 
kundens verksamhet, svårvärderade tillgångar och kundens bransch.  
 
Medelvärdet för interna kontrollsystem är 6,33 vilket är det högsta av samtliga faktorer, 
därefter kommer ledningens kompetens på 6,06 som är den faktor med fjärde högst 
medelvärde och ledningens integritet på 5,69. Förekomsten av internrevision är 
betydligt lägre än övriga med ett medelvärde på 4,83 och sänker medelvärdet för 
kontrollrisk, som är 5,73, betydligt. Medianen är 5 på förekomsten av internrevision och 
5,88 för kontrollrisk. Övriga faktorer har en median på 6. För förekomsten av 
internrevision har hela skalan används medan övriga faktorer inte använt sig av det 
lägsta skalsteget. Interna kontrollsystem är också den faktor av samtliga som har lägst 
standardavvikelse med 0,926. 
 
Jämfört med övriga risker är upptäcktsrisk den risken med lägst medelvärde i den 
sammanslagna variabeln med 5,05 (se tabell 5.3). Ingen av faktorerna är heller bland de 
fem med högst medelvärde och tre av fyra upptäcktsriskfaktorer är bland de fem med 
lägst medelvärde av samtliga faktorer. Att revisorn förhåller sig professionellt skeptiskt 
är den enda faktorn där inte hela skalan använts då det börjar på två. Denna 
upptäcktsriskfaktor är också den med högst medelvärde på 5,75 följt av att det sker en 
lämplig planering med 5,36. 
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Siffrorna i tabell 5.4 avser svarsfrekvenser och procent. Tabellen visar hur 
respondenterna svarat angående om olika faktorer har störst vikt vid att fastställa 
inneboende risk, kontrollrisk eller båda riskerna. Möjlighet gavs även att svara att det 

Tabell	  5.4	  Deskriptiv	  statistik	  över	  riskbestämning	  

	   Inneboende	  

risk	  
Kontrollrisk	  

Båda	  

riskerna	  

Ingen	  av	  

riskerna	  

Förekomsten	  av	  en	  lämplig	  policy	  för	  

godkännande	  av	  transaktioner.	  

	  

3	  

8,3	  %	  

20	  

55,6	  %	  

13	  

36,1	  %	  

0	  

0	  %	  

Tydlig	  arbetsfördelning	  i	  kundföretaget	  bland	  

personer	  som	  arbetar	  med	  den	  finansiella	  

rapporteringen.	  

	  

4	  

11,1	  %	  

17	  

47,2	  %	  

14	  

38,9	  %	  

1	  

2,8	  %	  

Effektivitet	  avseende	  generella	  kontroller	  av	  

datasäkerhet.	  

	  

7	  

19,4	  %	  

16	  

44,4	  %	  

13	  

36,1	  %	  

0	  

0	  %	  

Den	  fysiska	  säkerheten	  över	  register	  och	  

tillgångar.	  

	  

8	  

22,2	  %	  

6	  

16,7	  %	  

20	  

55,6	  %	  

2	  

5,6	  %	  

Ändamålsenlig	  arbetsfördelning,	  

ansvarsfördelning	  och	  riktlinjer	  avseende	  

rapportering	  av	  internrevision.	  

	  

3	  

8,3	  %	  

23	  

63,9	  %	  

10	  

27,8	  %	  

0	  

0	  %	  

Förekomst	  av	  faktorer	  som	  kan	  motivera	  

chefer	  att	  kringgå	  eller	  åsidosätta	  befintliga	  

kontroller	  (såsom	  lågt	  rörelsekapital,	  

bonusplaner	  osv).	  

	  

9	  

25	  %	  

6	  

16,7	  %	  

20	  

55,6	  %	  

1	  

2,8	  %	  

Tvång	  på	  ledningen	  att	  rapportera	  den	  mest	  

lönsamma	  ekonomiska	  bilden.	  

	  

13	  

36,1	  %	  

3	  

8,3	  %	  

17	  

47,2	  %	  

3	  

8,3	  %	  

Hur	  effektivt	  anställda	  med	  ansvar	  för	  

internrevision	  rapporterar	  in	  upptäckta	  brister.	  

	  

2	  

5,6	  %	  

21	  

58,3	  %	  

11	  

30,6	  %	  

2	  

5,6	  %	  

Hur	  omfattande	  kunskap	  kundens	  ekonomer	  

(eller	  motsvarande)	  har	  rörande	  riktlinjer	  och	  

regler.	  

	  

8	  

22,2	  %	  

11	  

30,6	  %	  

17	  

47,2	  %	  

0	  

0	  %	  

Punktlighet	  när	  det	  gäller	  hur	  fel	  i	  interna	  

finansiella	  rapporter	  upptäcks	  och	  korrigeras.	  

3	  

8,3	  %	  

22	  

61,1	  %	  

9	  

25	  %	  

2	  

5,6	  %	  

Risk	  för	  fel	  i	  interna	  finansiella	  rapporter.	  
10	  	  

27,8	  %	  

10	  	  

27,8	  %	  

16	  	  

44,4	  %	  

0	  

0	  %	  
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inte var någon av riskerna. Resultatet visar att för fem av elva faktorer svarade flest 
respondenter båda riskerna. I övriga fall svarade flest respondenter kontrollrisk. I 
samtliga fall var det ändå 25 procent eller fler som svarade båda riskerna. Det tyder på 
att det finns ett samband mellan inneboende risk och kontrollrisk då faktorer som 
används för att bestämma dessa används för bägge riskerna. För samtliga faktorer är 
svaren spridda då respondenter har svarat både inneboende risk, kontrollrisk och båda 
riskerna. I sex fall är det respondenter som har svarat att det inte hör till någon av 
riskerna, detta är dock ett fåtal respondenter per faktor vilket inte bör påverka resultatet. 
 

5.2 Korrelationsmatris	  

I ovanstående tabell 5.5 ser vi en korrelationsmatris över bakgrundsvariablerna och de 
olika riskerna. Det vi kan utläsa är att det finns signifikant positiv korrelation mellan de 
olika riskerna. Ålder och år som auktoriserad revisor har en positiv signifikant 
korrelation vilket var förväntat då båda kan ses som ett mått på erfarenhet. Även år på 
nuvarande byrå är positivt korrelerad med dessa. Vi ser även att bakgrundsvariablerna i 
flera fall har en negativ signifikant korrelation. I resultatet utläser vi även att det inte 
finns någon signifikant korrelation mellan någon av riskerna och någon av 
bakgrundsvariablerna, exempelvis Inneboende risk och ålder.  
 
I bilaga 3 finns en korrelationsmatris med samtliga bakgrundsvariabler, de 
sammanslagna variablerna över de olika riskerna samt riskfaktorerna. Där ser vi att 
bakgrundsvariablerna endast i tre fall visar svag signifikant korrelation med någon av 
riskfaktorerna. Avseende de sammanslagna variablerna, inneboende risk, kontrollrisk 
och upptäcktsrisk, ser vi att samtliga risker har positiv signifikant korrelation med 
majoriteten av riskfaktorerna. Många av riskfaktorerna har även en positiv signifikant 

Tabell	  5.5	  Pearsons	  korrelationsmatris	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

1:	  Kön	   1	   	   	   	   	   	   	   	  

2:	  Ålder	   -‐0,490**	   1	   	   	   	   	   	   	  

3:	  År	  som	  auk.	  

revisor	  
-‐0,508**	   0,925**	   1	   	   	   	   	   	  

4:	  Revisionsbyrå	   -‐0,079	   0,029	   0,031	   1	   	   	   	   	  

5:	  År	  på	  nuvarande	  

byrå	  
-‐0,472**	   0,741**	   0,744**	   0,307†	   1	   	   	   	  

6:	  UR	   -‐0,155	   -‐0,007	   0,069	   0,007	   -‐0,114	   1	   	   	  

7:	  KR	   -‐0,015	   0,021	   0,082	   0,048	   -‐0,004	   0,763**	   1	   	  

8:	  IR	   -‐0,053	   0,13	   0,175	   0,11	   0,080	   0,549**	   0,834**	   1	  

N=36	  

***p	  <0,001;	  **	  p	  <0,01;	  *	  p	  <0,05;	  †	  p	  <	  0,10 
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korrelation med varandra, oberoende av vilken risk de är sammankopplade med. 
Utmärker sig gör kundens verksamhet som saknar signifikant korrelation med sex andra 
variabler. Det gör även internrevision som saknar signifikant korrelation med tre andra 
och har låg signifikans för tre variabler. Samt sammansättningen av revisionsteamet 
som saknar signifikant korrelation med tre och har låg signifikans med två andra 
variabler. Dessa riskfaktorer är tillhörande var och en av de sammanslagna variablerna.   
 

5.3 Regression	  

Tabell 5.6 visar tre regressionsanalyser med inneboende risk, kontrollrisk och 
upptäcktsrisk som beroende variabel i var sin modell. När vi tog med både ålder, år som 
auktoriserad revisor och år på nuvarande byrå fick vi höga VIF-värden därav uteslöts 
ålder och år på nuvarande byrå ur modellerna. Ingen av de oberoende variablerna har 
signifikant påverkan på någon av riskerna. Det innebär att det inte skiljer sig åt mellan 
könen, revisionsbyråerna eller erfarenhetsmässigt hur revisorer uppfattar de olika 
riskerna. 
 

5.4 Hypotesprövning	  	  
5.4.1 Hypotes	  1a:	  Revisorer	  lägger	  mindre	  vikt	  vid	  upptäcktsrisk	  än	  vid	  

kontrollrisk.	  

 
För att testa hypotes 1a, Revisorer lägger mindre vikt vid upptäcktsrisk än vid 
kontrollrisk, utfördes parvisa t-test på upptäcktsrisk och kontrollrisk. Vi använde de 

Tabell	  5.6	  Multipel	  linjär	  regression	  	  
	   Modell	  1	   Modell	  2	   Modell	  3	  
	   Inneboende	  risk	   Kontrollrisk	   Upptäcktsrisk	  
Variabler	   Std.	  B	   Standardfel	   Std.	  B	   Standardfel	   Std.	  B	   Standardfel	  
Kön	   0,058	   0,445	   0,040	   0,433	   -‐0,162	   0,587	  
Revisionsbyrå	   0,108	   0,362	   0,048	   0,352	   .0,005	   0,478	  
År	  som	  aukt.	  
revisor	  

0,200	   0,022	   0,100	   0,022	   -‐0,013	   0,029	  

Konstant	   5,434	   0,803	   5,451	   0,781	   5,702	   1,058	  
F-‐värde	   0,489	   	   0,106	   	   0,265	   	  
Justerad	  
förklaringsgrad	  

-‐0,46	   	   -‐0,083	   	   -‐0,067	   	  

Högsta	  
VIF-‐värde	  

1,355	   	   1,355	   	   1,355	   	  

N=36	  
***p	  <0,001;	  **	  p	  <0,01;	  *	  p	  <0,05;	  †	  p	  <	  0,10 
	  

Tabell	  5.7	  Parvisa	  t-‐test	  hypotes	  1a	   	  
	  

Medelvärde	  
Antal	  
observationer	   Std.	  

Medelfel	  för	  
medelvärde	   Signifikans	  

Upptäcktsrisk	   5,05	   36	   1,381	   0,230	   0,000	  
Kontrollrisk	   5,73	   36	   1,011	   0,169	   0,000	  
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sammanslagna variablerna som redovisas i tabell 5.3 och får då en jämförelse av 
medelvärden (Djurfeldt, et al. 2003). Resultatet visar att revisorer i urvalet lägger 
mindre vikt vid upptäcktsrisk än kontrollrisk då upptäcktsrisk har ett medelvärde på 
5,05 och kontrollrisk 5,73. Resultatet är signifikant på en nivå under 0,1 procent. 
Följden av detta blir att vi inte kan förkasta hypotesen. 
 
Detta följer resonemanget i avsnitt 5.1, tabell 5.3, där en av kontrollriskfaktorerna, 
interna kontrollsystem, är den risk som har högst medelvärde av samtliga faktorer. Samt 
att tre av fyra upptäcktsriskfaktorer är bland de fem faktorer med lägst medelvärde.  
 
Hypotes 1a – Revisorer lägger mindre vikt vid upptäcktsrisk än vid kontrollrisk – kan 
ej förkastas 
 
5.4.2 	  Hypotes	  1b:	  Revisorer	  lägger	  mindre	  vikt	  vid	  upptäcktsrisk	  än	  vid	  

inneboende	  risk.	  

	  

 
I tabell 5.8 redovisas resultatet i det parvisa t-test som utförts för att testa hypotes 1b, 
Revisorer lägger mindre vikt vid upptäcktsrisk än vid inneboende risk. Även här 
använde vi de sammanslagna variablerna som redovisas i tabell 5.3. Resultatet indikerar 
att revisorer som besvarat frågorna lägger mindre vikt vid upptäcktsrisk än inneboende 
risk då upptäcktsrisk har ett medelvärde på 5,05 och inneboende risk 5,96. Resultatet är 
signifikant på 0,1 procents signifikansnivå. Det innebär att vi inte kan förkasta 
hypotesen. 
 
Resonemanget i avsnitt 5.1, tabell 5.3, har samma indikationer. Gällande inneboende 
risk så är tre av faktorerna som den sammanvägda variabeln bygger på med bland de 
fem variablerna med högst medelvärde. Medan faktorerna som testas för upptäcktsrisk 
uppvisar lägre medelvärden.  
 
Hypotes 1b – Revisorer lägger mindre vikt vid upptäcktsrisk än vid inneboende risk – 
kan ej förkastas  

Tabell	  5.8	  Parvisa	  t-‐test	  hypotes	  1b	   	  
	   Medelvärde	   Antal	  

observationer	   Std.	   Medelfel	  för	  
medelvärde	   Signifikans	  

Upptäcktsrisk	   5,05	   36	   1,381	   0,230	   0,001	  
Inneboende	  risk	   5,96	   36	   1,057	   0,176	   0,001	  
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5.4.3 Hypotes	  2a:	  Kontrollrisk	  upplevs	  som	  viktigare	  än	  inneboende	  risk.	  

	  

 
I ovanstående tabell 5.9 redovisas resultatet i det parvisa t-test som utförts för att testa 
hypotes 2a, Kontrollrisk upplevs som viktigare än inneboende risk. Här har vi använt de 
sammanslagna variablerna som redovisas i tabell 5.3. Resultatet som är signifikant på 
en nivå på under 0,1 procent visar till skillnad mot hypotesen att inneboende risk 
upplevs som viktigare än kontrollrisk. Inneboende risk har ett medelvärde på 5,96 och 
kontrollrisk har ett medelvärde på 5,73. Eftersom inneboende risk har ett högre 
medelvärde och resultatet är signifikant går det emot vår hypotes och den förkastas. 
 
Hypotes 2a – Kontrollrisk upplevs som viktigare än inneboende risk – kan förkastas 
 
5.4.4 Hypotes	  2b:	  Kontrollrisk	  upplevs	  som	  viktigare	  än	  upptäcktsrisk.	  

	  

 
I tabell 5.10 redovisas resultatet i det parvisa t-test som utförts för att testa hypotes 2b, 
Kontrollrisk upplevs som viktigare än upptäcktsrisk. Detta är samma test som utförts för 
hypotes 1a, Revisorer lägger mindre vikt vid upptäcktsrisk än vid kontrollrisk, i avsnitt 
5.3.1 eftersom det är samma variabler i båda hypoteserna. Resultatet är signifikant på en 
nivå under 0,1 procent och visar att revisorer som deltagit i undersökningen upplever att 
kontrollrisk som viktigare än upptäcktsrisk. Det innebär att vi inte kan förkasta 
hypotesen. 
 
Hypotes 2b – Kontrollrisk upplevs som viktigare än upptäcktsrisk – kan ej förkastas  

Tabell	  5.9	  Parvisa	  t-‐test	  hypotes	  2a	  
	  

Medelvärde	  
Antal	  
observationer	   Std.	  

Medelfel	  för	  
medelvärde	   Signifikans	  

Kontrollrisk	   5,73	   36	   1,011	   0,169	   0,000	  
Inneboende	  risk	   5,96	   36	   1,057	   0,176	   0,000	  

Tabell	  5.10	  Parvisa	  t-‐test	  hypotes	  2b	   	  
	  

Medelvärde	  
Antal	  
observationer	   Std.	  

Medelfel	  för	  
medelvärde	   Signifikans	  

Kontrollrisk	   5,73	   36	   1,011	   0,169	   0,000	  
Upptäcktsrisk	   5,05	   36	   1,381	   0,230	   0,000	  
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5.4.5 Hypotes	  3a:	  Revisorer	  gör	  sammanvägda	  bedömningar	  av	  

inneboende	  risk	  och	  kontrollrisk,	  och	  Hypotes	  3b:	  Revisorer	  gör	  

separata	  bedömningar	  av	  inneboende	  risk	  och	  kontrollrisk.	  

	  

 
Svaren markerade med ljusgrått i tabell 5.11 motsvarar de respondenter som svarat en 
siffra på den 7-gradiga skalan på: 

• fråga sex, För att fastställa inneboende risk och kontrollrisk gör jag 
sammanvägda bedömningar, dvs. jag bedömer båda riskerna samtidigt, och 
tvärt om på 

• fråga åtta, För att fastställa inneboende risk och kontrollrisk gör jag separata 
bedömningar, dvs. jag bedömer riskerna var för sig.  

Flera respondenter har svarat exempelvis att de håller med fullt ut på att de gjort både 
sammanvägda och separata bedömningar av inneboende risk och kontrollrisk 
(exempelvis 7,7 i tabell 5.11). Detta markeras med mörkgrått i tabell 5.11. Resultaten är 
motsägande då respondenterna inte borde hålla med fullt ut om de varierade 
bedömningarna. Detta skulle kunna bero på att dessa respondenter inte har förstått 
frågan eller inte har varit noggranna när de fyllde i enkäten. Om vi bortser från dessa 
svar och endast utgår från de som svarat 5-7 på ena och 1-3 på andra ser vi att sex 
respondenter svarat att de gör sammanvägda bedömningar av inneboende risk och 
kontrollrisk och att nio respondenter svarat att de bedömer inneboende risk och 
kontrollrisk separat. Även här ser vi en svag övervikt mot att det görs separata 
bedömningar av inneboende risk och kontrollrisk. 

  

Tabell	  5.11	  Korstabell:	  sammanvägd	  bedömning	  och	  separat	  bedömning	  	  
	   Separat	  bedömning	   	  

	   	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   Totalt	  

	   1	   	   	   	   	   	   	   4	   4	  

	   2	   	   2	   	   	   	   2	   1	   5	  

	   3	   	   	   2	   	   2	   	   	   4	  

Sammanvägd	  	   4	   	   	   	   2	   	   1	   	   3	  

bedömning	   5	   	   1	   	   1	   4	   	   	   6	  

	   6	   	   1	   1	   	   2	   3	   1	   8	  

	   7	   2	   1	   	   	   	   1	   2	   6	  

	   Totalt	   2	   5	   3	   3	   8	   7	   8	   36	  

Tabell	  5.12	  Linjär	  regression:	  sammanvägd	  bedömning	  och	  separat	  bedömning	  
Koefficient:	  Beroende	  variabel:	  Sammanvägd	  bedömning	   	  

	   B-‐koefficient	   Standardfel	   Signifikans	  

Separat	  bedömning	   -‐0,268	   0,177	   0,140	  
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Vid en linjär regression på sammanvägd bedömning av inneboende risk och kontrollrisk 
och separat bedömning av inneboende risk och kontrollrisk ser vi att det inte finns något 
signifikant samband mellan exempelvis ett högt resultat på ena variabeln, sju, och ett 
högt resultat, sju, på andra variabeln. Vi ser också att lutningen är negativ vilket tyder 
på att ett högt resultat på den ena variabeln innebär ett lågt resultat på den andra (se 
tabell 5.12). Detta betyder att även om det inte går att säga att revisorer gör på det ena 
eller andra sättet så håller de sig till ett sätt. Detta samband är dock inte signifikant. 

 
I tabell 5.13 visas den faktoranalys som utförts på de faktorer som operationaliserats 
som inneboende risk och kontrollrisk. Detta för att se hur faktorerna delar upp sig 
utifrån svaren. Utifrån detta kan vi se att de inte delar upp sig efter om det är en 
inneboende risk- eller kontrollriskfaktor utan att uppdelningen sker på ett annat sätt. Vid 
närmare studier av vilka faktorer som räknas till komponent 1 ser vi att dessa är faktorer 
som i tabell 5.3 fått ett medelvärde över 6. Medan de som hör till komponent 2 har ett 
medelvärde under 6. Detta tyder på att revisorerna som medverkat i vår undersökning 
lägger mer vikt vid de faktorer som hör till komponent 1 och att det inte har att göra 
med om det är fråga om inneboende risk eller kontrollrisk. Vi kallar därför de som 
klassificerats som komponent 1 för högre vikt och de som klassificerats som komponent 
2 som lägre vikt. Vad gällande Komplicerade transaktioner med finansiella instrument 
går det inte med säkerhet att säga om den hör till komponent 1 eller 2 då skillnaden är 
marginell. Vi väljer ändå, trots att den har övervikt mot komponent 1, att lägga den i 
komponent 2 eftersom det följer vår uppdelning efter medelvärde då faktorn i fråga har 
ett medelvärde på 5,92. KMO har ett värde på 0,733 vilket är att betrakta som bra 
(Pallant, 2010). Uppdelningen är också signifikant på en nivå under 0,1 procent. Vi ser 
också att det finns en mening med att dela upp det i två komponenter då Egenvärde ökar 

Tabell	  5.13	  Faktoranalys	  	  
	   	   Komponent	  

1	  
Komponent	  

2	   Kommunaliteter	  
Faktorer	   	   Högre	  vikt	   Lägre	  vikt	  
Svårvärderade	  tillgångar	   IR	   0,904	   0,259	   0,884	  
Kundens	  verksamhet	  	   IR	   0,861	   -‐0,048	   0,743	  
Ledningens	  kompetens	  	   KR	   0,846	   0,268	   0,787	  
Interna	  Kontrollsystem	  	   KR	   0,749	   0,496	   0,807	  
Kundens	  bransch	  	   IR	   0,670	   0,383	   0,596	  
Komplicerade	  transaktioner	  med	  finansiella	  
instrument	  	  

IR	   0,637	   0,623	   0,793	  

Ledningens	  integritet	  	   KR	   0,469	   0,667	   0,665	  
Komplexa	  och	  eller	  sårbara	  IT-‐system	  	   IR	   0,342	   0,819	   0,788	  
Förekomsten	  av	  internrevision	  	   KR	   -‐0,044	   0,848	   0,721	  
KMO	   	   0,733	   	   	  
Signifikans	   	   0,000	   	   	  
Egenvärde	  1	  Komponent	  	   	   5,491	   	   	  
Egenvärde	  2	  Komponenter	   	   1,295	   	   	  
Egenvärde	  3	  Komponenter	   	   0,625	   	   	  
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med mer än 1 (Pallant, 2010) men att det sedan bara ökar med 0,625 vid tre 
komponenter och det då inte finns någon mening med att dela upp det i fler än två.  
 
Resonemanget ovan leder oss till att det sker uppdelningar mellan inneboende risk- och 
kontrollriskfaktorer men att den inte sker efter de ursprungliga riskkategorierna. Skulle 
revisorer göra separata bedömningar av riskerna hade uppdelningen grupperats efter om 
riskfaktorn tillhört inneboende risk eller kontrollrisk och inte som i tabell 5.13. Det gör 
även att det inte kan uteslutas att de gör sammanvägda bedömningar. Detta skulle 
kopplat till  

• hypotes 3a, Revisorer gör sammanvägda bedömningar av inneboende risk och 
kontrollrisk., och  

• hypotes 3b, Revisorer gör separata bedömningar av inneboende risk och 
kontrollrisk.,  

innebära att hypotes 3a inte kan förkastas och att hypotes 3b förkastas.  
 
Ovanstående resultat går inte i samma riktning som tidigare. Sammanställningarna av 
resultaten i tabell 5.2 och tabell 5.11 visar en svag övervikt mot separat bedömning 
medan faktoranalysen ovan visar att uppdelningen inte sker efter de olika riskerna och 
det därmed borde vara en sammanvägd bedömning. För att avgöra vilka resultat vi bör 
använda genomförs ett t-test på medelvärdet på sammanvägd bedömning och separat 
bedömning. 

 
T-testet i tabell 5.14 visar att det inte finns någon signifikant skillnad i medelvärdena på 
sammanvägd och separat bedömning av inneboende risk och kontrollrisk. Det gör att vi 
väljer att gå på de indikationer som faktoranalysen ger oss, att revisorer gör 
sammanvägda bedömningar då uppdelningen i analysen inte sker efter de ursprungliga 
riskkategorierna. Det gör att vi förkastar hypotes 3b. 
 
Hypotes 3a – Revisorer gör sammanvägda bedömningar av inneboende risk och 
kontrollrisk – kan ej förkastas 
 
Hypotes 3b – Revisorer gör separata bedömningar av inneboende risk och kontrollrisk 
– kan förkastas  

Tabell	  5.14	  Parvisa	  t-‐test	  hypotes	  3a	  och	  hypotes	  3b	   	  
	   Medelvärde	   Antal	  

observationer	  
Std.	   Medelfel	  för	  

medelvärde	  
Signifikans	  

Sammanvägd	  bedömning	   4,39	   36	   2,046	   0,341	   0,140	  
Separat	  bedömning	   4,75	   36	   1,918	   0,320	   0,140	  
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5.4.6 Hypotes	  4:	  Bedömningen	  av	  inneboende	  risk	  och	  kontrollrisk	  

påverkas	  av	  varandra.	  
Resonemanget i avsnitt 5.3.5, under tabell 5.13, där resultatet i faktoranalysen kommer 
fram till att uppdelningen av faktorerna tillhörande inneboende risk och kontrollrisk inte 
delas upp efter den riskkategori de tillhör, går även att koppla till hypotes 4, 
Bedömningen av inneboende risk och kontrollrisk påverkas av varandra. På grund av 
att det inte finns någon uppdelning efter riskerna går det inte att utesluta att de påverkas 
av varandra vilket gör att hypotesen inte kan förkastas.  
 
Gällande hypotes 4, Bedömningen av inneboende risk och kontrollrisk påverkas av 
varandra, visar resultatet ovan samma tendenser som i tabell 5.4 då respondenterna där 
svarade båda riskerna på fem av elva faktorer och att minst 25 procent av 
respondenterna för samtliga faktorer svarade båda riskerna. Där ser vi även att svaren är 
spridda och för samtliga faktorer har respondenterna svarat både inneboende risk, 
kontrollrisk och båda riskerna. Det tyder på att man inte kan utesluta att inneboende risk 
och kontrollrisk påverkas av varandra då de inte helt tydligt kan skiljas åt. 
 
Hypotes 4 – Bedömningen av inneboende risk och kontrollrisk påverkas av varandra – 
kan ej förkastas
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6 Diskussion	  och	  slutsats	  
6.1 Slutsats	  
Uppsatsens syfte är att förklara revisorers uppfattning om användningen av de olika 
riskerna i revisionsriskmodellen. Med utgångspunkt i detta har vi utifrån teori och 
tidigare forskning tagit fram hypoteser som styrt datainsamlingen. Datamaterialet har 
analyserats och ska nu återkopplas till teori för att slutligen kunna besvara vår 
frågeställning, Hur uppfattar revisorer användandet av de olika riskerna i revisionsrisk-
modellen?. Med tanke på vår låga svarsfrekvens krävs det att generaliseringar sker med 
försiktighet. 
 
Utifrån regressionsanalysen som genomfördes på vår data kunde vi se att revisionsbyrå 
inte hade någon signifikant påverkan på någon av riskerna i revisionsriskmodellen. Det 
innebär att det inte skiljer sig i hur revisorer från olika byråer uppfattar riskerna. Här 
drar vi paralleller till den Institutionella teorin och att organisationer inom samma 
organisatoriska fält blir mer lika allt eftersom fältet etableras (Meyer & Rowan, 1977; 
DiMaggio & Powell, 1983). Detta sker genom tre isomorfismer som bidrar till 
homogeniseringen. Den tvingande isomorfismen hänförs till formella och informella 
påtryckningar på organisationer från andra organisationer exempelvis genom 
lagstiftning. (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009) Homogenisering 
genom den mimetiska isomorfismen kan ske genom att organisationer imiterar varandra 
för att överbygga osäkerhet (DiMaggio & Powell, 1983). Den normativa isomorfismen 
kan hänföras till professionalisering och att homogenitet uppstår inom professionen 
(Ibid). Det sker genom bland annat den formella utbildning som ligger till grund för 
professionen, professionella nätverk och socialisering. I vår undersökning ställs inga 
frågor som kan hänföras till en specifik isomorfism vilket gör att vi endast kan uttala 
oss, med viss försiktighet, om att homogenitet uppstått i fältet. Vilket innebär att det 
inte skiljer sig mellan byråernas uppfattning av riskerna. 
 
Efter vårt teorikapitel ställdes hypoteser om att 

• hypotes 1a, Revisorer lägger mindre vikt vid upptäcktsrisk än vid kontrollrisk, 
och 

• hypotes 1b, Revisorer lägger mindre vikt vid upptäcktsrisk än vid inneboende 
risk. 

Hypoteserna kan efter analysen av vår data inte förkastas då upptäcktsrisk i t-testen har 
signifikant lägre medelvärde än både kontrollrisk och inneboende risk. Utifrån dessa 
resultat drar vi, med viss försiktighet, slutsatsen att upptäcktsrisk är åtskild från de 
andra två riskerna i modellen då den inte är kopplad till företaget och dess miljö (ISA 
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200 p. 7). Upptäcktsrisk beskrivs som risken att väsentliga felaktigheter inte upptäcks 
vid revisionen (ISA 200 p. 13e) något som är kopplat till revisorn snarare än det 
reviderade företaget. Våra resultat kan förklara varför Houston et al. (1999) inte tar med 
upptäcktsrisk som operationaliserad variabel i sin undersökning. Att upptäcktsrisken 
inte är kopplad till det reviderade företaget utan istället till att väsentliga felaktigheter 
inte upptäckts vid revisionen (ISA 200 p. 7; ISA 200 p. 13e), och därför läggs mindre 
vikt på, kan förklaras av att revisorer har stor tillit till byråns revisionsprogram 
(Broberg, 2013). Ovanstående skulle innebära att revisorer har stark tillit till att 
systemet fångar upp upptäcktsrisken. Vi ser det som att upptäcktsrisken, eftersom den 
inte är kopplad till det reviderade företaget utan till revisorn själv, är inräknad i bolagets 
revisionsprogram och att om revisorn följer det behöver revisorn inte oroa sig för 
upptäcktsrisken. Vilket även leder till att användandet av revisionsprogram gör att 
revisorer känner comfort (Carrington & Catasús, 2007).  
 
Comfort uppstår när ett resultat blivit positivt och tillräckligt många orosmoment eller 
obehag avlägsnats (Carrington & Catasús, 2007). Kopplat till upptäcktsrisken gör vi 
tolkningen att användandet av revisionsprogram gör att obehag avlägsnas då detta är 
förutbestämt av byrån. Genom att följa byråns formella struktur kan osäkerheten för den 
enskilda revisorn minska (Öhman, 2007). Vår tolkning är att revisorer uppfattar 
upptäcktsrisken som mindre viktig eftersom den integreras i revisionsmetodiken. 
 
Tilliten till revisionsmetodiken kan kopplas till debatten om struktur kontra revisorns 
professionella bedömning vilket avser diskussionen om vad som anses vara den 
optimala designen för att utföra revisionen (Power, 2003). En strukturerad metod 
använder ofta utarbetade revisionsprogram som ger tydliga anvisningar om de steg som 
revisorn ska ta när denne genomför revisionen (Cushing & Loebbecke, 1986). En 
formell struktur att hålla sig till minskar osäkerheten för den enskilda revisorn (Öhman, 
2007). Det som karaktäriserar de mindre strukturerade bolagen är att de inte 
tillhandahåller ett helhetskoncept av revisionen som hjälpmedel vid planeringen och 
inte heller något ramverk för att organisera resterande del av revisionen (Cushing & 
Loebbecke, 1986).  Power (2003) menar att struktur skapar legitimitet åt professionen 
genom interagerandet mellan revisorer där revisorer genom strukturen skapar legitimitet 
för varandra. 
 
På motsvarande ställdes dessa hypoteser upp: 

• hypotes 2a, Kontrollrisk upplevs som viktigare än inneboende risk, och 
• hypotes 2b, Kontrollrisk upplevs som viktigare än upptäcktsrisk. 

I analysen ser vi att den första hypotesen kan förkastas därför att t-testet visar att 
inneboende risk har signifikant högre medelvärde än kontrollrisk. Resultatet visar också 
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att den andra hypotesen inte kan förkastas då upptäcktsrisk har ett signifikant lägre 
medelvärde än kontrollrisk. Utifrån teorin byggdes dessa hypoteser upp som att 
kontrollrisk är viktigare än de andra riskerna i modellen. Det därför att Waller (1993) 
menar att kontrollrisk fungerar som dokumentation av tillit eller icke-tillit till företagets 
interna kontroller. Det tas även upp att efter utgivandet av Sarbanes-Oxley Act har 
fokus skiftat mot ett större fokus på intern kontroll (Power, 2004; Doyle et al., 2007) 
vilket brukar ses som en del av kontrollrisken (ISA 200 p. A39). Till sist kan revisorn 
genom dokumentation i efterhand hänvisa till att gällande riktlinjer följts och därmed 
legitimera sina handlingar och minska osäkerheten (Francis, 1994; Öhman, 2007). Det 
skulle leda till följande resonemang, att dokumentation är viktigt för att minska 
osäkeheten och att kontrollrisken fungerar som dokumentation vilket borde föranleda 
hypotesernas gemensamma faktor att kontrollrisken är viktigare än de andra riskerna i 
modellen. 
 
Den ena av hypoteserna, Kontrollrisk upplevs som viktigare än inneboende risk, 
förkastades. Följden av detta är att bara den ena av hypoteserna, Kontrollrisk upplevs 
som viktigare än upptäcktsrisk, kan vila på ovanstående resonemang och eftersom 
upptäcktsrisken, vilken diskuteras ovan utifrån hypotes 1a och 1b, är en komponent i 
den hypotesen kan vi inte utesluta att resultatet är en följd av revisorers uppfattning av 
upptäcktsrisken snarare än kontrollrisken. Detta borde leda till att upptäcktsrisken inte 
gör att revisorer känner osäkerhet snarare än att kontrollrisken får revisorer att känna 
säkerhet. 
 
Efter teorikapitlet skulle riskernas vikt i revisionsriskmodellen rangordnas som: 

1. Kontrollrisk 
2. Inneboende risk 
3. Upptäcktsrisk 

 
Efter undersökningen visar det sig dock att rangordningen ser ut på följande sätt. 

1. Inneboende risk 
2. Kontrollrisk 
3. Upptäcktsrisk 

 
En anledning till att uppdelningen inte skett så som hypoteserna antydde kan vara att det 
är vanligt att inneboende risk och kontrollrisk blir ihopblandade (Cushing & Loebbecke, 
1983). Vi ser även i den genomförda faktoranalysen (se tabell 5.13) att uppdelningen av 
riskfaktorerna inte sker efter de ursprungliga riskkategorierna, inneboende risk och 
kontrollrisk. 
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Utifrån de faktorer som operationaliserats till inneboende risk och kontrollrisk 
genomfördes en faktoranalys för att se hur uppdelningen av riskerna sker för att testa: 

• hypotes 3a, Revisorer gör sammanvägda bedömningar av inneboende risk och 
kontrollrisk, och  

• hypotes 3b, Revisorer gör separata bedömningar av inneboende risk och 
kontrollrisk. 

Resultatet som är signifikant visar att uppdelningen sker i två grupper. Detta sker dock 
inte efter riskerna, såsom varit fallet om revisorer gjort separat bedömning av 
inneboende risk och kontrollrisk, utan efter hur stor vikt revisorerna uppfattat att 
faktorerna haft för att fastställa revisionsrisk. Att riskerna blandas i faktoranalysen 
stärker tidigare forskning som menar att inneboende risk och kontrollrisk ofta blir 
ihopblandande (Cushing & Loebbecke, 1983; Waller, 1993, Haskins & Dirsmith, 1995). 
Även resultaten som redovisas i tabell 5.4, över faktorer som enligt Haskins och 
Dirsmith (1995) används för att fastställa både inneboende risk och kontrollrisk, visar 
en stor spridning av svaren. För samtliga faktorer har respondenter svarat både 
inneboende risk, kontrollrisk och båda riskerna vilket antyder att det kan förekomma en 
ihopblandning av riskerna. Att riskerna blandas gör att vi drar slutsatsen att revisorer 
gör sammanvägda bedömningar av inneboende risk och kontrollrisk. 
 
Ovanstående resonemang överensstämmer med Haskins och Dirsmith (1995) som 
menar att revisorer borde ta hänsyn till riskerna på ett sammanvägt sätt då det borde 
vara möjligt att kunna dra nytta av synergieffekter. Både Martinov och Roebuck (1998) 
och Messier och Austen (2000) ser att revisorer gör både sammanvägda och separata 
bedömningar av inneboende risk och kontrollrisk. I det förstnämnda fallet gör hälften 
sammanvägda och hälften separata bedömningar. Medan Messier och Austen (2000) ser 
en övervikt mot separata bedömningar i tre fjärdedelar av fallen. Bland våra 
respondenter var det också en spridning att göra separata respektive sammanvägda 
bedömningar av inneboende risk och kontrollrisk. Vi såg inte heller några signifikanta 
skillnader mellan de två. Signifikanta skillnader uppstod däremot på ovan nämnda 
faktoranalys. 
 
För att undersöka hypotes 4, Bedömningen av inneboende risk och kontrollrisk påverkas 
av varandra, använde vi oss dels av de 11 faktorer som Haskins och Dirsmith (1995) 
ansåg vara mest relevanta vid bedömning av företagets kontrollmiljö och även relevanta 
vid bedömning av både inneboende risk och kontrollrisk. De menar att det finns ett 
beroende mellan riskerna eftersom faktorer som används för att fastställa inneboende 
risk också används för att fastställa kontrollrisk (Haskins & Dirsmith, 1995). När vi 
använder faktorerna får respondenterna ange om de anser att den bör kopplas till 
inneboende risk, kontrollrisk, båda riskerna eller ingen av riskerna. Resultatet visar en 
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stor spridning då det för samtliga faktorer används både inneboende risk, kontrollrisk 
samt båda riskerna. Endast i ett fåtal fall valde någon respondent ingen av riskerna. 
Minst 25 procent av respondenterna valde i samtliga fall båda riskerna vilket tyder på 
att faktorer som används för inneboende risk också används för kontrollrisk såsom 
Haskins & Dirsmith (1995) anger.  
  
Även faktoranalysen som genomförts visar liknande tendenser då uppdelningen inte 
sker efter inneboende risk och kontrollrisk vilket gör att vi inte kan utesluta att de 
påverkas av varandra. I både komponent 1 och komponent 2 finns det riskfaktorer som 
operationaliserats som inneboende risk respektive kontrollrisk. Flera författare menar att 
bedömningen av inneboende risk och kontrollrisk påverkas av varandra vilket 
överensstämmer med våra resultat (Cushing & Loebbecke, 1983; Haskins & Dirsmith, 
1995; Messier & Austen, 2000). Resultatet strider dock mot Waller (1993) som anger 
att det inte finns något samband mellan riskerna, utom när fallen med hög kontrollrisk 
uteslöts. Då visade resultaten ett svagt till måttligt samband mellan de två riskerna. 
 
Eftersom det finns ett samband mellan inneboende risk och kontrollrisk, och revisorer är 
medvetna om detta, är bedömningen av riskerna oförenlig med revisionsriskmodellens 
multiplikativa utformning (Messier & Austen, 2000). Waller (1993) menar att ett 
samband mellan riskerna skulle innebära att det praktiska värdet i att bryta ned 
revisionsriskmodellen försvinner. Vår undersökning visar att inneboende risk och 
kontrollrisk påverkas av varandra vilket utifrån ovanstående resonemang skulle 
innebära att det inte finns någon mening med att bryta ned revisionsrisken i tre olika 
risker, såsom i revisionsriskmodellen. Ska uppdelning ske ser vi det som mer lämpligt 
att se inneboende risk och kontrollrisk som en risk, risken för väsentliga felaktigheter, 
då det rör företaget och dess miljö (ISA 200 p. 7; ISA 200 p. 13n). Kritiken som riktats 
mot revisionsriskmodellen (Cushing & Loebbecke, 1983; Blokdijk, 2004) medför också 
motiv till att omarbeta modellen för att göra den mer gångbar i praktiken. 
 
För att slutligen återkoppla till uppsatsens syfte, Att förklara revisorers uppfattning om 
användningen av de olika riskerna i revisionsriskmodellen, och frågeställning, Hur 
uppfattar revisorer användandet av de olika riskerna i revisionsriskmodellen?, ser vi 
följande tendenser. Att revisorer som besvarat enkäten upplever inneboende risk som 
viktigast följt av kontrollrisk och därefter upptäcktsrisk. Bedömningen av inneboende 
risk och kontrollrisk sker dock sammanvägt, och påverkas av varandra, vilket gör att det 
kanske inte är meningsfullt att skilja de två riskerna åt.  
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6.2 Egna	  reflektioner	  och	  självkritik	  
I nedanstående avsnitt reflekterar vi om några av de val vi gjort i uppsatsen och hur de 
påverkat eller kan ha påverkat utfallet i studien. Vi reflekterar också över brister i 
studien.  
 
Så som vi ser det är den största bristen i vår uppsats det stora bortfall i 
enkätundersökningen. Detta ser vi som en följd av att revisorer under våren har väldigt 
hög arbetsbelastning och att de erhåller en stor mängd enkäter från studenter som 
skriver uppsats. Vår svarsfrekvens med kompletta svar är 3,7 procent vilket ger oss ett 
bortfall på 96,3 procent. En möjlighet till att få fler svar hade varit att skicka ut 
ytterligare påminnelser men på grund av uppsatsens tidsbegränsning var det inte 
möjligt. Ett annat alternativ hade varit att skicka till hela revisorslistan istället för en 
tredjedel. Vi valde att dela listan mellan flera uppsatsgrupper i hopp om att det skulle 
medföra att fler revisorer svarade på enkäten, detta gav dock ej den effekt vi önskat. 
 
Något som inte kan förklaras med revisorers arbetsbelastning är vårt interna bortfall om 
2,6 procent. Detta skulle kunna vara en följd av enkätens utformning exempelvis på 
grund av att frågorna låg på flera sidor och att det därför kan ha varit svårt att få en 
överblick över frågorna. Respondenterna kan när de såg de första frågorna efter 
bakgrundsfrågorna, ha insett att de inte ville delta och då valde att ej fullfölja. Några av 
frågorna (fråga sju och fråga nio, se bilaga 2) gav ett långt intryck då de innehöll flera 
delfrågor. En annan möjlig förklaring är att fråga sex och fråga åtta (se bilaga 2) innebar 
att respondenterna skulle svara på samma sak men med olika formulering vilket kan ha 
fått konsekvensen att de ansett att de redan svarat på frågan. Detta bortfall får vi ta på 
oss och är något som delvis kunnat förhindras genom en ännu djupare pilotstudie. 
 

6.3 Studiens	  bidrag	  
Revisionsriskmodellen tas upp i både normerande regelverk (ISA), böcker som avses ge 
en introduktion till ämnet revision (Carrington, 2010; Eilifsen et al. 2014 mfl.) och 
modellen och dess risker har även tagits upp i flera vetenskapliga artiklar (Cushing & 
Loebbecke, 1983; Waller, 1993; Haskins & Dirsmith, 1995; Messier & Austen, 2000 
mfl.). Ingen av dessa tar dock upp hur riskerna förhåller sig till varandra i fråga om hur 
viktiga revisorer uppfattar dem. Detta bidrar vår uppsats med då den visar att revisorer i 
vår undersökning uppfattar inneboende risk som viktigast följt av kontrollrisk och 
därefter upptäcktsrisk. 
 
Studien stärker även tidigare studier som undersökt beroendet mellan inneboende risk 
och kontrollrisk (Cushing & Loebbecke, 1983; Haskins & Dirsmith, 1995; Messier & 
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Austen, 2000) då våra resultat också visar att riskerna påverkas av varandra. Detta 
skulle innebära att det praktiska värdet med att bryta upp modellen försvinner (Waller; 
1993). Eftersom det finns ett samband mellan inneboende risk och kontrollrisk, och 
revisorer är medvetna om detta, är bedömningen av riskerna oförenlig med 
revisionsriskmodellens multiplikativa utformning (Messier & Austen, 2000). Vilket gör 
att vi funderar över hur gångbar modellen är i praktiken och att den kanske bör 
omarbetas för att ligga till grund för lagstiftning. 
 

6.4 Fortsatt	  forskning	  
Med utgångspunkt i vår uppsats har vi hittat några områden som skulle vara intressant 
att fortsätta forska vidare inom. 
 
I studien framkom att det utifrån Institutionell teori uppstått homogenitet inom det 
organisatoriska fältet då revisorers uppfattning om de olika riskerna i vår undersökning 
inte skiljer sig mellan byråerna. I studien framkommer dock inte vilka isomorfismer 
som medför denna homogenisering vilket gör det intressant att forska vidare i. 
 
Utifrån vår undersökning framkom att inneboende risk var den av riskerna i 
revisionsriskmodellen som ansågs vara viktigast bland våra respondenter vilket gick 
emot våra hypoteser där kontrollrisk framkom som den viktigaste. I vidare forskning 
skulle det därför vara intressant att undersöka varför inneboende risk är viktigast. 
 
Slutligen skulle det vara intressant att göra en kvalitativ studie för att få en djupare 
förståelse genom att få revisorers åsikter om våra forskningsresultat och om 
revisionsriskmodellens vara eller icke vara i praktiken.  
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Bilaga	  1	  -‐	  Följebrev	  
Hej!  
 
Vi är två studenter vid Linköpings Universitet som skriver Examensarbete om 
revisorers uppfattning av de olika riskerna i revisionsriskmodellen. Undersökningen 
kommer ske genom en enkätundersökning.  
 
För att minska den mängd enkäter som revisorer varje år får från studenter, har de 
uppsatsgrupper från Linköpings Universitet som nu i vår skickar enkäter till revisorer 
samarbetat. Fem grupper har slumpmässigt delat upp Revisorsnämndens lista över 
auktoriserade revisorer – på så sätt får varje revisor på listan två istället för fem enkäter 
skickade till sig från oss. Vi förstår att du har mycket att göra och uppskattar om just du 
vill delta i vår undersökning. 
 
Enkäten är uppbyggd av nio frågor varav fem demografiska frågor för analytiska syften 
och fyra frågor som handlar om revisionsrisk. Beräknad tid för att genomföra enkäten är 
5-10 minuter. Frågeformuläret skickas ut till utvalda auktoriserade revisorer i Sverige. 
 
Medverkan i undersökningen är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta. Vi 
är tacksamma om du deltar, svaren kommer att behandlas konfidentiellt och därmed 
nämns varken ert namn eller byråtillhörighet i uppsatsen.  
 
Vi mottar gärna ditt svar senast den 17/4-2015.  
 
Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss:  
 
Elin Bolling - 
Nikolina Bucan - 
 
Tack för din medverkan!  
Med vänlig hälsning  
Elin Bolling och Nikolina Bucan
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Bilaga	  3	  -‐	  Korrelationsmatris	  

 

	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	   21	  

1:	  Kön	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
2:	  Ålder	   -‐0,490**	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
3:	  År	  som	  auk.	  revisor	   -‐0,508**	   0,925**	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
4:	  Revisionsbyrå	   -‐0,079	   0,029	   0,031	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
5:	  År	  på	  nuvarande	  
byrå	   -‐0,472**	   0,741**	   0,744**	   0,307†	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6:	  Upptäcktsrisk	   -‐0,155	   -‐0,007	   0,069	   0,007	   -‐0,114	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
7:	  Kontrollrisk	   -‐0,015	   0,021	   0,082	   0,048	   -‐0,004	   0,763**	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
8:	  Inneboende	  risk	   -‐0,053	   0,13	   0,175	   0,11	   0,080	   0,549**	   0,834**	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
9:	  Kundens	  bransch	   -‐0,052	   0,06	   0,068	   0	   -‐0,046	   0,375*	   0,616**	   0,802**	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
10:	  Interna	  
kontrollsystem	   -‐0,129	   0,042	   0,099	   -‐0,041	   -‐0,013	   0,546**	   0,809**	   0,860**	   0,700**	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

11:	  Planering	  av	  
revisionen	   -‐0,155	   0,017	   0,106	   -‐0,072	   -‐0,120	   0,860**	   0,679**	   0,602**	   0,491**	   0,620**	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

12:	  Kundens	  
verksamhet	   -‐0,05	   0,309†	   0,313†	   -‐0,113	   0,108	   0,281†	   0,488**	   0,716**	   0,538**	   0,589**	   0,339*	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

13:	  Ledningens	  
kompetens	   -‐0,032	   0,062	   0,163	   -‐0,087	   0,035	   0,698**	   0,783**	   0,797**	   0,513**	   0,692**	   0,651**	   0,673**	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	  

14:	  Sammansättning	  
revisionsteam	   -‐0,246	   0,082	   0,171	   0,022	   0,017	   0,818**	   0,465**	   0,311†	   0,26	   0,335*	   0,533**	   0,142	   0,468**	   1	   	   	   	   	   	   	   	  

15:	  Svårvärderade	  
tillgångar	  

-‐0,043	   0,164	   0,226	   0,064	   0,163	   0,522**	   0,727**	   0,893**	   0,622**	   0,749**	   0,522**	   0,707**	   0,901**	   0,321†	   1	   	   	   	   	   	   	  

16:	  Ledningens	  
integritet	   -‐0,055	   -‐0,115	   -‐0,055	   0,008	   -‐0,009	   0,642**	   0,857**	   0,670**	   0,498**	   0,652**	   0,493**	   0,277	   0,602**	   0,548**	   0,589**	   1	   	   	   	   	   	  

17:	  Revisorn	  förhåller	  
sig	  professionellt	  
skeptiskt	  

-‐0,141	   -‐0,088	   -‐0,024	   -‐0,255	   -‐0,216	   0,868**	   0,711**	   0,528**	   0,372*	   0,606**	   0,753**	   0,275	   0,684**	   0,665**	   0,524**	   0,685**	   1	   	   	   	   	  

18:	  Komplicerade	  
transaktioner	  med	  
finansiella	  instrument	  

-‐0,173	   0,079	   0,13	   0,14	   0,057	   0,560**	   0,781**	   0,878**	   0,686**	   0,804**	   0,581**	   0,451**	   0,625**	   0,321†	   0,683**	   0,743**	   0,589**	   1	   	   	   	  

19:	  Internrevision	   0,116	   0,087	   0,073	   0,214	   -‐0,022	   0,498**	   0,690**	   0,389*	   0,307†	   0,341*	   0,411*	   0,116	   0,254	   0,383*	   0,165	   0,424**	   0,299†	   0,356*	   1	   	   	  
20:	  Övervakning	  och	  
genomgång	  av	  det	  
utförda	  
revisionsarbetet	  

-‐0,02	   -‐0,041	   -‐0,015	   0,229	   -‐0,092	   0,876**	   0,663**	   0,447**	   0,19	   0,351*	   0,659**	   0,212	   0,599**	   0,631**	   0,432**	   0,514**	   0,631**	   0,447**	   0,556**	   1	   	  

21:	  Komplexa	  och	  eller	  
sårbara	  IT-‐system	  

0,102	   -‐0,068	   -‐0,022	   0,319†	   -‐0,026	   0,462**	   0,746**	   0,761**	   0,456**	   0,641**	   0,495**	   0,258	   0,506**	   0,206	   0,595**	   0,576**	   0,353*	   0,715**	   0,616**	   0,487**	   1	  

N=36	  

***p	  <0,001;	  **	  p	  <0,01;	  *	  p	  <0,05;	  †	  p	  <	  0,10 
	  


