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Sammanfattning 

Titel:   Revisorers väsentlighetsbedömningar – Vilka faktorer påverkar revisorers 

professionella bedömningar av väsentlighetsnivån? 

Författare: Sebastian Stålbrand och Anton Undevall 

Handledare:  Torbjörn Tagesson 

Bakgrund: Förutom standarder och riktlinjer utgör revisorns egna professionella 

bedömningar en stor del av hur denna bedömer väsentlighetsnivån vid en 
revision. Tidigare studier har funnit flertalet bakomliggande faktorer som 

påverkar denna bedömning. 2011 implementerades ISA i Sverige varför det finns 
ett intresse att undersöka vad denna standard har haft för påverkan på svenska 

revisorers väsentlighetsbedömning. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att förklara vilka faktorer som påverkar revisorers 

professionella bedömningar av den övergripande väsentlighetsnivån.  

Metod:  Studien utgår ifrån ett deduktivt angreppsätt där tidigare forskning på området 

används för att formulera hypoteser angående de faktorer som kan påverka 

revisorer i deras väsentlighetsbedömning. Kvantitativ data samlas in i form av 
primärdata via en enkätundersökning. Dessutom intervjuas en erfaren revisor. 

Slutsats:   Studiens resultat visar att tre faktorer av de som ingår i studien kan förklara 

variationen i revisorers väsentlighetsbedömningar. Variablerna kön, chefspress 
och storlek på revisionsbyrå har i studien ett signifikant samband med 

variationen i bedömd väsentlighetsnivå. Att dessa olika faktorer har en påverkan 
på väsentlighetsbedömningen antas förklaras av bland annat olika nivåer av 

riskbenägenhet och revisionskvalitet.    

Nyckelord:   Revision, väsentlighet, professionella bedömningar, ISA, revisionsbyrå. 

  



 
 

Abstract 

Title:  Auditors’ materiality judgments - What factors influence the auditors' 

professional judgment of materiality level? 

Authors:  Sebastian Stålbrand and Anton Undevall 

Supervisor:  Torbjörn Tagesson 

Background:  In addition to standards and guidelines, the auditor’s own professional judgment 

represents a big part of how the auditor assesses the materiality level for an audit. 
Previous studies have found a number of underlying factors that affects this 

assessment. In 2011, ISA was implemented in Sweden why there is an interest to 
investigate what impact this standard has had on the Swedish auditors' 

materiality judgments.  

Purpose: The purpose of this paper is to describe and explain the factors that affect the 

auditors’ professional judgment of the overall materiality level. 

Method:  The study is based on a deductive approach where previous research in this area 

is used to formulate hypotheses regarding the factors that may affect auditors in 

their materiality judgment. Quantitative data is collected in the form of primary 
data through a survey. Furthermore, one experienced auditor is interviewed. 

Conclusion:  The results show that the variables Gender, Pressure from management and 

Firm size can explain variations in different auditors' materiality judgments. 
These factors impact on the materiality assessment is assumed to be caused by, 

among other things, different levels of risk propensity and audit quality. 

Keywords:   Audit, materiality, professional judgment, ISA, Auditing firm 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

"Confidence in the accounting profession is reduced and society is not well served if two 

accounting firms arrive at significantly different opinions on the basis of the same set of facts; 
similarly, the quality and the consistency of audit work is lessened if two individual auditors 

arrive at different conclusions in the light of the same set of circumstances" (Estes and Reames, 
1988, s. 291-292). 

I citatet ovan beskriver författarna en problematik som uppstår vid revisorers 

väsentlighetsbedömningar. Nämligen den att stor variation i väsentlighetsnivåer mellan 
likvärdiga företag skapar skillnader i revisionens kostnad och kvalitet (Estes and Reames, 1988). 

Eftersom väsentlighetsnivån i huvudsak är den variabel i revisionsprocessen som bestämmer hur 
noggrann granskningen ska vara avgör denna också till stor del kostnaden för det företag som 

blir granskat (Carrington, 2014). Om de professionella bedömningarna skiljer sig åt innebär detta 

att företag kan få incitament att välja en revisionsbyrå de tror kan erbjuda en revision till lägre 
kostnad. Vidare går det att anta att detta leder till att revisionsbyråer vill konkurrera med lägre 

priser vilket innebär högre väsentlighetsnivå och mindre granskningsåtgärder vid en revision. 
Detta gör i sin tur att revisorernas oberoende kan äventyras och att kvaliteten riskerar att blir 

lägre (Estes and Reames, 1988).  

Varför är det då intressant att studera huruvida det förekommer variationer i 
väsentlighetsbedömningen bland auktoriserade revisorer och vad dessa differenser beror på? En 

intressant faktor är att nya redovisningsstandarder och lagar implementerats under 2000-talet, 
bland annat på grund av Enrons redovisningsskandal i början av 2000-talet (Gavious, 2007) och 

finanskrisen 2008-2009 (Carington, 2014). Stora delar av den tidigare forskningen som berör 

variationer i väsentlighetsbedömningen är gjord innan dessa standarder implementerades. Detta 
gör det intressant att jämföra denna studies resultat med resultat från tidigare forskning och på 

så sätt ge en bild av vilken påverkan och vilka förändringar i revisionsarbetet dessa inneburit. 
Några exempel på standarder och lagar som utvecklats under 2000-talet är Sarbanes-Oxley Act 

(SOX) och International Standards on Auditing (ISA). Sarbanes-Oxley Act (SOX) tillkom efter 
Enron-skandalen (Gavious, 2007) och International Standards on Auditing (ISA) ersatte det 

svenskanpassade revisionsregelverket (RS) efter finanskrisen och började att gälla 2011 (FAR, 
2015). Den största delen av den tidigare forskningen på området är utförd i utlandet vilket gör 

det intressant att genomföra en studie i en svensk kontext. 

Vidare kan denna studie ge en indikation till om ISA, efter införandet år 2011, har efterlevts och 

bidragit till en ökad harmonisering och likriktning av revisorers professionella bedömningar. Ett 
problem som kan uppdagas med ISA är huruvida den innehåller tillräckligt tydliga riktlinjer och 

förbättringsåtgärder jämfört med tidigare standarder, något Eilifsen och Messier (2015) 
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ifrågasätter gällande amerikanska standarder. Vad gäller väsentlighetsbedömningar är det främst 

ISA 320 som ska ge riktlinjer om hur väsentlighet ska hanteras av revisorer (ISA 320). Till viss 
del kan alltså variationer i väsentlighetsbedömningen mellan revisionsbyråer bero på hur 

konsekventa de är med efterlevnaden av de nyss nämnda standarderna.  

Revisorns egna professionella bedömning spelar en viktig roll när revisorn ska sätta en lämplig 
väsentlighetsnivå (Iskandar & Iselin, 1996). Det finns dock en rad faktorer som kan påverka den 

professionella bedömningen. Exempel på detta är revisorns personliga egenskaper som 
erfarenhet och riskbenägenhet (Messier, 1983; Iskandar & Iselin, 1996; Gold, Gomaa & Hounton, 

2009), företagskulturen på en revisionsbyrå (Lord & DeZoort, 2001) i form av chefspress och 
storlek på revisionsbyrå samt klientpress och till vilken grad revisorerna efterlever befintliga 

standarder (Eilifsen & Messier, 2015). 

1.2 Problematisering 

Inkonsekvent väsentlighetsbedömning leder följaktligen till att revisionen förlorar i kvalitet eller 

blir onödigt kostsam för klienten (Estes & Reames, 1988). Det kan i dessa fall argumenteras för 
att revisorer inte når upp till den professionella standard de bör göra för att tillhandahålla 

revisionstjänster.  

Konsekvenser detta kan medföra är enligt Estes och Reames (1988) att företag kan få varierande 
kvalitet och pris på en revision beroende på vilken byrå de väljer. Skillnader i kvalitet och pris 

drabbar därför de som använder sig av revisionstjänsten men innebär också att felaktig 
information kommer ut till de som använder företagens finansiella rapporter för att fatta 

ekonomiska beslut (Estes & Reames, 1988). Enligt Estes och Reames (1988) uppstår problem om 

två revisorer kommer fram till olika väsentlighetsbedömningar utifrån samma förutsättningar. 
Detta skulle i så fall innebära att minst en av revisorerna bedömt antingen ett för lågt 

väsentlighetstal eller ett för högt väsentlighetstal. Det första alternativet leder till en dyrare 
revision än vad som är nödvändigt medan det andra alternativet leder till låg kvalitet och att 

väsentliga felaktigheter kan komma ut till användarna av de finansiella rapporterna (ibid.). Även 
Iskandar och Iselin (1996) tar avstamp i resonemanget: 

"The concept of materiality is fundamental to auditors whose primary responsibility is to 

ensure that financial statements provide adequate information and disclosures to users" 
(Iskandar & Iselin, 1996, s. 4).  

Iskander och Iselin (1996) menar i citatet ovan att det viktigaste ändamålet med 

väsentlighetsbedömningar är att försäkra användarna av de finansiella rapporterna att dessa 
rapporter innehåller korrekt och rättvisande information om företaget. Detta är anledningen till 

att många standarder och regler gällande väsentlighet tar ett tydligt användarperspektiv (Tuttle, 
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Coller & Plumlee, 2002). Tuttle, Coller och Plumlee (2002) menar dock att även med 

användarnas bästa i åtanke kan det vara svårt att avgöra vilken information som investerare 
reagerar på och använder för att ta ekonomiska beslut. Detta sätter fingret på den inneboende 

svårigheten att bedöma rätt väsentlighetsnivå trots hjälp från vägledande regler och standarder.  

Vilka faktorer är det då som leder fram till en inkonsekvent bedömning bland revisorer? För det 
första har revisorer naturligt nog olika personliga egenskaper, vilket innebär att det finns en rad 

faktorer som kan påverka de professionella bedömningarna. I de fall standarder och riktlinjer 
samt revisionsbyråns egna standardiserade system inte är tillräckligt vägledande eller tydliga 

sätts revisorns professionalism på prov. I dessa fall kan också revisorns personliga egenskaper i 
form av erfarenhet och kön vara avgörande för vilken övergripande väsentlighetsnivå revisorn 

väljer att tillämpa i planeringsfasen av en specifik revision. Detta kan vara ett problem som 

skapar variationer vid bedömning av företag med liknande förutsättningar. Revisorns erfarenhet 
kan, som tidigare nämnts, spela en avgörande roll vid väsentlighetsbedömningen, vilket 

Carpenter och Dirsmith (1992), Messier (1983) och Krogstad, Ettenson och Shanteau (1984) 
tidigare har undersökt. Gold, Gomaa och Hunton (2009) hävdar att det även finns en mätbar 

skillnad mellan manliga och kvinnliga revisorers riskbedömningar vilket i sin tur kan påverka 
väsentlighetsbedömningarna. Om detta påstående stämmer skulle det vara problematiskt 

eftersom det skulle avvika från en konsekvent bedömning mellan revisorer. 

För det andra kan kulturella skillnader påverka en rad faktorer som är av betydelse vid en 
revisors bedömning. Kultur är ett vitt begrepp men kommer i denna studie användas utifrån ett 

företagskulturellt perspektiv och kretsa kring hur kulturen på en revisionsbyrå på olika sätt kan 

påverka revisorn. Studien kommer inom begreppet företagskultur främst utgå ifrån faktorerna 
chefspress och storlek på revisionsbyrå. Lord & DeZoort (2001) menar att revisorn riskerar att 

minska sitt oberoende gentemot sina klienter när revisorn låter sig påverkas av den kultur som 
råder inom revisionsbyrån. Det visar sig tydligt när överordnade till revisorn har förväntningar 

på att revisorn ska agera på ett visst sätt när denna gör professionella bedömningar (Lord & 
DeZoort, 2001). Carpenter, Dirsmith och Gupta (1994) menar att en revisionsbyrås kultur 

påverkar hur dess revisorer arbetar med just väsentlighetsbedömningar. Påverkan kan ske 

genom undermedvetna sociala kontexter eller vara integrerad i byråns revisionsmanualer (ibid.). 
Detta talar för att variationen i väsentlighetsbedömningarna bör vara mindre inom en särskild 

revisionsbyrå än vid jämförelse byråer emellan där den med tydlighet borde kunna mätas. Det 
ska dock också tas i beaktande att det kan finnas variation i hur den individuella revisorn 

påverkas av sin sociala kontext i form av chefspress. Att företagskulturell kontext kan komma att 
påverka en revisors väsentlighetsbedömning och på så vis skapa skillnader mellan olika byråer är 

ett problem då detta skapar osäkerhet både för revisionsklienter och användarna av deras 
finansiella rapporter (Carpenter, Dirsmith & Gupta, 1994). Även Holstrum och Messier (1982) 

kom fram till att olika revisionsbyråer tenderar att sätta olika väsentlighetsnivåer och visar det 
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sig att detta än idag är ett faktum finns ytterligare skäl till att ifrågasätta kvaliteten på revisorns 

professionella bedömningar. Revisorn blir inte bara påverkad av företagskulturen och 
förväntningar som finns inom byrån utan kan också bli påverkad av ledningen hos klienter 

(Gavious, 2007). Gavious (2007) menar att problem kan uppstå när ledningen i det granskade 
företaget försöker påverka revisorn att förhålla sig till deras metoder för att maximera företagets 

egenintresse. Detta bör ses som ett stort problem då det inte bara skapar ett agentproblem i form 
av informationsasymmetri mellan principalen och agenten utan också ger revisorn ett incitament 

att inte vara objektiv i sina bedömningar, vilket är ett av de grundläggande ledorden för en 

revisor (Carrington, 2014). Incitamentet skulle i sådana situationer bestå i att revisorn inte vill 
förlora en viktig klient och därför är benägen att ändra sitt beteende efter klientens önskemål 

(Bamber & Iver, 2007). Även andra studier visar på att press från chefer och klienter är ett 
fenomen inom revisionsbranschen som kan påverka hur revisorer gör väsentlighetsbedömningar 

(Bierstaker & Wright, 2001; Lord & DeZoort, 2001; Svanberg & Öhman, 2015). Detta kan också 
leda till att revisorer antingen sätter en för hög eller låg väsentlighetsnivå som riskerar att minska 

kvaliteten på revisionen eller göra den onödigt kostsam (Estes & Reames, 1988). 

Sammanfattningsvis visar problematiseringen att revisorns personliga egenskaper (erfarenhet 
och kön) och företagskulturella skillnader (chefspress och storlek på revisionsbyrå) för revisorer 

och revisionsbyråer kan skapa variation i hur revisorer bedömer den övergripande 

väsentlighetsnivån (Estes & Reames, 1988; Messier, 1983; Lord & DeZoort, 2001; Carpenter, 
Dirsmith & Gupta, 1994; med flera). Det finns även tidigare studier som menar att klienten kan 

försöka påverka revisorn att sätta en väsentlighetsnivå mer efter klientens egenintresse än efter 
det objektiva synsätt som egentligen ska råda (Bamber & Iyers, 2007; Gavious, 2007). Detta blir 

problematiskt då revisorn låter sig influeras av klienten eller sina överordnade och leder till en 
intressekonflikt som kan jämställas med vad Deegan och Unerman (2011) beskriver som ett 

agentproblem.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förklara vilka faktorer som påverkar revisorers professionella 

bedömningar av den övergripande väsentlighetsnivån.  

1.4 Avgränsning 
Revisionsstandarder kräver att revisorn fastställer en väsentlighetsnivå, men de tillhandahåller 
begränsat med riktlinjer för hur revisorn ska göra detta (Eilifsen & Messier, 2015). Eftersom ISA 

implementerades 2011 är det dock svårt att finna tillräckligt med forskning om denna standard 
och hur den påverkar väsentlighetsbedömningar för att kunna motivera en hypotes. På grund av 

detta samt studiens begränsade tidsram har revisorers förhållningssätt till ISA avgränsas till att 

endast finnas med som en kontrollvariabel i denna studie. 
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2 Vetenskaplig metod 

2.1 Angreppssätt 

Utifrån syftet som är att förklara vilka faktorer som påverkar professionella bedömningar av den 
övergripande väsentlighetsnivån anses ett deduktivt angreppssätt med en förklarande ansats vara 

mest lämplig. Syftet i uppsatsen motiverar valet av ett deduktivt angreppssätt då det har en 

explanativ utgångspunkt samt att det finns redan erkända teorier inom ämnet (Messier 1983; 
Krogstad, Ettenson & Shanteau, 1984; Estes & Reames, 1988; Carpenter & Dirsmith, 1992 med 

flera) att utgå ifrån. Detta gör att studien kommer härleda hypoteser utifrån de redan befintliga 
teorier som finns inom området för revisorers professionella bedömningar, väsentlighet och 

faktorer som påverkar detta. Hypoteserna kommer sedan testas mot insamlad empirisk data. Det 
finns en medvetenhet om att angreppssättet riskerar att leda in studien i en viss inriktning då 

hypotesernas begränsningar kan göra att väsentlig information förbises (Bryman & Bell, 2014). 

Studien ämnar dock att utgå ifrån ett flertal olika teorier vilket antas minska den nyss nämnda 
risken och göra att härledningen av hypoteserna får en större bredd. 

Det deduktiva angreppssättet leder in studien till en kvantitativ strategi som fungerar väl ihop 

med studiens syfte att förklara men också med det urval som ska undersökas. Detta kan enligt 
Bryman och Bell (2014) göra att studiens resultat kan generaliseras på de revisorer och 

revisionsbyråer som inte ingår i undersökningen. Det finns dock även nackdelar med att använda 
kvantitativ data och detta bör beaktas. En nackdel är att studien riskerar att bara ge en 

övergripande bild och på så sätt inte kunna beskriva de olika faktorerna mer i detalj (Jacobsen, 
2002). Risken kan dock reduceras med hjälp av kompletterande intervjuer (Bryman & Bell, 2014) 
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3 Institutionalia 

När en revisor ska påbörja en revisionsprocess med att göra en väsentlighetsbedömning finns det 

riktlinjer och standarder som denne måste följa. I Sverige ska revisorn följa International 

Standards on Auditing (ISA) som infördes 2011 och ersatte det tidigare revisionsregelverket 
(FAR, 2015). Revisorn förväntas följa ISA ”efter bästa förmåga”, vilket förknippas med god 

redovisningssed (Carrington, 2014). 

ISA är indelad i sex grupper: Uppgifter och ansvar, Planering och intern kontroll, Revisionsbevis, 
Användning av annans arbete, Slutsatser och rapportering och Specialområden. I gruppen 

”Planering och intern kontroll” återfinns en standard (ISA 320) som heter ”Väsentlighet vid 
planering och utförande av en revision” och behandlar enligt Carrington (2014) ett av de mest 

centrala begreppen vid en revision, nämligen väsentlighet. ISA 320 slår fast att revisorn genom 
god redovisningssed ska ha som mål att i planeringsfasen av en revision tillämpa 

väsentlighetsbegreppet på ett korrekt sätt (FAR, 2015b). Här nämns också att revisorn ska 

fastställa särskilda väsentlighetsnivåer på de konton, transaktionsslag eller upplysningar där 
revisorn rimligtvis finner det möjligt att väsentliga felaktigheter under väsentlighetsnivån finns 

och som kan påverka användarna av de finansiella dokumenten (ibid.). 

ISA 320 slår också fast att väsentligheten grundas på revisorns professionella bedömningar och 
således också revisorns uppfattning om intressenternas informationsbehov. Vidare höjs ett 

varningens finger för att revisorn ska vara uppmärksam på vilka grunder som används för 
bestämmandet av den kvantitativa basen som väsentlighetsnivån beräknas på. ISA 320 menar att 

även om ”resultat före skatt” är det vanligaste måttet så krävs en riskbaserad ansats där små 
förändringar som kan ge stora konsekvenser ska uppmärksammas vid val av bas (ibid.). I ISA 

320 står det också att felklassificering som orsakar att väsentlighetsnivån överskrids inte 

nödvändigtvis behöver vara väsentliga felaktigheter. Ett exempel på detta från FAR:s 
översättning av ISA 320 är: ”exempelvis kan en felklassificering mellan balansposter inte anses 

vara materiell i relation till de finansiella rapporterna som helhet när beloppet är litet i 
förhållande till storleken på de aktuella posterna i balansräkningen och felklassificeringen inte 

väsentligen påverkar nyckeltal” (ibid.).  

Det finns i ISA 320 även exempel på situationer där revisorn ska beakta separat väsentlighet för 
balansräkningen. Standarden återkommer bland annat till hur vissa felaktigheter skulle påverka 

användarna av de finansiella rapporterna. För att inte riskera att någon väsentlig information 
inte uppmärksammas ska, enligt ISA 320 punkt 10, väsentlighetsnivån sättas ned för de 

transaktionsslag, konton eller upplysningar som till en högre grad påverkar användaren som ska 

bedöma de finansiella rapporterna (ibid.). 
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4 Teori och hypoteser 

4.1 Inledning 

Revisorns professionella bedömning av den övergripande väsentlighetsnivån kan påverkas av en 

rad olika faktorer (Messier, 1983; Iskandar & Iselin, 1996; Gold, Gomaa & Hounton, 2009 med 
flera). Flera olika teorier har använts för att förklara vilka dessa faktorer är och hur de påverkar 

revisorns bedömningar. Vissa forskare anser att påverkan från arbetsplats och klienter kan spela 
en stor roll för revisorns väsentlighetsbedömningar i form av press, ansvar och förväntningar 

(Gavious, 2007; Ettredge, Fuerherm & Li, 2014; Svanström, 2016). Andra forskare har använt sig 
av teorier som utgår ifrån revisorns personliga egenskaper. Här anser forskarna att egenskaper 

som erfarenhet och riskbenägenhet är av betydelse för hur revisorn bedömer en klient (Messier, 
1983; Iskandar & Iselin, 1996). Flera forskare menar att revisorns professionella bedömningar av 

väsentlighetsnivån är mer komplex än att den kan förklaras av bara en teori. Till exempel skriver 

Estes och Reames (1998) att väsentlighetsbedömningen inte kan förklaras av enbart en faktor 
och ger exempel på en rad faktorer som även är nämnda ovan. Detta innebär att denna studie 

ämnar att använda ett eklektiskt teoriperspektiv för att förklara fenomenet med flera teorier som 
kan komplettera varandra (Broberg, Collin, Tagesson, Axelsson & Schéle, 2011). 

4.2 Erfarenhet 

En faktor som kan förklara delar av variationen i väsentlighetsbedömningen är personliga 

egenskaper hos revisorn. Flera tidigare studier tar upp revisorns erfarenhet som en av de 

viktigaste personliga egenskaperna för att förklara vad som kan påverka en revisors 
professionella bedömningar (Carpenter & Dirsmith, 1992; Messier 1983; Krogstad, Ettenson & 

Shanteau, 1984). Vidare finns det också forskare som menar att erfarenheten hos revisorn spelar 
en avgörande roll för hur denne låter sig påverkas av press från klienter, vilket kan äventyra 

revisorns oberoende och leda till mindre professionella väsentlighetsbedömningar (Bamber & 
Iyer, 2002, 2007; Svanberg & Öhman, 2015). Forskningen om huruvida erfarna revisorer 

generellt sätter en högre eller lägre väsentlighetsnivå än oerfarna revisorer är tvetydig. Dock är 

majoriteten av forskningen överens om att det finns skillnader i väsentlighetsbedömningarna på 
grund av erfarenhetsfaktorn.  

En inom väsentlighetsforskningen regelbundet refererad studie är den som genomfördes av 

Krogstad, Ettenson och Shanteau (1984). Resultatet av studien visade att skillnaden i 
bedömningen av väsentlighetsnivå mellan gruppen med minst erfarenhet och de två grupperna 

med erfarna revisorer var signifikant. Forskarna kom också fram till att det fanns en signifikant 
samstämmighet inom de båda grupperna med mer erfarna revisorer och en större varians inom 

gruppen med minst erfarenhet (ibid.).  
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Som tidigare nämnts kommer flera av de tidigare studierna på området överens om att revisorns 

erfarenhet har betydelse för väsentlighetsbedömingen (Carpenter & Dirsmith, 1992; Messier, 
1983; Krogstad, Ettenson & Shanteau, 1984). En studie av Carpenter & Dirsmith (1992) visade att 

väsentlighetsbedömningar blir mer samstämmiga i grupper med mer erfarna revisorer än i 
grupper med mindre erfarna. Studien kom även fram till att mer erfarna revisorer generellt sätter 

ett lägre väsentlighetstal än mer oerfarna (ibid.). Detta kan till viss del bero på det ökade ansvar 
som revisorn får med åren, vilket enligt Dezoort, Harrison och Taylor (2006) leder till att 

revisorn tar mer tid på sig att genomföra sina arbetsuppgifter och i högre grad ser till att arbetet 

blir korrekt utfört i takt med det ökade ansvaret. Även det faktum att en mer erfaren revisor, 
enligt Bamber och Iyers (2007) samt Svanberg och Öhman, (2015), i lägre utsträckning låter sig 

påverkas av klientpress styrker påståendet att erfarna revisorer tenderar att sätta en lägre 
väsentlighetsnivå än oerfarna revisorer. Detta eftersom en lägre väsentlighetsnivå innebär mer 

kostnader för klienten (Carrington, 2014). Detta leder till hypotesen: 

H1a: Det finns ett negativt samband mellan erfarenhet och bedömd väsentlighetsnivå.  

Forskningen går dock isär huruvida väsentlighetstalen blir lägre eller högre beroende på 
erfarenhet. Messier (1983) kommer fram till att väsentlighetsnivån ökar desto mer erfarenhet 

revisorn får och att detta beror på större förståelse av bedömningsprocessen och mer tillit till de 
mått och metoder som används vid bedömning av den övergripande väsentlighetsnivån (ibid.). 

Därför kan också följande hypotes formuleras: 

H1b: Det finns ett positivt samband mellan erfarenhet och bedömd väsentlighetsnivå. 

4.3 Kön 

Det finns, förutom erfarenhet, andra personliga egenskaper som riskerar att leda till variationer i 
väsentlighetsbedömningen hos revisorer. Exempel på sådana är riskbenägenhet och kön. 

Tidigare forskning visar att dessa kan vara beroende av varandra och enligt tidigare studier är 

män mer villiga att ta risker än vad kvinnor är (Dwyer, Gilkeson & List, 2002; Jianakoplos & 
Bernasek, 1998). Enligt Gold, Gomaa och Hounton (2009) finns inga signifikanta skillnader i 

utbildning mellan kvinnliga och manliga revisorer, vilket kan tolkas som att det är individens syn 
på risk som kan leda till olika professionella bedömningar av väsentlighetsnivån. Eftersom en 

lägre väsentlighetsnivå minskar risken för att väsentliga felaktigheter hamnar i de finansiella 
rapporterna (Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt, 2014) kan detta innebära att kvinnliga revisorer 

tenderar att bedöma en lägre väsentlighetsnivå än manliga revisorer. Även Sarin & Wieland 

(2016) menar att kvinnor är mindre benägna att ta risker när det kommer till situationer där 
sannolikheten för olika utfall är känd (Sarin & Wieland, 2016). I den äldre studien av Estes och 

Reames (1988) finner forskarna dock inte några signifikanta skillnader mellan kvinnliga och 
manliga revisorer med likartad erfarenhet och utbildning. 
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Delar av tidigare forskning visar på att det finns skillnader i risktagande mellan kvinnor och män 

medan den äldre studien av Estes och Reames (1988) inte finner några signifikanta skillnader 
mellan kvinnliga och manliga revisorers väsentlighetsbedömning. Studierna som kommer fram 

till skillnader i riskbedömning mellan kvinnor och män är här i majoritet. Eftersom risk och 
väsentlighetsbedömning till stor del är förankrade i varandra går det att använda tidigare 

forskning som argument för att det kan finnas skillnader mellan manliga och kvinnliga revisorers 
väsentlighetsbedömning. Huvudargumentet är att forskning visar att kvinnor är mindre benägna 

att ta risker än män, vilket torde leda till att män tenderar att bedöma en högre väsentlighetsnivå 

än kvinnor. Detta leder till hypotesen: 

H2: Manliga revisorer bedömer en högre väsentlighetsnivå än kvinnliga revisorer.  

4.4 Chefspress 

Carpenter, Dirsmith och Gupta (1994) menar att en revisionsbyrås kultur i hög grad påverkar hur 
de anställda revisorerna gör sina professionella bedömningar. I likhet med Carpenter, Dirsmith 

och Gupta (1994) beskriver Jenkins och Deis (2008) att företagskulturen på en byrå är en 
centralt påverkande faktor när det kommer till hur en revisionsbyrå skapar ett gemensamt 

förhållningssätt till deras professionella bedömningar. Men vad är det mer specifikt i en byrås 
kultur som påverkar revisorerna? Jenkins och Deis (2008) beskriver företagskultur som olika 

grupper som har fundamentalt annorlunda sätt att interagera internt och med omvärlden. Mer 
specifikt för revisionsbyråer kan byråns kultur och hur överordnade försöker påverka övriga 

anställda fastställa huruvida revisionen är av hög kvalitet eller en handelsvara att konkurrera 

med (Jenkins & Deis, 2008).   

Enligt Bierstaker och Wright (2001) drivs partners av en vilja att minska kostnaderna för sina 
revisionstjänster till följd av konkurrenssituationen byråer emellan. Författarna menar vidare att 

när de underordnade revisorerna vet vad deras överordnade partners önskar för resultat är de 
benägna att ändra sitt beteende för att uppfylla deras önskan. Detta beteende väntas ske även om 

ingen uttalad anvisning eller uppmaning har givits från överordnade chefer. Denna mekanism 
drivs av förväntningar inom en revisionsbyrå på att detta beteende kommer att leda till bättre 

individuella utvärderingar, högre lön och mer attraktiva framtida uppdrag (Bierstaker & Wright, 
2001).     

Bierstaker och Wright (2001) presenterar även tidigare forskning från Tan, Jubb och Houghton 

som förklarar att överordnades riskbedömningar påverkar hur underordnade i sin tur gör dessa 

bedömningar på en revisionsbyrå (Tan, Jubb & Houghton, 1997, se Bierstaker & Wright, 2001, 
s.29). Författarna menar att revisorer på en byrå lägger ner mindre bemödande på en 

riskbedömning om de känner till sin överordnades syn på objektet och tenderar att foga sin 
bedömning åt samma håll (ibid.). Chefspress sätter en tydlig prägel på företagskulturen inom en 
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byrå och väntas påverka samtliga anställda i varierande grad. Detta kan i sin tur leda till att 

bedömningsarbetet på en byrå konvergerar och blir mer samstämmigt (Bierstaker & Wright, 
2001). 

Lord och DeZoort (2001) fokuserar på två typer av olämplig social påverkan inom 

revisionsbyråerna som kan pressa revisorer till att acceptera väsentliga felaktigheter i finansiella 
dokument. Den första typen av social påverkan är en form av press som går ut på att revisorer 

lyder överordnades order (obedience pressure). Den andra typen av social påverkan är en form 
av anpassning där revisorerna agerar i likhet med sina kollegor (conformity pressure). Resultatet 

från Lord och DeZoorts (2001) studie visade att "obedience pressure" ökade revisorers 
benägenhet att acceptera väsentliga felaktigheter i finansiella dokument, medan "conformity 

pressure" inte hade någon signifikant påverkan på revisorernas bedömning av väsentliga 

felaktigheter. 

Att det inom revisionsbyråerna existerar chefspress är flertalet forskare överens om (Lord & 

DeZoort, 2001; Bierstaker & Wright, 2001). Vidare menar också Bierstaker och Wright (2001) att 

partners på grund av konkurrens från andra byråer kan påverka underordnade att konkurrera 
med pris på de tjänster de utför. Detta torde påverka väsentlighetsbedömningen till att bli högre 

för de revisorer som påverkas av chefspress, vilket leder till följande hypotes:  

H3a: Det finns ett positivt samband mellan revisorer som tenderar att påverkas av chefspress 
och bedömd väsentlighetsnivå. 

Chefspress kan också komma i form av ett större ansvar och att skyldigheter läggs på revisorn, 

vilket ökar graden av återkoppling på de uppgifter revisorn genomför (Dezoort, Harrison & 
Taylor, 2006). Enligt författarna bidrar detta till att revisorns professionella 

väsentlighetsbedömningar blir mer konservativa och försiktiga. Chefspress blir i detta fall en 
form av prestationspress för att bevisa att saker görs på rätt sätt, vilket också leder till att 

uppgifterna tar längre tid att genomföra och bedömningarna mer detaljerade (ibid.). 

Ovan nämnda teori motiverar en ytterligare hypotes då Dezoort, Harrison och Taylor, (2006) 
menar att pressen att prestera leder till försiktigare väsentlighetsbedömningar, vilket torde leda 

till en lägre väsentlighetsnivå om revisorn är benägen att påverkas av chefspress. Detta bidrar till 

följande mothypotes:  

H3b: Det finns ett negativt samband mellan revisorer som tenderar att påverkas av chefspress 

och bedömd väsentlighetsnivå. 
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4.5 Klientpress 

Revisorer upplever ibland en press från klienten att hålla nere kostnaderna vid en revision vilket 

riskerar att sänka revisionskvaliteten. Detta menade Ettredge, Fuerherm och Li (2014) i en studie 
där de undersökte eventuella samband mellan kostnadspress från klienter och försämrad 

revisionskvalitet bland drygt 3000 företag under perioden 2007-2009. Breesch och Branson 
(2009) fortsätter på samma linje och menar att möjligheten att revisorn upptäcker väsentliga 

felaktigheter i klientens finansiella rapporter till stor del beror på revisorns oberoende och 

objektiva förhållningssätt till sina klienter. Watts och Zimmerman (1981) skriver i en artikel att 
en nära kontakt med klienterna riskerar att minska revisorns oberoende. De tar i artikeln upp 

olika aspekter av revisonsyrket där revisorns oberoende ifrågasätts som en följd av en trend där 
revisionsbyråerna säljer mer och mer tjänster som inte hör till själva revisionen. Dessa "övriga 

tjänster" skapar en starkare relation mellan revisor och klient och gör att revisorns oberoende 
riskerar att försvagas, vilket bland annat kan påverka revisorns bedömning av väsentlighetsnivån 

(ibid.). Svanberg och Öhman (2015) skriver om problematiken med klientidentifikation bland 

revisorer. De menar att en revisor som identifierar sig med en klient tenderar att agera i dennes 
intressen. Revisorer från mindre revisionsbyråer är dock mer känsliga för klientpress än 

revisorer från större byråer (ibid.). 

Houston (1999) skriver om fenomenet avgiftspress (fee pressure) som i många fall påverkar 
revisorer att sätta en högre väsentlighetsnivå för att minska tidsåtgången för en revision. Särskilt 

pekar Houston (1999) på en utveckling där på förhand bestämda tidsbudgetar blir allt vanligare 
och menar, i likhet med Ettredge, Fuerhem och Li (2014), att denna utveckling riskerar att sänka 

kvaliteten på revisionen.  

Enligt Gavious (2007) skapas en beroendeställning mellan revisorn och dennes klient, där 
revisorns agerande avgör huruvida klienten till exempel väljer om samarbetet mellan parterna 

ska fortgå. Revisorns huvudsakliga fokus ligger i dessa fall i att inte förlora inkomster, vari ett 
agentproblem uppstår då revisorns oberoende ställning försvagas. Istället stärks beroendet till 

ledningen hos klienten (ibid.). Även Svanberg och Öhman (2015) anser att ett problem uppstår 

när ledningen hos klienten försöker påverka revisorn till beslut som ligger i klientens intresse. 
Studien är gjord på revisionsbyråer som inte tillhör ”big 4-byråer”. Press från klienter orsakar 

som tidigare nämnts ett minskat oberoende hos revisorn men också en lägre kvalitet i de 
finansiella rapporter som används av investerare (Svanberg & Öhman, 2015). Forskarna finner 

dock bevis för att en erfaren revisor inte låter sig påverkas av sina klienter i samma grad som en 
oerfaren revisor (ibid.). Även Bamber och Iyers (2007) forskning, som är utförd på 

revisionsbyråer inom ”Big 4”, finner signifikans i att erfarna revisorer är bättre på att hantera 

press från klienter jämfört med oerfarna revisorer. 
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Diskussionen ovan behandlar revisorers förmåga att hantera klientpress och att problemet 

förekommer stöds av flertalet forskare (Svanberg & Öhman, 2015; Gavious, 2007; Bamber & 
Iyers, 2007). Då syftet från klienten är att påverka revisorn i den riktning de finner det mest 

lönsamt för dem själva formuleras nedan en hypotes som motiveras av att klienterna vill ha en så 
låg kostnad för sin revision som möjligt (Ettredge, Fuerherm & Li, 2014). Detta leder till 

hypotesen:  

H4: Det finns ett positivt samband mellan revisorer som tenderar att påverkas av klientpress och 
bedömd väsentlighetsnivå. 

4.6 Storlek på revisionsbyrå 
En forskningssammanställning av Holstrum och Messier (1982) visar på signifikanta skillnader i 
väsentlighetsbedömning mellan stora och små byråer. I en annan studie fann Messier (1983) 

bevis för att de åtta största revisionsbyråerna hade en mer konsekvent väsentlighetsbedömning 
än de mindre byråerna. Vidare menar Eshleman och Guo (2014) att revisionskvaliteten ökar 

bland revisioner gjorda av byråer inom Big 4 och att rättelser och omräkningar i finansiella 
dokument är vanligare när revisionen är gjord av byråer som inte tillhör big 4.  

Tidigare nämnd forskning från Holstrum och Messier (1982) visar på skillnader i 

väsentlighetsbedömningarna mellan stora och små revisionsbyråer. Det finns också forskare som 
finner bevis för att kvaliteten är högre och felaktigheterna färre i revisioner gjorda av big 4-byråer 

jämfört med övriga revisionsbyråer (Eshleman & Guo, 2014). Dessa argument motiverar ett 
antagande om att revisionsbyråer inom big 4 bedömer en lägre väsentlighetsnivå än övriga 

byråer. Detta leder till hypotesen:    

H5: Revisorer inom big 4-byråer bedömer en lägre väsentlighetsnivå än revisorer inom övriga 

byråer.  
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5 Empirisk metod 

5.1 Urval och datainsamling 

För att kunna förklara vilka faktorer som påverkar revisorers väsentlighetsbedömningar används 

huvudsakligen en enkät för att samla in empirisk data till studien.  

I denna studie består populationen av alla auktoriserade och godkända revisorer i Sverige. 

Studien kommer i fortsättning att använda samma begrepp för godkända och auktoriserade 

revisorer då dessa numera anses ha så pass lika kvalifikationer. Bland annat infördes 1995 en lag 
om krav på revisorsexamen även för godkända revisorer (FAR, 2015c). Sveriges alla godkända 

och auktoriserade revisorer återfinns i Revisorsnämndens (RN) register, varför detta register 
används som ett hjälpmedel tillsammans med FARs hemsida som tillhandahåller e-postadresser 

till auktoriserade revisorer. Detta urval är det mest representativa för de som bedömer och tar 
beslut gällande väsentlighetsnivån i en revision (Carrington, 2014). 

Utifrån studiens syfte och tidsram lämpar sig en tvärsnittsdesign då insamlandet av primärdata 

sker under en viss tidsperiod för att sedan kvantifieras och tolkas. Det möjliggör också en 
kartläggning av samband mellan variabler för den valda tidpunkten (Bryman & Bell, 2014). 

Insamlingen av data sker genom en enkätundersökning riktad mot revisorer i Sverige och den 

skickas ut via e-post till samtliga auktoriserade och godkända revisorer i populationen utifrån 
ovan nämnda kriterier.  

Denna studie använder en enkätundersökning för att samla in data eftersom det är ett effektivt 

sätt att få in en större datamängd då studien är tidsbegränsad och utförs med begränsade 
ekonomiska resurser. Denna undersökningsmetod eliminerar också de negativa effekter som till 

exempel intervjuer har (Bryman & Bell, 2014). Det finns dock även nackdelar med att använda 
enkätundersökningar istället för till exempel strukturerade intervjuer. I denna studie minskar 

bland annat möjligheten till mer omfattande svar, risken för större bortfall ökar och antalet 
frågor begränsas (ibid.). I studien minskas risken för stort bortfall genom att låta respondenten 

vara medveten om att svaren behandlas konfidentiellt, frågorna utformas på ett lättförståeligt 

sätt och tre påminnelser skickas ut till dem som inte svarar inom en viss tidsram. Det skickas 
även ut påminnelser att besvara alla frågor i enkäten till dem som skickar in ofullständiga svar. 

Enkäten utformas på ett sätt som gör att tiden att besvara den minimeras. Den skickas ut genom 
ett internetbaserat enkätverktyg som garanterar att respondenternas svar behandlas på ett 

tillförlitligt sätt.   

Enkäten skickades ut torsdagen den 31/3-16 och första påminnelsen skickades ut torsdagen den 
7/4-16. En andra påminnelse skickades ut fredagen den 8/4-16 och den tredje och sista 

påminnelsen skickades ut tisdagen den 12/4-16. Enkäten stängdes onsdagen den 14/4-16. 
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Enkätundersökningen och den statistiska analysen kompletteras genom en intervju med en 

erfaren revisor som har arbetat på en big 4-byrå. Detta för att öka validiteten och reliabiliteten 
för studiens resultat och erhålla en mer ingående förklaring till varför vissa faktorer kan tänkas 

påverka revisorers väsentlighetsbedömningar mer än andra. Intervjun genomförs utifrån en 
ostrukturerad modell som utgår från ett antal på förhand formulerade frågor gällande studiens 

resultat. Frågeschemat är mer av allmän karaktär än vad som är typfallet vid en strukturerad 
intervju och det finns möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman & Bell, 2014). Intervjun spelas in 

för att kunna gå tillbaka och på ett så korrekt sätt som möjligt belysa relevanta åsikter och 

minska det subjektiva tolkningsutrymmet. För att ytterligare minska risken för feltolkningar får 
respondenten kontrollera och ge synpunkter på intervjuavsnittet som återfinns i avsnitt 6.5.  

5.1.1 Enkätens utformning 

Enkäten som skickas ut består både av personliga faktafrågor och olika case som respondenten 

får besvara. Case-uppgifterna i enkäten består av fem korta fall där respondenten får sätta sig in i 
olika situationer som kan uppstå vid en revision och som berör väsentlighetsbedömningen och 

hur revisorn agerar under press från klienter och överordnade. Uppgifterna som berör 
väsentlighetsbedömning är baserade på en tidigare fråga från en revisorsexamen 

(Revisorsexamen 2015, del 2) och från ett examensarbete från Lunds universitet (Eriksson & 

Kollén, 2014). Mindre förändringar i uppgifterna har gjorts för att korta ner svarstiden och för att 
förenkla insamlingen av data. Det finns en medvetenhet om risken för att ett fåtal revisorer kan 

ha stött på uppgiften från revisorsexamen tidigare om de gjort detta prov. Risken bedöms dock 
som liten då endast ett fåtal av respondenterna kan ha gjort uppgiften tidigare. Fördelen med en 

uppgift som håller tillräckligt hög kvalitet för att vara med på revisorsexamens prov är ett 
ytterligare argument för att denna risk kan accepteras. Fråga 7 i enkäten som berör klientpress 

hämtas och översätts från en tidigare studie av Bamber och Iyer (2007) om press och 

revisionskvalitet. Fråga 8 som berör chefspress baseras på samma studie av Bamber och Iyer 
(2007) men skrivs om för att istället beröra just chefspress. En pilotenkät testas och godkänns av 

en auktoriserad revisor innan enkätundersökningen skickas ut till de tilltänkta respondenterna. 
Detta för att försäkra att kvaliteten på frågorna håller en tillräckligt hög nivå. Testpiloten är en 

auktoriserad revisor från en big 4-byrå och denne exkluderas från urvalet som används i studien. 
Följebrevet och enkätundersökningen återfinns i bilaga 1 och 2. De olika frågeställningarna i 

enkäten leder fram till ett antal olika svarsvariabler som efter datainsamlandet förenklar studiens 

kvantifiering. De olika svarsvariabler som används är: intervall-/kvotvariabler, nominalvariabler 
och dikotoma variabler (Bryman & Bell, 2014). Studiens insamlade data från enkätfråga 6 

(Eriksson & Kollén, 2014) har sedermera valts bort då denna fråga har uppfattats på ett allt för 
varierande sätt av respondenterna, vilket föranlett en för stor varians i svaren. Detta innebär att 

denna data har bristfällig relevans och allt för många extremvärden.    



 
 

15 
 

5.1.2 Etiska aspekter 

När det gäller etiska aspekter finns tre grundläggande krav som ska uppfyllas för att försäkra att 

undersökningen genomförs på ett legitimt sätt. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet 
och konfidentialitets- och anonymitetskravet. Informationskravet går ut på att informera berörda 

personer om undersökningens syfte och innehåll. Samtyckeskravet handlar om att en 
försöksperson ska vara medveten om att hennes medverkan är frivillig. Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet innebär slutligen att personliga uppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga ej kan komma åt dem (Bryman & Bell, 2014).  

Informationskravet uppfylls i denna studie med hjälp av en inledande beskrivning i enkäten av 

undersökningens syfte och innehåll. Det framgår i enkätens inledning att deltagandet är frivilligt 

och på så vis uppfyller studien även samtyckeskravet. Konfidentialitets- och anonymitetskravet 
uppfylls genom att respondentens personuppgifter behandlas med försiktighet och inte används 

till andra syften än att genomföra studien. Dock används respondenternas e-postadresser för att 
möjliggöra att påminnelser skickas ut vilket gör att full anonymitet inte uppnås.   

5.2 Operationalisering 

5.2.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln är väsentlighetstal (VT) och mäts genom nivån på auktoriserade 
revisorers professionella bedömning av väsentlighetstalet i en case-uppgift i 

enkätundersökningen. I uppgiften får revisorn bakgrund och finansiell information för ett fiktivt 

företag som denne ombeds att bedöma ett övergripande väsentlighetstal för med hjälp av den 
angivna informationen. Uppgiften hämtas från provet för revisorsexamen 2015, del 2. Data för 

variabeln logaritmeras och visar att residualen är normalfördelad för den fullständiga modellen i 
regressionen.  

5.2.2 Oberoende- och kontrollvariabler 

De oberoende variablerna är följande: 

• Revisorns erfarenhet mäts baserat på hur många år revisorn har arbetat som 

auktoriserad eller godkänd revisor i likhet med Messier (1983). Skillnaden i denna studie 
jämfört med Messier (1983) är att det här inte sker någon uppdelning i åldersintervaller. 

Erfarenheten kan mätas utifrån svaren i enkätundersökningen där respondenten får ange 
vilket år de började arbeta som auktoriserad/godkänd revisor. 

• Kön mäts som en dummyvariabel där en manlig revisor har värdet 1, och en kvinnlig 
revisor har värdet 0 (Sarin & Wieland, 2016). 

• Chefspress mäts utifrån den grad en auktoriserad revisor tenderar till att ändra sin 
professionella bedömning för att uppfylla överordnades önskemål och förväntningar på 



 
 

16 
 

väsentlighetsnivå. Tendensen mäts genom att respondenten får välja en procentandel på 

en elva-gradig skala över hur ofta denna skulle följa överordnades uppmaning. Skalan går 
från 0 % till 100 % (Bamber & Iyer, 2007). 

• Klientpress mäts utifrån den grad en auktoriserad revisor tenderar till att ändra sin 
professionella bedömning för att uppfylla klientens önskemål och förväntningar på 

väsentlighetsnivån. Tendensen mäts genom att respondenten får välja en procentandel på 
en elva-gradig skala över hur ofta denna skulle följa klientens uppmaning. Skalan går från 

0 % till 100 % (Bamber & Iyer, 2007).  

• Storlek på revisionsbyrå förkortas i studiens tabeller stl.byrå och baseras på vilken 

revisionsbyrå respondenterna anger att de arbetar för i enkätundersökningen. Denna 
variabel mäts som en dummy-variabel där de stora byråerna (PwC, EY, KPMG och 

Deloitte) räknas som big 4 och har värdet 1 och de andra räknas som övriga byråer och 

har värdet 0. 

Kontrollvariablerna är följande: 

• Ålder används som en kontrollvariabel och mäts utifrån den ålder respondenten angivit i 

enkätundersökningen.  

• ISA används som en kontrollvariabel och mäts utifrån hur ofta respondenterna i enkäten 

använder sig av ISA vid bedömning av väsentlighetsnivå. Denna variabel mäts genom en 
sjugradig skala med 1 som minsta värde och 7 som högsta värde. 
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5.3 Bortfallsanalys 

I detta stycke analyseras studiens bortfall och ett resonemang förs kring möjliga konsekvenser 

detta kan få för studien. I tabell 5.1 visas en uppställning över bortfallsanalysen med 
svarsfrekvens. 

Tabell 5.1 Bortfallsanalys och svarsfrekvens  
Populationsstorlek 3461   
Saknas e-postadress 298 

 Testpilot 1 
 Totalt urval 3162 
 Felaktig e-postadress 8 
 Studsade 25 
 Avregistrerade från Surveymonkey 121 
 Totalt bortfall som inte mottagit enkäten 453 
 Antal revisorer som mottagit 

enkäten 3008 100 % 
Svarade ej 2700 89,76 % 
Totalt antal svar 308 10,24 % 
Ej användbara svar 158 5,25 % 
Totalt bortfall för de som mottagit enkäten 2858 95,01 % 
Svarsfrekvens (fullständiga svar) 150 4,99 % 

   Populationen i denna studie består av alla auktoriserade och godkända revisorer i Sverige. Dessa 

likställs med alla registrerade auktoriserade och godkända revisorer på Revisorsnämndens 
hemsida då det är Revisorsnämndens uppgift att föra ett komplett register över den nämnda 

populationen (Sveriges Riksdag, 2014). De auktoriserade revisorerna hämtas från hemsidan den 
25/3 - 2016 och de godkända hämtas från hemsidan den 30/3 - 2016. Antalet revisorer uppgår 

totalt till 3461 personer varav 2894 är auktoriserade och 567 är godkända (RN, 2016).  

E-postuppgifterna till detta urval har hämtats från FARs hemsida vilket föranledde det första 
bortfallet. Bortfallet bestod av de revisorer som inte är medlemmar i FAR eller som inte 

registrerat sin e-postadress på FARs hemsida. Detta bortfall blev 298 revisorer. I urvalet har e-

postadressen som tillhörde den testpilot som använts vid utformandet av enkäten tagits bort. På 
grund av att denne inte skulle svara på enkäten under samma premisser som övriga respondenter 

fick testpiloten inte möjlighet att delta i undersökningen (Bryman & Bell, 2014). Enkäten 
skickades ut via e-post till totalt 3162 revisorer. Av dessa var 3154 e-postadresser giltiga och detta 

bortfall om åtta revisorer antas bero på att e-postadresserna antingen är felinmatade av 
undertecknade eller på FARs hemsida. 25 mejl studsade, vilket berodde på att mottagaren inte 

fick mejlet på grund av annan anledning än felinmatning. Ett ytterligare bortfall på 121 revisorer 

tillkom på grund av att personerna bakom e-postadresserna avregistrerat sig från det 
enkätprogram som användes vid utskicket. Antalet revisorer som mottog och fick möjligheten att 

svara på enkätundersökningen blev således 3008 stycken av en population på totalt 3461 
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auktoriserade eller godkända revisorer, vilket innebar ett bortfall innan svaren inkom om totalt 

453 revisorer. 

När enkäten stängdes 2016-04-14 hade 308 svar kommit in varav 150 var fullständiga eller inte 

innehöll så pass stora extremvärden att dessa riskerar att visa otillförlitliga resultat. Största delen 

av de respondenter som inte svarat på samtliga frågor har endast svarat på de inledande 
kontrollfrågorna varför allt för många variabler uteblev i dessa svar. Detta har gjort att de 

ofullständiga enkätsvaren inte används i de modeller som resterande bortfallsanalys och den 
statistiska analysen bygger på.    

Bortfallsanalysen för populationen i tabell 5.2 ämnar att redovisa fördelningen mellan de 

variabler som var möjliga att samla in på bortfallet. I tabell 5.2 går det att utläsa hur fördelningen 
mellan kön, revisionsbyråer och ålder ser ut för populationen i studien jämfört med den 

svarsdata som används i studien. 

Tabell 5.2 Bortfallsanalys populationen 
  Studien: Populationen: 
Antal 150 3162 
Kön 

  Män 109 (72,7 %) 2119 (67,0 %) 
Kvinnor 41 (27,3 %) 1043 (33,0 %) 
Byrå 

  Big 4 48 (32,0 %) 1381 (43,7 %) 
PwC 23 (15,3 %) 550 (17,4 %) 
EY 17 (11,3 %) 370 (11,7 %) 
KPMG 4 (2,7 %) 333 (10,5 %) 
Deloitte 4 (2,7 %) 128 (4,0 %) 
Grant Thornton 10 (6,7 %) 225 (7,1 %) 
BDO 10 (6,7 %) 116 (3,7 %) 
Baker Tilly 8 (5,3 %) 81 (2,6 %) 
Mazars SET 5 (3,3 %) 78 (2,5 %) 
Moore Stephens 0 (0 %) 13 (0,4 %) 
Annan Byrå 69 (46,0 %) 1255 (39,7 %) 
Ålder 

  <30 år 3 (2,0 %) 18 (0,6 %) 
30-39 år 35 (23,3 %) 674 (21,3 %) 
40-49 år 43 (28,7 %) 840 (26,6 %) 
50-59 år 42 (28,0 %) 930 (29,4 %) 
60-69 år 25 (16,7 %) 614 (19,4 %) 
>69 år 2 (1,3 %) 86 (2,7 %) 

   I enkäten har frågor ställts gällande kön, ålder och byråtillhörighet för att få en samlad bild av 
respondentsgruppens demografiska sammansättning. Denna ska nu jämföras med populationens 
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sammansättning i helhet för att undersöka studiens generaliserbarhet på hela populationen och 

eventuell risk för snedfördelning bland de svarande (Bryman & Bell, 2014). Uppgifter om 
könsfördelning och åldersfördelning för populationen är tagna från Revisionsnämndens hemsida 

(Revisorsnämnden, 2016). Uppgifter om byråtillhörighet för hela populationen är hämtade från 
FAR:s hemsida var medlemsregistret går att finna (FAR, 2016).  

Av studiens 3162 revisorer som fanns tillgängliga på FARs hemsida deltog 308 i 

enkätundersökningen varav 151 lämnade fullständiga svar på varje fråga. Ett extremvärde 
exkluderas dock från dessa 151 eftersom svaren från denne respondent inte var tillförlitliga. Av 

hela populationen är två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor. I denna studie är män något 
överrepresenterade i jämförelse med hela populationen (72,7 %) och kvinnor därför något 

underrepresenterade (27,3 %). Revisorer som tillhör de så kallade ”Big 4”-byråerna (PwC, EY, 

KPMG och Deloitte) utgör 43,7 % av hela populationen och är underrepresenterade i denna 
studie (32,0 %). Detta kan antas bero på att revisorer på de större byråerna har striktare riktlinjer 

för hur de ska förhålla sig till enkäter, har en större arbetsbörda och tar emot fler enkäter än 
revisorer på mindre byråer. 

När det gäller vilken byrå revisorerna i studien jobbar på är det KPMG som sticker ut som den 

mest underrepresenterade byrån med 2,7 % av svaren jämfört med en andel om 10,5 % i den 
stora populationen. I övrigt är PwC något underrepresenterade i studien (15,3 %) mot 

populationens (17,4 %), EY är något underrepresenterade (11,3 % mot 11,7 %), Deloitte är 
underrepresenterade (2,7 % mot 4,0 %) och BDO, Baker Tilly och Mazars SET är alla 

överrepresenterade med 6,7 %, 5,3 % respektive 3,3 % jämfört med populationens 3,7 %, 2,6 % 

och 2,5 %. Övriga byråer är överrepresenterade med 6,3 procentenheter i denna studie vilket 
indikerar att mindre revisionsbyråer svarat mer frekvent. Detta är logiskt med tanke på att de 

fyra största byråernas revisorer blev underrepresenterade i studien. 

När det kommer till åldersfördelningen i undersökningen jämfört med populationen visar tabell 
5.2 att åldersintervallerna <30 år, 30-39 år och 40-49 år är något överrepresenterade i studien 

medan åldersintervallerna 50-59 år, 60-69 år och >69 år är något underrepresenterade i studien.  

Det finns alltså kategorier i studien där det förekommer skillnader mellan de som har medverkat 
i undersökningen och populationen i sin helhet. Detta är något som ska tas i beaktande vid 

generalisering av resultatet på hela populationen. Vid bedömning av ett urvals generaliserbarhet 
för en hel population är urvalets storlek i förhållande till populationen av stor betydelse. Det 

finns en del tumregler och beräkningsmetoder att utgå från på området men en del av processen 
består alltid av författarens egen bedömning (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003; Yamane, 1967). 

Vanligtvis brukar en säkerhetsgrad på 95 % användas för att bedöma ett urvals generaliserbarhet 

för en population, och enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2003) skulle en population på 3461 
innebära att denna undersökning skulle behöva mellan 322 och 357 svarande för att uppnå 
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denna säkerhetsgrad. När en metod framtagen av Yamane (1967) används finner studien att 

antalet svarande som hade behövts för att generalisera studiens resultat över populationen med 
95 % säkerhetsgrad är 359 stycken. Resultaten i denna studie kan alltså inte med 95 % säkerhet 

generaliseras över population varför antalet respondenter testas med 90 % säkerhetsgrad. Med 
samma metod anses 97 svar vara tillräckligt för att med 90 % säkerhetsgrad kunna generalisera 

resultaten över populationen och det är således denna säkerhetsgrad som används i denna studie 
(Yamane, 1967).  

En logistisk regression på bortfallet utförs för att se eventuell snedfördelning bland studiens 

svarsdata (Djurfeldt & Barmark, 2009). Denna tabell går att finna i bilaga 2. De oberoende 
variabler som data finns tillgänglig för till denna analys är kön, revisionsbyrå och ålder. Variabeln 

revisionsbyrå delas här upp i två kategorier, precis som i den fullständiga regressionsmodellen, 

de som ingår i big 4 och övriga revisionsbyråer. Det går att finna denna information för 3162 
auktoriserade och godkända revisorer, vilket var alla som var registrerade på FARs hemsida den 

9 maj 2016. Den beroende variabeln är i detta fall en dummy-variabel som innefattade de som 
svarat respektive de som inte svarat på enkäten. Resultatet visar på signifikans hos samtliga tre 

variabler vilket innebär att det finns signifikanta skillnader bland de som ingår i studien och de 
som inte ingår i studien, varför resultatet av den fullständiga regressionsmodellen bör tolkas med 

försiktighet. Eftersom denna bortfallsanalys inte innehåller den beroende variabeln 

(väsentlighetstal) från den fullständiga regressionsmodellen går det inte att uttala sig om 
skillnader i denna variabel. Dock visar resultatet i logistiska regressionen på bortfallet att det 

finns möjligheter till att övriga variabler kan innehålla variationer bland de svarande och de som 
inte svarat på enkäten. Den största anledningen till dessa skillnader mellan respondenterna och 

de som inte svarat torde bero på den något låga svarsfrekvens som erhölls från 
enkätundersökningen. Snedfördelningen i variabeln ålder är dock inte av samma vikt som övriga 

variabler då denne inte ingår i den fullständiga regressionsmodellen.    

5.4 Kritik mot datainsamlingen 

Datainsamlingen hade kunnat göras på ett annorlunda sätt för att få in fler respondentsvar. 

Alternativ till en internetbaserad enkät är till exempel att skicka ut enkäten med post eller att 
besöka en rad revisionskontor i olika städer. Dessa alternativa insamlingsmetoder kan bidra till 

högre svarsfrekvens men har valts bort på grund av studiens begränsade tidsram och ekonomiska 
resurser. Metoderna hade även påtvingat ett begränsat urval vilket hade kunnat göra våra 

resultat mindre generaliserbara för hela den undersökta populationen.  

Studien erhöll i datainsamlingen förhållandevis få respondentsvar från var och en av de nio på 
förhand namngivna revisionsbyråer (PwC, EY, KPMG, Deloitte, Grant Thornton, BDO, Baker 

Tilly, MAZARS SET och Moore Stephens). Detta begränsar möjligheten att göra statistiska 
analyser över skillnader i väsentlighetsbedömning mellan enskilda byråer. 
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I enkätundersökningen finns en risk för bias i form av att respondenterna inte alltid svarar helt 

sanningsenligt på frågorna. Detta kan leda till ett resultat som inte speglar verkligheten då vissa 
personer kan antas vilja ge en bild utåt som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Den 

största risken för detta torde finnas i frågorna som berör variablerna chefspress och klientpress 
och detta påverkar således validiteten negativt för dessa frågor.   
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6 Analys 

6.1. Beskrivande statistik 

Den beskrivande statistiken med utgångspunkt från tabell 6.1 visar en sammanställning över de 

variabler som undersökts hos revisorerna i denna studie. Tabell 6.1 visar även antalet revisorer 
som i enkätundersökningen angett svar som går att hänföra till varje variabel. Totalt sett 

omfattas den beskrivande statistiken av data från revisorer under perioden 2016-03-31 till 2016-
04-14. 

Tabell 6.1 Beskrivande statistik (n = 150) 
Variabler Antal/procent Medel SD 
Beroende variabler 

   VT (SEK)  1 978 882 1 648 105 

 
   Oberoende variabler 

  1. Erfarenhet (år)  16,20 10,76 
2. Kön  

        Man (1) 109 (72,7 %) 
        Kvinna (0) 41 (27,3 %) 
  3. Chefspress  0,157 0,211 

4. Klientpress  0,201 0,220 
5. Stl.byrå  

        Big 4 (1) 48 (32,0 %) 
        Annan byrå (0) 102 (68,0 %) 
  

 
   Kontrollvariabler 
   6. Ålder (år) 
 

47,79 
 7. ISA   4,85 2,02 

    Det totala antalet respondenter uppgick till 308 stycken varav 150 respondenter omfattat svar 
som berör alla variabler i studien. Detta efter att ofullständiga svar, extremvärden och otydliga 

svar har rensats bort. Tabell 6.1 visar medelvärdet för data som berör den beroende variabeln. 

Väsentlighetstalet (VT) har ett medelvärde om 1 978 882 SEK med en standardavvikelse om 1 
648 105 SEK. 

Tabell 6.1 visar att den oberoende variabeln erfarenhet har ett medelvärde om 16,2 år och det 

framgår även att 109 (72,7 %) av respondenterna var män och 41 (27,3 %) var kvinnor. Vidare går 
det att utläsa hur sannolikt det är att revisorerna låter sig påverkas av chefspress (15,7 %) och 

klienter (20,1 %). Det framgår även hur stor del av studiens data som tillhör Big 4 (32 %) eller 
någon av de övriga byråerna (68 %). 
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Av kontrollvariablerna går det i tabell 6,1 att utläsa en medelålder hos respondenterna om 47,79 

år och att revisorerna i studien använder ISA-standarder vid väsentlighetsbedömningar i en 
frekvens om 4,85 på en sjugradig skala. 

6.2 Bivariat analys 

För att kontrollera att studien inte producerar missvisande resultat på grund av att de oberoende 

variablerna och/eller kontrollvariablerna korrelerar med varandra genomförs ett Pearsons 
korrelationstest. Pearsons korrelationstest testar om det finns några tydliga samband mellan de 

oberoende variablerna och/eller kontrollvariablerna, vilket orsakar risk för multikollinearitet 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Tabell 6.2 Pearson korrelationsmatris (n = 150) 
  VT Erfarenhet Kön Chefspress Klientpress Stl.byrå Ålder ISA 
VT 1 

       Erfarenhet 0,005 
       Kön 0,242** 0,127 

      Chefspress ‒0,085 ‒0,087 0,073 
     Klientpress 0,097 0,012 0,091 0,388*** 

    Stl.byrå ‒0,292*** ‒0,057 ‒0,124 ‒0,076 ‒0,080 
   Ålder 0,001 0,930*** 0,132 ‒0,077 0,024 ‒0,088 

  ISA ‒0,118 ‒0,075 0,005 0,042 0,021 0,258*** 0   
† Korrelationen är signifikant på en nivå om 0,10 (2-tailed) 
* Korrelationen är signifikant på en nivå om 0,05 (2-tailed) 
** Korrelationen är signifikant på en nivå om 0,01 (2-tailed) 
*** Korrelationen är signifikant på en nivå om 0,001 (2-tailed) 

         I tabell 6.2 går att utläsa en stark signifikant korrelation mellan erfarenhet och ålder (0,930). 

Detta är inte överraskande eftersom det går att anta att ju äldre en person är desto mer 
erfarenhet inom ett visst yrke har denne generellt införskaffat sig. Detta kan dock leda till ett 

multikollinearitetsproblem i studiens resultat varför kontrollvariabeln ålder exkluderas i den 
kommande regressionsanalysen. Även variablerna klientpress och chefspress uppvisar en positiv 

signifikant korrelation mellan varandra (0,388). Det torde bero på att de revisorer som låter sig 

påverkas av press från klienter också tenderar att låta detta ske från överordnade och vice versa. 
Korrelationen mellan de båda oberoende variablerna är dock inte högre än 0,8, vilket brukar 

användas som tumregel för att uppmärksamma risk för multikollinearitet (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen, 2010). Detta gör att någon åtgärd inte behöver vidtas för de berörda variablerna.  

Genom att exkludera kontrollvariabeln ålder i regressionsanalysen kommer risken för 

multikollinearitet vara låg. Detta visar också VIF-värdena i regressionsanalysen i tabell 6.3 där 
alla VIF-värden ligger strax över 1 och därför inte är i närheten av den kritiska gränsen 2,5 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).  
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6.3. Multivariat analys 

I den multivariata analysen är syftet att skapa en förklaringsmodell med alla oberoende variabler. 

I tabell 6.3 visas således resultatet från studiens OLS-regression vilken kan förklara den beroende 
variabeln genom samtliga oberoende variabler (Djurfeldt & Barmark, 2009).   

Tabell 6.3 Regressionsmodell (n = 150) 
Beroende 
variabel VT       

  Predicerat samband B SE (b) VIF 
(Constant) 

 
14,133*** 0,276 

 Erfarenhet ± ‒0,005 0,007 1,034 
Kön 

       Man (1) + 0,498** 0,178 1,042 
Chefspress ± ‒0,829* 0,405 1,198 
Klientpress + 0,582 0,388 1,188 
Stl.byrå 

       Big 4 (1) ‒ ‒0,561** 0,175 1,101 
ISA 

 
‒0,027 0,040 1,082 

     N 150 
   F-värde 4,555*** 
   R2 0,160 
   Justerad R2 0,125       

† Korrelationen är signifikant på en nivå om 0,10 (2-tailed) 
 * Korrelationen är signifikant på en nivå om 0,05 (2-tailed) 
 ** Korrelationen är signifikant på en nivå om 0,01 (2-tailed) 
 *** Korrelationen är signifikant på en nivå om 0,001 (2-tailed) 
 

     De svar som inkommit från enkätundersökningen utgör den data som studien använder i form av 

variabler för att testa de tidigare formulerade hypoteserna. Eftersom studiens data består av cirka 
5 % av den totala populationen som undersöks är det viktigt att residualen i den linjära 

regressionen är normalfördelad. Detta för att uppnå en större tillförlitlighet till de resultat som 
framkommer av regressionen. För att kontrollera detta har den beroende variabeln 

väsentlighetstal (VT) logaritmerats vilket visade att residualen i regressionen som återfinns i 
tabell 6.3 är normalfördelad. Detta kunde konstateras efter att ett Kolmogorov-Smirnov-test 

genomförts, vilket redovisas i bilaga 4.  

För att kunna förklara vilka faktorer som påverkar väsentlighetsbedömningen hos revisorer har 
således en linjär regression genomförts. Regressionsmodellen innehåller flera oberoende 

variabler eftersom det oftast är flera olika faktorer som förklarar varför en revisor gör en viss 

bedömning. Detta gör att förklaringsgraden i modellen ökar. Insamlad data har rensats på 
extremvärden vilket hittades i ett fall i variabeln VT och exkluderades därför från data som 
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används i analysen. I övrigt gick inga övriga extremvärden, som skulle försämra studiens 

tillförlitlighet, att finna. Som beskrivits i tidigare diskussion har kontrollvariabeln ålder 
exkluderats från regressionen då denne skulle medföra risk för multikollinearitet.  

Det går i tabell 6.3 att utläsa tre signifikanta variabler. Variablerna kön och revisionsbyrå är 

signifikanta på en nivå om 0,01 medan variabeln chefspress är signifikant på en nivå om 0,05. 
Däremot visar modellen inga signifikanta samband mellan de oberoende variablerna erfarenhet, 

klientpress och ISA och den beroende variabeln VT. Regressionens förklaringsgrad är 0,125, 
vilket innebär att modellen förklarar 12,5 % av variationen i den beroende variabeln VT. 

6.4 Hypotesprövning 

Tabell 6.4 visar en samanställning över studiens hypoteser, dess variabler och samband samt 

resultat. Nedan följer också studiens hypotesprövning som beskriver korrelation och samband 

hos de variabler som ingår i hypoteserna. 

Tabell 6.4 Sammanfattning hypoteser 

Nr Variabel Hypotesens 
samband Resultat 

H1a Erfarenhet Positivt (+) Förkastas 
H1b Erfarenhet Negativt (-) Förkastas 
H2 Kön (man = 1) Positivt (+) Förkastas ej 
H3a Chefspress Positivt (+) Förkastas 
H3b Chefspress Negativt (-) Förkastas ej 
H4 Klientpress Positivt (+) Förkastas 
H5 Stl.byrå (big 4 = 1) Negativt (-) Förkastas ej 

    H1a: Det finns ett positivt samband mellan erfarenhet och bedömd väsentlighetsnivå. 

H1b: Det finns ett negativt samband mellan erfarenhet och bedömd väsentlighetsnivå. 

Hypotes 1a och 1b grundas på att väsentlighetstalet har ett signifikant positivt eller negativt 
samband med revisorns erfarenhet. I korrelationsmatrisen kan ej någon korrelation mellan 

erfarenhet och väsentlighetstal observeras. Regressionsmodellen finner varken ett signifikant 
positivt eller negativt samband mellan erfarenhet och väsentlighetstal (-0,005). Utifrån 

regressionsmodellen kan därför hypoteserna förkastas. 

H2: Manliga revisorer bedömer en högre väsentlighetsnivå än kvinnliga revisorer.  

Hypotes 2 grundas på antagandet att manliga revisorer bedömer en signifikant högre 
väsentlighetsnivå än kvinnliga revisorer. Korrelationsmatrisen påvisar en positiv korrelation 

mellan kön och väsentlighetstal. Regressionsmodellen visar ett positivt samband, på en 
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signifikansnivå om 0,01, mellan manliga revisorer och väsentlighetstal (0,498). Utifrån 

regressionsmodellen kan därför hypotesen, baserat på denna analys, ej förkastas. 

H3a: Det finns ett positivt samband mellan revisorer som tenderar att påverkas av chefspress 

och väsentlighetstal. 

H3b: Det finns ett negativt samband mellan revisorer som tenderar att påverkas av chefspress 
och väsentlighetstal. 

Hypotes 3a och 3b grundas på antagandet att när revisorn tenderar att påverkas av chefspress 

finns ett signifikant positivt eller negativt samband med den bedömda väsentlighetsnivån. I 

korrelationsmatrisen kan ej någon korrelation mellan chefspress och väsentlighetstal observeras. 
Regressionsmodellen visar ett negativt samband, på en signifikansnivå om 0,05, mellan 

revisorers tendens att påverkas av chefspress och väsentlighetstal. Utifrån regressionsmodellen 
kan därför hypotes H3A förkastas men hypotes H3b kan, baserat på denna analys, ej förkastas. 

H4: Det finns ett positivt samband mellan revisorer som tenderar att påverkas av klientpress och 

bedömd väsentlighetsnivå. 

Hypotes 4 grundas på antagandet att när revisorn tenderar att påverkas av klientpress finns ett 
signifikant positivt samband med den bedömda väsentlighetsnivån. I korrelationsmatrisen kan ej 

någon korrelation mellan klientpress och väsentlighetstal observeras. Regressionsmodellen 
finner ej ett signifikant positivt samband mellan klientpress och väsentlighetstal (0,582). Utifrån 

regressionsmodellen kan därför hypotesen förkastas.  

H5: Revisorer inom big 4-byråer bedömer en lägre väsentlighetsnivå än revisorer inom övriga 
byråer.  

Hypotes 5 grundas på att revisorer som arbetar på en revisionsbyråer som klassificeras som big 

4-byrå bedömer en signifikant lägre väsentlighetsnivå än övriga revisorer. Korrelationsmatrisen 
påvisar en negativ korrelation mellan big 4-byråer och väsentlighetstal. Regressionsmodellen 

visar ett negativt samband, på en signifikansnivå om 0,01, mellan big 4-byråer och 
väsentlighetstal (-0,561). Hypotesen kan därför, baserat på denna analys, ej förkastas. 

6.5 Intervju 

Resultatet från studiens kvantifierade data och den statistiska analysen kompletteras genom en 
intervju med en erfaren revisor som tidigare arbetat på en big 4-byrå. Intervjun varade i 30 

minuter den 24 maj 2016 och resultaten från denna studie användes som utgångspunkt i 
intervjun. 
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6.5.1 Förklaringsfaktorer 

På frågan vad som kan vara förklaringar till att studien inte finner att erfarenhet tenderar att 

påverka revisorers väsentlighetsbedömningar svarar respondenten att det stöd ISA ger idag är 
bättre än stödet från standarder för 25-30 års sedan. Respondenten tar vidare upp generellt 

högre utbildningsnivåer hos revisorer idag jämfört med 1980- och 1990-talet då flera av de 
tidigare studierna angående erfarenhetens påverkar på väsentlighetsbedömning ägt rum. De 

moderna revisionssystem som idag används kan också vara en förklaring till att skillnaderna i 

väsentlighetsbedömningar gjorda av revisorer med varierande erfarenhet tycks ha minskat sen 
delar av den tidigare forskningen på området gjordes. Däremot tror respondenten att risken för 

ökad variation i bedömningarna beroende på erfarenhet kan ha en tendens att öka vid mer 
komplexa uppdrag där en mer erfaren revisor kan ha större nytta av sin erfarenhet och ett 

bredare perspektiv.  

Vad det gäller studiens resultat att kvinnliga revisorer tenderar att bedöma en lägre 
väsentlighetsnivå än män anser respondenten att studiens slutsats angående olika 

riskbenägenheter kan stämma. Detta innebär att en mer riskbenägen revisor kan tendera till att 
bedöma en högre väsentlighetsnivå. Respondenten förklarar vidare att eventuella skillnader i 

väsentlighetsbedömningar mellan män och kvinnor inte är något som beaktas vid 

sammansättning av revisionsteam. Fokus ligger då istället på att teamet består av revisorer med 
rätt kompetens och erfarenhet för uppdraget. 

När det kommer till variabeln chefspress upplever inte respondenten att det är något som 

förekommer inom revisionsbranschen. Respondenten beskriver att kvalitetssäkringssystem i 
byråerna, där det bland annat i vissa uppdrag involveras en second partner för att säkerställa 

kvaliteten i arbetet, gör att risk för press elimineras. 

Studien kommer fram till att klientpress inte tycks påverka revisorns väsentlighetsbedömning 
och respondenten delar samma uppfattning. Respondenten beskriver att diskussioner med 

klienten är vanliga i revisionsuppdrag i sakfrågor men att detta inte leder till att revisorn agerar 
efter klientens uppmaningar om revisorn uppfattar att detta går emot god revisions- eller 

redovisningssed. Respondenten menar vidare att revisorn alltid kan skydda sig mot osund 
klientpress genom att modifiera revisionsberättelsen om så behövs och i vissa fall avsäga sig 

uppdraget. Slutligen förklarar respondenten att de möjliga negativa konsekvenserna som kan 

drabba en revisor som genomför en bristfällig revision, exempelvis att förlora auktorisationen 
och få yrkesförbud, är tillräckligt stora för att motivera revisorn att alltid sätta sitt oberoende i 

första rummet och därför inte brista i väsentlighetsbedömningen på grund av press från klienten. 

Angående studiens resultat att revisorer från big 4-byråer bedömer en lägre väsentlighetsnivå än 
revisorer från övriga byråer tror respondenten beror på ett ökat fokus på revisionskvalitet. Detta 

visar sig genom förfinande kvalitetssäkringssystem internt där en rad kontrollstationer har 



 
 

28 
 

införts i revisionsprocessen. Respondenten menar vidare att storleken på klientuppdrag också 

kan vara en förklarande faktor, då big 4-byråer i allmänhet har större kunder som skapar större 
press eftersom konsekvenserna vid eventuella misstag blir större.  

Övriga faktorer som respondenten tror kan påverka revisorers väsentlighetsbedömningar är det 

personliga omdömet, erfarenhet av specifika branscher och en ökad specialisering, till exempel 
för finansiella bolag. 

Slutligen tror respondenten att den ISA-standard som infördes 2011 har gett ett bättre stöd åt hur 

revisorer ska tänka och agera i allmänhet. Den innehåller mera utförliga beskrivningar och ger 
mer handgriplig vägledning än den tidigare revisionsstandarden (RS) från 2004.  
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7 Diskussion 
Syftet med denna uppsats är att förklara vilka faktorer som påverkar professionella bedömningar 
av den övergripande väsentlighetsnivån. Studien har funnit ett signifikant samband i tre av 

studiens oberoende variabler varför dessa kan antas påverka hur revisorer bedömer 
väsentlighetsnivån. Dessa faktorer är kön, revisionsbyrå samt chefspress. Studien finner dock 

inga signifikanta samband hos de oberoende variablerna erfarenhet och klientpress. 

Att manliga revisorer sätter ett högre väsentlighetstal än kvinnliga revisorer är i linje med 
resultaten från Dwyer, Gilkeson och List (2002) samt Jianakoplos och Bernasek (1998) som 

menar att män är mer villiga att ta risker än kvinnor. Detta är också i linje med hypotesens 
förväntade samband. För väsentlighetsbedömningar torde detta innebära att en revisor som är 

beredd att ta mer risker än en annan revisor också generellt kommer sätta en högre 

väsentlighetsnivå vid en revision. Detta eftersom en revision med för högt bedömd 
väsentlighetsnivå riskerar att inte upptäcka allvarliga felaktigheter jämfört med en revision med 

för lågt bedömd väsentlighetsnivå. Resultatet ger också substans för påståendet av bland annat 
Messier (1983) att en professionell väsentlighetsbedömning även beror på personliga egenskaper 

och avgörs inte enbart genom regler, standarder och riktlinjer. Med detta i beaktande bör 
resultatet vara av intresse för revisionsbyråerna när de skapar revisionsteam. För att skapa en 

mer likriktad väsentlighetsbedömning kan dessa team komponeras med en viss eftertanke på 
könsfördelningen. 

Vad gäller variabeln revisionsbyrå visar resultatet i denna studie ett negativt samband mellan big 

4-byråer och bedömd väsentlighetsnivå. Detta innebär att resultatet följer hypotesens förväntade 

samband att revisionsbyråer från big 4 generellt sätter en lägre väsentlighetsnivå än övriga 
revisionsbyråer. Resultat från Eshleman och Guos (2014) studie visar att kvaliteten på 

revisionerna är högre hos big 4-byråer, vilket också kan förklara en del av resultaten i denna 
studie. Högre revisionskvalitet innebär bland annat att allvarliga fel i större utsträckning 

uppmärksammas i revisionen och därför inte når ut till användarna av den finansiella 
informationen. För att göra detta och hålla uppe en hög kvalitet går det alltså att anta att 

revisionsbyråer inom big 4 gör en mer detaljerad och noggrann granskning, vilket innebär en 
lägre väsentlighetsnivå. Det ska dock tas i beaktande att big 4-byråerna i denna studie är något 

överrepresenterade av PwC och EY, vilket beskrivs närmare i avsnitt 5.3 och tabell 5.2.  

Att revisorer, som visar sig ha en tendens att påverkas av chefspress, sätter en lägre 
väsentlighetsnivå är något som går i linje med den formulerade mothypotesen. En förklaring till 

detta kan vara den prestationspress som enligt Dezoort, Harrison och Taylor (2006) uppstår när 

revisorn känner en ökad press från överordnade. Detta leder enligt författarna till att 
väsentlighetsbedömningen blir mer detaljerad och konservativ eftersom revisorn känner ett 

större ansvar och skyldighet att inte begå misstag. En mer detaljerad och konservativ bedömning 
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går således hand i hand med en lägre väsentlighetsnivå. Resultatet i denna studie angående 

chefspress går dock emot vår första hypotes om variabeln, vilken säger att väsentlighetsnivån 
ökar om revisorn tenderar att påverkas av chefspress. Detta innebär att denna studie inte finner 

några bevis för vad Bierstaker och Wright (2001) i sin studie kommer fram till. Bierstaker och 
Wright (2001) skriver att revisorer känner en press från överordnade att konkurrera med pris, 

vilket skulle kunna innebära en högre väsentlighetsnivå. Resultatet från vår studie finner dock 
inga bevis för att revisorer utsätts för press från överordnade att konkurrera med pris eller att de 

låter sig påverkas av just sådan press. En förklaring till detta torde vara de tydligare riktlinjerna 

som finns i dagens redovisningsstandarder. Även respondenten i den kompletterande intervjun 
som genomförts i studien diskuterade ISA och menade att den ger revisorerna ett större stöd i 

väsentlighetsbedömningen jämfört med tidigare standarder.  

Enligt tidigare studier har erfarenhet varit en faktor som kan påverka en revisors 
väsentlighetsbedömning (Carpenter & Dirsmith, 1992; Messier 1983; Krogstad, Ettenson & 

Shanteau, 1984). Resultaten från dessa studier pekar åt olika håll vad gäller om erfarenhet leder 
till en högre eller lägre bedömd väsentlighetsnivå. En tänkbar förklaring till att denna studie inte 

finner någon signifikans i variabeln erfarenhet är, precis som tidigare studier kommer fram till, 
att erfarenhet kan leda till både högre och lägre bedömd väsentlighetsnivå. Detta kan i denna 

studie bidragit till att det inte går att finna signifikans hos variabeln då svaren pekat åt olika håll. 

En annan förklaring till att variabeln erfarenhet inte visar något signifikant samband kan vara att 
införandet av ISA 2011 har bidragit till en jämnare och mer homogen väsentlighetsbedömning 

bland revisorer oavsett vilken erfarenhet de har. Vidare bör även de högre utbildningsnivåerna 
för revisorer idag beaktas samt de allt mer moderniserade revisionssystemen som används, vilket 

torde bidra till mer harmoniserade väsentlighetsbedömningar. Detta tror även respondenten i 
studiens intervju kan vara en av förklaringarna till resultatet.     

Denna studie finner heller ingen signifikans hos variabeln klientpress, varför hypotesen om att 

revisorer som tenderar att påverkas av klientpress sätter en högre väsentlighetsnivå förkastas. 
Resultatet kan därför inte stödja den tidigare studien från Svanberg & Öhman (2015) som menar 

att klientpress leder till ett försvagat oberoende hos revisorn och även en lägre revisionskvalitet. 

En förklaring till varför denna studie inte finner signifikans hos variabeln kan vara att klienternas 
önskan inte alltid är att få en så billig revision som möjligt. Klientens önskan kan istället vara att 

få en hög kvalitet på revisionen och således en bra granskning av bolaget och tillförlitliga 
finansiella rapporter. En annan förklaring skulle kunna vara att revisorer som tenderar att 

påverkas av klientpress inte generellt bedömer en högre väsentlighetsnivå, utan enbart vid de 
tillfällen de utsätts för denna press och på så sätt försvagar sitt oberoende gentemot klienten.   
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7.1 Slutsats 

Studien visar i likhet med tidigare forskning att det fortfarande finns signifikanta skillnader i 

revisorers professionella bedömning av väsentlighetsnivån. Av diskussionen ovan framgår att två 
av de faktorer som undersökts i studien och som ingår i hypotesformuleringen inte visar på något 

signifikant samband med revisorers väsentlighetsbedömning. Flera av de tidigare studierna som 
använts för att formulera hypoteser i denna uppsats är gjorda innan införandet av de senaste 

standarderna och reglerna inom revision såväl i Sverige som internationellt. Dessa kan antas ha 

bidragit till en mer harmoniserad bedömningsprocess bland svenska revisorer. Det visar sig 
också att de revisorer som ingår i denna studie i genomsnitt tar hjälp av ISA vid 

väsentlighetsbedömningar i en frekvens om 4,85 på en sjugradig skala (se tabell 6.1) där 1 är 
aldrig och 7 är alltid. Om detta är en bidragande orsak till en mer homogen bedömningsprocess 

är inget som studien kan bevisa, men det är en möjlig orsak och en intressant frågeställning till 
framtida studier.  

Att revisorer inom big 4 bedömer en lägre väsentlighetsnivå torde, med ovanstående resonemang 

i åtanke, inte ha att göra med hur ISA-standarden är formulerad eller hur den efterlevs. Det kan 
istället antas bero på vilket sätt en revisionsbyrå väljer att konkurrera, med pris eller kvalitet, där 

de stora byråerna av allt att döma valt att sätta revisionskvalitet i första hand. Detta finns det 

indikationer på i såväl denna studie som tidigare forskning. Ytterligare en förklaring till en lägre 
bedömd väsentlighetsnivå hos big 4-byråer kan vara att dessa byråer generellt arbetar med större 

uppdrag. Detta torde medför en högre risk för revisionsbyrån och revisorn om det skulle 
förekomma brister i revisionen, vilket också respondenten i studiens intervju ser som en tänkbar 

förklaring.    

Att genus visar antydan till skillnader i revisorers väsentlighetsbedömning har av allt att döma 
från tidigare forskning med riskbenägenhet att göra. Att kvinnor sätter en lägre väsentlighetsnivå 

än män innebär dock inte att den ena gör mer rätt än den andra. Detta leder diskussionen 
tillbaka till problematiseringen och Estes och Reames (1988) resonemang kring att såväl en för 

låg som för hög väsentlighetsnivå är en felaktig bedömning. Det är följaktligen här en fråga om 

att antingen erbjuda en för dyr revision eller att riskera att allvarliga felaktigheter inte 
uppmärksammas vilket påverkar de beslut som tas av användarna av de finansiella rapporterna.  

7.2 Studiens bidrag 

Det finns flertalet tidigare studier inom området väsentlighetsbedömningar som förklarar vilka 

faktorer som påverkar och leder till variationer i bedömningarna. Majoriteten av de faktorer som 
används i denna studie för att förklara variationen i väsentlighetsbedömningar har varit svåra att 

finna i forskningen inom området sedan inträdet av Sarbanes-Oxly Act 2002 och ISA 2011. Detta 

gör att denna studie bidrar med ny forskning inom ett fortfarande aktuellt område.  
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Studien bidrar med kunskap till revisionsbyråer om vilka faktorer som tenderar att påverka 

respektive inte påverka en revisors professionella bedömningar. Denna vetskap kan hjälpa till vid 
sammansättningen av revisionsteam och även bidra till att revisionsbyråer kan reducera negativ 

påverkan från dessa faktorer.  

7.3 Begränsningar 

Studiens syfte är att förklara vilka faktorer som påverkar revisorers väsentlighetsbedömning. Den 
fullständiga modell visar dock endast en förklaringsgrad på 12,5 % vilket innebär att fler faktorer 

än dem som tagits upp i denna uppsats kan förklara variationen i väsentlighetsbedömningar. 

Studien kunde därför med fördel ha inletts med ett antal explorativa intervjuer för att finna fler 
möjliga förklarande faktorer att undersöka. 

En högre svarsfrekvens på enkäten hade kunnat leda till att studien mer i detalj kunnat förklara 

hur väsentlighetsbedömningarna skiljer sig mellan olika enskilda revisionsbyråer. Mer 
bolagsspecifika faktorer och förklaringar hade därför kunnat ge ett mer detaljerat resultat för 

varje enskild revisionsbyrå vilket även torde höjt förklaringsgraden i den fullständiga modellen. 

Då studien använder sig av en kvantitativ metod har en enkätundersökning utformats för att data 
ska kunna samlas in och generaliseras på populationen. Denna metod har dock sina 

begränsningar då det är svårt att uppnå en tillräckligt hög svarsfrekvens för att på ett säkert sätt 
kunna förlita sig på resultatet. En svarsfrekvens på drygt 300 fullständiga svar skulle ge studien 

mer reliabilitet, vilket gör att resultatet från denna undersökning ska tolkas med försiktighet. För 
att öka validitet och reliabiliteten i studien genomfördes en kompletterande intervju med en 

revisor som har lång erfarenhet som auktoriserad revisor på en Big 4-byrå. För att öka 

reliabiliteten ytterligare hade fler intervjuer kunnat genomföras med förslagsvis revisorer från 
mindre byråer, något som inte var möjligt på grund av studiens begränsade tidsramar.  

I studien har en omfattande bortfallsanalys genomförts (se avsnitt 5.4.3). Denna visar en viss 

snedfördelning av en rad faktorer mellan enkätens respondenter och de som inte svarat på 
enkäten. Detta leder till begränsningar i studiens resultat och att de slutsatser som baseras på 

detta. 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Gällande vidare forskning finns ett flertal intressanta områden att fokusera på. Ett område som 
skulle behöva en mer genomgripande forskning är den roll ISA har haft för harmoniseringen av 

professionella bedömningar sedan införandet år 2011. Detta då det genom denna studie visat sig 

att ISA är en standard revisorerna använder relativt frekvent vid väsentlighetsbedömningar. 
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Då studien kommit fram till att byråstorlek, kön och chefspress kan påverkar revisorers 

väsentlighetsbedömning skulle ytterligare forskning kunna göras på byråkulturella och 
personlighetsmässiga faktorer. Dessa skulle med fördel kunna studeras med ett kvalitativt 

tillvägagångsätt, i form av ett större fokus på intervjuer, för att mer i detalj söka att förklara vilka 
bakomliggande faktorer som orsakar denna påverkan. 

Vidare skulle framtida forskning som har tillgång till mer resurser av tid och pengar kunna 

fokusera på att höja svarsfrekvensen från revisionsbyråer, vilket skulle leda till att 
väsentlighetsbedömningarna kan jämföras mellan varje enskild byrå. Detta är något denna studie 

inte kunnat göra på grund av för låg svarsfrekvens från ett flertal revisionsbyråer. 

Då vår fullständiga modell har en förklaringsgrad på 12,5 % vore det också av intresse att finna 
fler variabler som förklarar differenser i väsentlighetsbedömningen och hur dessa inverkar på 

den. Ett exempel på en annan förklaringsfaktor är revisorers mer specifika erfarenheter de fått av 
olika branscher eller utbildningar, vilket framkom under studiens kompletterande intervju. 
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Bilaga 1: Följebrev till enkät 
Hej! 

Hur skiljer sig dina professionella bedömningar av väsentlighetsnivån i jämförelse med andra 
revisorer? 

ISA 320 innehåller bland annat direktiv för hur revisorer ska bedöma väsentlighetsnivån vid en 
revison. Hur efterlevs denna standard bland auktoriserade revisorer och hur stor påverkan har 
faktorer som till exempel organisationskultur och personliga egenskaper hos revisorn?  

Vi är två studenter från Linköpings universitet som just nu skriver en magisteruppsats inom 
ämnet revision. I denna studie ämnar vi att undersöka vilka faktorer som påverkar revisorers 
professionella bedömning av väsentlighetsnivån i planeringsfasen av en revision. Det vore 
därmed intressant och till stor hjälp att få använda oss av Er professionella bedömning i denna 
forskning. 

Vi har för avsikt att med hjälp av en enkätundersökning samla in data och vår förhoppning är att 
Ni vill ställa upp som respondent. Ert deltagande är frivilligt och svaren behandlas givetvis 
konfidentiellt, där endast vi som uppsatsförfattare kommer ha tillgång till Era svar.  

Enkäten består av nio frågor, tar cirka 10 minuter att besvara och har blivit testad och godkänd 
av en auktoriserad revisor. 

Vi som uppsatsförfattare är beroende av Era svar för att kunna färdigställa vår studie, varför vi 
vore ytterst tacksamma om Ni väljer att medverka. Klicka på länken nedan för att påbörja 
enkäten. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Sebastian Stålbrand & Anton Undevall     
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Bilaga 2: Enkät 
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Bilaga 3: Statistisk bortfallsanalys 
Tabell 9.1 Logistisk regression (Bortfallsanalys) 
  B SE (b) 
Kön 

     Man = 1 0,362* 0,191 
Stl.byrå 

     Big 4 = 1 −,673*** 0,185 
Ålder −0,028*** 0,008 
Constant −1,651*** 0,417 
† Korrelationen är signifikant på en nivå om 0,10 (2-tailed) 
* Korrelationen är signifikant på en nivå om 0,05 (2-tailed) 
** Korrelationen är signifikant på en nivå om 0,01 (2-tailed) 
*** Korrelationen är signifikant på en nivå om 0,001 (2-tailed) 

 

Bilaga 4: Kolmogorov-Smirnov-test 
Tabell 9.2 Kolmogorov–Smirnova-test (Normalfördelningstest)  

  Stat. df Sig. 
Ostandardiserad residual 0,063 150 0,2 

 


