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1. Inledning 

Inledningsvis presenteras bakgrunden till varför revisorer har en viktig roll i samhället 

samt en introduktion till uppsatsens mest centrala begrepp risk, väsentlighet samt 

tidsbudgetpress, som alla är betydelsefulla i revisorns arbete. Vidare presenteras möjliga 

faktorer som påverkar revisorns bedömningar av de centrala begreppen. Därefter 

förklaras relevansen i det valda ämnet och till sist presenteras studiens syfte och 

frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle sker förändringar snabbt vilket påverkar både individer och 

organisationer. Ekonomiska beslut fattade av olika intressenter, exempelvis investerare, 

kräver trovärdiga grunder (Lindsey, 2016). Flertalet faktorer såsom etik, hållbarhetsmål 

och företags räkenskaper påverkar besluten där bland annat företagens årsredovisningar 

grundar investerarnas trovärdighetsbedömningar (Corvellec & Holmberg, 2004). För att 

stärka trovärdigheten i ett företags finansiella rapporter har den externa revisorn i uppgift 

att granska årsredovisningarna i sitt arbete. Vid granskningen kan årsredovisningarna 

först godkännas när de inte innehåller några väsentliga fel (Carrington, 2014).  

  

Oavsett om revisorerna arbetar på en större eller mindre revisionsbyrå, med egna rutiner, 

finns flera tydliga lagar och regler som måste följas vid granskningen av 

årsredovisningarna. Vid utförandet av revisionen ligger bland annat ramverket 

International Standards on Auditing (ISA) som grund, utgiven av International 

Federation of Accountants (IFAC). ISA är en revisionsstandard som är uppdelad efter de 

olika delarna i revisionsprocessen (FAR, 2020a). Revisionsprocessen innefattar en 

planeringsfas, en genomförandefas och en slutförandefas. Planeringsfasen anses vara av 

stor vikt för att kunna följa god revisionssed (Carrington, 2014). God revisionssed innebär 

att revisorn granskar företagets räkenskaper och företagets styrelse på ett sådant sätt att 

väsentliga fel och förhållanden kopplade till risk ska kunna minimeras (Aktiebolagslag 

[ABL], SFS 2005:551; Revisorsinspektionen, 2020; Sveriges Riksdag, 2020). I 

planeringsfasen ska bedömningar om risk och väsentlighet göras utifrån varje enskilt 

företag för att minimera risken för väsentliga fel i företagens finansiella rapporter. 

Kartläggningen av möjliga risker sker genom revisorns insamling av relevant 
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information, så kallade revisionsbevis, för att revisorn sedan ska kunna bedöma företagets 

olika risker (Carrington, 2014). Planeringen kan se olika ut från revisor till revisor, där 

personlig bakgrund och erfarenhet är några faktorer som kan påverka risk- och 

väsentlighetsbesluten (Cahan & Sun, 2015). 

  

Den personliga bakgrunden påverkar hur individer beter sig i olika sammanhang och 

består till stor del av moraliska bedömningar. Bedömningarna kan yttra sig i vad individen 

anser vara rätt eller fel i olika situationer. De moraliska bedömningarna påverkar även en 

stor del av individens identitet och hur denne agerar i olika sammanhang (Corvellec & 

Holmberg, 2004). Cahan och Sun (2015) beskriver hur andra beteendestudier visat att 

erfarna revisorer både har större kunskap och en mer utvecklad minnesstruktur vilka 

oerfarna revisorer saknar. Revisorns kunskapsstruktur påverkar även riktlinjer kring hur 

information som samlats in under en revision identifieras och senare bedöms som 

väsentliga eller ej. Således leder både moral och erfarenhet till mer exakta bedömningar 

gällande risk och väsentlighet (Cahan & Sun, 2015).  

  

Förutom de personliga faktorerna påverkas revisorns beslut och bedömningar även av 

faktorer utifrån. En sådan faktor kan vara begreppet tidspress, som innehåller både 

tidsbudgetpress och tidsdeadlinepress (Sayed Hussin, Iskandar, Saleh, & Jaffar, 2017). 

Tidsbudgetpress handlar om att den budgeterade tiden inte är tillräcklig medan 

tidsdeadlinepress är den press som skapas när en uppgift ska vara klar inom en orimlig 

tid (Margheim, Kelley, & Pattison, 2005). Tidsbudgetpressen har visat sig vara ett ytterst 

relevant begrepp inom revision då tidigare studier visat resultat på att det är en av de mest 

påverkande faktorerna till stress inom revisionsyrket (Broberg, Tagesson, Argento, 

Gyllengahm, & Mårtensson, 2017; Sayed Hussin et al., 2017; Yustyna & Gonadi, 2019).  

  

1.2 Problematisering  

Det finns mycket forskning kring de olika ämnena tidsbudgetpress, revisionsrisk och 

väsentlighet samt sambandet mellan dem (Gundry & Liyanarachchi, 2007; Rose, 2007). 

Flera av de tidigare studierna analyserar just sambandet mellan snäv tidsbudget och ökad 

risk samt en ökning av väsentliga fel (Broberg et al., 2017; Cahan & Sun, 2015; Sayed 

Hussin et al., 2017). Vidare påvisas ett starkt samband mellan faktorerna och att de 

således i många sammanhang påverkar varandra. Studierna visar att tidspress är den 
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huvudsakliga faktor som kompromissar med revisionens utförande och kvalitet genom 

att påverka både revisorns effektivitet och stress (Coram, Ng, & Woodliff, 2003; Sayed 

Hussin et al., 2017). 

  

Tidspress definieras som att det finns en, mer eller mindre, snäv deadline för att fatta 

beslut som eventuellt kan få monetära konsekvenser. Tidspressen förhindrar en grundlig 

och mer djupgående hantering av den information individen, här revisorn, har att tillgå. 

Hindret kan resultera i closing of the mind, vilket innebär att individer slutar överväga 

viktiga aspekter och flera relevanta alternativ (Kocher & Sutter, 2006).  

  

Tidspress uppkommer när individen antingen har för få timmar att utföra ett arbete, en så 

kallad snäv tidsbudget, eller när arbetets deadline ligger för nära i tiden. En av alla 

konsekvenser som kommer av snäv tidsbudget är de så kallade premature sign offs 

(Gundry, 2006). Begreppet premature sign offs betyder att ett visst steg i 

revisionsprocessen markeras som färdigställt utan att arbetet har utförts (Soobaroyen & 

Chengabroyan, 2006). Premature sign offs blir ett problem främst då det påverkar 

kvaliteten på revisionen, vilket senare kan komma att öka både risken och de väsentliga 

felen i en revision. Tidigare studier visar även att sambandet, premature sign offs och 

ökad risk och väsentlighet, leder i motsatt riktning genom att revisionsrisk, väsentlighet 

och kvalitetskontroll påverkar uppkomsten av just premature sign offs och inte bara 

tvärtom (Safriliana, Boreel, & Indah, 2016). 

  

Det finns även andra studier kring hur revisorns erfarenhet och personliga egenskaper 

som kön och ålder påverkar risken för väsentliga fel (Broberg et al., 2017; Cahan & Sun, 

2015; Sayed Hussin et al., 2017). Den främsta anledningen till att de tidigare studerade 

faktorerna är välstuderade är på grund av deras höga relevans. Erfarenheten är den faktor 

som visat sig påverka revisorns bedömning och sambandet mellan tidsbudget och ökad 

risk och väsentlighet mest i de flesta fall. Att åldern sedan är en av de mest väsentliga 

faktorerna förklaras genom att ålder och erfarenhet i största mån, med vissa undantag, 

hänger samman (Cahan & Sun, 2015). Faktorn kön är en oberoende variabel i relation till 

ålder och erfarenhet och har blivit välstuderad eftersom det finns bevis på att män och 

kvinnor har olika egenskaper, vilket i sin tur kan påverka en revisors bedömningar. 
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Exempelvis finns det studier som visar att män är mer riskbenägna än vad kvinnor 

vanligtvis är (Eagly & Carli, 2003).  

  

Dock återfinns inte någon tidigare forskning kring samband mellan faktorer utöver 

erfarenhet, ålder och kön, som eventuellt kan påverka och förändra det förväntade 

resultatet på sambandet mellan ökad risk och väsentlighet och tidsbudget, och kommer 

därför vara fokus i studien. Även om de outforskade ytterligare faktorerna, som är hittade 

men inte utforskade, kan ses som mindre centrala anses ändå studier på dessa faktorer 

viktiga för en förståelse till avvikande resultat. De outforskade faktorerna som studeras i 

studien är revisionsbyrån, som studeras i faktorerna byråtillhörighet samt byråns 

formaliseringsgrad, och klienten med dess interna kontroll. Faktorerna benämns som 

hittade och ej utforskade då de ej använts som faktorer i tidigare forskning likt vår studie, 

i koppling till revisorn och dess bedömningar kring risk och väsentlighet. Faktorerna är 

således ej ”påhittade” utan har studerats tidigare, dock i relation till andra ämnen som ej 

är anpassningsbara i den här studien (Ashbaugh-Skaife, Collins och Kinney-Jr, 2007; 

Brennan & Kelley, 2006; Eriksson & Stenlund, 2014).  

 

De avvikande resultaten gällande bedömningar kan handla om att revisorer med samma 

information om en specifik klient väljer att bedöma risk och väsentlighet olika (Porter, 

Simon, & Hatherly, 2008). Vad som kan påverka de avvikande bedömningarna är det 

som den här uppsatsen kommer att behandla och studera för att fylla ett outforskat 

område. Genom att fylla det outforskade området önskar studien kunna bidra med 

skapandet av en bredare förståelse till varför det finns skillnader i revisorers bedömning 

kring risk och väsentlighet i samband med påverkan av andra faktorer än de mest 

väsentliga, erfarenhet, ålder och kön, och när revisorn är utsatt för tidspress. Även om de 

redan nämnda faktorerna, erfarenhet, ålder och kön, är studerade i relation till risk och 

väsentlighet kommer även de faktorerna att undersökas som en kontroll. Erfarenhet är en 

faktor som är intressant att studera då erfarenhet är ett brett begrepp som kan tolkas på 

olika sätt (Cahan & Sun, 2015; Eagly & Chaiken, 2005; Payne & Ramsay, 2005).  På 

grund av att begreppet är tolkningsbart studeras erfarenhet ur tre perspektiv, befattning, 

antal år inom branschen samt antal år med auktorisation. Studien kan förhoppningsvis 

komplettera redan existerande forskning genom att hitta faktorer som kan försvaga det 

starka sambandet mellan tidsbudgetspress och ökad risk och väsentlighet. På så sätt kan 
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revisionsbyråerna utveckla verktyg för att eliminera några av de negativa effekterna som 

tidsbudgetpress har på revisionen och revisorerna. Ämnet anses därför relevant och 

intressant då det som tidigare nämnts förekommer tidspress i revisionsyrket som bland 

annat påverkar revisorns stressnivå (Coram, Ng, & Woodliff, 2003; Sayed Hussin et al., 

2017). Risk och väsentlighet har löpande under utbildningen benämnts som centrala 

begrepp i en revisors arbete, och då vi kommer att arbeta i branschen efter examen anser 

vi att ämnet är högst relevant ämnet för oss. 

  

Sammanfattningsvis kan det genom de tidigare studierna som visar på både personliga 

och yttre faktorers påverkan vid revisorers bedömning av ökad risk och väsentlighet 

förklara den här studiens omfattning av båda aspekterna i relation till tidsbudgetpress. 

Tidsbudgetpress är således den tidspress som studien behandlar, därmed utesluts 

tidsdeadlinepress. Det identifierade outforskade området kommer således behandlas i den 

här uppsatsen, samt analyseras för att önska identifiera samband mellan faktorerna och 

bedömningarna samt styrkan av sambandet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka både tidigare beforskade och nya faktorer som 

påverkar revisorns bedömning av revisionsrisk, väsentlighetsnivå samt bedömning av 

risk- och väsentlighetsnivå under tidsbudgetpress. Målet är att analysera styrkan av 

sambanden som föreligger mellan faktorerna och bedömningarna. 

 

1.4 Frågeställning 

Vilka av de tidigare beforskade och de nya faktorerna som påverkar revisorers bedömning 

av revisionsrisk, väsentlighetsnivån och risk- och väsentlighetsnivån under 

tidsbudgetpress? 

 

  



 

6 

2. Institutionalia 

I följande avsnitt kommer det förklaras mer om normer och riktlinjer för revisorer, 

utgivna av beslutsfattare. En förklaring av den goda revisionsseden som måste följas av 

revisorer under arbetet med en revision, följs av en presentation av några för studien 

relevanta ISA-standarder. Som avslutning kommer de utvalda standarderna 

sammanfattas i en tabell. 

  

2.1 Standarder att följa som revisor 

Revisionsuppdrag och dess processer vid genomförandet kan variera mycket mellan 

revisorer och revisionsbyråer. Det finns dock normer, standarder, rekommendationer och 

uttalanden som en revisor måste följa för att revisionen kan anses blivit utförd enligt god 

revisionssed. Den internationella standard som tidigare nämnts, som måste följas, heter 

International Standards on Auditing (ISA). ISA ges ut av International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) som är ett oberoende utskott till International 

Federation of Accounts (IFAC). ISA är en samling regler som revisorerna måste rätta sig 

efter. En annan standardsättare som revisorerna måste förhålla sig till är FAR, 

branschorganisationen för revisorer, som bland annat ger rekommendationer och 

utbildningar (FAR, 2020b). Om revisorerna kommer i strid med lagen genom att följa 

ovan nämnda riktlinjer går dock lagen före (Carrington, 2014; Moberg, Valentin, & 

Åkersten, 2014). 

  

2.2 God revisionssed 

Den goda revisionsseden styr revisorns verksamhet, och bestäms i domstol 

(Aktiebolagslagen [ABL], SFS 2005:551; FAR, 2020a; Revisorsinspektionen, 2020; 

Sveriges Riksdag, 2020). Den goda revisionsseden kan förklaras genom att lagstiftarna 

låter revisionsorganisationerna själva utveckla den goda seden, dels genom 

rekommendationer, dels genom uttalanden. De främsta revisionsorganisationerna är 

IFAC och FAR. Tillsynsorganet Revisorsinspektionen har dock getts tolkningsföreträde 

gällande innehållet, och det är som tidigare nämnts domstolen som avgör innehållet i 

slutändan. Den goda revisionsseden baseras även den på de internationella standarderna 

ISA som utges av IFAC (Moberg et al., 2014).  
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I planeringsfasen inom internationella standarder innebär exempelvis god revisionssed att 

revisorn ska göra en bedömning av varje enskilt företag om de kan accepteras som klient, 

respektive om ett pågående uppdrag inte kan behållas när skäl för det uppkommit. 

Rekommendationen från IAASB, där detta återfinns, kallas ISQC 1 Kvalitetskontroll för 

revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter 

samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster, och innebär att 

kvalitetskontrollfrågor behandlas (Carrington, 2014).  

  

2.3 International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1) 

ISCQ 1 är, som nämnts i föregående stycke, en internationell standard för 

kvalitetskontroll. ISCQ 1 behandlar antagande eller uppsägning av uppdrag i koppling till 

att revisorn inte ska riskera kvaliteten på revisionen. Revisionsrisken ska hålla sig inom 

den planerade nivån, så att revisorn fortsatt kan känna sig komfortabel (Carrington, 2014; 

FAR, 2020a). 

  

2.4 International Standards on Auditing (ISA) 

ISA är en internationell standard som är uppbyggd att följa och ge vägledning åt revisorer 

i alla revisionens delar gällande de finansiella rapporterna, från planeringen av 

revisionsuppdraget, vidare i genomförandefasen, till slutförandefasen (Carrington, 2014; 

FAR, 2020a).  

  

2.4.1 ISA 200 

Standarden ISA 200 benämns som följande: Den oberoende revisorns övergripande mål 

samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing, och innefattar 

det övergripande ansvaret som en oberoende extern revisor har vid genomförandet av en 

revision av finansiella rapporter. Ansvaret för den oberoende externa revisorn innefattar 

dels revisorns allmänna ansvar att följa ISA, dels ansvaret mot användarna av de 

finansiella rapporterna. Målet för revisorn är att på en rimlig nivå kunna uttala sig om att 

de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga fel, oavsett om felen uppkommit 

genom oegentligheter eller av misstag (FAR, 2020a). 
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2.4.2 ISA 315 

Standarden ISA 315 benämns som följande: Identifiera och bedöma riskerna för 

väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö, och innefattar revisorns 

ansvar i att just identifiera och bedöma riskerna för varje enskilt företag. Även här ska 

revisorn kunna göra en bedömning av att företagets finansiella rapporter är fria från 

väsentliga fel. Revisorn måste ta företagets interna kontroller i beaktning, samtidigt som 

revisorn även måste sätta sig in i företagets verksamhet, bransch och miljö. Faktorerna 

varierar stort mellan varje enskilt företag och kan således påverka risken för väsentliga 

fel (FAR, 2020a). 

  

2.4.3 ISA 320 

Standarden ISA 320 benämns som följande: Väsentlighet vid planering och utförande av 

en revision, och innebär att revisorn ska fastställa en väsentlighetsnivå, gällande 

eventuella fel, för de finansiella rapporterna. Vid planering och utförande av revisionen 

ska revisorn ha som mål att tillämpa begreppet väsentlighet på ett korrekt sätt. Revisorn 

ska, med hänsyn till varje enskilt företag, fastställa en väsentlighetsnivå för de finansiella 

rapporterna med beaktande för att risk för väsentliga fel ska minimeras. Den främsta 

anledningen till beaktandet är att användare av rapporterna inte ska påverkas av de 

eventuella felen i sina ekonomiska beslut (FAR, 2020a).  

  

2.5 Summering 

Övergripande innefattar samtliga ovanstående standarder att revisorn i slutet av 

revisionen ska kunna uttala sig huruvida de finansiella rapporterna kan anses vara inom 

ramarna gällande väsentliga avseenden, och vara fria från väsentliga fel. Väsentliga fel 

avser både de som kan förklaras genom oegentligheter och de som anses uppkomna 

genom misstag. Revisorn ska förutom uttalandet även kunna lämna en rapport, avseende 

de finansiella rapporterna, angående sina observationer i enlighet med ISA (FAR, 2020b). 

  

  



 

9 

Tabell 1. Sammanfattning av ISA 

 

 

Genom att granska ett företags finansiella rapporter enligt god revisionssed och genom 

att efterfölja ISA, anses Sveriges revisionslagstiftnings krav på granskning av bokföring 

uppfyllda. Standarden ska dock användas som en grundläggande princip, eftersom det i 

praktiken inte är möjligt att utforma endast en standard som innefattar alla situationer en 

revisor kan mötas av i sitt arbete (FAR, 2020a). 

  

  



 

10 

3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer en presentation av den valda teorin att göras innan tidigare 

forskning presenteras kring begreppen risk, väsentlighet, tidspress och påverkande 

faktorer vilka är revisorns erfarenhet, personliga egenskaper, revisionsbyrån samt 

klienten. Presentationen av teorin och tidigare forskning inom varje avsnitt av de 

påverkande faktorerna leder sedan till utformandet av fyra hypoteser. 

  

3.1 Teori 

Då syftet med studien är att undersöka hur både tidigare beforskade och nya faktorer kan 

påverka revisorns bedömning av risk- och väsentlighet vid utförandet av en revision samt 

vid tidsbudgetpress, anses agentteorin vara den teori som lämpar sig bäst för att skapa en 

tydligare och bättre förståelse för studien. Agoglia, Hatfield och Lambert (2015) har testat 

huruvida teorin kan användas som ett ramverk vid en studie om revisorns arbete, sett 

utifrån tidsrapportering. Forskarnas resultat går i linje med agentteorin, av Jensen och 

Meckling (1976), som är en förutsägande teori som fokuserar på relationen mellan 

principaler och agenter. Agentrelationen kan förklaras genom ett kontrakt där principalen, 

företagsägaren, sysselsätter agenten, företagsledaren, för att utföra tjänster åt denne, som 

bland annat innefattar delegering av beslutsfattande ansvar till agenten. Relationen är 

baserad på ett eller flera kontrakt, främst på grund av informationsasymmetri. 

Informationsasymmetri innebär att företagsledaren ofta vet mer än ägaren, då denne 

löpande är verksam i företaget. Även incitamentsproblem är en stor del av kärnan i 

agentteorin. Företagsägaren antar att företagsledaren har självintressen, och kan med 

hjälp av kontrakten begränsa företagsledarens potentiella opportunistiska beteenden 

(Deegan & Unerman, 2011). Valet att endast använda en teori gjordes då flera andra 

prövade vetenskapliga teorier inte ansågs kunna appliceras på vinklingen av studien då 

teorierna som uteslutits avser företag i sig och inte revisorn som individ. 

  

Kontrakt som företag har är även till för att reducera den så kallade agentkostnaden. 

Agentkostnader uppstår från intressekonflikter och olika osäkerheter som kan uppstå i 

verksamheten. Agentkonstnaderna delas upp i tre delar, där den första är bonding cost, 

den andra är monitoring cost och den sista benämns som residual loss. I studien är det 

monitoring cost som är intressant, då kostnaden kan handla om att revisorn kontrollerar 
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att företagsledaren har skött sitt jobb enligt avtalen med företagsägaren. Kontrollen kan 

exempelvis ske genom en revision. 

  

För att förtydliga revisorns roll i agentteorin kan revisorn i studiens fall således ses som 

en agentkostnad. I figur 1, Agentteorin, förklaras sambandet med hjälp av en 

egenutformad figur. Både företagsägaren och företagsledaren önskar att minimera 

agentkostnader, vilket kan leda till att revisorerna sätts i tidsbudgetpress. Eftersom 

revisionsbyråerna inte vill tappa klienter, samtidigt som klienterna pressar ner 

kostnaderna är det antalet budgeterade timmar som står i fokus (Deegan & Unerman, 

2011). Resultatet av Agoglia et al. (2015) går i linje med ovan resonemang då klienten 

visades ha en påverkan på utvärderingen av revisorernas arbete.  

 

För att en revision ska ha förutsättningarna för att anses korrekt, fullständig, samt följa 

god revisionssed, krävs det att revisionen har god kvalitet som i sin tur kräver ett visst 

antal timmar vid utförandet (Revisorsinspektionen, 2020). Ett uppkommande problem 

blir att revisionsbyråer budgeterar mer tid för revisionen för att öka kvaliteten vilket leder 

till att kostnaderna ökar för revisionsbyråerna, vilket även resulterar i högre avgifter för 

klienterna. Problemet resulterar i en konflikt eftersom klienterna vill pressa ner priserna 

samtidigt som revisionen måste hålla en viss kvalitet (Broberg et al., 2017).  Om det ändå 

slutar med en alltför snäv tidsbudget finns det större risk för premature sign offs. Ett 

exempel på premature sign offs kan vara att revisorn inte testar poster som anses 

besvärliga eller genom att acceptera tveksamma revisionsbevis för att hålla ner antalet 

timmar (Soobaroyen & Chengabroyan, 2006). 

 



 

12 

  

Figur 1.  Agentteorin, med revisorn som agentkostnad (Egenutformad figur) 

  

Agentteorin kommer vidare att ligga till grund för konstruerandet av hypoteserna som 

senare ska underlätta besvarandet av frågeställningen, men även löpande vara stöd genom 

analyserna av insamlad data. 

  

3.2 Risk och väsentlighet 

Enligt ISA 200, som behandlades i tidigare kapitel, är revisorns mål vid en revision att 

kunna utföra följande punkter: 

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

väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på felaktigheter eller på fel, och 

därigenom kunna uttala sig om huruvida de finansiella rapporterna, i alla 

väsentliga hänseenden, har upprättats enligt ett tillämpligt ramverk för finansiell 

rapportering, och   

• att uttala sig om de finansiella rapporterna, och kommunicera enligt kraven i ISA, 

enligt sina iakttagelser (p. 11). 

  

Revisorn ska även under hela revisionen och dess olika faser ta hänsyn till risk- och 

väsentlighetsbedömningar i ett företags finansiella rapporter. De olika faserna kan delas 

upp i tre (Carrington, 2014), där den första är planeringsfasen, som tidigare gåtts igenom, 

där risk och väsentlighet fastställs. Den andra är genomförandefasen där risk och 

väsentlighet revideras för att revisorn i slutfasen ska kunna fastställa den slutliga nivån 
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som ligger till grund för revisorns uttalande i revisionsberättelsen (Porter et al., 2008). I 

den egenskapade figuren nedan (figur 2) visas de tre faserna samt att bedömning av risk 

och väsentlighet sker i alla tre faser.  

 

 

Figur 2. De tre faserna i revisionen (Egenutformad figur) 

  

Anledningen till att revisorn ska bedöma nivå på risk och väsentlighet, genom alla faser, 

handlar till stor del om att revisorn orimligt kan gå igenom alla transaktioner och poster 

som kan innehålla fel eller avvikelser under en revision. På grund av behovet av en 

begränsning måste revisorn sätta en acceptabel nivå. För att revisorn ska kunna uttala sig 

om företagsledningens påståenden måste revisorn antingen skapa eller samla in så kallade 

revisionsbevis. Revisionsbevis kan förklaras genom den information som revisorn 

använder till grund för att sedan kunna dra slutsatser kring de olika områdena och 

frågeställningarna som ska besvaras. Revisionsbevis måste sållas och endast de bevis som 

är relevanta i varje fråga används. Bevisen kan vara kvalitativt eller kvantitativt 

tillräckliga. Ett kvalitativt tillräckligt revisionsbevis kan anses vara ett säkert 

revisionsbevis i sig och kan vara ett avtal. Kvantitativa revisionsbevis kan vara 

stickprovsgranskningar av ett flertal fakturor. Hur mycket en revisor måste granska är 

olika från företag till företag (Carrington, 2014).  

  

3.2.1 Risk 

Definitionen av risk enligt ISA 315 är följande: 

• Revisorns mål är att identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter, 

vare sig felen beror på oegentligheter eller misstag, på rapport- och 

påståendenivåerna genom att förstå företaget och dess miljö, inklusive företagets 

interna kontroll, för att skapa en grund för utformning och utförande av åtgärder 

med anledning av de bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter (p.3) 

  



 

14 

Risk har en nära koppling till begreppet väsentlighet då de bedömningar revisorn tar kring 

väsentligheten har en direkt påverkan på den risk som revisorn tar. En högre 

väsentlighetsnivå leder till att granskningsåtgärderna kan minska, vilket gör revisionen 

mer effektiv. Genom en mer effektiv revision minskar risken för felaktiga uttalanden och 

den så kallade revisionsrisken blir således lägre (Carrington, 2014).  

  

Risknivån är relaterad till hur mycket arbete varje enskild revisor är redo att göra. När 

risknivån är kopplad till revision används begreppet revisionsrisk (AR, audit risk) (Seidel, 

2017). Revisionsrisken definieras som risken att revisorn avger ett okvalificerat omdöme 

gällande klientens finansiella rapporter när de innehåller väsentliga fel (Cassell, Drake, 

& Rasmussen, 2011), eller kortare sagt sannolikheten för revisionsfel (Ohta, 2008). 

Revisionsrisken brukar delas upp i tre olika komponenter, varav två: inneboende risk och 

kontrollrisk, revisorn inte kan påverka. Den tredje och sista är upptäcktsrisken vilken 

revisorn kan påverka genom sina egna bedömningar och beslut. Sambandet mellan de tre 

olika risktyperna beskrivs genom formeln i Figur 3 (Carrington, 2014). Enligt formeln är 

inneboende risk och kontrollrisk oberoende, även om de i praktiken har en stark koppling 

(Seidel, 2017). 

 

Figur 3. Formel för revisionsrisk (Carrington, 2014) 

  

Inneboende risk (IR, inherent risk) är bara en del av de värderingar som en revisor måste 

göra för att planera ett revisionsuppdrag. Inneboende risk kan förklaras som risken att det 

finns fel i företagets egen redovisning (Carrington, 2014). Revisorn gör riskbedömningen 

genom att samla ihop information kring de faktorer som påverkar den inneboende risken, 

vilket enligt ISA 315 kan vara karaktären av klientens verksamhet, bransch och miljö. 

Informationen kan även vara i förhållande till klientens egen kunskap om 

redovisningsstandarder samt ledningens integritet (Monroe & Ng, 2000).  

  

Kontrollrisk (CR, control risk) handlar om företagets interna kontroll, vilket handlar om 

hur företagsledningen planerar att uppnå sina mål genom olika riktlinjer och rutiner samt 

hur effektivt det sköts (Carrington, 2014). Kontrollrisk definieras dessutom som risken 
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att den interna kontrollen ej lyckas förhindra väsentliga fel samt att felen ej förhindras i 

rätt tid. En bra internkontroll resulterar i lägre risk och tvärtom. Dock kan risken aldrig 

vara noll eftersom alla system har sina begränsningar (Porter et al., 2008). Bedömningen 

av klientens interna kontroller är en väsentlig del i revisionsplaneringen och är därav en 

viktig del av revisionsrisken (Ohta, 2008). 

  

Som nämndes tidigare har inneboende risk och kontrollrisk en koppling till varandra. 

Exempelvis är ett företag med en större inneboende risk mer benägna att investera i ett 

starkt system för den interna kontrollen, än ett företag med lägre inneboende risk (Seidel, 

2017). På så sätt brukar inneboende risk och kontrollrisk bedömas som en gemensam risk 

och benämns ibland som kombinationsrisk (Eklöv-Alander, 2019). 

 

Den tredje och för revisorn mest betydande risken är upptäcktsrisken (DR, detection risk), 

då en revisors misslyckande att upptäcka en risk för väsentliga felaktigheter påverkar hela 

revisionsyrket negativt (Sayed Hussin et al., 2017). Upptäcktsrisken handlar således om 

att revisorn inte kommer att hitta väsentliga fel trots åtgärder för att minska 

revisionsrisken till en acceptabel nivå, vilken aldrig kommer vara noll. Upptäcktsrisken 

ökar om revisorn har lägre kompetens och omsorg kring arbetsprocessen, och 

upptäcktsrisken är även beroende av hur mycket revisorn själv kan tolerera (Carrington, 

2014). Revisorns oförmåga att fastställa riskerna har blivit ett problem i samhället då de 

flesta företagsbedrägerier upptäcks genom granskning av de finansiella rapporterna 

(Sayed Hussin et al., 2017).  

  

I praktiken fastställer revisorn en lämplig nivå på upptäcktsrisken med hjälp av en 

övergripande bedömning av risken för väsentliga fel gällande verksamheten och dess 

finansiella rapportering (Seidel, 2017). Som figuren (figur 4) nedan visar kan revisorn 

reglera upptäcktsrisken efter nivån på inneboende- samt kontrollrisken för att nå en 

önskad nivå på revisionsrisken. Enligt Jiang och Son (2015) kan upptäcktsrisken i sin tur 

sänkas genom att revisorn ökar antalet av de grundläggande testerna.  
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Figur 4. Formel för upptäcktsrisk (Carrington, 2014) 

  

Det finns som sagt ingen exakt nivå för bedömningarna utan de baseras på revisorns 

professionella bedömning. När bedömningen är gjord baserar revisorn sedan den 

acceptabla revisionsrisken på framtida användares reaktion av ett potentiellt fel 

(Carrington, 2014).   

 

3.2.2 Väsentlighet 

ISA 320 definierar väsentlighet på följande sätt: 

• felaktigheter, även utelämnanden, betraktas som väsentliga om de enskilt eller 

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 

fattar med grund i de finansiella rapporterna,   

• bedömningar av väsentlighet görs mot bakgrund av övriga omständigheter och 

påverkas av en felaktighets storlek eller karaktär, eller en kombination av båda, 

och 

• bedömningar av frågor som är väsentliga för användare av de finansiella 

rapporterna bygger på ett beaktande av vad som är gemensamma behov av 

finansiell information hos användare som grupp. Den möjliga effekten av 

felaktigheter för vissa enskilda användare, vars behov kan variera stort, betraktas 

inte (p. 2). 

  

Väsentlighet har under lång tid varit ett betydande begrepp inom redovisning och revision 

då Financial Accounting Standards Board (FASB) tidigt utfärdade rekommendationer 

relaterat till just väsentlighet (Messier, Martinov-Bennie, & Eilifsen, 2005). En förklaring 

till punkterna från ISA ovan är att en bedömning av vad som är väsentligt beror på 

revisorns professionella och yrkesmässiga bedömning. Bedömningarna påverkas bland 

annat av de troliga kommande användarna av de slutgiltiga finansiella rapporterna. Vid 

bedömning bör revisorn ta hänsyn till både belopp och art på den post som granskas för 

att undvika väsentliga fel (Martinov & Roebuck, 1998). Under senare år har fler 

tillsynsmyndigheter och standardsutvecklare utfärdat standarder och råd gällande just 

väsentlighet. En av alla nya standarder rör bedömning av väsentlighet och att revisorer 
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inte längre enbart ska lita på de kvantitativa mätningarna, de finansiella rapporterna, utan 

även väva in de kvalitativa faktorerna för att finna en acceptabel väsentlighetsnivå. 

Exempel på de kvalitativa faktorerna är revisorns personliga egenskaper som skeptisk 

attityd, noggrannhet vid tillämpning av lagar och regler samt förhållandet till klienten 

(Legoria, Melendrez, & Reynolds, 2013).   

  

Begreppet acceptabel väsentlighetsnivå står för den avvikelse, oegentligheter eller 

misstag, som revisorn känner sig bekväm med att acceptera utan att behöva skriva en 

modifierad revisionsberättelse (Carrington, 2014). Den acceptabla väsentlighetsnivån 

måste bedömas redan i planeringsfasen för att revisorn ska kunna styra granskningen mot 

de områden där risken för väsentliga fel är störst. För att kunna styra granskningen rätt 

måste revisorn förstå både företagets verksamhet och de risker som medföljer, samt förstå 

vilken intern kontroll företagsledningen har och på vilken nivå kontrollen sköts (FAR, 

2006). Olika revisionsstandarder från ISA, utgivna av IAASB, ger riktlinjer till revisorer 

angående väsentlighet. Riktlinjer finns både på en mer övergripande nivå, den finansiella 

rapporteringen i sin helhet, och på en mer specifik nivå där bland annat kontosaldon och 

upplysningar behandlas (Martinov & Roebuck, 1998).  

  

Det finns inget absolut belopp som sätts för alla företag, utan det finns olika faktorer som 

spelar in. Ett exempel på en faktor kan vara stora belopp som kan påverka bilden av det 

aktuella företaget i deras årsredovisning. Således kan ett visst belopp anses väsentligt för 

ett bolag och oväsentligt för ett annat på grund av olika omständigheter som storlek och 

antal intressenter som påverkas. Väsentlighet är därför ingen fråga om någon 

grundläggande egenskap som posten eller informationen måste ha, utan handlar till stor 

del om revisorernas professionella bedömning (FAR, 2006). 

  

3.2.3 Sambandet mellan risk och väsentlighet 

Både risk och väsentlighet bedöms, som nämnts tidigare, redan i planeringsstadiet i en 

revision för att revisorn därefter ska kunna bestämma vilka typer av tester som ska göras, 

samt hur många och när (Carrington, 2014). Porter et al. (2008) beskriver sambandet 

mellan revisionsrisk och väsentlighet som ett omvänt samband då revisorn kan sätta en 

lägre väsentlighetsnivå när inneboenderisken eller kontrollrisken är hög. Det leder till att 

revisorn måste vara mer noggrann och utföra fler tester för att kunna sänka 
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revisionsrisken till en acceptabel nivå. På så sätt har den satta väsentlighetsnivån en direkt 

påverkan på revisionsrisken, vilket betyder att väsentlighetsnivån som revisorn sätter på 

uppdraget reflekterar revisorns accepterade nivå på revisionsrisken (Carrington, 2014; 

Porter et al., 2008). 

  

Nivån på inneboende risk och kontrollrisk beror på klientens eller verksamhetens 

egenskaper och är således oberoende av den resterande funktionen som revisorn kan styra 

över, upptäcktsrisk och revisionsrisk. Oberoendet gör att nivån på både inneboende risk 

och kontrollrisk måste fastställas innan planeringen av upptäcktsrisk och väsentlighet kan 

påbörjas, för att kunna säkerställa en acceptabel nivå på revisionsrisken (Martinov & 

Roebuck, 1998). Således är väsentlighetsnivån högst beroende av den fastställda 

revisionsrisken (Carrington, 2014). 

  

För att tydligt illustrera sambandet mellan de olika komponenterna revisionsrisk, 

inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk, samt väsentlighet har en figur lånats 

(figur 5) från Martinov och Roebucks (1998) studie. 
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Figur 5. Sambandet mellan revisionsrisk och väsentlighet (Martinov & Roebuck, 1998. 

Sid. 106) 

  

3.3 Tidspress 

Tid och press har blivit två centrala ord i det moderna arbetslivet. Den så kallade 

tidspressen uppstår när människor har för många uppgifter eller uppdrag att göra inom en 

viss tidsbudget eller misslyckas med att använda den tid som finns tillgängligt på ett 

effektivt sätt (Sayed Hussin et al., 2017). Tidspress har i allmänhet en negativ effekt på 

individers beslutsförmåga. Exempelvis tenderar individers noggrannhet och prestation att 

minska när de står under tidspress (Svenson & Edland, 1987). Tidspressen på 

revisionsbyråer har ökat kraftigt genom åren och den nuvarande nivån är mycket högre 

än optimalt. Den höga nivån gör det mer sannolikt att revisorer får ett dysfunktionellt 

beteende, exempelvis att de underrapporterar sina använda timmar (Gundry, 2006). Dock 

har vissa fördelar med tidsbudgetpress påträffats. Det har visat sig att tidsbudgetpress kan 

ha positiv påverkan på revisorns förhållningssätt till revisionen genom bland annat ökat 
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fokus, minskad observans på irrelevant information samt ökad effektivitet (DeZoort, 

1998).  

  

3.3.1 Två typer av tidspress 

Enligt Margheim et al. (2005) delas begreppet tidspress upp i två typer, tidsbudgetpress 

och tidsdeadlinepress. Tidsbudgetpress är något som inträffar när den budgeterade tiden 

är mindre än den totala tiden som krävs för att slutföra en uppgift eller ett uppdrag, i 

studiens sammanhang, i en revision. Tidsdeadlinepress inträffar däremot när revisorn 

pressas att slutföra en uppgift eller ett uppdrag till en specifik tidpunkt och det blir svårt 

att klara inom tidsramen (Margheim et al., 2005). Som tidigare nämnts kommer studien 

att fokusera på den förstnämnda, tidsbudgetpress, då den typen anses vara den primära 

källan till tidspress inom revisorsyrket (Pierce & Sweeney, 2004). Margheim et al. (2005) 

förklarar även att både tidsbudgetpress och tidsdeadlinepress påverkar revisionsyrket men 

att tidsbudgetpress är mer förknippat med det dysfunktionella beteendet. 

Tidsbudgetpressen kan därför i bästa fall fungera som verktyg för att istället förbättra 

exempelvis planering och fördelning av personal för att minska pressen. 

Sammanfattningsvis finns det därför både positiva och negativa effekter av tidspress där 

tidsbudgetpress således förhoppningsvis kan användas för att motverka sig självt.  

  

3.3.2 Tidsbudgetpress 

Tidsbudget är en väsentlig del i revisorns arbete på grund av att så fort tidsbudgeten är 

fastställd sätts samtidigt ett mål upp om att uppfylla budgeten. Det i sin tur kan påverka 

revisorerna att känna press inför revisionsuppdraget (Azad, 1994). Pressen inför 

revisionsuppdraget har en signifikant relation till förekomsten av minskad kvalitet av det 

genomförda revisionsuppdraget (Shapeero, Chye Koh, & Killough, 2003). 

 Tidigare studier kring tidsbudgetpress och revision visar att tidsbudgetpress är den 

huvudsakliga källan till tidspress inom yrket (Azad, 1994; Broberg et al., 2017; Sayed 

Hussin et al., 2017; Yustyna & Gonadi, 2019). Tidsbudgetpress räknas även som en 

faktor revisorerna har lite kontroll över (Hyatt & Taylor, 2013). En studie av Hyatt och 

Taylor (2013) visar att revisorerna är mer benägna att använda sig av premature sign offs 

(begreppet förklarades i avsnitt 1.2) när tidsbudgeten är låg än när den är hög. Premature 

sign offs är endast en av de negativa effekterna som kan komma av tidsbudgetpress. I 

artikeln av Azad (1994) beskrivs det att problemet även ligger i det dysfunktionella 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Ali%20N.%20Azad
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beteendet att underrapportera tid. I vissa fall kan timmarna utöver budgeten faktureras, 

men att underrapportera timmar, vilket ofta kan ske utan den ansvarige revisorns 

godkännande, resulterar inte bara i en förlust utan kan även påverka bedömningen av 

framtida tidsbudget gällande klienten. På grund av just detta, att tidsbudgetar ofta baseras 

på tidigare års arbete, kan underrapportering resultera i orimligt låga tidsbudgetar år efter 

år. Ett uppenbart resultat av underrapportering är en fortsatt underrapportering, att 

uppdrag ej blir klara i rätt tid samt brist på personal (Shapeero et al., 2003). Azad (1994) 

beskriver även han i sin studie att tidsbudgetpressen är den främsta faktorn till att revisorn 

inte genomför ett visst steg i revisionsprocessen, premature sign offs. Han beskriver även 

att tidsbudgetpressen leder till att revisorn utför ett bristfälligt arbete och även bryter mot 

revisionsstandarder, vilket bidrar till ett oetiskt beteende och en lägre kvalitet på 

revisionen. 

  

Resultat från en tidigare studie har visat att när tidsbudgetpressen ökar tenderar det 

dysfunktionella beteendet att öka i samma takt. Dock har det även visat sig att när en viss 

nivå av tidsbudget nås, som bedöms ouppnåelig, ger revisorerna upp ambitionen att 

försöka nå det uppsatta målet. På så sätt förväntas revisorernas dysfunktionella beteende 

att vara som lägst vid extremt enkla uppdrag samt vid mycket snäva tidsbudgetar (Otley 

& Pierce, 1996).  

  

3.4 Skapande av hypoteser för olika faktorer 

Tidigare studier visar att det finns skillnad mellan revisorernas risk- och 

väsentlighetsbedömningar när de ställs inför tidspress. Att två revisorer på samma 

arbetsplats med samma information väljer att bedöma situationen olika kan däremot bero 

på flertalet saker (Porter et al., 2008). Den mest studerade faktorn är revisorns erfarenhet 

(Eagly & Chaiken, 2005; Payne & Ramsay, 2005). Trots samma arbetsplats, information 

och erfarenhet har det visat sig att bedömningarna ändå kan skilja sig åt (Porter et al., 

2008). Därför kommer nu förslag på faktorer som kan påverka revisorernas risk- och 

väsentlighetsbedömningar att tas upp, tillsammans med tidigare studier kring dessa. Till 

sådana faktorer hör bland annat revisorns personliga egenskaper samt yttre påverkande 

faktorer (Porter et al., 2008).  
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3.4.1 Hypoteser för revisorns erfarenhet 

Revisorns erfarenhet är en välstuderad påverkande faktor till ämnet risk och väsentlighet. 

I de flesta tidigare studier framkommer det tydligt att erfarenhet hos en revisor har stor 

påverkan på risk och väsentlighet (Cahan & Sun, 2015; Sayed Hussin et al., 2017). En av 

alla studier som visar ett starkt samband mellan just erfarenhet och bedömningar av risk- 

och väsentlighetsnivån är studien av Messier (1983). Messier (1983) menar att mer 

erfarna revisorer sätter en högre väsentlighetsnivå än vad mindre erfarna revisorer gör, 

eftersom mer erfarna revisorer har en mer utvecklad förståelse för beslutsprocessen kring 

fastställandet av väsentlighetsnivån. Flertalet tidigare studier visar på liknande samband 

mellan erfarenhet och beslutsprocessen (Broberg et al., 2017; Cahan & Sun, 2015; Sayed 

Hussin et al., 2017). Då de mer erfarna revisorerna har en mer utvecklad förståelse för de 

olika processerna inom en revision har det även visat sig att de inte påverkas av 

tidsbudgetpressen på samma sätt som de mer oerfarna revisorerna gör (Azad, 1994).  

  

Studier som forskat kring ämnet visar även att klienter ofta är villiga att betala ett högre 

revisionsarvode för att en mer erfaren revisor ska utföra revisionen på deras bolag (Cahan 

& Sun, 2015). Cahan och Sun (2015) menar även i sin studie att en mer erfaren revisor 

kan utföra revisioner av högre kvalitet än en mindre erfaren revisor, och att det är just det 

som klienterna är villiga att betala för. Trots alla bevis på sambandet och klienters 

acceptans av att betala högre avgifter finns det forskare som inte stödjer det starka 

sambandet mellan ökad risk, väsentlighet och erfarenhet hos revisorn, exempelvis studien 

av Estes och Reames (1998).  

  

Studien av Estes och Reames (1998) skiljer sig som nämnt en del från andra studier kring 

erfarenhetens påverkan på risk och väsentlighet. De menar istället att åldern är den mest 

påverkande faktorn på olika väsentlighetsbedömningar, vilket dock kan diskuteras då 

relationen mellan just erfarenhet och ålder är tydlig. Mer om just ålder presenteras i nästa 

avsnitt 3.4.2 Personliga egenskaper och riskbenägenhet. 

  

Då en stor del i agentteorin handlar om att företagen vill minska agentkostnaderna, men 

samtidigt vill ha en grundlig och pålitlig granskning av sitt företag och de tillhörande 

finansiella rapporterna, är erfarenheten bland revisorer en betydande faktor vid valet av 

revisionsbyrå samt påskrivande revisor. Revisorns erfarenhet anses ha positiv koppling 
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till aspekter som klientens påverkan, hur väl revisorn känner till klienten, externt 

inflytande på ledningen och de kvantitativa- samt kvalitativa mätningarna. Kopplingen 

tros vara positiv då mer erfarna revisorer lägger mer vikt på aspekterna vid bedömning 

av risk och väsentlighet eftersom de har större förståelse kring aspekternas betydelse för 

en revision. Erfarenheten anses även ha negativ koppling till tidsbudgetpress då en mer 

erfaren revisor påverkas mindre av pressen eftersom hen har en mer utvecklad förståelse 

för beslutsprocessen (Azad, 1994; Messier, 1983). Utifrån argumentationen ovan har 

följande hypoteser angående erfarenheten arbetets fram: 

 

HP 1: 

a) Revisorns erfarenhet har en positiv koppling till revisorns upplevelse av aspekter 

vid revisionsrisk 

b) Revisorns erfarenhet har en positiv koppling till revisorns upplevelse av aspekter 

vid väsentlighetsnivån 

c) Revisorns erfarenhet har en negativ koppling till tidsbudgetpressens påverkan på 

revisorns bedömning av risk- och väsentlighetsnivån 

 

3.4.2 Hypoteser för personliga egenskaper 

Resultatet i studien gjord av Cahan och Sun (2015) tyder på att de personliga 

egenskaperna hos varje enskild revisor kan påverka hur väl revisionsprocessen kommer 

att utföras. De menar att faktorer som bland annat kön, ålder och utbildning kan påverka 

processen. Revisorns personliga egenskaper kan vara ett riktmärke för hur mycket tid och 

noggrannhet de kommer lägga ner genom revisionsprocessen. De personliga 

egenskaperna hos ledande revisorer kan minska informationsproblem som klienter kan 

ha, främst där klienten inte kunnat efterfölja revisionskvaliteten till fullo (Cahan & Sun, 

2015). 

 

Åldern har precis som erfarenhet visat sig vara en viktig bidragande faktor till individens 

generella förmåga att förstå beslutsprocessen då en äldre revisor i många sammanhang 

har en mer utvecklad förståelse, vilket har ett starkt samband med erfarenhet (Sayed 

Hussin et al., 2017). Studien Estes och Reames (1998) visar att stigande ålder minskar 

nivån angående väsentlighetsbedömningarna då forskarna studerat både äldre och mer 

erfarna revisorer och yngre revisorer. Enligt forskarnas resultat tenderar nivån att 
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bedömas lägre för vart år, till skillnad från Messier (1983), vilket Estes och Reames 

(1998) inte kunde förklara eftersom erfarenhet enligt dem inte påverkar revisorns 

väsentlighetsbedömningar. 

 

Newton (1977) nämner även att riskbedömning är en annan påverkande faktor och studien 

av Eagley och Carley (2003) resulterar i att män är mer riskbenägna än kvinnor, vilket 

kan påverka besluten med eller utan tidsbudgetpress. Revisorers skillnader i 

riskbedömning kan leda till skilda uppfattningar om vilka delar i de finansiella 

rapporterna som kan anses riskfyllda eller inte (Martinov & Roebuck, 1998). Studien av 

Newton (1977) visar att 55,3% av deltagarna är obenägna att ta risker medan 34,2% av 

deltagarna är riskbenägna. Deltagarna var 19 delägare för certifierade revisionsbyråer, 

Certified Public Accounting-byråer. Fördelningen av huruvida deltagarna var män eller 

kvinnor framgår dock inte. Riskbenägenheten är således en faktor som påverkar 

bedömningen gällande risken för väsentliga fel i en revision (Newton, 1977). 

  

Precis som tidigare nämnts kan även kön, ålder och riskbedömning kopplas till studiens 

teori, agentteorin, då revisorns personliga egenskaper påverkar hur risk och väsentlighet 

bedöms, vilket i sin tur resulterar i mer eller mindre arvode. Män i tidigare forskning har 

visat sig vara mer riskbenägna än kvinnor (Newton, 1977), och således kan faktorn kön 

vara avgörande vid valet av revisor. Ålder som i många sammanhang har visat sig ha 

starkt samband med erfarenheten (Estes och Reames, 1998) kan således ha en påverkan 

på agentkostnaderna. Sambandet påverkar även hur ålder har positiv koppling till 

aspekterna som nämndes ovan (i avsnitt 3.4.1) på samma sätt som en mer erfaren revisor. 

En äldre revisor anses således lägga mer vikt på aspekterna vid bedömning av risk och 

väsentlighet. Även påverkan av tidsbudgetpress tros gå i samma riktning som 

erfarenheten, således att ålder har negativ koppling till tidsbudgetpressens påverkan vid 

bedömningar av risk och väsentlighet. Den personliga egenskapen kön tros dock ha en 

negativ koppling till aspekterna eftersom män visar på större riskbenägenhet (Newton, 

1977). En större riskbenägenhet påverkar upplevelsen av aspekterna kring bedömning av 

risk och väsentlighet genom att män lägger mindre vikt på aspekterna och är således 

mindre påverkade av tidsbudgetpress. Utifrån argumentationen ovan har följande 

hypoteser angående ålder och kön arbetats fram: 
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HP 2: 

a) Ålder har en positiv koppling till revisorns upplevelse av aspekter vid 

revisionsrisk 

b) Ålder har en positiv koppling till revisorns upplevelse av aspekter vid 

väsentlighetsnivån 

c) Ålder har en negativ koppling till tidsbudgetpressens påverkan på revisorns 

bedömning av risk och väsentlighetsnivån 

d) Män gör i förhållande till kvinnor en mer riskfylld bedömning vilket har en 

negativ koppling till revisorns upplevelse av aspekter vid revisionsrisk 

e) Män gör i förhållande till kvinnor en mer riskfylld bedömning vilket har en 

negativ koppling till revisorns upplevelse av aspekter vid väsentlighetsnivån 

f) Män gör i förhållande till kvinnor en mer riskfylld bedömning vilket har en 

negativ koppling till tidsbudgetpressens påverkan på bedömning av risk- och 

väsentlighetsnivån 

 

3.4.3 Hypoteser för revisionsbyråns storlek och struktur 

I Sverige finns både större och mindre revisionsbyråer. De största revisionsbyråerna 

benämns vanligen the Big 4 på grund av en omsättning på över en miljard kronor och 

över 1000 anställda. Deras främsta klienter är börsbolag och andra stora bolag. The Big 4 

är även en viktig del i framarbetandet av rutiner och lagar etcetera då revisionsbyråerna 

kan påverka dem med sina åsikter. I de minsta revisionsbyråerna, som är en del av non 

Big 4, kan det däremot vara så lite som endast en auktoriserad revisor, och de arbetar 

främst med mindre och medelstora bolag (Carrington, 2014). Således kan formaliseringen 

på revisionsbyråerna skilja sig åt vilket i sin tur påverkar hela revisionen och revisorns 

bedömningar genom utförandet av revisionen (Morris & Nichols, 1988). 

  

Tidigare forskning visar att hos de revisionsbyråer med acceptabla formella strukturer för 

rapportering av felaktigheter är de oerfarna revisorerna, i detta fall i form av studenter 

som läser sista året av sina studier, mer benägen att rapportera observerade felaktigheter 

(Brennan & Kelley, 2006). Respondenterna i Brennan och Kelleys (2006) studie kände 

ett större förtroende för att rapporteringen av observerade felaktigheter, både intern och 

externt, om det inte skulle påverka deras karriärmöjligheter negativt bland annat i form 
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av utebliven befordran. Det framkom i studien att en påverkande faktor för rapporteringen 

av felaktigheterna dock var de enskildas nivå av självförtroende.  

  

För att en revision ska kunna anses ha utförts med god kvalitet, i enlighet med agentteorin, 

finns det bland annat ett krav på visst antal nedlagda timmar vid utförandet av revisionen, 

i relation till sort och storlek (Revisorsinspektionen, 2020). I fall där revisionsbyråer 

budgeterar mer tid för revisionen för att öka kvaliteten leder det till högre kostnader hos 

både revisionsbyrån och klienten (Broberg et al., 2017), medan det i andra fall, med snäv 

tidsbudget, kan leda till att revisorn använder sig av premature sign offs (Soobaroyen & 

Chengabroyan, 2006). Då tidigare studier visat att formaliseringen kan skilja sig åt mellan 

revisionsbyråer av olika storlek (Morris & Nichols, 1988) tros revisorer på the Big 4 samt 

revisionsbyråer med mer formalisering lägga större vikt på ovannämnda aspekter (se 

avsnitt 3.4.1) vid bedömning av risk och väsentlighet. Då formalisering och rutiner 

hjälper revisorer att strukturera sitt arbete tros the Big 4 och andra revisionsbyråer med 

hög formalisering ha negativ koppling till tidsbudgetpressen eftersom de inte tros 

påverkas i samma grad som revisorer på en revisionsbyrå utan formalisering och rutiner. 

Utifrån ovan argumentation har följande hypoteser angående revisionsbyråns storlek och 

struktur arbetats fram: 

  

HP 3:  

a) Revisorer på the Big 4 i relation till revisorer på non Big 4 har en positiv koppling 

till revisorns upplevelse av aspekter vid revisionsrisk 

b) Revisorer på the Big 4 i relation till revisorer på non Big 4 har en positiv koppling 

till revisorns upplevelse av aspekter vid väsentlighetsnivån 

c) Revisorer på the Big 4 i relation till revisorer på non Big 4 har en negativ koppling 

till tidsbudgetpressens påverkan på bedömning av risk och väsentlighetsnivån 

d) Formaliseringen på revisionsbyrån har en positiv koppling till revisorns 

upplevelse av aspekter vid revisionsrisk 

e) Formaliseringen på revisionsbyrån har en positiv koppling till revisorns 

upplevelse av aspekter vid väsentlighetsnivån 

f) Formaliseringen på revisionsbyrån har en negativ koppling till tidsbudgetpressens 

påverkan på bedömning av risk och väsentlighetsnivån 
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3.4.4 Klienten samt deras interna kontroll 

Revisorernas klienter är av olika storlekar och inom olika branscher. Det leder till kravet 

att revisorerna hela tiden håller sig uppdaterade om förändringar som kan komma att 

påverka företagen (Eriksson & Stenlund, 2014). Om klienterna själva har bra löpande 

interna kontroller vid upprättandet av redovisningen minskar det risken för väsentliga fel 

även i revisionen. Begreppet intern kontroll kan förklaras som den revision som företaget 

gör själva, vilket även kan vara en intern revision. Den interna kontrollen kan likställas 

med ett verktyg som företaget använder för att säkerställa att exempelvis transaktioner 

både har registrerats och dokumenterats på ett korrekt och säkert sätt (Carrington, 2014). 

Det är styrelsen och företagsledningen som ansvarar för den interna kontrollen på 

företaget, men revisorn måste alltid göra egna bedömningar som ligger till grund för sitt 

uttalande i revisionsberättelsen (Moberg et al., 2014). 

  

Vidare är det flera faktorer hos ett företag som kan kopplas till huruvida den interna 

kontrollen är svag eller inte. Ashbaugh-Skaife et al. (2007) visar att företag med en 

komplicerad verksamhet, med nyligen genomförda organisatoriska förändringar, med 

större redovisningsrisk och resurser i mer ringa omfattning, kan ha större chans att 

förknippas med just svagare intern kontroll. Även Doyle, Ge och McVay (2007) visar på 

att faktorer som bland annat företagets storlek, ålder, finansiella komplexitet, snabba 

tillväxt och företagsstyrning kan bidra till den interna kontrollen. Blokdijk, Drieenhuizen, 

Simunic och Stein (2003) menar i sin artikel att planering av väsentlighetsnivån ökar 

beroende på kvaliteten på klientens egna kontrollrutiner medan planeringen av 

väsentlighetsnivån minskar med klientens komplexitet. En klients komplexitet kan 

innefattas av moder- och dotterbolag belägna i olika länder där hänsyn måste tas till lokala 

lagar och regler. Klientens komplexitet kan även innefatta vissa tillgångar, framförallt 

varulager och kundfordringar (Audousset-Coulier, 2015). 

  

Revisorn måste oavsett påverkande faktor bedöma företagets interna kontroll samt skapa 

sig en uppfattning om huruvida företagsledningen utger sig för att verka etiskt och ärligt 

i sitt agerande. Revisorn behöver utöver detta även samla kunskap om 

redovisningssystemen som används samt innefattande funktioner i dessa. Andra aspekter 

revisorn måste ta hänsyn till gällande sina bedömningar i revisionen är bland annat hur 

länge klienten varit verksam inom sin bransch samt huruvida företaget som ska revideras 
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är nystartat eller ej. Hänsyn till det tas exempelvis genom underlag i form av tidigare års 

revision samt om det finns tidigare information att tillgå. Om företaget inte tidigare 

reviderats krävs större fokus på noggrannheten vid insamlandet av information för att 

kunna göra en säker och pålitlig revision (Carrington, 2014; Guénin-Paracini, Malsch, & 

Marché Paíllé, 2014). En ytterligare aspekt revisorn måste ta hänsyn till är hur många 

perioder revisorn har reviderat företaget och således hur relationen till klienten ser ut. Hur 

relationen ser ut har att göra med revisorns oberoende vilket är en av grundpelarna inom 

revisionsyrket. Det styr vidare om revisorn kan utöva revision på företaget eller ej 

(Guénin-Paracini et al., 2014). Alla de ovan nämnda aspekterna revisorn bör ta hänsyn 

till under en revision kan påverkas av en snäv tidsbudget vilket i sin tur kan leda till 

premature sign offs (Soobaroyen & Chengabroyan, 2006).  

  

Som tidigare nämnts, i presentationen av agentteorin, är revisorns kontroll av att 

företagsledningen sköter sitt arbete i linje med avtalen, som finns med företagsägaren, en 

del av agentkostnaden (Deegan & Unerman, 2011). Det är även viktigt att revisorn tar 

hänsyn till påverkande faktorer hos klienten för att kunna utföra en revision på ett korrekt 

sätt (Revisorsinspektionen, 2020). Klienten tros ha positiv koppling till de aspekter (se 

avsnitt 4.3.1) revisorn tar hänsyn till vid bedömning av risk och väsentlighet eftersom en 

revisor lägger mer vikt vid aspekterna när klienten anses komplicerad och saknar intern 

kontroll. Således har klienten även positiv koppling till revisorns påverkan av 

tidsbudgetpress eftersom en klient med stor risk kräver mer noggrann granskning 

(Soobaroyen & Chengabroyan, 2006). Utifrån argumentationen ovan har följande 

hypoteser angående klienten arbetats fram: 

  

HP 4:  

a) Klienten har en positiv koppling till revisorns upplevelse av aspekter vid 

revisionsrisk 

b) Klienten har en positiv koppling till revisorns upplevelse av aspekter vid 

väsentlighetsnivån 

c) Klienten har en positiv koppling till tidsbudgetpressens påverkan på bedömning 

av risk och väsentlighetsnivån 
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Nedan i tabell 2 sammanfattas studiens 18 hypoteser: 

 

Tabell 2. Sammanfattning av studiens hypoteser 

  

 

3.5 Kommande analysmodell 

För att sammanfatta den teoretiska referensramen till studien har en analysmodell tagits 

fram för att tydliggöra tanken med studien. De betydande begreppen för studien har ovan 

förklarats med tidigare forskning för att du som läsare ska få en tydligare förståelse för 

studien och dess betydelse. Begreppen i studiens analysmodell visas i figur 6 nedan, vilket 
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beskriver att de fyra påverkande faktorerna påverkar revisionsrisken, 

väsentlighetsbedömningar samt tidsbudgetpressens påverkan på risk- och väsentlighet. 

Revisionsrisk, väsentlighetsbedömningar och tidsbudgetpressens påverkan på revisorns 

bedömningar är således de begrepp som förväntas förändras vid påverkan av de 

påverkande faktorerna (se avsnitt 3.4). 

 

Figur 6. Analysmodellen (Egenutformad figur) 
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4. Metod 

I följande kapitel presenteras först den vetenskapliga metoden vilken inkluderar 

forskningsfilosofi, forskningsansats samt forskningsstrategi. Därefter kommer den 

empiriska metoden där undersökningens metod och design, alternativa metoder, urval 

och genomförande, operationalisering inklusive IBM SPSS och studiens variabler, 

svarsfrekvens och bortfall, analysmetoder, validitet och reliabilitet och till sist 

forskningsetik inkluderas. 

  

4.1 Vetenskaplig metod 

I följande avsnitt kommer den vetenskapliga metodens delar att presenteras. Den första 

delen som diskuteras är valet av den positivistiska forskningsfilosofin, därefter 

presenteras valet av den deduktiva forskningsansatsen och till sist valet av en kvantitativ 

forskningsstrategi. 

  

4.1.1 Forskningsfilosofi 

Det finns i huvudsak två vetenskapliga filosofier att använda sig av vid 

samhällsvetenskaplig forskning, den positivistiska filosofin och den interpretivistiska 

filosofin. Den positivistiska filosofin innebär att den sociala och den fysiska verkligheten 

behandlas på snarlika sätt. Filosofin leder således till att forskaren kan vara opartisk och 

objektiv genom studien. Fokus hamnar oftast på fakta och siffror, och förknippas därför 

vanligtvis med kvantitativa data och statistik. Den interpretivistiska filosofin innefattas 

däremot främst av att utveckla kunskap och insikt om människors uppfattningar och egna 

erfarenheter genom kvalitativa data. Det är svårt att efterleva objektivitet då det inte går 

att undvika att forskaren i viss mån formas av sin egen erfarenhet och identitet i den 

sociala värld där forskningen ingår (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Då insikten 

finns att det är svårt att driva en studie helt objektivt har hänsyn till problemet tagits i 

största möjliga mån. Även då ämnet har valts på grund av personliga preferenser och 

eftersom några av respondenterna är bekanta sedan tidigare, genom arbete och skola, 

kommer utgångspunkten ändå att vara ett objektivt synsätt i genomförandet av studien. 

För att undvika endast bekanta som respondenter har flertalet andra personer deltagit i 

studien. En förklaring av forskningsresultatet kommer således ges genom objektivitet, 

och därför kommer den positivistiska forskningsfilosofin att tillämpas i den här studien. 
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4.1.2 Forskningsansats 

Inom samhällsvetenskapen brukar förhållandet mellan teori och empiri förklaras genom 

deduktion, induktion eller abduktion (Deegan & Unerman, 2011; Lind, 2014). Som 

nämnts tidigare är syftet med den här studien att undersöka både tidigare beforskade och 

nya faktorer som påverkar revisorers bedömning av risk och väsentlighet och under 

tidsbudgetpress, med mål att kunna analysera hur starkt sambandet mellan faktorerna och 

bedömningarna är. Det finns flera tidigare studier gjorda inom respektive ämne, men inget 

inom revisionsrisk och väsentlighet, tidsbudgetpress och faktorer tillsammans. En 

deduktiv forskningsansats innebär att utgångspunkten är en redan befintlig teori för att 

utifrån den utforma den teoretiska referensramen, och sedan utforma hypoteser som 

prövas deduktivt. En induktiv forskningsansats innebär det motsatta, vilket är att 

forskaren utgår från empirin för att sedan analysera och diskutera samband och möjliga 

förklaringsfaktorer. En abduktiv forskningsansats är en kombination av deduktion och 

induktion (Lind, 2014). Studien utgick från befintlig teori samt tidigare forskning för att 

utforma hypoteser, vilket förklarar att studien utgått från den deduktiva 

forskningsansatsen. 

  

4.1.3 Forskningsstrategi 

Det finns två vanliga forskningsstrategier vid samhällsvetenskaplig forskning, en 

kvantitativ forskningsstrategi och en kvalitativ forskningsstrategi (Bell, Bryman, & 

Harley, 2019; Denscombe, 2018). Den kvantitativa forskningsstrategin associeras 

vanligen med storskaliga studier där fokus främst innefattar analyser av specifika 

variabler. Ett annat kännetecken är att analyser av data, i form av siffror, sker efter 

insamlingen och förknippas med forskarens opartiskhet (Denscombe, 2018). Då 

kvantitativ data är standardiserad, är den vanligtvis lätt att jämföra (Lind, 2014). Den 

kvalitativa forskningsstrategin associeras däremot med småskaliga studier och en 

helhetssyn som perspektiv. Analysen inom den kvalitativa forskningsstrategin sker under 

datainsamlingen, som främst innefattar ord, och förknippas vanligen med forskarens 

inblandning och delaktighet (Denscombe, 2018). Eftersom den här studien befinner sig 

inom den positivistiska filosofin, att ämnet studeras objektivt och har en deduktiv ansats 

faller det sig naturligt att forskningsstrategin för den här studien är kvantitativ. 

Datainsamlingsmetoden som använts till den här studien är en enkät, då den kan utföras 

inom begränsad tid och ger ett material som är lätt att sammanställa (Denscombe, 2018). 
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Fördelana med en enkät ansågs fler i jämförelse med andra metoder då respondenterna 

bland annat kunde välja när och var de ville svara på frågorna. Den valda 

datainsamlingsmetoden lämpar sig även bäst i rådande tider med covid-19, för att undvika 

smittspridning.  

 

4.2 Empirisk metod 

I följande avsnitt kommer en förklaring till hur undersökningen designats, exempel på 

alternativa metoder, hur studien genomförts och de urval som gjorts. Efter det följer 

avsnitten operationalisering, vilket berör variablerna som är betydande i studien, 

svarsfrekvens och bortfall, studiens analysmetoder och en diskussion om studiens 

reliabilitet och validitet. Avslutningsvis kommer forskningsetiken och dess fyra 

huvudprinciper att diskuteras. 

  

4.2.1 Undersökningens metod och design 

För att uppnå syftet med studien har en enkät tagits fram, främst för att kunna förklara 

olika samband mellan revisionsrisk, väsentlighet, tidsbudgetpress och de påverkande 

faktorerna. Enkäter kan variera beroende på innehåll och kan därför användas i många 

olika situationer. Tre kriterier som bör vara uppfyllda är att informationen som samlats in 

ska kunna användas som data för vidare analys, att frågorna ska vara nedskrivna så att 

alla respondenter mottar samma information samt att respondenterna frågas direkt utan 

mellanhänder (Denscombe, 2018). För att uppfylla de nämnda kriterierna har det i den 

här studien använts en webbenkät. Ytterligare anledning till användandet av en 

webbenkät var dels för insikten i att revisorer vanligtvis har högsäsong under våren, när 

undersökningen ägde rum, dels på grund av pandemin covid-19 samt dess vida 

smittspridning. Genom användning av en enkät undviks således onödig kontakt med 

respondenterna, och i samma stund ges bidrag till minskad smittspridning och minimalt 

användande av revisorernas begränsade tid. 

  

Enkäten grundade sig i agentteorin med revisorn som agentkostnad samt revisorns uppgift 

att bland annat granska att företagsledningen har skött sitt jobb. Agentteorin användes 

som en hjälpande ram vid utformningen av enkäten och tydliggjorde hur de kommande 

resultaten skulle svara på syftet, frågeställningen och de 18 hypoteserna. Frågorna och 

påståendena i enkäten utformades på ett sådant sätt att revisorerna gavs möjlighet att 
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lämna ett så verklighetstroget svar som möjligt, genom att utveckla påståendena utifrån 

tidigare forskning. I enkäten skulle de valda revisorerna svara på grundläggande frågor 

och därefter påståenden, med hjälp av en likertskala mellan 1–5 (Körner & Wahlgren, 

2015), som innefattade (se bilaga 2): 

 

• Bakgrund 

Bakgrundsdelen handlar om revisorns kön, ålder, erfarenhet, byråtillhörighet samt 

arbetsort (se bilaga 2, del 1). Den här delen i enkäten ligger till grund för att tillsammans 

med de beroende variablerna kunna analyser och svara på studiens syfte, frågeställning 

samt hypotes 1a-c, revisorns erfarenhet och hypotes 2a-f, personliga egenskaper samt 

hypotes 3d-f, revisionsbyrån. 

• Revisorns bedömning  

Den andra delen av enkäten består av påståenden kring hur deras bedömningar kring risk 

och väsentlighet förändrats över tid vilket även skulle användas för att svara på syftet 

frågeställning samt hypotes 1a-c, revisorns erfarenhet (se bilaga 2, del 2).   

• Revisionsbyrån 

Den tredje delen består av påståenden kring hur viktigt respondenterna tycker det är med 

exempelvis rutiner och tydliga anvisningar, samt i hur stor utsträckning de finns på 

respektive revisionsbyrå (se bilaga 2, del 3). Påståenden ligger till grund för att kunna 

svara på syftet, frågeställningen samt hypotes 3d-f, revisionsbyrån. 

• Revisionsrisk  

I den här delen skulle respondenterna gradera påståenden kring frågan För att fastställa 

revisionsrisk är det viktigt att ta hänsyn till..., exempelvis klientens bransch och klientens 

interna kontroll (se bilaga 2, del 4). Detta för att kunna svara på hur revisionsrisken 

påverkas vilket är en del av studiens syfte, frågeställning och hypotes 1a, 2a, 2d, 3a, 3d 

och 4a 

• Väsentlighet 

Påståendena i den här delen av enkäten skulle svara på frågan För att fastställa nivån på 

väsentlighet är det viktigt att ta hänsyn till.... Här fick respondenterna exempelvis gradera 

vikten av den egna erfarenheten samt vikten av vem som är den slutliga användaren av 

de finansiella rapporterna (se bilaga 2, del 5). Precis som delen om revisionsrisk är 

väsentlighetsdelen i enkäten till för att svara på helheten, studiens syfte, frågeställning 

och hypotes 1b, 2b, 2e, 3b, 3e och 4b. 



 

35 

• Tidspress 

Den sista delen i enkäten bestod av påståenden som handlade om i vilken grad 

tidsbudgetpressen påverkade revisorerna i olika sammanhang. Exempelvis fick 

revisorerna svara på hur tidsbudgetpress påverkar deras fokus i arbetet samt hur stor 

sannolikheten är att klarmarkera ett steg i processen som ej är färdigställt när de utsätts 

för tidsbudgetpress (se bilaga 2, del 6). Den sista delen med påståenden är liksom de två 

ovannämnda till för att svara på grunden i studien för att sedan kunna analysera eventuella 

samband mellan risk, väsentlighet, tidsbudgetpress de övriga komponenterna och svara 

på hypotes 1c, 2c, 2f, 3c, 3f samt 4c. 

  

Vid användandet av många påståendesatser med samma svarsalternativ, 1 till 5 eller 

instämmer inte alls till instämmer helt, är det viktigt att dela upp påståendena på sådant 

sätt som beskrivits här ovan. Uppdelningen gjordes för att respondenterna inte skulle 

tröttna och sluta svara noggrant (Trost & Hultåker, 2016). Anledningen till användningen 

av en likertskala mellan 1–5, för att svara på påståenden som enkäten innehåller, förklaras 

genom fördelarna som tillkommer vid inmatning av data till IBM SPSS. En fördel med 

skalan kan vara att respondenternas ställningstaganden direkt sammanställs i sifferform 

som därför underlättar inmatningen till IBM SPSS (Pallant, 2013), vilket är programmet 

som användes för analysen av insamlad data. 

 

Fördelar med användandet av mätinstrumentet enkäter är att kostnader i både tid, material 

och pengar kan minimeras. Enkäter är relativt lätta att konstruera och respondenten kan 

själv välja var och när frågorna besvaras, dock inom den utsatta tidsramen. Webbaserade 

frågeformulär underlättar att ge alla respondenterna samma förutsättningar. Svaren från 

formulären kan sedan läsas direkt in i datorns program, vilket underlättar och minimerar 

risken för eventuella fel och fördröjningar. Studiens insamlade data sammanställdes i 

IBM SPSS för att testa om de framarbetade hypoteserna kunde accepteras, att de stämmer, 

eller förkastas, att de inte stämmer. Svagheter med studiens mätinstrument kan dock vara 

att förvalda svarsalternativ kan kännas begränsande för respondenterna samt leda till att 

svaren tvingas åt ett håll, vilket kan leda till snedvridning av datan. En annan svaghet kan 

uppkomma då enkätfrågorna formulerats på ett för studien felaktigt sätt, vilket kan leda 

till att studien saknar djup. Svagheten kan även leda till att analysen blir bristfällig samt 

att besvarandet av studiens frågeställning och hypotes blir försvårad (Denscombe, 2018; 
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Lind, 2014). Just formuleringen av enkätfrågorna visade sig bli ett problem i den här 

studien, vilket kommer att behandlas mer senare. 

 

Genom en metodkombination, där olika metoder kombineras, kan forskningsproblemet 

besvaras ur olika perspektiv. En metodtriangulering har valts bort och istället har en 

datatriangulering valts. Det innebär att data samlas in från olika informanter, vid olika 

tillfällen eller som samlats in från olika geografiska platser. Det görs för att skapa en 

trovärdigare grund i studien (Denscombe, 2018). Den här studien innefattar olika 

informanter från olika geografiska platser. Data samlades endast in vid ett tillfälle och 

datainsamlingen pågick mellan 14 april och 24 april. 

 

4.2.2 Genomförande 

För att undersöka syftet med studien var utgångspunkten studiens teoretiska referensram, 

och utifrån den skapades 18 hypoteser som sedan låg till grund för frågorna i enkäten (se 

bilaga 2, del 1–6). Den första delen av enkäten bestod av sex bakgrundsfrågor 

innefattande kön, ålder, befattning, antal år i yrket, byråtillhörighet samt arbetsort. Den 

andra delen av enkäten innefattade påståenden avseende faktorer som kan påverka 

utförandet av en revision, där respondenterna skulle svara genom att ta ställning till olika 

påståenden. Den tredje delen av enkäten innefattade en avslutande fråga. Där kunde 

respondenterna lämna frivilliga kommentarer eller tankar om enkäten. I samband med att 

enkäten skickades ut, bifogades även ett tillhörande följebrev (se bilaga 1). I följebrevet 

gjordes en kort presentation av oss själva, för att sedan presentera ämnet och tankarna 

kring hur urval av respondenter gjorts. I följebrevet framgick även den ungefärliga tid 

som enkäten förväntades ta att genomföra, efter att kontrollpersonerna gjort sina 

uppskattningar.  

 

Efter att det första utkastet av enkäten färdigställts skickades den till handledaren på 

högskolan för feedback. Den första kontrollen gav resultat och ledde till ändringar 

gällande exempelvis konsekvensen i ordvalen till de olika delarna. Enkäten skickades 

sedan återigen till handledaren för ytterligare kontroll. När handledaren ansåg att enkäten 

var godkänd skickades den ut till två kontrollanter med olika befattning och erfarenhet 

inom revisionsyrket. I mailet som skickades ut tillsammans med testenkäten ombads de 

två revisorerna att uppskatta hur lång tid det tog att genomföra enkäten. Därefter önskades 
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även att de skulle komma med feedback på vad som eventuellt kunde leda till 

feltolkningar av de kommande respondenterna, samt om det fanns något som behövde 

ändras för att förbättra enkäten eller om någon information saknades. Feedbacken från de 

två kontrollpersonerna innefattade bland annat tips om att använda ett åldersspann i 

enkäten istället för separata åldrar för att undvika ett svajigt spann i statistiken, men även 

några skriv- och syftningsfel samt tips på omformuleringar innefattades.  

 

När kontrollpersonernas tips åtgärdats skickades enkäten återigen till handledaren på 

högskolan för en sista kontroll. Flera kontroller ökade säkerheten för att de kommande 

respondenterna skulle kunna svara på bästa möjliga sätt. Målet var att enkäten skulle vara 

lättförståelig och inte alltför tidskrävande. I samma skede gav handledaren på högskolan 

även tips på tillvägagångssätt för att analysera insamlad data på bästa sätt när svaren från 

respondenterna senare inkommit. Enkäten lades sedan in i webbenkater.com för att få en 

stilren och beprövad layout, men även för att snabbt kunna nå ut till ett stort antal 

respondenter samtidig. En ny kontrollant, i form av student och revisorsassistent, ombads 

testa enkäten. Det gjordes för att ännu en gång minimera eventuella fel och för att granska 

utseendet på enkäten som i det skedet var färdigställd i webbenkater.com. Efter några tips 

på små finjusteringar av den sista kontrollanten ansågs enkäten färdigkontrollerad och 

redo för nästa steg i processen.  

 

Fyra personer i bekantskapskretsen inom revisionsbranschen valdes ut och kontaktades 

gällande möjligheten att svara på enkäten samt för möjligheten att sprida enkäten vidare 

till kollegor på de respektive revisionsbyråerna. Efter några dagar hade alla de fyra 

bekantskaperna meddelat att de gärna ville hjälpa till genom att svara på enkäten, men att 

de även skulle sprida den vidare inom sina organisationer. Förfrågningar om att delta i 

studien skickades således till revisorer främst i Skåne då de personliga kontakterna har 

sina arbetsorter i Kristianstad respektive Lund och Malmö. Dock har ingen begränsning 

till Skåne har gjorts utan svar från hela landet har tagits med i studien.  

 

Efter kontakt med bekantskapskretsen söktes även andra revisionsbyråer upp, byråer som 

ej kontaktats innan, och offentliga mailadresser till anställda på byråerna söktes fram. Till 

slut hade en lista med mailadresser skapats och ett utgångsmail skrivits ihop till samtliga 

potentiella respondenter. Efter en veckas tid kompletterades maillistan och en liten skara 
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av mail skickades ut för att eventuellt kunna samla in några sista svar innan 

datainsamlingen ansågs vara klar. När enkäten skickat ut till alla önskade respondenter 

via mail raderades maillistan.  

 

Respondenterna är anonyma och kommer endast vid behov att benämnas med the Big 4 

eller non Big 4. I följebrevet som skickades ut tillsammans med enkäten (se bilaga 1) gavs 

förklaringen att respondenternas svar skulle komma att behandlas konfidentiellt. Beslutet 

att endast benämna respondenterna vid byråtillhörighet grundas dels i att de inte skulle 

hängdes ut offentligt i uppsatsen eller via webbenkater.com, med tanke på 

personuppgiftslagen GDPR, dels i att personer svarar mer ärligt på känsliga frågor om 

det inte kan spåras tillbaka till individen. Det kan annars påverka respondenterna i sitt 

yrkesutövande på sin arbetsplats (Ekengren & Hinnfors, 2012; Webbenkäter, 2020). I 

enkäten var uppdelningen för non Big 4 gjord efter antal anställda, men i och med det 

mindre antalet respondenter gjordes valet att slå dem samman inför analysen i SPSS. Som 

tidigare nämnts användes en datatriangulering då revisorer med olika befattningar, 

byråtillhörigheter och arbetsorter har valts som respondenter. Svaren på enkäten 

fungerade som primärdata studien. 

 

4.2.3 Operationalisering 

I följande avsnitt kommer en operationalisering göras i syfte att förklara tankarna kring 

mätinstrumentets utformning där begrepp översätts till variabler (Agesi & Finlay, 2014). 

Enkäten inleddes med ett antal kortare frågor om revisorernas bakgrund följt av fem 

huvudsakliga delar berörande de resterande oberoende samt de beroende variablerna. 

Enkätens alla påståenden hade grund i tidigare forskning som framkom i kapitel 3, 

Teoretisk referensram. Den första av de fem delarna berörde huruvida synen på 

revisionsrisk och väsentlighetsbedömningar förändrats över tid. På grund av fel i 

utformningen av enkäten fick de fyra påståendena i delen om revisorns bedömning (se 

bilaga 2, del 2) uteslutas från kommande analys. Tanken var att få fram ett resultat 

huruvida risk- och väsentlighetbedömningar förändras med erfarenhet för att se om 

faktorn påverkar bedömningarna. Problemet uppstod då påståendena ej kunde kopplas 

samman med studiens beroende variabler i en analys eftersom frågan innehöll begreppet 

min syn. Frågan skulle istället varit utformad enligt följande: Min bedömning av risk och 

väsentlighet har förändrats under min tid som revisor. På så sätt hade resultatet av frågan 
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kunnat relateras till erfarenhetens påverkan på bedömningarna. Konsekvenserna av detta 

blev att ingen djupgående analys av faktorn erfarenhet kunde utföras, vilket försämrar 

studiens bidrag. Resterande fyra delar i enkäten bestod av påståenden rörande 

formalisering på revisionsbyråerna, riskbedömning, väsentlighetsbedömning samt 

tidsbudgetpress.  

  

4.2.3.1 Beroende variabler 

En beroende variabel är en variabel vars karaktär till viss del beror på eller påverkas av 

ett annat fenomen, den oberoende variabeln, och är således den variabel som ska förklaras 

i studien (Ekengren & Hinnfors, 2012; Körner & Wahlgren, 2015). Till svarsalternativen 

i enkäten användes en likertskala mellan 1–5 för alla påståenden, vilka senare kodades 

om i IBM SPSS till instämmer inte alls (1), instämmer i låg grad (2), instämmer delvis 

(3), instämmer i hög grad (4) samt instämmer helt (5).  

 

I studien är revisionsrisk, väsentlighetsnivån samt tidsbudgetpressens påverkan på 

bedömning av risk och väsentlighet de tre beroende variablerna då de påverkas av 

revisorns erfarenhet, personliga egenskaper samt revisionsbyrån. I enkäten fick 

respondenterna ta ställning till nio påståenden om bedömning av revisionsrisk samt sex 

påståenden om bedömning av väsentlighet (se bilaga 2, del 4 och 5). De nio respektive 

sex påståendena är framarbetade utifrån den tidigare forskning som framkommer i 

respektive avsnitt i kapitel 3. Då påståendena i enkäten är utformade efter den teoretiska 

referensramen skiljer sig påståendena mellan revisionsrisk och väsentlighetsnivån åt. 

Enkäten utformades därför på ett för studien felaktigt sätt och mätinstrumentet kan därför 

till viss del anses svagt. En anledning till mätinstrumentets svaghet var att påståendena 

som innefattades i delen för att fastställa revisionsrisk är det viktigt att ta hänsyn till… 

egentligen var avsedda att mäta påståenden om den oberoende variabeln klienten. 

Påståendena skulle även kunnat vara utformade på samma sätt gällande både revisionsrisk 

och väsentlighetsnivån då de i många sammanhang hör samman (Porter et al., 2008). 

Dock visade tidigare forskning att revisionsrisk och väsentlighet kan påverkas av olika 

faktorer (Messier, 1983; Newton, 1977), vilket var anledningen till att de valdes att skiljas 

åt i den här studien. Konsekvenserna av mätningsfelet blir således att både de två 

beroende variablerna och klienten påverkas negativt genom att analysen och de slutsatser 
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som kan dras innehåller viss osäkerhet. Osäkerheten gör att studien ej kan bidra till 

forskningen i samma utsträckning som planerat. 

 

När det bestämts vilka påstående som skulle utgöra de beroende variablerna var nästa 

steg att, i IBM SPSS, testa om påståenden relaterade till samma del i enkäten kunde slås 

samman till en gemensam variabel eller ej. Påståendena testades med hjälp av cronbach’s 

alpha. Delarna som testades var påståendena kring revisionsrisk, väsentlighetsnivån, 

tidsbudgetpressens påverkan samt revisionsbyrån (formalisering). Av resultatet från 

cronbach’s alpha kunde en sammanslagning av vissa påståenden göras. 

Sammanslagningarna kunde sedan användas för att testa sambandet mellan de olika 

delarna i enkäten för att senare kunna besvara studiens syfte, frågeställning och hypoteser. 

 

Det första utförda cronbach’s alpha testet avsåg variabeln revisionsrisk. Resultaten av 

testet visade att sammanslagningen av påståendena kring revisionsrisk bör göras med ett 

värde på 0,811 (tabell 3, sida 43). Att en sammanslagning var möjlig kan även utläsas 

från det höga medelvärdet på de samlade påståendena, 4,5 av 5,0. Svaren togs dock bort 

för de tre påståendena tid som klienten varit verksam, förekomsten av intern revison samt 

hur länge jag varit bolagets revisor för att nå ett högre värde på cronbach’s alpha och 

således nå en högre reliabilitet i studien. Uteslutningarna kunde göras efter en kontroll av 

respondenternas inställning till påståendena, där de tre ovan nämnda hade ett lägre 

medelvärde än resterande. Ett uteslutande av de tre påståendena leder till att mindre 

insamlad data används, vilket medför till ett (ännu) mindre generaliserbart resultat. 

 

Vidare utfördes cronbach’s alpha testet även på påståendena relaterade till 

väsentlighetsnivån, vilket gav ett resultat på 0,637 (se tabell 3) när påståendet de 

kvalitativa mätningarna tagits bort. De kvalitativa mätningarna togs bort eftersom 

medelvärdet för påståendet låg lägre än för resterande påståenden. Uteslutningen av 

påståendet kan resultera i samma konsekvenser som ovan, ett mindre generaliserbart 

resultat. Även om cronbach’s alpha värdet inte överstiger den rekommenderade gränsen 

på 0,7 gjordes en sammanslagning för att skapa den beroende variabeln väsentlighetsnivå, 

dels då medelvärdet för de sammanslagna påståendena var högt, 4,17 av 5,0, dels då en 

sammanslagning anses vara ett bra sätt att mäta variabeln. Att mätningen anses vara bra 

baseras på fakta från de tidigare studierna i avsnitt 3.2.2. Problemet med ett lågt 
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cronbach’s alpha värde kan bero på den låga svarsfrekvensen (Tavakol & Dennick, 2011), 

vilket utgjorde en argumentation för att acceptera sammanslagningen.  

 

Senare i enkäten fick respondenterna ta ställning till 13 påståenden kring hur de påverkas 

av tidsbudgetpress. Påståenden omfattande exempelvis huruvida tidsbudgetpressen 

påverkade revisorns fokus, effektivitet samt bedömning av hur risknivån respektive 

väsentlighetsnivån ökade eller minskade. Vid analysens början ansågs endast två av de 

13 påståendena vara relevanta och 11 påståenden under tidspress uteslöts genom den sena 

insikten att de inte omfattades av studiens syfte eller frågeställning. Önskan var att mäta 

just huruvida tidsbudgetpressen påverkar risk- och väsentlighetsnivåerna då dessa endast 

fokuserade på tidsbudgetpressen. De två påståendena som blev kvar för analysen var 

tidsbudgetpress påverkar min bedömning av risk genom att risknivån ökar samt 

tidsbudgetpressen påverkar min bedömning av väsentlighet genom att väsentlighetsnivån 

ökar. Valet att endast använda påståendena som behandlar ökning av nivåerna, och inte 

minskningen, var då en sammanslagning av alla fyra gav ett lågt värde på cronbach’s 

alpha, trots kodning, samt då påståendena ansågs kunna bidra till analysen på ett mer 

lämpligt sätt. I linje med ovan test kan konsekvenserna bli avgörande för hur 

generaliserbart resultatet är samt leda till att studien går miste om mycket insamlad 

information. Ett cronbach’s alpha test görs på tre eller fler (här) påståenden, därför 

gjordes den sista bedömningen om en sammanslagning kunde ske med hjälp av 

Spearmans korrelation. Testet resulterade i en korrelation på 0,653 mellan de två 

påståendena som ansågs vara högt (Pallant, 2013) och påståendena slogs därför samman 

till en variabel. 

 

4.2.3.2 Oberoende variabler 

En oberoende variabel kan även benämnas som en förklarande variabel och förklarar 

således till viss del varför den beroende variabeln varierar som den gör (Körner & 

Wahlgren, 2015). I den här studien är revisorns erfarenhet, personliga egenskaper och 

revisionsbyrån de oberoende variablerna.  

 

De personliga egenskaperna mättes genom att respondenterna angav om de var man eller 

kvinna samt deras ålder (se bilaga 2, del 1). Kön och ålder valdes som personliga 

egenskaper utifrån tidigare forskning som visade att män och kvinnor generellt har olika 
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utstickande egenskaper samt att åldern är kopplad till individens utveckling (Eagley & 

Carley, 2003; Sayed Hussin et al., 2017). I IBM SPSS gjordes den första kodningen, 

vilket var av variabeln kön. Kön kodades så att kvinnor blev 0 och män 1. Därefter 

kodades variabeln ålder så att varje åldersspann fick en siffra. Ingen av respondenterna 

var under 20 år eller över 60 år och alternativen togs därför bort innan inmatning i IBM 

SPSS. Åldersspannet mellan 20–25 fick nummer 1 och så vidare upp till 56–60 som fick 

nummer 8.  

 

I enkäten mättes sedan revisorns erfarenhet genom att respondenterna besvarade vilken 

befattning de har, hur många år de arbetat i branschen samt hur många år de varit 

auktoriserade (se bilaga 2, del 1). På så sätt kan begreppet erfarenhet översättas till 

mätvärden som används i analysen. Erfarenhet mäts ofta i år, men eftersom individer 

skiljer sig starkt åt används även befattning för att utveckla analysen (Franzoni & Bonera, 

2019). I IMB SPSS gjordes den tredje kodningen som innefattade variabeln befattning 

där revisorsassistent kodades till 1 och auktoriserad revisor kodades till 2. Efter det 

kodades frågan hur många år i branschen genom att 1 år fick kod 1, 2 år fick kod 2 och 

så vidare. Ingen kodning gjordes för frågan hur många år med auktorisation då materialet 

kategoriseras som numeric direkt från Excel, vilket gjorde att testen kunde göras utan 

justering.  

 

De sista två oberoende variablerna mättes genom att respondenten fick svara på fyra 

påståenden kring formalisering och rutiner på deras byrå med svarsalternativ 1–5, samt 

genom att ange sin byråtillhörighet (se bilaga 2, del 1 och 3). Det sista cronbach’s alpha 

testet som utfördes var för den oberoende variabeln revisionsbyrån (formalisering). Alla 

de fyra påståendena kring byrån gav ett värde på 0,834 och slogs således ihop till en 

variabel. Precis som ovan hade även påståendena kring revisionsbyrån ett högt 

medelvärde, 4,53 av 5.0. Efter sammanslagningen gjordes den sista kodningen i IBM 

SPSS, som var variabeln byråtillhörighet där the Big 4 kodades 1 och alla non Big 4 slogs 

ihop och blev kodade 2 för att underlätta kommande analys. 
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Tabell 3. Variabelsammanslagning inklusive alpha värde och korrelation 

 

 

Den tänkta oberoende variabeln klienten, vilket avsnitt 3.4.4 i den teoretiska 

referensramen behandlar, blev utesluten från kommande analys. Som ovan nämnts är 

problemet och förklaringen till det att enkätfrågorna kring klienten utformats på ett 

felaktigt sätt så att påståendena inte mätte det klientspecifika. Felet var att frågan som 

ställdes i samband med de påståendena respondenterna skulle ta ställning till var för att 

fastställa revisionsrisk är det viktigt att ta hänsyn till... vilket påverkade mätningen av 

klientens påverkan på de beroende variablerna. För studien innebär det att tester på 

klienten inte kunde utföras. Det går därför inte att dra några slutsatser om huruvida 

klienten påverkar, ensamt eller i samband, de andra faktorerna. På grund av mätningsfelet 

och utebliven analys av klienten kunde hypoteserna 4a, 4b och 4c ej besvaras. 

 

4.2.3.3 Konsekvent besvarande av enkäten 

För att kontrollera att respondenterna svarade konsekvent på enkätens påståenden 

arbetades kontrollfrågor fram i delar av enkäten, och är således inte att förväxla med 

kontrollvariabler. De första kontrollfrågorna finns i delen revisorns bedömning i enkäten 

(se bilaga 2, del 2). Där ställdes två påståenden om risknivån samt två påståenden om 

väsentlighetsnivån där respondenten skulle gradera svaren gällande om nivån ökat 

respektive minskat. Den varianten av kontrollfrågor användes även under tidspress där 

påståendena återigen berörde begreppen risknivå samt väsentlighetsnivå, dock under 

tidsbudgetpress. Frågorna visade således om respondenten var konsekvent genom att 

svara olika angående nivåerna gällande om bedömningarna ökat eller minskat. Skulle 

svaren på påståendena graderas högt på både ökat och minskat visade det att respondenten 

möjligtvis inte förstått frågan eller att hen inte läst frågan utan endast svarat i blindo. På 

samma sätt användes kontrollfrågor i delen tidspress genom att respondenten skulle 

gradera hur tidspress påverkar deras effektivitet, fokus och kvalitet på arbetet negativt 
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respektive positivt, vilket på samma sätt som ovan kontrollerar om respondenterna varit 

konsekventa. 

 

4.2.4 Urval, svarsfrekvens och bortfall 

Då syftet med studien är att undersöka både tidigare beforskade och nya faktorers 

påverkan på bedömningar av risk- och väsentlighet för en extern revisor och bedömningar 

under tidsbudgetpress, var därför målet att ha revisorer som respondenter. Urvalet av 

respondenter avgränsades till 17 revisionsbyråer främst i Skåne då hela landets 

population, alla revisorer i Sverige, skulle blir för komplicerat, tidskrävande och dyrt 

(Trost & Hultåker, 2016). Revisorerna som ingår i studien har bland annat olika 

befattningar, kön och erfarenhet. Valet att inte avgränsa studien till enbart auktoriserade 

revisorer grundar sig i önskan att undersöka om det finns någon faktor som påverkar en 

revisors risk- och väsentlighetsbedömningar med eller utan tidsbudgetpress utöver den 

välstuderade faktorn erfarenhet. För att kunna utföra undersökningen krävdes en variation 

av erfarenhet bland de potentiella respondenterna för att kunna bortse från påverkan av 

erfarenheten och istället finna andra eventuella påverkande faktorer. Beslut togs om att 

studera revisorer på olika revisionsbyråer, både större och mindre, för att få en större 

spridning av svar. Med större revisionsbyråer menas byråer inom the Big 4 och med 

mindre revisionsbyråer menas de som inte ingår i the Big 4, även kallat non Big 4. Från 

the Big 4 förväntades svar från alla fyra revisionsbyråerna och från non Big 4 förväntades 

svar från 13 mindre revisionsbyråer av olika storlekar. 

 

Innan bearbetning av det material som enkäten inbringat är det viktigt att göra en 

bortfallsanalys för att undvika eventuella fel i slutsatsen. Det enklaste sättet att genomföra 

en bortfallsanalys på är att jämföra materialet med populationen, då forskaren i flertalet 

av fallen alltid vet något om den utvalda populationen (Trost & Hultåker, 2016).  

  

Enkäten skickades ut till samtliga revisionsbyråer inom the Big 4, men svar inkom endast 

från två av de fyra byråerna. Enkäten skickades även ut till 13 mindre revisionsbyråer, 

non Big 4, och svar har inkommit från sex av dem. Vid det första utskicket den 14 april 

mottogs 38 svar varav 33 var slutförda och fullständiga. En vecka senare, den 21 april, 

skickades nya mail ut till nya respondenter och fyra svar mottogs där två var slutförda 

och fullständiga. Den 24 april avslutades enkäten och totalt mottogs 42 svar, varav 35 var 
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slutförda och fullständiga. De sju ofullständiga svaren plockades bort från materialet 

innan analyserna genomfördes. Att inte fler svar mottogs kan bero på att enkäten 

skickades ut under våren, vilket är en period när revisorerna har högsäsong och således 

har mycket att göra (Eason & Burns, 2016). En annan förklaring till det mindre antalet 

svar kan vara tidsbegränsningen för studien. Tidsbegränsningen ledde till att enkäten 

endast hölls öppen för respondenterna att svara mellan 14–24 april, för att inkommen data 

sedan skulle hinna analyseras.  

  

De ofullständiga svaren var dels på grund av att respondenter ej hade svarat på alla 

obligatoriska frågor, dels genom att de angett fel svar. Exempel på ett fel svar var att 23 

respondenter kryssade i att de tillhör en av de non Big 4 byråerna, dock har endast 21 

svarat på vilken revisionsbyrå de tillhör. Av de 21 som svarat på frågan “Om du kryssat 

i non Big 4, vilken byrå?” har en respondent svarat med en av de the Big 4. 

  

Det är svårt att svara på storleken av bortfallet i studien då alla personer som mottog 

mailet ombads att vidarebefordra det till eventuella kollegor för att skapa en 

snöbollseffekt (Denscombe, 2018). Det finns således ingen siffra på spridningen av 

enkäten eller hur många enkäten nått ut till. Det är dock bevisat att enkäter vanligtvis ger 

större bortfall än vid användandet av intervjuer. Vid en intervju är ofta ett möte inbokat 

och blir det svårare för personen att avsluta om denne av någon anledning skulle vilja det 

(Bell et al., 2019). Insikten i att resultatet inte är generaliserbart finns, de få 

respondenterna i studien utgör endast ett litet urval av landets alla revisorer och ger en 

snävare syn på det studerade ämnet och kan således inte representera hela populationen 

(Svenning, 2003; Trost & Hultåker, 2016). Bortfall kan dock minskas genom ett tydligt 

och bra följebrev, introduktion till enkäten som ger svar på syftet, genom att inte använda 

för många frågor samt genom att ge tydliga instruktioner. Även om inga siffror på 

bortfallet kan tas fram antas bortfallet vara betydande då antal slutliga svar var få trots att 

enkäten minst spridits till 16 olika revisionsbyråer. Bortfallet tros i största mån bero på 

perioden enkäten skickats ut, vilket var på våren, när det är en pressad tid för revisorerna 

men även då de får enkäter från flertalet studenter som skriver uppsats. På så sätt spelar 

ett bra och tydligt följebrev samt en enkät med få frågor ingen större roll då mailet aldrig 

öppnas av majoriteten. 
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Ett annat sätt för att undvika respondenternas möjlighet att hoppa över vissa frågor och 

påståenden, vilket bidrar till ofullständiga enkätsvar, fanns en funktion som gjorde att 

respondenterna inte kunde slutför enkäten förrän alla obligatoriska frågor och påståenden 

var besvarade. Dock var funktionen inget som förhindrade respondenterna av att avsluta 

enkäten i förtid vilket sju av respondenterna valde att göra. Anledningar till att de ej 

slutförde kan vara att respondenterna upplevde frågorna som svåra eller krävande.  

 

4.2.5 Analysmetoder 

För att uppnå syftet med studien, vilket är att undersöka både tidigare beforskade och nya 

faktorer som påverkar olikheter i revisorers bedömning av risk och väsentlighet, har 

empirin som samlats in genom enkätundersökningen och analyserats med hjälp av IBM 

SPSS. IBM SPSS är ett datorprogram som används vid statistiska analyser (SPSS, 2020) 

och med hjälp av programmet testades 15 av de 18 hypoteserna. I artikeln av Yustyna och 

Gonadi (2019) använder de sig av en enkät precis som i den här studien. I analysen 

används en signifikansnivå på 1% på de test som görs. Anledningen till en lägre 

signifikansnivå än den ”normala”, 5%, kan bland annat bero på en hög svarsfrekvens 

(Pallant, 2013), 163 av 250. Ett högre antal svar kan bidra till att generaliseringar kan 

dras för hela populationen. I enlighet med artikeln av Sayed Hussin et al. (2017) används 

det dock en signifikansnivå på 10%, som ger en 90% konfidensgrad, i den här studien för 

att testa de 15 mothypoteserna. I studien anses det relevant med en högre nivå då 

respondenterna endast avser en liten andel av den totala populationen revisorer i landet. 

Innan analysen påbörjades sammanställdes det empiriska materialet från 

webbenkater.com i ett Excel dokument, för att sedan föras över till IBM SPSS. Första 

steget var sedan att testa cronbach’s alpha för att mäta reliabiliteten innan påståendena 

kopplat till de beroende och oberoende variablerna kunde slås ihop. 

 

Därefter testades materialet genom ett Kolmogorov-Smirnov test för att se om det var 

normalfördelat eller ej. Kolmogorov-Smirnov testet är ett fördelningstest som används 

för att testa om studiens provfördelning stämmer överens med egenskaperna kring en 

normalfördelning. Testet är viktigt att göra vid användning av statistiska parametriska 

test (Stangroom, 2020). Normalfördelning innebär att de flesta observationerna befinner 

sig nära medelvärdet, i detta fall att majoriteten av respondenterna svarat lika (Körner & 

Wahlgren, 2015). Materialet visade sig vara icke normalfördelat då p-värdet för 
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majoriteten av faktorerna var 0,00, vilket jämfördes mot signifikansnivån 10%. Det 

visade att respondenterna graderat enkätens påståenden olika, vilket ledde till användande 

av icke parametriska test (se tabell 4, bilaga 3). Det första icke parametriska testet som 

genomfördes var Mann-Whitney U vilket användes för dummyvariablerna kön, 

befattning och byråtillhörighet eftersom de bara har två möjliga värden (Spssakuten, 

2020). Vid studier om skillnad mellan två oberoende grupper i en kontinuerlig mätning, 

som i det här fallet är kön, befattning och byråtillhörighet, används med fördel det här 

testet. Värdet som är relevant vid kontrollen är p-värdet. Mann-Whitney U testet visar om 

skillnad mellan grupperna föreligger eller ej, och för att kunna fastställa vilken riktning 

skillnaden går åt studeras mean rank. För ytterligare analys kan värdet på medianen tas 

fram. Vid ett material på fler är 30 svar korrigerar IBM SPSS för eventuella ties och då 

studien grundar sig på 35 svar har korrigeringen blivit gjord (Pallant, 2013). Då antalet 

svar på enkäten i det här fallet kan ses som relativt få, 35, lämpar sig Mann-Whitney U 

test eftersom det ger ett starkt resultat vid få undersökningsenheter (Laerd-statistics, 

2020). Mann-Whitney U testet utfördes för att besvara hypotes 1a-c, 2c-e, 3a och 3b (se 

tabell 2, sida 29). Testet användes för att hitta eventuella skillnader mellan grupperna, 

vilket inte är möjligt i efterföljande test. Mann-Whitney U testet är dock endast tillämpligt 

på de faktorer som kan kategoriseras i två grupper, vilket gör att resterande faktorer måste 

testas på annat sätt (Pallant, 2013). Dock testas samma hypoteser som nämnts ovan 

genom Mann-Whitney U testet även genom Spearmans korrelation. Genom att 

dubbeltesta hypotes 1a-c, 2c-e, 3a samt 3b kontrolleras resultaten och jämförs för ett mer 

trovärdigt resultat.  

 

Materialet ansågs, som tidigare nämnts, vara icke normalfördelat och Spearmans 

korrelationstest användes vid utförandet av korrelationen. För att mäta styrkan av ett 

eventuellt samband mellan två variabler finns olika tekniker till hands. Två av teknikerna 

benämns som Pearsons korrelation och Spearmans korrelation (Körner & Wahlgren, 

2015). Pearsons korrelationstest används vanligen när ett material anses normalfördelat. 

Vid ett material som inte är normalfördelat används Spearmans korrelation, som är ett 

icke-parametriskt korrelationstest (Pallant, 2013). Då Kolmogorov-Smirnov testet (se 

tabell 4, bilaga 3) visade att studiens material inte var normalfördelat resulterade det i att 

Spearmans korrelationstest använts.  
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När det kommer till tolkningen av sambanden som uppkommer av Spearmans korrelation 

finns vissa riktmärken. Sambandet antar ett värde mellan -1 och 1, där 0 innebär att det 

inte finns något samband, -1 innebär ett perfekt negativt samband och 1 innebär ett perfekt 

positivt samband (Pallant, 2013). Cohen (1988) gav följande riktlinjer: mellan 0,010 till 

0,29 anses sambandet vara svagt, mellan 0,30 till 0,49 anses sambandet vara medel och 

mellan 0.5 och 1.0 anses sambandet vara starkt. Måtten gäller för både negativa och 

positiva samband. Det vill säga att -0,5 ger samma styrka på sambandet som 0,5 ger, det 

är endast riktningen som skiljer (Pallant, 2013). Riktlinjerna ligger till grund för 

kommande analys i avsnitt 5.2.2.  

 

En korrelationsmatris gjordes således på studiens beroende och oberoende variabler för 

att få fram styrkan av korrelationen mellan de olika variablerna, vilket är målet med syftet. 

Med hjälp av Spearmans korrelationstest kunde samtliga 15 hypoteser besvaras. 

Korrelationsmatrisen ligger till grund för det sista testet som genomfördes, den multipla 

linjära regressionen.  

 

Multipla linjära regressionsanalyser utförs för att beskriva variationen av den beroende 

variabeln med hjälp av två eller flera oberoende variabler (Körner & Wahlgren, 2015). 

Regressionen används för att utesluta att någon annan faktor döljer sig i resultaten från 

Mann-Whitney U och Spearmans korrelation då de oberoende variablerna tolkas givet de 

andra variablerna konstanta (Pallant, 2013). Det finns ingen övre gräns för antalet 

oberoende variabler i en multipel linjär regression (Eggeby & Söderberg, 1999), dock har 

en gräns på tre satts i studien då materialet är litet (35 respondenter).  Determinations-

koefficienten (R2), även benämnt som förklaringsgraden, anger hur stor del av variationen 

i den beroende variabeln som kan förklaras av variationen av den oberoende variabeln 

(Körner & Wahlgren, 2015). Den korrigerade determinationskoefficienten (justerad R2) 

är en modifierad version av determinationskoefficienten som tar hänsyn till att fler 

oberoende variabler kan påverka förklaringsgraden negativt och tenderar därför att 

minska ju fler som läggs till (Akossou & Palm, 2013). Genom de multipla linjära 

regressionsanalyserna kunde det således utläsas hur stor del av variationen av de beroende 

variablerna som beror av de oberoende, där hypoteserna 1c, 2d, 2f, 3d och 3f kunde 

besvaras. 
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4.2.6 Validitet och reliabilitet 

Med validitet och reliabilitet mäts trovärdigheten och tillförlitligheten i en kvantitativ 

studie (Stockholmsuniversitetet, 2016). Begreppet validitet beskrivs genom de tre 

begreppen relevans, noggrannhet och precision (Denscombe, 2018) och kan delas upp i 

tre olika former, construct validitet, intern validitet samt extern validitet (Saunders et al., 

2012). Den första formen, construct validitet, i relation till en enkätundersökning, handlar 

om att frågorna i enkäten som ställs till respondenterna mäter det som den är utformad 

för att göra, och har således svarsalternativ som stödjer relevansen (Körner & Wahlgren, 

2015). Genom att enkäten i studien utformades på fel sätt för att kunna analysera klientens 

påverkan på de beroende variablerna stödjer påståenden kopplade till klienten ej 

relevansen.  Intern validitet används när studien ska visa ett orsakssamband mellan två 

variabler vilket i studien kan kopplas till enkätfrågornas relevans i relation till kommande 

analys och resultat. Studien skulle således förlora sin validitet om relationen mellan 

variablerna är en följd av exempelvis en brist i forskningsdesignen. Enkäten i studien 

bygger till viss del på tidigare studiers enkätfrågor och således kan vissa brister elimineras 

genom att frågorna redan är testade. Den sista formen av validitet, extern validitet, berör 

begreppet generalisering. Om resultatet av studien kan användas i andra sammanhang kan 

den således ses som en generalisering för andra grupper än de som studerats (Saunders et 

al., 2012). Extern validitet i studien kan således kopplas till huruvida resultaten som 

framställs eventuellt kan appliceras på fler yrkesgrupper än enbart revisorer. Ett annat sätt 

att öka validiteten är att stärka ytvaliditeten, vilket betyder att måtten reflekterar 

koncepten de är kopplade till (Bell et al., 2019). Utifrån det testades enkäten på några 

utvalda personer som fick genomföra den samt komma med feedback innan den skickades 

ut. Feedback önskades kring bland annat hur väl frågorna och påståendena fångade det 

som slutligen skulle analyseras och mätas. Valet att använda en webbenkät gav även 

möjligheten att exportera den insamlade data till IBM SPSS. Det underlättar inmatningen 

av data då den lästes över med fil istället för att föras in manuellt som kan leda till större 

fel. 

  

Begreppet reliabilitet innebär att en mätning ska ge samma resultat vid en tidpunkt som 

vid en förnyad mätning vid en senare tidpunkt genom att respondenterna är konsekventa 

i sina svar, men även genom att studien inte innehåller några slumpmässiga fel. Enligt 

Saunders et al. (2012) är reliabilitet nyckeln till kvalitet i en studie, dock är det inte 
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tillräckligt på egen hand. Exempelvis har noggrannheten en stor betydelse för att en studie 

ska anses ha hög reliabilitet (Ekengren & Hinnfors, 2012; Trost & Hultåker, 2016). Enligt 

Bell et al. (2019) har reliabiliteten tre olika innebörder där stabilitet är den första. 

Stabiliteten i en studie handlar om hur stabil mätningen är över tid. Målet är att 

variationen i mätningarna vid olika tillfällen ska vara låg. Det mest självklara sättet att 

testa stabiliteten i en studie är genom en test-retest-metod. Metoden innebär att studien 

utförs vid två olika tillfällen och med samma respondenter för att sedan mäta 

korrelationen mellan de olika mättillfällena (Raun Mørkbak & Bøye Olsen, 2014; 

Wenemark, 2017). Då tiden för uppsatsen är begränsad är metoden inget alternativ för 

den här studien. Det andra sättet är intern reliabilitet vilket används när studien behandlar 

flera frågor som tillsammans ska beskriva helheten genom att variablerna visar ett 

samband. Intern reliabilitet kan testas genom att använda split-half metoden. Metoden 

används genom att dela upp respondenterna i två delar för att sedan undersöka 

korrelationen mellan svaren och de två grupperna (Bell et al., 2019). Då både tid och 

respondenter till enkäten var begränsade ansågs även split-half metoden olämplig.  

 

Ett andra sätt att testa intern reliabilitet, vilket är mer vanligt idag, är genom Cronbach’s 

alpha. Cronbach’s alpha är ett test som görs i IBM SPSS och som är till för att testa 

reliabiliteten i måtten som tagits fram och använts vid sammanslagning av variabler som 

mäter samma koncept. Testet visar således om påståendena i enkäten verkligen mäter ett 

och samma koncept och om en sammanslagning av variabler bör göras eller ej (Pallant, 

2013). Till studien gjordes ett Cronbach’s alpha test för olika grupper av påståenden i 

enkäten, revisionsrisk, väsentlighetsbedömning, tidsbudgetpressens påverkan på risk- 

och väsentlighetsbedömningar samt revisionsbyrån (formalisering), för att se om en 

sammanslagning av påståendena kunde göras (se tabell 3, sida 43). Ett värde på över 0,7 

anses vara tillförlitligt. Ett värde över 0,8 är dock att föredra (Devellis, 2016). För 

revisorns erfarenhet samt personliga egenskaper kan cronbach’s alpha inte användas då 

frågorna samt påståendena är formulerade och rankade på olika sätt.  

  

Det tredje och sista sättet är reliabilitet mellan utvärderingar, inter-rater reliabilitet, som 

handlar om i vilken utsträckning olika observatörer överensstämmer med varandra. 

Reliabiliteten kan då mätas med hjälp av olika statistiska instrument, exempelvis genom 

en ögonblickskorrelation (Bell et al., 2019). Reliabilitet mellan utvärderingar är 
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följaktligen ej relevant i studien eftersom enkäten är identisk för alla respondenter och 

inga egna tolkningar krävs.  

  

Sammanfattningsvis är det bevisat att reliabilitet och validitet har en stark koppling till 

varandra, då det utan en hög reliabilitet i studien inte heller kan leda till att validitet 

uppnås. Detta är på grund av att en otillräcklig reliabilitet kan medföra att respondenterna 

ej är konsekventa i sina svar i enkäten vilket leder till att svaren ej anses tillförlitliga (Bell 

et al., 2019). 

 

4.2.7 Forskningsetik 

Det finns fyra forskningsetiska huvudprinciper som kan liknas vid riktlinjer kring etik 

och den samhällsvetenskapliga forskningen. Principerna har utvecklats längs fyra linjer 

och består av förväntningar kring hur forskaren ska genomföra undersökningen (Bell et 

al., 2019). För det första ska forskaren skydda deltagarnas intressen genom att i förväg 

vidta åtgärder som skyddar de personer som medverkar i undersökningen gällande både 

fysisk och psykisk skada (Denscombe, 2018). I den här studien har därför 

respondenternas personliga information samt svar hanterats på ett konfidentiellt sätt. 

Enligt Denscombe (2018) behandlar den andra principen att deltagandet ska vara 

frivilligt och baseras på informerat samtycke genom att respondenterna aldrig tvingas till 

att medverka. Av denna orsak meddelades respondenterna i följebrevet att medverkandet 

i enkäten var frivilligt och att enkäten när som helst kunde avslutas. Princip tre berör 

vidare att forskaren ska arbeta på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen 

genom att låta deltagarna veta att forskarna är faktiska forskare samt att de samlar 

information för att studera ett visst ämne. För att följa den tredje principen formulerades 

ett följebrev som skickades ut till alla respondenter tillsammans med enkäten. Följebrevet 

innehöll förklaringar till enkäten och syftet med studien. Den fjärde och sista principen 

behandlar att forskningen förväntas följa den nationella lagstiftningen genom att 

exempelvis undvika att studera känsliga ämnen samt att alltid ange forskarens uppgifter 

som namn och information (Bell et al., 2019; Denscombe, 2018). För att följa den tredje 

principen innehöll följebrevet och enkäten våra fullständiga namn samt mailadresser för 

att respondenterna lätt skulle kunna komma i kontakt med oss. 
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5. Empiri & Analys 

I följande kapitel presenteras analysen av enkätundersökningen genom övergripande 

beskrivande statistik i form av förklaringar till fördelningen av materialet. Därefter följer 

avsnittet där hypoteserna ska analyseras, genom Mann-Whitney U test, Spearmans 

korrelation samt multipel linjär regression. Kapitlet avslutas med slutsatser av analysen. 

 

5.1 Beskrivande statistik 

För att förklara fördelningen och spridningen av respondenterna i relation till kön, ålder, 

befattning, antal år med auktorisation, antal år i branschen, byråtillhörighet samt 

respondenternas inställning till vikten av formalisering och rutiner på revisionsbyrån har 

beskrivande statistik använts. De används som hjälp för att kunna besvara 

frågeställningen och hypoteserna. 

  

5.1.1 Övergripande statistik  

Den övergripande statistiken i studien används för att få en överblick över fördelningen 

av de respondenter som svarat på enkäten. Fördelningen handlar om män och kvinnor, 

åldern på respondenterna, befattning, år som auktoriserad, år i branschen, byråtillhörighet 

och revisionsbyråns grad av formalisering (se tabell 5–10). Tabellerna gör det lättare att 

se vilka enkäten nått ut till och inte, det vill säga vad resultatet bygger på.  

 

Enkätundersökningen gav 35 fullständiga svar från respondenterna och i tabell 5 

presenteras könsfördelningen mellan respondenterna. Av respondenterna var 21 kvinnor 

och 14 män, vilket leder till att 60% var kvinnor och 40% var män. I tabell 6 presenteras 

åldersfördelningen av respondenterna vilket blev någorlunda bred trots det stora antalet 

revisorsassistenter. I enkäten började åldersspannet på under 20 vilket inte resulterade i 

några svar. De största grupperna av respondenter var 20–25 samt 26–30 som utgav 22,9% 

respektive 31,4% av totalen. I åldersspannen 46–50 samt 56–60 svarade två per grupp 

vilket står för 5,7%. Däremot var det endast en i åldersspannet däremellan, 51–55, som 

svarade på enkäten vilket bidrar till 2,9%. Här syns således ett samband mellan det höga 

antalet av revisorsassistenter och åldersspannet 20–30 år.  
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Tabell 5. Könsfördelning mellan respondenterna 

  Antal Andel 

Kvinnor 21 60% 

Män 14 40% 

Totalt 35 100% 

 

Tabell 6. Åldersfördelning av respondenterna 

  Antal Andel 

20–25 8 22,9% 

26–30 11 31,4% 

31–35 5 14,3% 

36–40 3 8,6% 

41–45 3 8,6% 

46–50 2 5,7% 

51–55 1 2,9% 

56–60 2 5,7% 

Totalt 35 100% 

 

 

I tabell 7 presenteras fördelningen av respondenternas befattningar. Av de 35 fullständiga 

svar som enkäten utbringade var 17 auktoriserade revisorer, vilket ger andelen 48,6%. 

Den största gruppen av respondenter var revisorsassistenter och bestod av 18 svar, vilket 

således ger 51,4%. I tabell 8 presenteras fördelningen av revisorer med antal år med 

auktorisation. Tabellen visar ett spann mellan 1–27 år. Det var ett relativt brett spann 

mellan de 16 auktoriserade revisorerna. Resultaten som sticker ut är 1, 2, 3 samt 4 år med 

vardera tre respondenter. 56,3% har haft sin auktorisation i 8 år eller färre och 43,7% har 

haft sin auktorisation 13 år eller fler.  

 

Tabell 7. Fördelning av respondenternas befattning 

  Antal Andel 

Auktoriserad revisor 17 48,6% 

Revisorsassistent 18 51,4% 

Totalt 35 100% 
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Tabell 8. Fördelning av antal år som auktoriserade 

  Antal Andel Andel 

1 3 8,6% 18,8% 

2 1 2,9% 6,3% 

3 1 2,9% 6,3% 

4 1 2,9% 6,3% 

6 2 5,7% 12,5% 

8 1 2,9% 6,3% 

13 1 2,9% 6,3% 

15 2 5,7% 12,5% 

19 1 2,9% 6,3% 

25 2 5,7% 12,5% 

27 1 2,9% 6,3% 

Totalt 16 45,7% 100% 

Ej auktorisation 19 54,3%  
Totalt 35 100%  

 

  

I tabell 9 presenteras respondenternas erfarenhetsnivå mätt i antalet år de arbetat inom 

revisionsbranschen. I denna tabell syns ett brett intervall av revisorernas erfarenhet mätt 

i år. Intervallet går mellan ett halvt år upp till 32 års erfarenhet. Den stora spridningen av 

erfarenhet är till stor hjälp för kommande analys av revisorernas erfarenhet i relation till 

risk och väsentlighetsnivåer. Enkäten har dock utbringat flest respondenter i spannet 1–3 

års erfarenhet, vilket återigen kan kopplas till det höga antalet revisorsassistenter som 

visas i tabell 7. 1 års erfarenhet är dock det som sticker ut med sina sex respondenter, 

vilket ger 17,1% av totalen. Därefter kommer 2 års erfarenhet innefattande fem 

respondenter, vilket ger en procentsats på 14,3. Resterande erfarenhetsnivåer varierar 

mellan en till tre respondenter per spann, vilket ger ett resultat på mellan 2,9% och 8,6%.  
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Tabell 9. Fördelning av antal år i branschen 

  Antal Andel 

0,5 1 2,9% 

1 6 17,1% 

1,5 1 2,9% 

2 5 14,3% 

3 3 8,6% 

4 2 5,7% 

5 2 5,7% 

6 1 2,9% 

9 1 2,9% 

10 3 8,6% 

11 2 5,7% 

12 1 2,9% 

15 1 2,9% 

20 1 2,9% 

22 1 2,9% 

23 1 2,9% 

30 2 5,7% 

32 1 2,9% 

Totalt 35 100% 

 

 

I tabell 10 presenteras fördelningen av byråtillhörighet hos respondenterna. Av de 35 

respondenterna som gav fullständiga svar arbetar 17 på en the Big 4 byrå och 18 på en 

non Big 4 byrå. De fullständiga svaren är jämnt fördelade över the Big 4 och non Big 4, 

där the Big 4 representeras genom 48,6% och alla non Big 4 representeras genom 51,4% 

av samtliga svar. Inom the Big 4 inkom det dock bara svar från två av de fyra största 

revisionsbyråerna, och non Big 4 representeras av sex mindre revisionsbyråer. För den 

sammanslagna variabeln revisionsbyrån (formalisering) där respondenterna tagit 

ställning till på min byrå är det viktigt att… blev svaren högs graderade och gav ett 

medelvärde på 4,53, vilket ligger mellan instämmer i hög grad och instämmer helt (se 

tabell 10). 
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Tabell 10. Fördelning av byråtillhörighet  

  Antal Andel 

The Big 4 17 48,6% 

Non Big 4 18 51,4% 

Totalt 35 100% 

 

 

5.2 Analys av hypoteser 

I det här avsnittet kommer resultaten från Mann-Whitney U test, den bivariata 

korrelationsanalysen och den multipla linjära regressionen att presenteras, för att testa 15 

av studiens hypoteser. Spearmans korrelationsmatris inleder avsnittet, följt av 

presentationer av analyserna för varje enskild hypotes. Därefter presenteras analyser av 

hypoteser i relation till varandra och avsnittet avslutas sedan med slutsatser av analyserna.  

 

I Spearmans korrelationsmatris kan indikationer fås på om det föreligger samband mellan 

två enskilda variabler (Pallant, 2013). I avsnitten nedan kommer korrelationsmatrisen 

med både oberoende och beroende variabler att förklaras till respektive hypotes. 

Variablerna 1–7 i tabell 11 nedan innefattar de oberoende variablerna och 8–10 innefattar 

de beroende variablerna. Vid en översiktlig analys av matrisen syns det att respondenterna 

instämt med påståendena kring revisionsbyrån (formalisering), revisionsrisk samt 

väsentlighetsnivån då de uppvisar höga medelvärden. Revisionsbyrån (formalisering) har 

ett medelvärde på 4,53 med en standardavvikelse på 0,693 som är ett mått på de enskilda 

observationernas spridningen kring medelvärdet. En låg standardavvikelse betyder 

således att observationerna ligger samlade nära medelvärdet (Statistikordbok, 2020). 

Därefter har revisionsrisken ett medelvärde på 4,50 och en standardavvikelse på 0,546. 

Till sist visar den beroende variabeln väsentlighetsnivån på ett medelvärde på 4,17 och 

en standardavvikelse på 0,659. 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

Tabell 11. Spearmans korrelationsmatris 

 

5.2.1 Revisorns erfarenhet 

I det här avsnittet presenteras analysen av hypoteser innefattande revisorns erfarenhet, i 

form av befattning, antal år i branschen och antal år med auktorisation. 

 

5.2.1.1 Hypotes 1a Erfarenhet och revisionsrisk  

För den beroende variabeln revisionsrisk kan ingen signifikant skillnad mellan 

auktoriserade revisorer och revisorsassistenter påvisas genom ett Mann-Whitney U test 

då p-värdet, 37,2%, överstiger signifikansnivån 10% (se tabell 12). Mann-Whitney U 

testet stödjer således inte hypotes 1a och hypotesen förkastas.  

 

Tabell 12. Mann-Whitney U test, befattning och revisionsrisk 

 

 

Befattning samt antal år i branschen visar svaga positiva samband med revisionsrisk i 

korrelationsmatrisen, med korrelationskoefficienten 0,186 respektive 0,060 (se tabell 11). 

Antal år med auktorisation har istället ett negativt svagt samband med den beroende 

variabeln, med korrelationskoefficienten -0,0332 (se tabell 11). Dock är ingen av de 

oberoende variablerna signifikanta på en 10% nivå vilket leder till att hypotesen även 

förkastas genom detta test.  
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5.2.1.2 Hypotes 1b Erfarenhet och väsentlighet 

För den beroende variabeln väsentlighetsnivån kan ingen signifikant skillnad mellan 

auktoriserade revisorer och revisorsassistenter påvisas då p-värdet, 36%, överstiger 

signifikansnivån 10% (se tabell 13). Mann-Whitney U testet stödjer inte hypotes 1b och 

hypotesen förkastas.  

 

Tabell 13. Mann-Whitney U test, befattning och väsentlighet 

 

 

I Spearmans korrelationsmatris visar väsentlighetsnivån starkast samband med den 

oberoende variabeln antal år i branschen med korrelationskoefficient 0,288, vilket visar 

ett svagt positivt samband och att det är signifikant på 10% nivån (se tabell 11, sida 57). 

Korrelationen visar således att revisorn värderar påståenden kring väsentlighets-

bedömningen högre ju längre revisorn har arbetat i branschen. Resultatet leder till att 

hypotesen kan accepteras. 

 

Korrelationerna mellan väsentlighetsnivån och de två oberoende variablerna befattning 

och antal år med auktorisation visar svaga positiva samband vilka dock ej är signifikanta 

på en 10% nivå, med korrelationskoefficienten 0,210 respektive 0,330 (se tabell 11, sida 

57). Med hjälp av korrelationsmatrisen kan således resultatet från det tidigare Mann-

Whitney U testet styrkas gällande befattning. Variablerna befattning och antal år med 

auktorisation stödjer ej hypotes 1b, hypotesen förkastas.  

 

Således kan hypotes 1b accepteras till viss del då en av faktorerna, antal år i branschen, 

som valts för att mäta revisorernas erfarenhet är signifikant på studiens satta 

signifikansnivå, 10%.  

 

5.2.1.3 Hypotes 1c Erfarenhet och tidsbudgetpress 

Gällande den oberoende variabeln befattning kan skillnad påvisas mellan de 

auktoriserade revisorerna och revisorsassistenterna i relation till tidsbudgetpressens 
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påverkan på risk- och väsentlighetsnivån då testet visar på en enstjärnig signifikans med 

ett p-värde på 1,5%. I resultatet återfinns ett mean rank på 21,92 för revisorsassistenterna 

och 13,85 för de auktoriserade revisorerna. För vidare analys är medianen för 

revisorsassistenterna 3,0 och 1,0 för de auktoriserade revisorerna (se tabell 14). Resultatet 

visar således att de auktoriserade revisorerna i relation till revisorsassistenterna påverkas 

mindre av tidsbudgetpress vid bedömning av revisionsrisk och väsentlighet. Mann-

Whitney U testet stödjer således hypotes 1c, hypotesen accepteras.  

 

Tabell 14. Mann-Whitney U test, befattning och tidsbudgetpress 

 

 

Hypotesen stödjs även genom Spearman korrelationstest som visar att det föreligger ett 

medelstarkt negativt samband mellan befattning och tidsbudgetpressens påverkan på risk- 

och väsentlighetsnivån, med korrelationskoefficient -0,415 (se tabell 11, sida 57). 

Resultatet visar således samma som ovan test, att ju högre befattning revisorn har desto 

mindre påverkas hen av tidsbudgetpress vid bedömningen av risk och väsentlighetsnivån, 

hypotesen kan återigen accepteras. 

 

Gällande den oberoende variabeln antal år i branschen föreligger ett negativt svagt 

samband som ej är signifikant på en 10% nivå, med korrelationskoefficienten -0,254 (se 

tabell 11, sida 57). Antal år med auktorisation visar istället ett positivt svagt samband 

med och tidsbudgetpressens påverkan på risk- och väsentlighetsnivån och är precis som 

föregående variabeln inte signifikant på en 10% nivå, med korrelationskoefficienten 

0,349 (se tabell 11, sida 57). Således kan hypotes 1c inte styrkas med hjälp av antal år i 

branschen och antal år med auktorisation, hypotesen förkastas.  

 

Således kan även hypotes 1c accepteras till viss del då faktorn erfarenhet mätt i befattning 

visas vara signifikant på 10% nivån.  
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5.2.2 Personliga egenskaper 

I det här avsnittet presenteras analysen av hypoteser innefattande personliga egenskaper, 

vilka är revisorernas ålder och kön. 

 

5.2.2.1 Hypotes 2a Ålder och revisionsrisk 

Genom ett Spearmans korrelationstest visas ett svagt positivt samband med revisionsrisk 

och ålder och är inte signifikant på en 10% nivå, med korrelationskoefficienten 0,072 (se 

tabell 11, sida 57). Testet resulterar således i att hypotes 2a förkastas.  

5.2.2.2 Hypotes 2b Ålder och väsentlighet 

Precis som föregående hypotes visar Spearmans korrelationsmatris ett svagt positivt 

samband mellan väsentlighetsnivån och ålder, med korrelationskoefficient 0,151 (se 

tabell 11, sida 57). Variablerna är inte signifikanta på en 10% nivå och testet stödjer ej 

hypotes 2b vilket leder till att hypotesen förkastas. 

 

5.2.2.3 Hypotes 2c Ålder och tidsbudgetpress 

Den sista beroende variabeln, bedömning av risk och väsentlighet under tidsbudgetpress, 

visar ett svagt negativt samband med den oberoende variabeln ålder. Ålder har en 

enstjärnig signifikans mot den beroende variabeln och visar en korrelationskoefficient på 

-0,293 vilket betyder att variablerna är signifikanta på en 5% nivå, vilket ligger under 

studiens valda 10% nivå och kan således styrka hypotesen (se tabell 11, sida 57). Det 

visar att det i viss mån finns en koppling med att ju äldre individen blir, desto mindre 

betydelse har tidsbudgetpressens påverkan vid bedömningen av risk- och 

väsentlighetsnivå. Således kan hypotesen genom Spearman korrelationstest styrkas och 

hypotes 2c accepteras. 

 

5.2.2.4 Hypotes 2d Kön och revisionsrisk  

Den oberoende variabeln kön mot den beroende variabeln revisionsrisk visas med hjälp 

av ett Mann-Whitney U test ha en enstjärnig signifikans och är signifikant på en 5% nivån 

med p-värdet 5%. Där återfinns även ett mean rank på 20,71 för kvinnorna och 13,93 för 

männen. För den ytterligare analysen är medianen för kvinnorna 4,83 och 4,42 för 

männen (se tabell 15). Således kan en signifikant skillnad ses mellan grupperna, kvinnor 

och män, i deras bedömningar relaterade till revisionsrisk. Resultatet visar således att 

kvinnor i relation till män anser att aspekterna kring revisionsrisk är viktigare att ta hänsyn 
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till vid bedömning av revisionsrisk. Mann-Whitney U testet stödjer således hypotes 2d 

som accepteras. 

 

Tabell 15. Mann-Whitney U test, kön och revisionsrisk 

 

 

Vid ett Spearman korrelationstest föreligger ett negativt medelstarkt samband mellan 

revisionsrisk och kön, med en korrelationskoefficient på -0,336 (se tabell 11, sida 57). 

Korrelationen är signifikant på en 5% nivå och resultatet visar således återigen att 

kvinnorna anser att aspekterna kring revisionsrisk är viktigare än männen i studien. 

Hypotes 2b accepteras även genom Spearmans korrelationstest.  

 

5.2.2.5 Hypotes 2e Kön och väsentlighet 

Mellan variablerna väsentlighetsbedömning och kön kan ingen skillnad påvisas vid då p-

värdet, 70,9% överstiger signifikansnivån på 10% (se tabell 16). Mann-Whitney U testet 

stödjer inte hypotes 2e och hypotesen förkastas. 

 

Tabell 16. Mann-Whitney U test, kön och väsentlighet 

 

 

Spearmans korrelationstest visar ett svagt negativt samband mellan variablerna och är ej 

signifikant på en 10% nivå, med korrelationskoefficienten -0,064 (se tabell 11, sida 57). 

Således kan hypotesen ej styrkas med hjälp av Spearmans korrelation och hypotes 2e 

förkastas återigen. 
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5.2.2.6 Hypotes 2f Kön och tidsbudgetpress 

Kön och den beroende variabeln risk- och väsentlighetsnivån under tidsbudgetpress har 

en enstjärnig signifikans med ett p-värde på 2,1% som jämförs med en 10% 

signifikansnivå. Genom värdet på mean rank kan som tidigare nämnt riktningen av 

skillnaden utläsas (Pallant, 2013) och i resultatet återfinns ett mean rank på 14,88 för 

kvinnorna och ett värde på 22,68 för männen. Medianen för kvinnorna är 1, medan den 

för männen är 3 (se tabell 17), vilket används i den ytterligare analysen. Resultatet visar 

således att män i relation till kvinnor påverkas mer av tidsbudgetpress vid bedömning av 

revisionsrisk och väsentlighet. Mann-Whitney U testet stödjer inte hypotes 2f och 

hypotesen förkastas. 

 

Tabell 17. Mann-Whitney U test, kön och tidsbudgetpress 

 

 

I Spearmans korrelationstest föreligger positivt medelstarkt samband, med 

korrelationskoefficienten 0,395, mellan kön och den beroende variabeln (se tabell 11, isda 

57). Återigen visar således resultaten från Mann-Whitney U och korrelationsmatrisen 

samma, att män i förhållande till kvinnor påverkas mer av tidsbudgetpress vid bedömning 

av risk och väsentlighet. Således kan hypotesen ej styrkas med hjälp av testen och hypotes 

2f förkastas. 

 

5.2.3 Revisionsbyrån 

I det här avsnittet presenteras analysen av hypoteser innefattande revisionsbyrån, vilket 

är de oberoende variablerna byråtillhörighet och revisionsbyråns formaliseringsgrad. 

 

5.2.3.1 Hypotes 3a Byråtillhörighet och revisionsrisk 

Med hjälp av ett Mann Whitney U test kan ingen skillnad mellan revisionsbyråerna, the 

Big 4 samt non Big 4, påvisas för den beroende variabeln revisionsrisk då p-värdet, 31,2% 

överstiger 10% nivån (se tabell 18). Mann-Whitney U testet stödjer inte hypotes 3a och 

hypotesen förkastas. 
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Tabell 18. Mann-Whitney U test, byråtillhörighet och revisionsrisk 

 

 

Genom Spearmans korrelationstest visas ett svagt negativt samband mellan variablerna 

och är ej signifikant på en 10% nivå, med korrelationskoefficient -0,173 (se tabell 11, 

sida 57). Hypotesen kan således inte styrkas med ett Mann Whitney U test eller 

Spearmans korrelationstest, hypotes 3a förkastas. 

 

5.2.3.2 Hypotes 3b Byråtillhörighet och väsentlighet 

På samma sätt som för ovan hypotes kan ingen skillnad påvisas mellan revisionsbyråerna, 

the Big 4 samt non Big 4, och hur väsentlighetsnivån bedöms då p-värdet, 48,4% 

överstiger 10% nivån (se tabell 19). Mann-Whitney U testet stödjer inte hypotes 3b och 

hypotesen förkastas. 

 

Tabell 19. Mann-Whitney U test, byråtillhörighet och väsentlighet  

 

 

Genom Spearmans korrelationstest visas ett svagt positivt samband som ej är signifikant 

på en 10% nivå, med korrelationskoefficienten 0,120 (se tabell 11, sida 57). Således kan 

hypotesen ej styrkas och hypotes 3b förkastades även genom Spearmans korrelationstest. 

 

5.2.3.3 Hypotes 3c Byråtillhörighet och tidsbudgetpress 

Det kan inte heller påvisas någon skillnad mellan revisionsbyråerna, the Big 4 samt non 

Big 4, och hur tidsbudgetpressen påverkar bedömningarna av både risk- och 

väsentlighetsnivån då p-värdet, 65,4%, överstiger 10% nivån (se tabell 20). Mann-

Whitney U testet stödjer inte hypotes 3c och hypotesen förkastas. 
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Tabell 20. Mann-Whitney U test, byråtillhörighet och tidsbudgetpress 

 

 

I Spearmans korrelationsmatris föreligger ett svagt negativt samband mellan 

byråtillhörigheten och den beroende variabeln, med korrelationskoefficient -0,077 (se 

tabell 11, sida 57). Sambandet är ej signifikant på en 10% nivå och stödjer således inte 

hypotesen. Hypotes 3c förkastas genom både testen. 

 

5.2.3.4 Hypotes 3d Formalisering och revisionsrisk 

Den beroende variabeln revisionsrisk har starkast samband med den sammanslagna 

oberoende variabeln revisionsbyrån (formalisering) med korrelationskoefficient 0,323 (se 

tabell 11, sida 57). Korrelationen mellan revisionsrisk och den sammanslagna variabeln 

revisionsbyrån (formalisering) är således medelstark positivt med en enstjärnig 

signifikans och visar att ju bättre formalisering och rutiner revisionsbyrån har desto 

viktigare anser revisorn att aspekterna för bedömning av revisionsrisken är. Spearmans 

korrelationstest stödjer hypotesen, hypotes 3d accepteras.  

 

5.2.3.5 Hypotes 3e Formalisering och väsentlighet 

I Spearmans korrelationsmatris syns ett svagt positivt samband mellan revisionsbyråns 

formaliseringsgrad och väsentlighetsnivån, med korrelationskoefficient 0,081 (se tabell 

11, sida 57). Sambandet är ej signifikant på en 10% nivå och stödjer således ej hypotesen, 

hypotes 3e förkastas. 

 

5.2.3.6 Hypotes 3f Formalisering och tidsbudgetpress 

I tabell 11 (sida 57) är korrelationen mellan den beroende variabeln, tidsbudgetpressens 

påverkan på risk- och väsentlighetsnivån, och den sammanslagna variabeln 

revisionsbyrån (formalisering) visar en enstjärnig signifikans och ett medelstarkt negativt 

samband, med korrelationskoefficient -0,380, vilket innebär att ju högre formalisering 

revisionsbyrån har desto mindre påverkas revisorn av tidsbudgetpress vid bedömning av 
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risk- och väsentlighetsnivån. Hypotesen kan således styrkas genom Spearmans 

korrelationstes och hypotes 3f accepteras.  

5.2.4 Klienten 

Då enkäten, som tidigare nämnts, blivit felaktigt formulerad har inte hypotes 4a, 4b och 

4c kunnat testas. Därav saknas resultat för dessa och ingen tolkning för huruvida faktorn 

klienten påverkar en revisors bedömningar kan göras. 

 

5.2.5 Multipel linjär regression för hypoteser i relation till varandra 

I det här avsnittet presenteras analys av de tre multipla linjära regressioner som visat sig 

vara signifikanta på en 10% nivå och således kan påverka huruvida säkert hypoteserna 

kan accepteras eller ej.  

 

5.2.5.1 Multipel linjär regressionsanalys för hypoteser kring revisionsrisk, 2d och 3d 

En multipel regression har gjorts mellan den beroende variabeln revisionsrisk och de 

oberoende variablerna kön och revisionsbyrån (formalisering). Detta visas i tabell 21 här 

nedan: 

 

Tabell 21. Multipel linjär regression för hypotes 2d och 3d 

 

 

I tabell 21 visar den multipla linjära regressionen att de oberoende variablerna kön, 

hypotes 2d, och revisionsbyrån (formalisering), hypotes 3d, har en förklaringsgrad på 

18,3% till den beroende variabeln revisionsrisk. F-värdet ska även beaktas i analysen och 

bör vara över 4,6 för att regressionen ska anses signifikant (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Hela modellen och de enskilda variablernas signifikans ska även tas hänsyn till för att 

säkerställa ett relevant test (Pallant, 2013).  
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F-värdet i den första multipla linjära regressionen överstiger gränsvärdet och visar på en 

enstjärnig signifikans vilket betyder att modellen är signifikant på en 5% nivå. För 

revisionsbyrån (formalisering) finns ett positivt samband med den beroende variabeln då 

ß= 0,368 och har en enstjärnig signifikans vilket innebär ett p-värde på mindre än 5%. 

Det visar således att en revisor på en byrå med mer formalisering, i relation till en revisor 

på en byrå med mindre formalisering, anser att aspekterna kring revisionsrisk är av större 

vikt.  Modellen visar att kön har ett negativt samband med revisionsrisk då ß= -0,242 men 

är inte signifikant på en 10% vilket visar att variabeln kön inte har någon statistisk 

signifikant påverkan på revisionsrisken. Då kön visat sig signifikant i tidigare tester är 

testen motsägelsefulla vilket visar på en viss osäkerhet i huruvida kön är en ensamt 

påverkande faktor. Trots dessa antaganden anses kön ha en påverkan på revisionsrisken. 

En annan del att ta hänsyn till i analysen av en modell är multikollinearitet. 

Multikollinearitet hänvisar till förhållandet mellan de oberoende variablerna och 

begreppet uppkommer när de oberoende variablerna har ett starkt samband till varandra. 

Multikollinearitet mäts genom två värden, Tolerans och Variance inflation factor (VIF), 

VIF önskas understiga 10 (Körner & Wahlgren, 2015; Pallant, 2013). VIF-värdet i den 

här modellen håller sig inom de önskvärda gränserna, 1,044, och förklarar att de två 

oberoende variablerna inte mäter samma sak och därför är relevanta att ha med i analysen. 

 

Avslutningsvis stödjer den multipla linjära regressionen hypotes 3b som påstår att 

formaliseringen på en revisionsbyrå har positiv koppling till revisorns upplevelse av 

aspekter vid revisionsrisk, hypotesen accepteras. Regressionen kan dock ej visa hypotes 

2d, som påstår att män i förhållande till kvinnor gör en mer riskfylld bedömning vilket 

har en negativ koppling till revisorns upplevelse av aspekter vid revisionsrisk, kan 

accepteras eftersom en viss osäkerhet finns. 

 

5.2.5.2 Multipel linjär regressionsanalys för hypoteser kring väsentlighet, 1b, 2b, 2e, 3b 

och 3e 

Inga signifikanta multipla linjära regressioner med den beroende variabeln väsentlighet 

återfinns. Enligt korrelationsmatrisen har den andra beroende variabeln revisionsrisk 

högst korrelation med väsentlighet, vilket kan förklaras genom att de i många 

sammanhang hör ihop. Det är dock inte möjlighet att göra en multipel linjär regression 

mellan två och flera beroende variabler (Körner & Wahlgren, 2015). Den enda oberoende 
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variabeln som visar ett signifikant samband med väsentlighet är antal år i branschen, 

hypotes 1b, och då ytterligare signifikanta oberoende variabler saknades var det inte 

lämpligt att utföra en multipel linjär regression. Avsaknaden av flera signifikanta 

samband leder till att ingen relevant multipel regression kan göras för den beroende 

variabeln väsentlighet (Körner & Wahlgren, 2015) vilket gör att ingen slutsats kan dras 

med hjälp av en multipel regression angående hypotes 1b, 2b, 2e, 3b och 3e.  

 

5.2.5.3 Multipel linjär regressionsanalys för hypoteser kring tidsbudgetpress, 1c, 2f och 

3f 

Här har en multipel linjär regression mellan den beroende variabeln risk- och 

väsentlighetsbedömningar under tidsbudgetpress och de oberoende variablerna kön och 

befattning gjorts. Resultatet visas i tabell 22 nedan: 

 

Tabell 22. Multipel linjär regression för hypotes 1c och 2f 

 

 

I tabell 22 visar den multipla linjära regressionen att variationen i de två oberoende 

variablerna kön, hypotes 2f, och befattning, hypotes 1c, förklarar 21% av den beroende 

variabeln tidsbudgetpressens påverkan på revisionsrisk och väsentlighet. F-värdet för 

modellen överstiger gränsvärdet, 5,516, och visar en tvåstjärnig signifikans, vilket 

betyder att hela modellen är signifikant på en 1% nivå. Modellen visar även att befattning 

har ett negativt samband med risk- och väsentlighetsnivån under tidsbudgetpress då ß= -

0,352 och har en enstjärnig signifikans vilket innebär ett p-värde mindre än 5%. Modellen 

visar således att påverkan av tidsbudgetpressen minskar med högre grad av befattning 

givet kön konstant. För kön finns istället ett positivt samband med den beroende variabeln 
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då ß= 0,297 och är signifikant på en 10% nivå. Det visar således att män i förhållande till 

kvinnor påverkas mer av tidsbudgetpressen vid bedömning av revisionsrisk och 

väsentlighet givet befattning konstant. Modellens VIF-värde, 1,046, befinner sig inom 

gränserna för att kön och befattning inte har ett starkt samband till varandra och kan 

därmed tas med i samma modell.  

 

Avslutningsvis stödjer den multipla linjära regressionen hypotes 1c som påstår att 

revisorns erfarenhet har en negativ koppling till tidsbudgetpressens påverkan på revisorns 

bedömning av risk- och väsentlighetsnivån. Regressionen stödjer även hypotes 2f som 

påstår att män i förhållande till kvinnor gör en mer riskfylld bedömning vilket har en 

negativ koppling till tidsbudgetpressens påverkan på bedömning av risk- och 

väsentlighetsnivån. Hypotes 1c samt 2f accepteras.  

 

Ytterligare en signifikant multipel linjär regression mellan den beroende variabeln risk- 

och väsentlighetsbedömningar under tidsbudgetpress och de oberoende variablerna 

befattning och revisionsbyrån (formalisering) kommer att förklaras under tabell 23 nedan: 

 

Tabell 23. Multipel linjär regression för hypotes 1c och 3f 

 

 

I tabell 23 visar den multipla linjära regressionen att variationen i de två oberoende 

variablerna befattning, hypotes 1c, och den sammanslagna variabeln revisionsbyrån 

(formalisering), hypotes 3f, förklarar 17,8% av variationen i den beroende variabeln 

tidsbudgetpressens påverkan på revisionsrisk och väsentlighet. F-värdet är även för den 

här modellen över gränsvärdet, 4,687, och visar en enstjärnig signifikans, vilket betyder 

att hela modellen är signifikant på en 5% nivå. Den aktuella modellen visar även att 
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revisionsbyrån (formalisering) har ett negativt samband med risk och väsentlighet under 

tidsbudgetpress då ß= -0,240, men variabeln är inte signifikant på en 10% nivå. Det visar 

att revisionsbyrån (formalisering) inte har någon statistisk signifikant påverkan på den 

beroende variabeln när befattning är konstant. Det visats i korrelation att variabeln var 

signifikant i relation till tidsbudgetpressen påverkan på bedömningarna, således är testen 

motsägelsefulla och visar på en viss osäkerhet gällande huruvida faktorn är ensamt 

påverkande. Även för den oberoende variabeln befattning finns ett negativt samband med 

den beroende variabeln då ß= -0,359, med en enstjärnig signifikans vilket innebär ett p-

värde under 5%. De visar således återigen att vid en högre befattning minskar påverkan 

av tidsbudgetpress vid bedömning av risk och väsentlighet, dock givet revisionsbyrån 

(formalisering) konstant. Modellens VIF-värde, 1,056, befinner sig inom gränserna för 

att befattning och revisionsbyrån (formalisering) inte har ett starkt samband till varandra 

och således kan tas med i samma modell. 

 

Den multipla linjära regressionen kan ej visa att hypotes 3f som påstår att formaliseringen 

på en revisionsbyrå har en negativ koppling till tidsbudgetpressens påverkan på 

bedömning av risk- och väsentlighetsnivån, accepteras utan en viss osäkerhet finns. 

Regressionen stödjer återigen hypotes 1c som påvisar att revisorns erfarenhet har en 

negativ koppling till tidsbudgetpressens påverkan på revisorns bedömning av risk- och 

väsentlighetsnivån, hypotesen accepteras som tidigare.  

 

Avslutningsvis har det på grund av multikollinearitet och icke signifikanta modeller i de 

multipla linjära regressionerna begränsat utförandet av vidare analyser genom denna 

metod. Begränsningen av utförandet av fler signifikanta modeller förklaras genom att 

flertalet av de oberoende variablerna har starka samband mellan varandra, vilket 

resulterar i multikollinearitet. En annan förklaring till att modellerna inte blivit 

signifikanta är att antalet respondenter varit få, endast 35 respondenter gav fullständiga 

svar, vilket ej anses fördelaktigt för metoden.  

 

5.3 Slutsatser av analysen 

Studiens syfte är att undersöka både tidigare beforskade och nya faktorer som påverkar 

revisorns bedömning av revisionsrisk, väsentlighetsnivån samt bedömning av risk- och 

väsentlighetsnivån under tidsbudgetpress, där målet är att analysera hur starka samband 
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som föreligger mellan faktorerna och bedömningarna. Studien riktades till revisorer, dels 

då bedömningen av risk, väsentlighet samt tidsbudgetpress kan anses vara de större 

delarna i deras arbete, dels då ämnet känns relevant för oss själva som planerar att arbeta 

inom yrket. Eftersom påverkande faktorer på revisorns bedömning låg till grund för 

studien utformades samtliga hypoteser utifrån utvalda möjliga faktorer. Som tidigare 

nämnts uppstod vissa svagheter i mätinstrumentet, i form av felformulerade påståenden, 

som ledde till att tre av de utformade hypoteserna inte var möjliga att mäta eller analysera. 

Felformuleringen resulterade i att potentiella påverkande faktorer inte kunde analyseras, 

och således förlorades förväntad information. 

 

Analyser utfördes med hjälp av Mann-Whitney U test som används vid jämförandet av 

två oberoende grupper för att testa om någon skillnad föreligger i relation till den 

beroende variabeln. Utförandet av Mann-Whitney U testet ledde till resultatet att två 

hypoteser, 1c och 2d, kunde accepteras. Därefter utformades en korrelationsmatris med 

hjälp av Spearmans korrelationstest, för att kontrollera huruvida samband mellan de olika 

oberoende variabler och bedömningarna förelåg. Resultatet av Spearmans korrelation 

ledde till att sex hypoteser accepterades, 1b, 1c, 2c, 2d, 3d, 3f, med stöd av 

korrelationsmatrisen. Avslutningsvis genomfördes multipla linjära regressioner för att 

undersöka huruvida påverkande faktorer (de oberoende variablerna) påverkar de 

beroende variablerna givet en annan påverkande faktor konstant. Flertalet oberoende 

variabler med starka samband mellan varandra, samt det begränsade antalet svar på 

enkäten, ledde till att endast tre regressioner blev signifikanta. Resultaten för dessa 

användes som kontroll för huruvida tidigare analys av hypoteserna kunde stärkas eller ej.  

 

5.3.1 Revisorns erfarenhet 

Den tidigare forskningen har lagt stor vikt på erfarenhetens betydelse i revisorns arbete 

(Cahan & Sun, 2015), men det framkommer dock inte tydligt hur mätningarna har 

genomförts. I den här studien har revisorns erfarenhet blivit mätt på tre olika sätt, genom 

revisorns befattning, antal år i branschen samt antal år med auktorisation. När den första 

faktorn befattning studerades, drogs slutsatsen att auktoriserade revisorer i förhållande 

till revisorsassistenter påverkas mindre av tidsbudgetpress vid bedömningen av risk- och 

väsentlighetsnivån. Att en auktoriserad revisor har mer utvecklad förståelse för 

revisionsprocessen och således påverkas mindre av tidsbudgetpressen styrker den tidigare 
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studien av Azad (1994). Slutsatsen leder således till att revisorns erfarenhet, mätt utifrån 

studiens valda fokusområden, delvis är en påverkande faktor på revisorns bedömningar, 

då revisorns erfarenhet mätt i år med auktorisation och antal år i branschen inte visade på 

signifikant påverkan. Således kan faktorn befattning delvis styrka hypotes 1c. Faktorn 

befattning kan dock inte styrka hypotes 1a och 1b då testen inte visar på någon statistisk 

signifikans med vare sig revisionsrisk eller väsentlighet. 

Den andra påverkande faktorn som innefattas i revisorns erfarenhet är antal år som 

revisorn arbetat i branschen. I Spearmans korrelationsmatris syns ett signifikant positivt 

samband med väsentlighet, vilket tolkas som att ju längre revisorn arbetat i branschen ju 

högre värderas påståenden kring väsentlighetsbedömningen. Sambandet styrker hypotes 

1b och den tidigare studien av Messier (1983) där forskaren kom till slutsatsen att en 

erfaren revisor har en mer utvecklad förståelse för fastställandet av väsentlighetsnivån. 

Hypotes 1a samt 1c styrks ej med hjälp av faktorn då inga signifikanta test presenteras 

mot de beroende variablerna revisionsrisk och bedömning av risk- och väsentlighetsnivån 

under tidsbudgetpress.  

 

Inga tester gav statistisk signifikans mellan faktorn år med auktorisation och de beroende 

variablerna. En anledning till avsaknaden av signifikanta test kan vara då endast 16 

respondenter angett att de innehar auktorisation, vilket minskar materialet till analysen 

ytterligare och kan anses irrelevant att mäta. Då år med auktorisation endast visade 

signifikanta samband med andra påverkande faktorer ger den multipla linjära 

regressionen inte heller några signifikanta modeller. Hypotes 1a, 1b samt 1c angående 

revisorns erfarenhet styrks således inte av faktorn antal år med auktorisation.   

 

5.3.2 Revisorns egenskaper 

Revisorns ålder tyder på att kunna påverka tidsbudgetpressens inverkan. Det har påvisats 

en koppling till ju äldre revisorn är, ju mindre påverkas individen av tidsbudgetpressen 

vid bedömningarna av risk- och väsentlighetsnivån. Ålder och erfarenhet hänger enligt 

tidigare forskning ihop då Sayed Hussin et al. (2017) i sin studie menar att en äldre 

revisor, precis som en mer erfaren, har en bättre förståelse för revisionsprocessen. 

Skillnaden är dock att erfarenhet mätt i antal år i branschen även är signifikant med 

väsentlighet vilket faktorn ålder inte är. Således visar studien både att sambandet mellan 

ålder och erfarenhet finns och att påverkan av de två kan vara olika. Resultaten för ålder 
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kan således styrka både hypotes 2c och tidigare forskning. Studien har dock inte kunnat 

påvisa att ålder är signifikant mot vare sig revisionsrisk eller väsentlighet och hypotes 2a 

och 2b stöds således inte. Att ålder och väsentlighet inte visar ett signifikant samband 

styrker Estes och Reames (1998) studie som visar, tvärtemot Messier (1983) studie, att 

väsentlighetsnivån bedöms lägre för varje år. 

Kön, som innefattas i de personliga egenskaperna, är en av faktorerna som visade sig 

påverka bedömning av risk- och väsentlighetsnivån under tidsbudgetpress. Vid 

bedömningen av nivåerna under tidsbudgetpress tenderar män att påverkas mer är 

kvinnor, vilket ej stödjer hypotes 2f då mäns riskbenägenhet antogs leda till att de 

påverkades mindre än kvinnor. Gällande hänsyn till aspekter kring revisionsrisken i en 

revision är det kvinnor som anser att aspekterna är viktigare. Sambandet mellan faktorn 

kön och den beroende variabeln revisionsrisk styrker således både hypotes 2d och studien 

av Eagley och Carley (2003) där mäns riskbenägenhet diskuteras. Regressionen visar 

dock en indikation på att en viss osäkerhet finns gällande hur kön påverkar 

revisionsrisken helt på egen hand och kan således ej styrka tidigare test. Hypotes 2e som 

påstår att män har en negativ koppling till revisorns upplevelse av aspekter vid 

bedömningen av väsentlighetsnivån kan inte stödjas med hjälp av Mann-Whitney U test 

eller Spearmans korrelation då testen inte visar någon statistisk signifikans. 

 

5.3.3 Revisionsbyrån 

Skillnader för huruvida revisorer som arbetar på en the Big 4 byrå eller ej har inte kunnat 

bevisas genom Mann-Whitney U test för varken revisionsrisk, väsentlighet eller 

tidsbudgetpressen påverkan på de båda. Spearmans korrelationsmatris bidrar med samma 

resultat och den påverkande faktorn byråtillhörighet visar således inte någon statistisk 

signifikant påverkan på studiens tre beroende variabler. Hypotes 3a, 3b samt 3c kan därför 

inte styrkas och i den här studien spelar storleken på revisionsbyrån således ingen roll.  

 

Den sista ytterligare påverkande faktorn är revisionsbyråernas formalisering och rutiner. 

En revisor på en revisionsbyrå med bättre formalisering och rutiner anser aspekterna för 

bedömningen av revisionsrisken mer betydande enligt studiens resultat. I enlighet med 

tidigare forskning av Morris och Nichols (1988), som visar att skillnader i formalisering 

på revisionsbyråer finns, kan det påverka revisorernas bedömningar vilket styrker 

studiens resultat och hypotes 3d. Resultaten av studien visar även att en högre 
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formalisering leder till att revisorn påverkas mindre av tidsbudgetpress vid bedömningen 

av risk- och väsentlighetsnivån, vilket styrker hypotes 3f. Den multipla regressionen tyder 

dock på att en viss osäkerhet finns och kan således ej stärka tidigare test. Testen resulterar 

inte i något statistiskt signifikant samband med väsentlighet vilket resulterar i att hypotes 

3e ej styrks. 

I tabell 24 nedan visas summeringen av resultaten av hypoteserna samt vilket eller vilka 

test som ledde till att hypoteserna kunde accepteras eller förkastas. 

 

Tabell 24. Sammanställning av hypotesernas resultat 
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Sammanfattningsvis kunde således sex av 18 hypoteser accepteras, varav två med viss 

osäkerhet. Slutsatsen kan ändå dras att kön, befattning, revisionsbyråns 

formaliseringsgrad, ålder samt antal år i branschen är de mest påverkande faktorerna på 

revisorns bedömning av risk- och väsentlighet samt under påverkan av tidsbudgetpress i 

den här studien. Det leder till att tidigare beforskade faktorer kan bekräftas (Cahan & Sun, 

2015; Eagly & Carli, 2003; Morris & Nichols, 1988), men även att det finns fler faktorer 

som har betydelse i revisorns arbete. Faktorerna som tidigare blivit beforskade på och 

önskades kontrolleras i den här studien är revisorns erfarenhet, ålder och kön. I studien 

har ännu en faktor som påverkar revisorns bedömning, revisionsbyråns formalisering, 

påträffats. Den beroende variabeln tidsbudgetpressens inverkan på revisorns 

bedömningar har visat flest signifikanta samband med de olika påverkande faktorerna. 

Det bekräftar även tidigare studier som visar tidsbudgetpressens stora del av 

revisionsyrket idag (Broberg et al., 2017; Sayed Hussin et al., 2017; Yustyna & Gonadi, 

2019). 
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6. Slutsatser & Diskussion 

Avslutningsvis kommer studiens syfte och frågeställning kopplas till slutsatser som dras 

från ovan analys med hjälp av tolkningar och reflektioner. Därefter kommer även 

studiens bidrag i form av teoretiskt samt praktiskt och socialt bidrag att diskuteras. 

Slutligen presenteras begränsningar samt förslag till fortsatt forskning i det avslutande 

avsnittet. 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka både tidigare beforskade och nya faktorer som 

påverkar revisorns bedömning av revisionsrisk, väsentlighetsnivå samt bedömning av 

risk- och väsentlighetsnivå under tidsbudgetpress, med målet att analysera styrkan av 

sambanden som föreligger mellan faktorerna och bedömningarna. Ämnet för studien var 

intressant att undersöka dels då tidspressen visats vara en central del inom revisionsyrket 

(Coram, Ng, & Woodliff, 2003), dels för att vi båda kommer att arbeta inom branschen. 

Då en stram tidsram var satt för studien valdes fokus på tidsbudgetpressen. Utifrån 

hypotesprövningen i kapitel 5 kunde slutsatser dras för att svara på studiens syfte och 

frågeställning. 

 

I linje med tidigare forskning av Broberg et al. (2017), Cahan och Sun (2015), Messier 

(1983) samt Sayed Hussin et al. (2017) visar resultaten att faktorn erfarenhet påverkar 

revisorns risk- och väsentlighetsbedömningar. Resultaten visar även utöver det att med 

mer erfarenhet är revisorn inte lika känslig för tidsbudgetpress i relation till 

bedömningarna.  

 

I analysen framkommer det även att de personliga egenskaperna är en påverkande faktor, 

vilket är i enlighet med forskningen utförd av Cahan och Sun (2015). Studien kan dock 

inte styrka den tidigare forskningen av Estes och Reames (1998) då faktorn ålder ej visats 

påverka risk- eller väsentlighetsbedömningarna. Detta tros bero på att antalet 

respondenter varit få, samt att resultatet således kan anses vara något missvisande då ålder 

har ett starkt samband med erfarenhet vilket visats påverka väsentlighetsbedömningarna. 

Att ålder ej visats påverka revisionsrisken kan däremot bero på att studiens yngre 

respondenter arbetar nära de äldre och mer erfarna revisorerna, vilket bidrar till att 
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upplevelsen av aspekterna kring bedömning av revisionsrisk blir densamma. Ett annat 

samband har istället uppdagats, sambandet mellan ålder och tidsbudgetpressens påverkan 

av bedömningarna. Sambandet är ingen förvåning då resultatet för faktorn erfarenhet 

visar detsamma. Resultaten i analysen går därför i linje med Eagley och Carleys (2003) 

forskning då män visat sig vara mer riskbenägna i relation till revisionsrisken. Inga 

signifikanta samband påträffas dock med väsentlighetsbedömningarna. Resultatet tros 

bero på att väsentlighetsnivån är en mer rutinmässig bedömning, i relation till 

revisionsrisken, eftersom nivån sätts med hjälp av revisionsrisken. Trots att män även i 

den här studien visat sig vara mer riskbenägna har även resultat på att män är mer 

påverkade av tidsbudgetpressen påvisats, vilket går emot det vi förutspådde vilket kan 

bero på att utsätta sig för risker och vara under tidspress kan vara två helt skilda saker.  

 

Vilken byrå revisorn arbetar på storleksmässigt har inte visat någon signifikant skillnad i 

studien då varken the Big 4 eller non Big 4 har visats påverka mer eller mindre vid 

bedömning av risk och väsentlighet eller under tidsbudgetpress. Att ingen påverkan har 

funnits kan bero på att revisionsbyråer av olika storlekar men med samma grad av 

formalisering och framarbetade rutiner borde leda till att revisorerna har samma 

förutsättningar för att utföra ett korrekt arbete. Det är således formaliseringen på 

revisionsbyrån och inte storleken som är relevant.  Formaliseringsgraden på 

revisionsbyrån har däremot visat ett signifikant samband med revisionsrisken vilket följer 

studien av Morris och Nichols (1988). Ett signifikant samband med bedömning av 

väsentlighet har ej påvisats och formaliseringen har således ingen signifikant påverkan 

på väsentlighetsbedömningarna. Analysen visade även att graden av formalisering på 

revisionsbyrån påverkar hur utsatt revisorn är av tidsbudgetpressen vid bedömningarna. 

En hög grad av formalisering kan därför stödja revisorn vid påverkan av tidsbudgetpress. 

Regressionen visade dock att detta gäller när befattning är konstant och således kan ej 

slutsatsen dras att formaliseringen är ensamt påverkande på tidsbudgetpressen.  

 

Genom studiens resultat kan syftet med studien besvaras vilket är att undersöka både 

tidigare beforskade och nya faktorer som påverkar revisorns bedömning av revisionsrisk, 

väsentlighetsnivå samt bedömning av risk- och väsentlighetsnivå under tidsbudgetpress, 

där målet var att analysera hur starka samband som föreligger mellan faktorerna och 

bedömningarna. På grund av mätinstrumentets svagheter ger analysen ett mer ytligt svar 
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på både syfte och frågeställning gentemot den ursprungliga planen. Trots allt har 

signifikanta samband hittats mellan olika faktorer och bedömningarna. Revisionsrisk har 

negativt medelstarkt samband med kön och positivt medelstarkt samband med 

revisionsbyråns formalisering. För väsentlighetsnivån förekommer endast ett signifikant 

samband, vilket är med faktorn antal år i branschen och sambandet är positivt svagt. 

Resultaten visar således att revisionsrisk och väsentlighet påverkas av olika faktorer trots 

att de två bedömningarna anses ha ett starkt samband (Porter et al., 2008). Flest samband 

anträffas dock med tidsbudgetpressens påverkan på revisorns bedömningar. Ovan analys 

visar på ett negativt medelstarkt samband med faktorerna befattning och revisionsbyråns 

formalisering. Med kön visas ett positivt medelstarkt samband och med faktorn ålder 

återfinns ett negativt lågt samband. 

 

För att besvara frågeställning angående vilka av de tidigare beforskade och de nya 

faktorerna som påverkar revisorers bedömning av revisionsrisk, väsentlighetsnivån och 

risk- och väsentlighetsnivån under tidsbudgetpress har testerna Mann-Whitney U test, 

Spearmans korrelation samt multipel linjär regression använts. Testen visar att faktorer 

som påverkar bedömningarna är revisorns erfarenhet, som är mätt i befattning och antal 

år i branschen, samt kön, ålder och formaliseringen på revisionsbyrån. 

 

6.2 Studiens bidrag 

I det här avsnittet kommer studiens teoretiska, praktiska samt samhälleliga bidrag att 

presenteras, med viss koppling till tidigare forskning. 

 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Tidigare forskning inom risk- och väsentlighetsbedömningar visar att tidsbudgetpressen 

har stor påverkan på revisorer (Azad, 1994; Broberg et al., 2017; Sayed Hussin et al., 

2017; Yustyna & Gonadi, 2019). I relation till den tidigare forskningen bekräftar även 

studiens resultat att tidsbudgetpressen har inflytande på yrket. 

 

Till skillnad från tidigare studier har det i den här studien använts en ny infallsvinkel 

avseende tidsbudgetpressen. Studien har fokus på faktorernas påverkan på bedömningar 

och under tidsbudgetpress och således inte bara på hur och om tidsbudgetpressen påverkar 

bedömningarna. Kompletteringen kring ämnet bidrar således till att öka medvetenheten i 
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revisionsyrket om att problemet med tidsbudgetpressen fortfarande finns. Med vetskapen 

att befattning, antal år i branschen, ålder, kön samt revisionsbyråernas formalisering 

påverkar tidsbudgetpressen kan åtgärder vidtas. Förhoppningen är att revisionsbyråer ska 

ta hänsyn till detta för att skapa bättre förutsättningar för att främja ett korrekt utfört arbete 

av revisorerna.  

 

Studien kan således anses ha bidragit till en utvecklad teori om hur en revisionsbyrås 

formalisering tillsammans med andra faktorer kan påverka revisorer och således hela 

revisionsprocessen. Den nya insikten kan även bidra till praktiska bidrag i forskningen, 

vilka kommer att presenteras nedan i avsnitt 6.2.2.  

 

6.2.2 Praktiskt och samhälleligt bidrag 

Genom att undersöka vad som kan påverka revisorns bedömningar och arbete bidrar 

studien till kunskap och ökad förståelse kring möjliga påverkande faktorer. Tidigare 

forskare som exempelvis Cahan och Sun (2015) har studerat erfarenhet i relation till hur 

det kan påverka revisorns bedömningar. Vad som exakt har menats med erfarenhet och 

hur det mäts är en aning oklart. På grund av att begreppet erfarenhet är diffust mäts faktorn 

på tre olika vis i studien, genom befattning, antal år i branschen samt antal år med 

auktorisation. På så sätt kan begreppet klaras upp och visa vilken variant av erfarenhet 

som faktiskt påverkar bedömningarna. I studien har antal år med auktorisation ej visat på 

någon signifikant påverkan, auktorisation är således ej en variant av erfarenhet som 

påverkar bedömningarna. Befattning och antal år i branschen har dock visats påverka 

tidsbudgetpressen respektive väsentlighetsbedömningarna och är således två varianter av 

erfarenhet som påverkar bedömningarna.  

 

Förhoppningen med resultaten från studien är även att revisionsbyråer ska förstå vikten 

av formaliseringens påverkan på revisorerna för att de i slutändan ska utföra så korrekta 

och säkra revisioner som möjligt. Det kan annars leda till att hela samhället påverkas 

(Carrington, 2014; Revisorsinspektionen, 2020). Formaliseringen har ingen förklaring i 

huruvida revisionsbyrån benämns som the Big 4 eller non Big 4, utan endast att den håller 

hög standard. Då det framkommit att revisionsbyråns formalisering förmodligen inte är 

ensamt påverkande föreligger viss osäkerhet i vilken grad av påverkan faktorn har. 

Genom att upplysa revisionsbyråer och enskilda medarbetare, eller i det här fallet enskilda 
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revisorer, om tidsbudgetpressens påverkan samt ge dem kännedom om ämnet kan det 

vara en vägledning i att nya tekniker och metoder bör sättas upp för att motarbeta 

tidsbudgetpressens oönskade konsekvenser. Studien bidrar därför även till kännedomen 

att högre grad av formalisering och bättre rutiner på revisionsbyrån kan leda till ett 

underlättande i arbetet för revisorerna, och en önskan att revisionsbyråerna tar det åt sig. 

De större byråerna har vanligtvis väl framarbetade rutiner och riktlinjer för dels hur lagar 

och regler ska följas, dels för hur arbetet i helhet bör utföras på bästa sätt (Carrington, 

2014) även om detta ej framkommer i studien. Även de mindre byråerna bör följa 

liknande strukturer för att minimera tidsbudgetpressens påverkan.  

 

Genom resultatet av studien har det även framkommit att olika faktorer, som kön, ålder 

och befattning, kan påverka varje enskild revisors bedömning. Ett bidrag som studien ger 

är kunskap om vilka individer som är mest påverkad av tidsbudgetpressen inom 

revisionsyrket. Insikten om att specifika individer är mer utsatta för tidsbudgetpress 

bidrar till att revisionsbyråer kan utveckla verktyg som stödjer de individer som är i mest 

behov av det. Resultaten av studien tyder på att de mest utsatta revisorerna i den studerade 

gruppen, de som påverkas mest av tidsbudgetpress, är manliga revisorer, yngre revisorer, 

revisorer med lägre befattning (indikation på erfarenhet) samt revisorer på en 

revisionsbyrå med lägre grad av formalisering och framarbetade rutiner. Då 

tidsbudgetpressen kan medföra att kvaliteten på revisionen minskar belyser studien 

problemet för att uppmana revisionsbyråer och dess medarbetare att ta problemet på 

allvar.  

 

Studien kan även bidra med insikten till att utbildning inom ämnet krävs, vilket även 

Cahan och Sun (2015) påvisat i sin studie. Cahan och Sun (2015) menar att utbildning, 

men även kön, kan påverka hur väl revisionsprocessen kommer att utföras av varje 

enskild individ. Den här studien påvisar i linje med det att bland annat revisorer med lägre 

befattning är mer påverkade av tidsbudgetpress i sitt arbete. Med hjälp av ökad utbildning 

kan därför revisorer med mindre erfarenhet främjas av fler utbildningstimmar vilket 

bidrar till att förbättra kvaliteten på revisionsprocesserna och den slutliga produkten, i 

enlighet med (Revisorsinspektionen, 2020).  
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6.3 Begränsningar 

Då studien har en tidsbegränsning kan det leda till att enkäten nått ut till färre 

respondenter än vid en bredare tidsram. I den här studien erhölls endast 35 kompletta 

svar, vilket kan anses vara i lägsta laget för analysen. Det går således inte att göra någon 

generalisering av resultatet för landets alla revisorer då studien endast omfattar en mindre 

andel. 

 

En stark begränsning i studien var mätinstrumentets svagheter, utöver få antal svar. I 

samband med att analysen skulle ta form uppdagades det att enkäten blivit utformad på 

ett sätt där bland annat en av de planerade påverkande faktorerna blivit mätt på ett 

felaktigt sätt genom felformulering. Studien begränsades således och analysen, enligt 

ursprungsplanen med studien, krävde många ändringar, inklusive nya tankegångar och 

test. Klienten kunde inte användas som påverkande faktor och vi fick fler oberoende 

variabler än planerat. Vi kunde således inte göra mätningar som planerat då klienten 

saknades som faktor. Antalet hypoteser ökade då de beroende variablerna ställdes mot 

samtliga möjliga påverkande faktorer. Problemet grundades även i att de oberoende 

faktorerna var sammanslagna med de beroende variablerna, vilka nu blivit separerade. 

 

Pandemin covid-19 har även haft stark påverkan på studien i sin helhet. Metodvalet 

begränsades då personlig kontakt ville undvikas, vilket ledde till beslutet att undvika 

intervjuer och andra möten.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Den tidigare forskningen visade att några väl studerade faktorer inkluderade i revisorns 

erfarenhet samt personliga egenskaper påverkar bedömningarna av risk och väsentlighet 

(Cahan & Sun, 2015; Eagly & Chaiken, 2005). Då det i studien konstaterats att olika 

faktorer påverkar revisorns bedömningar samt bedömningar under påverkan av 

tidsbudgetpress, och inte bara för hur och om faktorerna påverkar bedömningarna, kan 

nya slutsatser dras. Det gick dock inte att påvisa att faktorn klienten eller några ytterligare 

faktorer har någon påverkan då mätinstrumentet visat på svagheter genom bland annat 

felformuleringar. Mätinstrumentets svagheter lämnade därför en öppning till fortsatt 

forskning. Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att utföra en studie med infallsvinkeln 

klientens påverkan för att komplettera vår studie.   
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Fortsatt forskning skulle kunna innefatta en case studie för att få en både djupare och 

bredare bild av hur revisorer arbetar med bedömningar på ett mer djupgående sätt. Fler 

möjliga påverkande faktorer skulle kunna adderas då alla inte blivit mätta i den här 

studien av olika anledningar, som exempelvis tidsbrist. Tidsbudgetpressen skulle då även 

kunna mätas på ett mer grundligt vis genom att ställa följdfrågor till testpersonerna om 

hur de resonerade kring caset.  

 

Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att fokusera på att hitta skillnader i revisorns 

bedömning av risk och väsentlighet, där revisorerna har samma erfarenhet och tillgång 

till samma information, samt hitta faktorer som bidrar till skillnaden. På så sätt kommer 

förmodligen de personliga egenskaperna spela en stor roll, men även andra faktorer som 

kan vara av intresse för vidare studier.  

 

Slutligen var således fokus i studien på tidsbudgetpressen, där ett alternativ för vidare 

studier skulle kunna vara att utföra studien i relation till tidsdeadlinepress, eller tidspress 

som en helhet. Då skulle mer kännedom fås om hur tidspressen påverkar revisorerna och 

revisionsbyråerna skulle kunna utveckla mer heltäckande rutiner och höja graden av 

formalisering ytterligare. 
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