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Abstract 
Scandals that came into light as a result of the recent financial crisis revealed a controversial role 

played by auditors. Prior studies have shown that periods of crisis prove an apt time for the study 

of auditors, as it is often in such periods that their function is truly tested. This paper examines 

how auditors portrayed the notion of risk and materiality when performing an audit of financial 

statements during the financial crisis. All approved and authorized auditors in Sweden had the 

opportunity to participate in the quantitative survey that was carried out. Our study indicates that 

the significant number of auditors confirmed that managing of risk and materiality had been 

affected by crisis. Most notably, they declared that they had to increase their efforts in order not 

to overlook crucial misstatements and to maintain risk assessment at a controllable level.  

But not all of the auditors felt that their work had not been significantly influenced by the 

financial crisis and it was mainly auditors working for Big four audit firms and those who audit 

large corporations who felt that their work was influenced due to the financial crisis. 

 

Sammanfattning 

Under den senaste finansiella krisen spelade revisorerna återigen en kontroversiell roll i några av 

de skandaler som blossade upp. Tidigare studier säger att revisorer bäst studeras under kriser 

eftersom det är då deras funktion testas. I uppsatsen undersöks hur revisorerna anser att deras 

arbete med risk och väsentlighet förändrades under den finansiella krisen. Detta genomförs 

genom en kvantitativ enkätundersökning där samtliga godkända och auktoriserade revisorer i 

Sverige har fått möjlighet att delta. Resultatet av studien visar att många av revisorernas arbete 

med risk och väsentlighet har påverkats, framförallt har revisorerna varit tvungna öka 

arbetsbördan för att inte missa väsentliga fel och hålla riskerna på en kontrollerbar nivå. 

Samtidigt har inte alla revisorers arbete påverkats av den finansiella krisen utan det är främst de 

revisorer som reviderar större företag och revisorer från Big four som påverkats. 

 

 

Nyckelord: revision, finanskris, risk, upptäcktsrisk, kontrollrisk, väsentlighet, planering, 

förändrat arbetssätt, Big four, revisionsriskmodellen. 



	   ii	  

Innehållsförteckning	  

1.	  INLEDNING	   1	  

1.1	  PROBLEMDISKUSSION	   1	  
1.2	  SYFTE	   2	  
1.3	  AVGRÄNSNINGAR	   2	  
1.4	  DEFINITIONER	   3	  
1.4.1	  GODKÄNDA	  OCH	  AUKTORISERADE	  REVISORER	  I	  SVERIGE	   3	  
1.4.2	  BIG	  FOUR	   3	  

2.	  GENOMGÅNG	  AV	  LITTERATUR,	  REGLER	  OCH	  TEORIER	   4	  

2.1	  REVISORNS	  ROLL	   4	  
2.2	  REVISIONSPROCESSEN	   4	  
2.2.1	  PLANERING	   5	  
2.3	  ATT	  GÖRA	  SAKER	  RÄTT	  ELLER	  GÖRA	  DEN	  RÄTTA	  SAKEN	   5	  
2.4	  VÄSENTLIGHET	  VID	  REVISION	   6	  
2.4.1	  VAD	  ÄR	  VÄSENTLIGT	   7	  
2.5	  REVISIONSRISKMODELLEN	   7	  
2.6	  RISKHANTERING	   9	  
2.7	  THE	  SARBANES-‐OXLEY	  ACT	   10	  
2.8	  DEN	  FINANSIELLA	  KRISENS	  PÅVERKAN	  PÅ	  REVISIONSRISKEN	   10	  
2.9	  STUDIENS	  FOKUSOMRÅDE	  OCH	  BIDRAG	   11	  

3.	  METOD	   13	  
3.1	  VAL	  AV	  METOD	  OCH	  URVAL	   13	  
3.3	  DATAINSAMLINGSMETOD	  OCH	  DATABEARBETNING	   13	  
3.4	  PILOTUNDERSÖKNING	  OCH	  ENKÄTENS	  UTFORMNING	   14	  
3.5	  BORTFALLSANALYS	   15	  
3.5	  VAL	  AV	  STATISTISK	  METOD	   15	  
3.5.1	  INDEPENDENT	  GROUPS	  T-‐TEST.	   15	  
3.5.2	  TEST	  AV	  OBEROENDE.	  CHI2-‐	  OCH	  T-‐TESTER.	   16	  

4.	  RESULTAT	   17	  
4.1	  ENKÄTUNDERSÖKNING	   17	  
4.2	  PRESENTATION	  AV	  DEMOGRAFISK	  DATA	   17	  
4.3	  PRESENTATION	  AV	  DATA	  FRÅN	  VÄSENTLIGHETSFRÅGOR	   18	  
4.4	  T-‐TESTER	  AV	  VÄSENTLIGHETSVARIABLER	   19	  
4.4.1	  FÖRETAGSSTORLEK	   20	  
4.4.2	  TYP	  AV	  REVISOR	   20	  
4.4.3	  REVISIONSBYRÅ	   20	  
4.5	  PRESENTATION	  AV	  DATA	  FRÅN	  RISKFRÅGOR	   20	  
4.6	  TESTER	  AV	  OBEROENDE	  I	  RISKVARIABLER	   22	  
4.6.1	  FÖRETAGSSTORLEK	   23	  
4.6.2	  REVISIONSBYRÅ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  	  
4.6.3	  TYP	  AV	  REVISOR	   24	  

5.	  ANALYS	   25	  



	   iii	  

5.1	  FORTLEVNADSFÖRMÅGAN	   25	  
5.1.2	  VAD	  HÄNDE	  MED	  VÄSENTLIGHETSFAKTORERNA	   26	  
5.2	  REVISIONSRISKMODELLEN	   27	  
5.2.1	  VAD	  HÄNDER	  MED	  REVISIONSRISKBEDÖMNING	  UNDER	  FINANSKRISEN	   28	  

6.	  SLUTSATSER	   30	  

6.1	  FÖRSLAG	  TILL	  FRAMTIDA	  FORSKNING	   31	  

REFERENSER	   32	  

BILAGA	  1	  :	  FÖLJEBREV	  TILL	  REVISORERNA	   37	  

BILAGA	  2:	  ENKÄTFRÅGOR	   38	  

BILAGA	  3:	  KOMPLETTERANDE	  RESULTAT	   42	  

BILAGA	  4:	  STATISTISKA	  UTRÄKNINGAR	   44	  

 

Tabell-‐	  och	  figurförteckning	  
FIGUR	  I	   5	  

FIGUR	  II	   8	  
TABELL	  I	   14	  
TABELL	  II	   18	  
TABELL	  III	   18	  

TABELL	  IV	   19	  
TABELL	  V	   19	  
TABELL	  VI	   21	  

TABELL	  VII	   22	  
TABELL	  VIII	   23	  

	  

	  



	   1	  

1. Inledning 
Åren innan den senaste finansiella krisen var kantade av mycket hög tillväxt. Men vid 

halvårsskiftet 2007 vände de finansiella marknaderna nedåt efter flera år av stigande börskurser. 

Detta ledde till att priset på risker, som hade varit näst intill obefintlig under högkonjunkturen, 

ökade ordentligt och detta fick betydande effekter. Bankerna började att misstro varandra vilket 

ledde till en likviditetskris, där bland annat investmentbanken Lehman Brothers tvingades ansöka 

om konkurs och en global kris blev därmed ett faktum. (Bäckström & Forsell, 2008) I dessa 

situationer spelar revisorerna en viktig roll eftersom de ska flagga för risker och eventuella 

felaktigheter i bolagens redovisning. Men detta gjordes i alldeles för liten utsträckning under 

krisen och många intressenter har senare haft svårt att förstå hur revisorer har kunnat godkänna 

en revisionsberättelse för bolag som det kort efter visats har stora ekonomiska problem som inte 

hade varit kända tidigare (Europeiska kommissionen, 2010). 

 

1.1 Problemdiskussion 
Revisorer bör också skapa förtroende för företag genom att kvalitetsstämpla bland annat att 

företaget och dess ledning inte är korrupta samt att kontrollera att redovisningen stämmer. (Sikka, 

2009) Revisorerna kan inte skapa något mervärde om de inte har allmänhetens förtroende och 

tillit, allting byggs upp runt deras trovärdighet (Boland, 1982). Den senaste finanskrisen har med 

dess många företagsskandaler lett till att den nytta som revisorer ska skapa har blivit starkt 

ifrågasatt (Sikka, 2009). Bland annat ledde det här i Sverige till en artikelserie i Svenska 

Dagbladet (2010) där Big four revisionsbyråerna blev hårt granskade och fick mycket negativ 

publicitet. Trots detta har revisionsbyråerna inte visat mycket intresse för att ta till sig av kritiken 

utan branschen anser att de har haft en bra kris. Branschen använder sig av samma metod som 

den använt sig av under de senaste kriserna, att snabbt uppdatera etiska koder och 

revisionsstandarder utan att på djupet granska hur systemet är uppbyggt (Sikka, 2009). Det kan 

bero på att revisionsbranschen som sagt enligt dem själva har haft en bra kris. Det vill säga att de 

anser att de inte har gjort några fel eftersom de har följt de regler som finns och har fått relativt 

lite medial kritik (Humphrey, Loft & Woods, 2009). Men allt är relativt, kanske har de den synen 

eftersom skandalerna som inträffade på tidigt 2000-tal med bland annat Enronkraschen 
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fortfarande finns färskt i minnet? Återigen kommer vi tillbaka till Sikkas (2009) argumentation 

att reglerna endast efterföljs även fast de kanske behöver göras om, och eftersom revisorerna är 

självreglerande ligger en stor del av detta ansvar på dem själva. Ett viktigt moment i utförandet 

av en revision är planeringen, i den fasen bestäms vad som ska granskas men även vart riskerna 

finns samt vad som är väsentligt i ett företag. Hur det här går till i praktiken varierar från revisor 

till revisor eftersom processen till stor del överlämnas till revisorernas professionella omdöme. 

(FAR, 2006) Utifrån problemdiskussionen ovan ämnar vi att undersöka hur revisorerna arbetade 

med begreppen risk och väsentlighet under den senaste finansiella krisen. 

 

1.2 Syfte 
Studiens huvudsakliga syfte är att utveckla förståelsen för om och hur den finansiella krisen 

påverkade hur revisorerna i Sverige arbetade med begreppen väsentlighet och risk under krisen. 

Detta ska uppnås genom att undersöka hur revisorerna själva anser att deras arbete påverkats. Vi 

tänker även försöka att urskilja om det finns skillnader mellan hur revisorer med olika 

demografiska faktorer upplever hur krisen har påverkat deras arbete. 

 

1.3 Avgränsningar 
Vår första avgränsning har vi gjort genom att endast titta på hur revisorerna själva anser att 

arbetet med väsentlighet och risk har påverkats, det finns även andra grupper såsom kunder och 

myndigheter som påverkas av förändringar i arbetet men dessa intressenter har vi valt att inte 

undersöka. I och med detta får vi ha i åtanke att samtidigt som revisorerna är bäst på att bedöma 

hur deras arbete har påverkats, är de också partiska i bedömningen. Vi har även valt att avgränsa 

oss genom att endast titta på de revisorer i Sverige som är antingen godkända eller auktoriserade. 

Anledningen är att vi vill säkerställa att våra respondenter har inflytande i de revisionsprocesser 

som vi undersöker. Att det är revisorer i Sverige som undersöks beror på att regelverken inte är 

helt harmoniserade globalt vilket försvårar en global generalisering samtidigt är det med våra 

resurser svårt att genomföra en trovärdig global undersökning.  
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1.4 Definitioner 
Här förklaras ett antal begrepp för att underlätta den fortsatta läsningen. 

 

1.4.1 Godkända och auktoriserade revisorer i Sverige 

Det framgår av Revisorslagens (2001:883) 17 § att den revisor som skriver under 

revisionsberättelser och andra utlåtanden för ett bolag ska vara antingen godkänd eller 

auktoriserad revisor och avlagt vanlig eller högre revisorsexamen. Detta gäller endast om bolaget 

är tvunget enligt lag att ha en revisor. I 4 § framgår de krav som måste uppfyllas för att få 

avlägga revisorsexamen och därmed bli godkänd revisor. Det krav som är intressant för den här 

studien är främst att revisorn måste ha minst tre års erfarenhet inom yrket och under tiden även 

fått praktisk utbildning. För mer information om övriga krav hänvisar vi till Revisorslagens 

(2001:883) 4 §. I 5 § går det att finna kraven för att få avlägga högre revisorsexamen som vid 

godkänt resultat ger titeln auktoriserad revisor. Återigen hänvisar vi till lagen för mer 

information men det som är intressant för oss är kravet på minst fem års erfarenhet inom yrket 

och ännu mer praktisk utbildning under denna tid. 

 

1.4.2 Big four 

Begreppet Big four är en benämning som är väl etablerad inom revisionsbranschen och 

akademien. Big four innefattar de fyra, globalt sett, största revisionsbyråerna och här i Sverige 

väljer den större majoriteten av större företag att använda sig av en revisor från Big four. 

Revisionsbyråerna som det handlar om är i alfabetisk ordning Deloitte, Ernst & Young, KPMG 

och PwC. 
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2. Genomgång av litteratur, regler och teorier 
I det här kapitlet kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras. Inledningsvis presenteras 

revisorns roll och revisionsprocessen. Därefter följer en genomgång av teorier om begreppet 

väsentlighet och avslutningsvis ligger fokus på teorier om begreppet risk. 

 

2.1 Revisorns roll 
I Revisionslagens (1999:1079) 5 § står det skrivet vad som är revisorns uppgift. Där står det 

att ”Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens 

förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.”. 

Lagstiftaren överlåter ansvaret för att utveckla en god revisionssed till revisorsorganisationer och 

praxis (FAR, 2006). Mycket av den svenska goda revisionsseden bygger på internationella 

rekommendationer (FAR, 2012a). I Sverige är det viktigt vid revision förutom att genomföra 

själva kontrollen av redovisningen också viktigt att utföra kontroller hur ledningen har skött 

förvaltningen av bolaget, om bolaget har betalat skatter och andra avgifter samt rapportera 

misstänkta bedrägerier till myndigheterna (Larsson, 2005). Revisorerna har dock påtalat att dessa 

så kallade “runt om kring uppgifter” inte är deras primära fokusområde, utan det är själva 

revisionen av redovisningen som är det viktigaste (Humphrey, Moizer & Turley, 1993). Här 

finns det skillnader mellan vad olika intressenter tycker är revisorernas uppgift att undersöka och 

vad revisorerna själva tycker att de ska undersöka (Hogan, Rezaee, Reley & Velury, 2008). Såväl 

svenska revisorer som branschen internationellt har uppvisat en motsträvighet till att förändras 

inom det här området (Öhman, Häckner, Jansson & Tshudi, 2006). 

 

2.2 Revisionsprocessen 
Revisionsprocessen är uppdelad i tre delar, planering, granskning och rapportering. 

Bestämmandet av risk och väsentlighet sker främst i planeringsfasen och det är den del av 

processen som det kommer att fokuseras på i den här uppsatsen. Därför kommer endast 

planeringen inför revisionen att förklaras. 
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2.2.1 Planering 

I planeringsfasen bestämmer revisorerna vilka områden som ska granskas, vad som är väsentligt 

och var som riskerna finns i företaget. Ett område kan i det här fallet vara att granska till exempel 

ett affärssystem, ett redovisningssystem eller poster i balans- och resultaträkningen. Även om det 

finns mallar som används vid revision är varje företag unik vilket leder till att revisionen varierar 

mellan olika bolag och grunden för en bra revision är god kännedom om företaget i fråga. (FAR, 

2006) I Figur I nedan framgår det vilka olika typer av spetskompetenser som kan behövas vid en 

revision. 

 

 
Figur I: Olika spetskompetenser (FAR, 2006) 

 

2.3 Att göra saker rätt eller göra den rätta saken 
Revisorn ska granska företagens redovisning och på så sätt sätta en kvalitetsstämpel på den 

finansiella information som företaget sedan publicerar och tillhandahåller till bland annat 

Skatteverket och investerare (FAR, 2006). Detta leder till att intressenter ställer krav på den 

revision som utförs. Här har branschen misslyckats med att nå ut till allmänheten och lära dem 

vad de kan, och inte kan, förvänta sig av de finansiella rapporterna som årligen blir reviderade 

(Chandler & Edwards, 1996). Dessa skillnader i förväntningar blir extra tydliga till exempel vid 

finansiella kriser där revisorerna har fått kritik för att inte rikta tillräcklig uppmärksamhet mot 
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utelämnandet av viktig information och bedrägerier i redovisningen (Sikka, Willmott & Cooper, 

1998). 

 

Vid revision går det att säga att det finns två olika typer av arbetsuppgifter som revisorerna kan 

genomföra. Det ena handlar om information om historiska händelser där det finns siffror som går 

att gräva ner sig i och bekräfta. Öhman et al. (2006) kommer fram till att revisorerna är 

komfortabla med att de sköter den här typen av revisionsarbete på ett bra sätt. Den andra 

kategorin av arbete handlar om information sett ur investerares och andra intressenters perspektiv. 

Det handlar om framåtblickande prognoser och därmed inte siffor som går att bekräfta och 

säkerställa på samma sätt som historiska tal men som är viktiga för att kunna bedöma ett företags 

fortlevnadsförmåga. Här känner sig revisorerna inte lika säkra på hur revisionen ska gå till och 

informationen blir sällan reviderad eller kommenterad av revisorerna. Informationen blir sedan 

presenterad till intressenter utan att kvalitetssäkras på samma sätt som den första typen av 

information samtidigt som intressenterna tror att revisorerna har kontrollerat och godkänt 

uppgifterna. (Öhman et al., 2006) 

 

2.4 Väsentlighet vid revision 
För att revisorn ska kunna styra revisionen mot områden där risken för väsentliga fel är störst är 

det viktigt att revisorn bland annat förstår företagets verksamhet och vilken intern kontroll 

företagsledningen har över det som händer i företaget (FAR, 2012b). Hur revisorn ska gå tillväga 

för att uppnå de krav som ställs går att finna i revisionsstandarden ISA 320: Väsentlighet vid 

planering och utförande av en revision. Där finns det bland annat att läsa att begreppet 

väsentlighet ska användas när revisorn planerar och genomför revisionen. Begreppet används 

sedan för att göra bedömningar av storleken på felaktigheter som anses vara väsentliga vid själva 

revisionen. Dessa bedömningar ligger sedan till grund för att bestämma riskbedömningens 

karaktär, identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter samt bestämma 

omfattningen av fortsatta granskningsåtgärder. (FAR, 2012b) I ISA 320 skrivs det att 

felaktigheter ska anses vara väsentliga om de ensamma eller tillsammans kan förväntas påverka 

hur ekonomiska beslut fattas som har sin grund i de finansiella rapporterna. Det står också att 

övriga omständigheter ska vägas in, och att väsentligheten ska bedömas för att passa majoriteten 
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av de personer som läser finansiella rapporter. Detta innebär att enskilda individer eller grupper, 

vars behov kan variera, inte beaktas. (FAR, 2012b) 

 

2.4.1 Vad är väsentligt 

Vid planeringen inför en revision är det vanligt att revisorn bestämmer vissa minimibelopp eller 

andra väsentlighetstal för de poster som kommer att granskas vid revisionen (FAR, 2006). Även 

om definitionen av väsentlighet är väldefinierat i standarder är det inte lika strikt hur 

bedömningen görs i praktiken, utan det lämnas spelrum för revisorn som får gå på sitt 

professionella omdöme. Detta beror främst på att vad som är väsentligt för ett företag inte 

behöver vara väsentligt för ett annat och därför är det svårt att sätta upp strikta regler. (FAR, 

2006) Studier visar att den viktigaste faktorn vid bestämmandet av väsentlighetstal är den 

procentuella effekten en viss post kan få på resultatet före skatt (Iskander & Iselin, 1999). 

Svenska studier (Åberg, 2009; Eriksson & Bäckman, 2012; Andersson & Karlsson, 2012) visar 

att eget kapital och balansomslutningen är andra viktiga nyckeltal som revisorerna tittar på. 

Bortsett från tal från balans- och resultaträkningarna visar Iskander och Iselin (1999) i sin 

undersökning att ägarbilden i företaget och personliga karaktärsdrag inom ledningen är andra 

viktiga faktorer. De kommer också fram till att hur de olika revisionsbyråerna är uppbyggda 

också påverkar, det vill säga hur pass stor organisationen är och hur mycket som därigenom styrs 

av interna riktlinjer. 

 

2.5 Revisionsriskmodellen 
Revisionsrisk har traditionellt varit definierat som risken att en revisor kan ge fel eller 

vilseledande information (Rittenberg, Johnstone & Gramling, 2009). I enlighet med American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA, SAS No. 39 och SAS No. 47) går det att 

bestämma den acceptabla revisionsrisken genom att multiplicera den inneboende risken med 

kontrollrisken och upptäcktsrisken. Inneboenderisk är den risk som relateras till att det blir fel i 

redovisningen eller förvaltningen. Kontrollrisken handlar om att fel uppstår och att interna 

kontrollmekanismer misslyckas med att upptäcka eller förebygga dessa fel. Upptäcktsrisken 

definieras som risken att revisorn under revisionen inte upptäcker förekomsten av väsentliga fel 

eller bedrägerier (AICPA, 2006). Medan kontrollrisken visar på de interna kontrollprocedurernas 

svagheter eller styrkor, handlar upptäcktsrisken om antingen fel i stickprovet eller mänskliga fel. 
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Figur II: Egen bearbetning av revisionsriskmodellen 

 

Revisionsriskmodellen har under årens lopp kritiserats och dess användbarhet har även 

ifrågasatts vid många tillfällen. Medan formelns uppbyggnad (multiplikation) indikerar att de 

ingående riskerna är oberoende av varandra bevisade Messier och Austen (2000) att så behövde 

inte alltid vara fallet. Av en studie där 124 revisorer tillfrågades att bedöma revisionsrisken 

framgick att det fanns ett positivt samband mellan de två riskkomponenterna, de studerade 

företagen med hög inneboende risk bedömdes samtidigt ha högre kontrollrisk (Messier et al., 

2000). Dusenbury, Reimers och Wheeler (2000) kom fram till att modellens riskkomponenter 

borde betraktas som villkorligt korrelerade. Deras undersökning visar att uppskattningen av risk 

är mycket mer komplex än vad revisionsriskmodellen antyder. Författarna betonar att varje 

enskilt fall är unikt och därför borde många fler faktorer tas med i analysen. Speciellt den 

inneboende riskens storlek ansågs påverka de andra risktyperna, vilket stämmer överens med 

Messier et al. (2000). Kritiken som kan framföras mot de två studierna är också ungefär 



	   9	  

densamma. Det handlar om ett relativt litet antal deltagare vilket förhindrar en generalisering till 

en större population. Det år alltså så att resultaten snarare är specifika för dessa företag än att de 

går att generalisera till populationen i sin helhet. Medan den statistiska regulariteten vid 

observationer av sambandet mellan riskkomponenter har i mer eller mindre grad bevisats, går det 

inte att påstå att det råder kausalitet (Dusenbury et al., 2000). 

 

En studie av Daniel (1989) visar att revisorerna vid modellens introduktion inte var vana vid att 

använda den i sina riskbedömningar. I studien där 33 revisorer från Oklahoma deltog framgår det 

att respondenterna inte följde AICPA:s rekommendationer vid bedömningen av revisionsrisk, 

ingen revisor uppgav att den använde sig av revisionsriskmodellen varken i ordinarie eller 

modifierad form. Vandervelde, Tubbs, Schepanski och Messier (2009) framhöll dessutom att 

modellen inte uppnådde den utbredda graden av acceptans som skulle garantera dess normativa 

karaktär. I studien deltog 22 revisorer från en Big four byrå och de ifrågasatte 

revisionsriskmodellen som effektivt hjälpmedel vid riskbedömningar. De riktlinjer som 

tillhandahållits av AICPA behövde enligt Vandervelde et al. (2009) omprövas i sin helhet.  

 

2.6 Riskhantering      
I enlighet med Rittenberg et al. (2009) kan en revisor kontrollera revisionsrisken på två olika sätt. 

Dels genom att inte acceptera vissa företag som sina kunder och därmed reducera risken till noll 

eller genom att sätta revisionsrisken på en nivå så att risken att väsentliga fel inte ska upptäckas 

är tillfredställande liten. Det måste dessutom nämnas att risker tycks vara ett kumulativt fenomen. 

Om exempelvis en kunds affärsrisk ökar kan revisorn välja att inte revidera kunden eftersom 

sannolikheten för en hög upptäcktsrisk samtidig ökade (Rittenberg et al., 2009). När en ny kund 

accepteras går det inte att eliminera revisionsrisken, däremot går det att reducera den genom att 

fokusera mer på de områden där risken anses särskilt hög. I studien ledde detta vanligtvis till att 

revisionsarvodet blev högre, det andra handlingsalternativet var att istället avsluta samarbetet 

med kunden (Rittenberg et al., 2009). 
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2.7 The Sarbanes-Oxley Act        
En konsekvens av Enron, A. Andersen, WorldCom och andra skandaler är introduktionen av The 

Sarbanes-Oxley Act (SOX) under 2002. Detta innebar stora förändringar för revisionsbranschen, 

speciellt i fråga om ansvarsskyldighet och straffpåföljder vid underlåtenhet att fullfölja sina 

professionella förpliktelser. Tillsammans med SOX infördes även rapporteringsplikt för företag 

beträffande den interna kontrollen (Elder, Zhang, Zhou & Zhou, 2009). Hur revisorerna 

hanterade risk i företag med bristfälliga interna kontrollsystem efter införandet av SOX 

studerades av Elder et al. (2009). Studien visade att ökningar i revisionsarvoden och ett 

utfärdande av modifierade uttalanden (going concern utlåtanden) var positivt korrelerade med 

brister i det interna kontrollsystemet. Det framgår även att revisorerna kan agera genom att 

avsluta samarbetet med de kunder där nivån på kontrollrisken är för hög för att hantera, utan att 

riskera att försämra byråns renommé. Vilket i stora drag överensstämmer med Rittenberg et al. 

(2009) studie. 

       

2.8 Den finansiella krisens påverkan på revisionsrisken        
SOX lyckades inte med målet att förebygga finansiella kriser och återigen ansågs revisorerna 

spela en kontroversiell roll. De kritiserades i synnerhet för att inte ha uppmärksammat väsentliga 

risker och bedrägerier i ett antal stora företag. Zhang och Chen (2012) som studerade den senaste 

finanskrisens påverkan på revisorernas riskhantering bekräftade till en viss del Elder et al. (2009) 

iakttagelser. Studien som omfattade 51 138 observationer visade att förändringar i inneboende- 

och kontrollrisk konsekvent påverkade revisorernas syn på hela revisionsrisken och hur de valde 

att hantera upptäcktsrisken. Det framgick även att revisorerna under finansiella krisen generellt 

lade ner ett större engagemang för att minska upptäcktsrisken. Bland annat genom att öka antalet 

anställda eller arbeta fler timmar, vilket i sin tur resulterade i att revisorerna tog mer betalt. 

(Zhang & Chen, 2012).  Xu, Carson, Fargher och Jiang (2011) drog liknande slutsatser i sin 

studie. De studerade vilken påverkan finanskrisen har haft på revisorerna i Australien. Resultatet 

i studien ger starka belägg för att ökad affärsrisk under finanskrisen ledde till fler going concern 

utlåtanden och ökade arbetsinsatser som i sin tur resulterade i högre arvoden. De fann även att 

revisorerna efter 2007 generellt agerade mer konservativt för att inte utsätta sig för högre risk. 

Författarna framhöll att revisionsrisken inte bara påverkades genom ökad affärsrisk. De 

personalnedskärningar som många av de granskade företagen gjorde resulterade ofta i att de 
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interna kontrollsystemen blev mindre effektiva under denna tid. Studien visade även på 

skillnader mellan revisionsbyråer. Big four reagerade tidigare och konkretare mot krisen än de 

mindre byråerna. Anledningen till den försiktigare attityden hos Big four var enligt författarna att 

de har mer att förlora vid skandaler både i form av pengar men även i förlorat anseende. De hade 

även möjlighet att lägga ner mer tid på information och utbildning eftersom de större byråerna 

generellt har mer pengar än de mindre. (Xu et al. 2011) En annan studie av Redmayne, Bradbury 

och Cahan (2010) uppmärksammar att revisorer som under krisen reviderade större företag 

generellt ökade arbetsbördan mer än revisorer som reviderade mindre företag. 

 

Högre revisionsarvoden har också observerats i Sverige och under 2009 var revisionsbranschen 

en av få som visade på en positiv tillväxt och en vinstmarginal på 15 procent (Affärsvärlden, 

2010). Alexeyeva (2012) studerar finanskrisen påverkan på revisionsarvoden för vissa bolag på 

Stockholmsbörsen och finner att kostnaden för revisionstjänster ökade markant mellan 2008 och 

2009. En liknande studie av Löfgren och Nilsson (2010) visar på att den ökade risken i företag 

påverkade revisorernas arbete och ledde till högre avgifter. Den kritik som kan riktas mot 

ovanstående studier är att ett högre revisionsarvode inte nödvändigtvis behöver betyda att 

revisorerna har ökat arbetsbördan under revisionen. Det kan till exempel handla om högre 

marginaler för revisionsbyråerna (Xu et al., 2011). Mot de utländska studierna måste det också 

tas i beaktning att situationen och reglerna kan vara olika från land till land. En annan intressant 

tendens i samband med finanskrisen uppmärksammades av Rasmusson (2011). Av hans studie 

framgår det att revisorerna under krisen såg ett ökat behov av att ta hjälp av sakkunniga experter 

vid revision av de mer komplexa områdena. I studien intervjuades endast respondenter från Big 

four och det är inte säkert att effekterna var samma för mindre byråer. 

 

2.9 Studiens fokusområde och bidrag 
I Sverige och även i andra länder, inte minst i USA och i England, finns en tradition av en 

självreglerande revisionsbransch. Detta betyder i praktiken att samtidigt som branschen har 

regler att rätta sig efter är de också med och utformar dessa regler. Historiskt sett finns det många 

exempel runt om i världen där varken redovisning eller revision har levt upp till de förväntningar 

som ställs och det är främst under finansiella kriser som bristerna visar sig. Trots att 

revisionsområdet har en stor betydelse för olika intressenter har det akademiska intresset för 
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området överlag varit svalt. Akademin har oftast fokuserat på redovisningen istället för 

granskningen av redovisningen. Att ett så pass viktigt område inte hårdgranskas av akademin kan 

leda till att regelutvecklingen blir hämmad eftersom branschen är självreglerande. (Öhman, 

2006) Det är också av denna anledning som vår studie förhoppningsvis ska kunna ge ett bidrag 

till forskningen. Hur bedömningen av väsentlighet och risk påverkas under finansiella kriser är 

ett relativt outforskat område. Detta i kombination med att det är mest givande att studera 

revisorer under finansiella eftersom det är då som revisorernas arbete ställs på sin kant (Suddaby, 

Gendron & Lam, 2009) gör den här studien intressant. 
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3. Metod 
I metodkapitlet kommer uppsatsens angreppssätt att behandlas och det kommer att förklaras hur 

syftet ska besvaras. 

 

3.1 Val av metod och urval 
För att genomföra studien har en kvantitativ metod använts och mer specifikt har en 

enkätundersökning skickats ut via e-postmeddelande. Den här metoden har valts eftersom den 

passar bra för beskrivande och förklarande studier. Metoden är också att föredra när studien har 

många respondenter och när ett försök till att generalisera ska göras. (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012) Vår population består som tidigare nämnt av samtliga godkända och 

auktoriserade revisorer i Sverige vilket den 18 oktober 2012 innefattade 4 018 personer. 

Eftersom populationen är så pass liten finns det ingen anledning att göra ett mindre urval i 

populationen, därför har vi valt att försöka nå ut till samtliga med enkäten.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod och databearbetning 
För att komma i kontakt med personer ur populationen vände vi oss till Revisorsnämnden. 

Nämnden har bland annat till uppgift att godkänna och auktorisera revisorer, i den uppgiften 

ingår även att föra register över de personer som är godkända eller auktoriserade 

(Revisorsnämnden, 2012). Genom att fråga Revisorsnämnden efter kontaktuppgifter, fick vi 

tillgång till ett PDF-ark med förnamn, efternamn och e-postadress till samtliga godkända och 

auktoriserade revisorer i Sverige som fanns registrerade den 18 oktober 2012. Sedan skapades 

enkätundersökningen med hjälp av applikationen Google Docs och skickades via e-

postmeddelanden ut till populationen. Varje e-postmeddelande skickades till cirka 40 stycken 

revisorer och inkluderat i meddelandet fanns även ett följebrev där studiens syfte förklarades (se 

bilaga 1). För att minska risken att få politiskt korrekta och oärliga svar lämnade respondenterna 

sina svar anonymt, vilket gjorde det naturligt för oss att skicka ut e-postmeddelandena som 

hemliga kopior. Det vill säga att inte ge mottagaren någon möjlighet att se till vilka andra som 

meddelandet har blivit skickat till. När respondenterna besvarat enkäten sammanställdes svaren i 

Google Docs med möjligheten att ladda ned svaren i ett excelark, och det är en möjlighet som 

har används för att sedan kunna bearbeta datan i statistiska program.  
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3.4 Pilotundersökning och enkätens utformning 
Innan vi skickade ut enkäten till revisorerna genomfördes två pilotundersökningar. I den första 

deltog familjemedlemmar samt en språkkonsult medan den andra främst inriktade sig till 

personer inom branschen, bland annat revisorsassistenter och personer som arbetar mot revisorer. 

Pilotundersökningarna genomfördes för att kvalitetssäkra frågorna, för att se om det vi frågor om 

är relevant och uppfattas på rätt sätt. De här stegen har lett till en enkät som är uppbyggd i tre 

delar och innefattar totalt 19 frågor. I del ett ställs sex stycken demografiska frågor, i del två 

ställs sex frågor om bedömningen av väsentlighet och enkäten avslutas med sju frågor om 

bedömningen av risk. 

Kategorier	  av	  

frågor	  

Behandlar	   Deskriptiv	  

statistik	  

T-‐test	   Chi2-‐

test	  

T-‐test	  med	  

hypotesprövning	  

Demografiska	  

frågor	  1-‐6	  

Kön,	  ålder,	  

godkänd/auktoriserad,	  år	  i	  

branschen,	  revisionsbyrå	  

och	  reviderar	  större	  

mindre	  företag	  

Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

Fokus	  på	  

framtiden:	  fråga	  7	  

Fortlevnadsförmåga	  
Ja	   Ja	   	   	  

Väsentlighetsbedö

mning:	  fråga	  8	  

Förändring	  av	  

väsentlighetsfaktorer	  
Ja	   	   	   	  

Förändring	  av	  

väsentlighetsbedö

mning:	  fråga	  9-‐12	  

Resultat,	  eget	  kapital,	  

goodwill,	  marknadsläget	   Ja	   Ja	   	   	  

Kontrollrisk:	  fråga	  

13,	  14	  

Bristfälliga	  interna	  

kontrollsystem,	  val	  mellan	  

större	  och	  mindre	  bolag	  

Ja	   	   Ja	   Ja	  

Upptäcktsrisk:	  

fråga	  15,	  16	  

Hantering,	  finansiella/icke	  

finansiella	  företag	  
Ja	   	   Ja	   	  

Revisionsriskmod

ellen:	  fråga	  17	  

Användning	  av	  modellen	  
Ja	   	   	   Ja	  

Finanskrisens	  

påverkan:	  fråga	  

18,19	  

Avsäga	  sig	  kunder	  med	  hög	  

risk,	  behov	  av	  sakkunniga	  

experter	  

Ja	   	   	   Ja	  

Tabell I: Sammanställning över enkätfrågor och hur de kommer att analyseras 
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3.5 Bortfallsanalys 
Revisorer har ofta ett hektiskt arbetsschema och även om hösten är en lugnare period än våren är 

det många kundbesök som ska hinnas med, med det i åtanke var ett stort bortfall att vänta. Enligt 

Saunders et al. (2012) är risken också stor att bortfallet blir stort när en studie använder sig av en 

nätdistribuerad enkät. Men eftersom vi hoppas på att kunna generalisera resultatet över 

populationen anser vi ändå att det är den bästa metoden för vårt ändamål. Risken finns också 

alltid att vissa grupper blir överrepresenterade eller uteblir. Efter att ha analyserat respondenterna 

är det dock svårt att dra slutsatser om vilka grupper som skulle vara över- eller 

underrepresenterade. Betydligt fler män har svarat på enkäten än kvinnor. Men traditionellt har 

män varit överrepresenterade i yrket och det är först på andra hälften av 2000-talet som 

rekryteringen av revisorsassistenter börjat bli mer jämställd (Wallerstedt & Öhman, 2011). Med 

detta i åtanke är det mycket möjligt att våra respondenter speglar populationen som helhet.  

 

3.5 Val av statistisk metod 
Om två distinkta grupper går att urskilja ur en demografisk variabel, då går det att bedöma hur 

troligt det är att det finns skillnader i dessa grupper genom att använda sig av ett Independent 

groups t-test (Saunders et al., 2012). Det här är något vi har använt oss av för att testa vissa 

variabler, medan några av riskvariablerna testat med hjälp av Cross Tabulation and Chi2 test. 

För att kunna utföra dessa tester har vi använt oss av de statistiska programmen SPSS och 

Minitab som ofta används för statistiska analyser i vetenskapliga rapporter. (Sallis, 2012) 

 

3.5.1 Independent groups t-test. 

Med hjälp av så kallat t-test går det att jämföra skillnader i medelvärden mellan två grupper 

(Saunders et al., 2012). När ett Independent groups t-test genomförs i SPSS görs ett 

signifikanstest av medelvärden. I testet genomförs Levane’s Test for Equality of Variances som 

testar att spridningen inom de två grupper som ska testas är jämförbara. I testet säger ett 

signifikansvärde under 0,05 att spridningen inte är densamma och i sådana fall kommer ingen 

analys ske. Förutsatt att signifikansvärdet är högre än 0,05 kommer vi att titta på t-värdet Equal 

variances assumed i t-testet som, precis som det framgår av namnet, förutsätter att spridningen är 

densamma. Ett t-värde som är större än 2 betyder att skillnaderna mellan grupperna är 

signifikanta. De variabler som inte har ett signifikansvärde högre än 0,05 och ett t-värde på över 
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2 kommer inte att analyseras eftersom resultatet då inte visar på signifikanta skillnader mellan 

grupperna. Testerna görs med 95 procents säkerhet, vilket betyder att de skillnader som påvisas 

med minst 95 procents säkerhet även återfinns i den större populationen. (Sallis, 2012) 

 

3.5.2 Test av oberoende. Chi2- och t-tester.  

Eftersom vissa av våra riskfrågor är av kvalitativ karaktär kan vi inte dra nytta av deskriptiva 

mått, i de fallen jämför vi istället andelen som väljer ett visst alternativ. För att försöka ta reda 

om det finns ett samband mellan två textvariabler genomförs tester av oberoende med hjälp av 

testet Cross Tabulation and Chi2. Testet är med andra ord en hypotesprövning där vår 

nollhypotes (H0) står för ”inget samband mellan variabler” och mothypotesen (H1) 

för ”signifikant samband mellan variabler”. Vår testfunktion är Pearson:s Chi2 här. Den antagna 

signifikansnivån (p-värde) är fem procent och med andra ord är det fem procents risk att en sann 

nollhypotes förkastas. För att kunna förkasta nollhypotesen och påvisa samband mellan 

variablerna måste p-värdet understiga fem procent samtidigt som Chi2-värdet måste överstiga 

7,815. De variabler som inte uppfyller de kraven kommer inte att analyseras eftersom de då inte 

uppvisar signifikanta skillnader (Körner & Wahlgren, 2002) 

 

De riskfrågor där respondenterna svarar enligt en skala från ett till sju går det att bestämma 

variablernas deskriptiva mått och därför genomförs en så kallad inferens angående µ1-µ2 (2-

sample t-test) för dessa frågor. I denna hypotesprövning studeras skillnader mellan variablernas 

medelvärden. Vår nollhypotes står för H0: µ1-µ2 = 0, det vill säga att det inte finns någon 

signifikant skillnad inom den testade variabeln. Vår mothypotes är här H1: µ1-µ2 ≠ 0 vilket 

innebär att det sannolikt finns skillnader mellan medelvärdena. För att kunna förkasta 

nollhypotesen måste p-värdet understiga fem procent, samtidigt måste t-värdet antingen vara 

större än 2 eller mindre än -2 för att visa på signifikanta skillnaders. (Körner och Wahlgren, 

2002) 
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4. Resultat 
I det här kapitlet kommer den insamlade empirin att presenteras. 

 

4.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen skickades ut den 20 november till sammanlagt 3 973 revisorer, eftersom vi 

inte fått tag i e-postadresserna till 45 personer. Från dessa kom 478 automatiska e-

postmeddelanden tillbaka och av dessa går det att konstatera att 303 personer av olika 

anledningar inte kunde medverka. Detta ledde till att det fanns 3670 möjliga respondenter i 

undersökningen och av dessa valde 425 att delta vilket ger en svarsfrekvens på 11,6 procent.  

Efter att ha bearbetat datan märkte vi att tre respondenters svar inte var användbara eftersom de 

endast hade arbetat i branschen under krisen och därmed inte har något att jämföra med. Detta 

innebär att det slutgiltiga deltagarantalet som analyseras är 422 personer. Enligt Saunder et al. 

(2012) är den normala svarsfrekvensen 11 procent eller lägre för webbenkäter, eftersom 

svarsfrekvensen i den här undersökningen överstiger gränsen för vad som går att förvänta sig 

bedömer vi därför att antalet svar är tillfredställande. 

 

4.2 Presentation av demografisk data 
I presentationen av demografiska datan kommer endast variabler som ger signifikanta skillnader 

att presenteras. Detta betyder att information om kön, ålder och år i branschen inte kommer att 

presenteras eftersom detta inte kommer att analyseras, resultatet av dessa frågor presenteras 

istället i bilaga 3. I undersökningen är exakt hälften av respondenterna (211 personer) godkända 

revisorer och lika många är auktoriserade revisorer. I tabell II på nästa sida redovisas vilka 

revisionsbyråer som respondenterna arbetar på. Eftersom vi endast är intresserade av att testa Big 

four gentemot övriga byråer har vi valt att redovisa svaren i dessa grupperingar. Av 

respondenterna arbetade flest personer på övriga revisionsbyråer men endast åtta respondenter 

färre arbetade inom Big four. 
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Revisionsbyrå	   Andel	  i	  procent	  

Big	  four	   47,39	  
Övriga	   49,29	  

Vill	  ej	  uppge	   3,32	  

Totalt	   100	  

Tabell II: Vilken revisionsbyrå arbetar du på?   

   
Som det framgår av tabell III nedan arbetar nästan 80 procent av respondenterna främst med att 

revidera mindre bolag medan resterande 21 procenten främst arbetar med större bolag. För att 

definieras som ett större företag måste bolaget uppfylla fler än ett av följande kriterier: 

börsnoterad, minst 50 anställda under de senaste två åren, större balansomslutning än 40 miljoner 

under de två senaste åren och högre nettoomsättning än 80 miljoner under de två senaste åren. 

 

Företagsstorlek	   Antal	   Procent	  

Större	   89	   21,09	  
Mindre	   333	   78,91	  
Totalt	   422	   100	  

Tabell III: Vilken företagsstorlek har de bolag du reviderar främst? 

 

4.3 Presentation av data från väsentlighetsfrågor 
Fråga 7 handlade om revisorerna lade mer fokus på företagens fortlevnadsförmåga under 

finanskrisen jämfört med innan. Frågan besvarades utifrån en sjugradig skala där nummer ett står 

för mycket mindre fokus, fyra för oförändrat fokus och sju för mycket mer fokus. Resultatet 

visar att revisorerna generellt lade mer fokus på fortlevnadsförmågan, medelvärdet på 5,1 visar 

på ett relativt starkt samband. Vidare fick revisorerna frågan om det enligt dem skett en 

förändring av vilka väsentlighetstal som låg i fokus under finanskrisen. Av respondenterna 

svarade 60 procent att det inte hade skett någon förändring medan 40 procent ansåg att det hade 

skett en förändring. 

 

Frågorna 9 till och med 12 handlade om hur finanskrisen påverkade väsentlighetsbedömningen 

under krisen av fyra faktorer. Respondenterna kunde återigen svara enligt den sjugradiga skalan 
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som användes vid föregående fråga. Medelvärden visar på att revisorerna har ökat fokus på 

samtliga väsentlighetsvariabler och resultatet visas nedan i tabell IV. 

 

Hur	  tycker	  du	  att	  finanskrisen	  påverkade	  väsentlighetsbedömningen	  av…	  

	   Resultatet	   Eget	  kapital	   Goodwill	   Marknadsläget	  

Medelvärde	   4,621	   4,863	   5,107	   5,019	  
Standardavvikelse	   0,800	   0,885	   1,013	   0,885	  

Tabell IV: Väsentlighetsfaktorer 

	  

4.4 T-tester av väsentlighetsvariabler 
Nedan i tabell V går att se resultatet av de t-tester som har utförts på de demografiska frågorna. 

Frågorna 7 och 9 till 12 har testats, vilket betyder att fem väsentlighetsfrågor har testats på de sex 

demografiska frågorna. I tabellen visas endast de variabler där signifikansvärdet har överstigit 

0,05 och t-värdet har överstigit 2, var och en förklaras under kommande stycken. Endast t-

värdena redovisas i tabellen eftersom det är det viktiga värdet i denna studie, signifikansvärdet 

visar som tidigare konstaterats endast att spridningen inom de testade variablerna är samma och 

om värdet överstiger 0,05 är det tillräckligt med information. För att se testerna i dess helhet, se 

bilaga 4. 

 

Variabel	   Företagsstorlek	   Typ	  av	  revisor	   Revisionsbyrå	  

7.	  Lades	  mer	  fokus	  på	  

fortlevnadsförmåga?	   T-‐värde=	  5,196	   T-‐värde=	  -‐2,972	   T-‐värde=	  6,015	  

9.	  Påverkades	  

bedömningen	  av	  resultat?	   T-‐värde=	  2,058	   	   T-‐värde=	  3,685	  

10.	  Påverkades	  

bedömningen	  av	  eget	  

kapital?	   	   	   T-‐värde=	  4,136	  

11.	  Påverkades	  

bedömningen	  av	  goodwill?	   T-‐värde=	  3,645	   	   T-‐värde=	  3,851	  

12.	  Påverkades	  

bedömningen	  av	  

marknadsläget?	   T-‐värde=	  2,760	   	   T-‐värde=	  3,174	  

Tabell V: T-tester av väsentlighetsvariabler 
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4.4.1 Företagsstorlek 

Det som har testats är huruvida det finns signifikanta skillnader mellan medelvärden för de 

revisorer som arbetar med att revidera större företag och de som reviderar mindre företag. Tabell 

VI visar att det finns signifikanta skillnader i medelvärden för samtliga testade frågor utom 

nummer 10 som handlar om väsentlighetsbedömningen av eget kapital, tabellen visar också att 

det är större bolag som har högre medelvärde på samtliga frågor. 

 

4.4.2 Typ av revisor 

Här har det testats om det finns signifikanta skillnader mellan medelvärden för respondenterna 

som har titeln godkänd revisor och de som är auktoriserade revisorer. Utfallet visar att det endast 

fanns ett signifikant samband angående om mer fokus lades på företagens fortlevnadsförmåga. 

Det fanns där ett negativt samband som betyder att de auktoriserade revisorerna med hög 

sannolikhet lade större fokus på fortlevnadsförmågan. 

 

4.4.3 Revisionsbyrå 

För att se om det finns några signifikanta skillnader mellan revisorer på olika revisionsbyråer var 

en uppdelning av byråerna i två läger nödvändig. Detta eftersom säkerheten i t-testen blir svagare 

desto fler grupper som ska testas. Eftersom Big four byråerna är relativt homogena som företag 

är det naturligt att gruppera dessa till en grupp och övriga byråer i den andra gruppen. Detta gav 

signifikanta skillnader på samtliga testade frågor och genomgående var det medelvärdet för Big 

four som var högre än för övriga revisionsbyråer.  

 

4.5 Presentation av data från riskfrågor         
De frågor som handlar om revisionsrisk har delats in i två grupper. Till den kvalitativa gruppen 

hör frågorna 14, 15 och 16. Respondenterna besvarade dessa genom att välja ett kvalitativt 

alternativ. I dessa fall var det således frekvens och stickprovsandelen som intresserade oss. På 

frågorna 13, 17, 18 och 19 skulle respondenterna svara enligt en skala från ett till sju, precis som 

på frågorna 9 till och med 12.  
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Tabell VI: Presentation av data från kvalitativa variabler. 
 

De flesta av undersökningsdeltagarna svarade att deras arbetssätt inte ändrades märkbart under 

finanskrisen. Och cirka 56 procent av revisorerna svarade att de hanterade upptäcktsrisken på 

samma sätt som tidigare. Drygt 40 procent av respondenterna svarade att de lade ner ett större 

engagemang för att minska upptäcktsrisken, av dessa svarade mer än hälften att de ökade sina 

arbetsinsatser, men detta ledde inte till att ett högre revisionsarvode fakturerades på kunden. Det 

sista svarsalternativet gav respondenterna möjlighet att ge ett eget svar på frågan. De flesta av 

dem betonade att varje fall skulle behandlas individuellt (alternativt med hänvisning till 

branschtillhörighet) och inget generellt svar kan ges, se även tabell VI. 

 

Däremot uppvisade revisorerna ett ökat behov av att ta hjälp av sakkunniga experter såsom 

jurister, redovisningskonsulter och skattekonsulter för att kunna revidera de mer komplexa 

områdena vid den finansiella krisen. Svaren kunde ges enligt en ordinalskala mellan ett till sju 

där ett stod för mycket mindre behov, sju för mycket större behov och fyra för ett oförändrat 

behov. I tabell VII på nästa sida går det att konstatera att medelvärdet på 4,75 visar ett svagt men 

högst sannolikt positivt samband mellan variablerna. 

 

	   Antal	   Procent	  
Ja,	  bristfälliga	  kontrollsystem	  kan	  leda	  till	  att	  vi	  väljer	  
att	  inte	  acceptera	  en	  kund.	  

260	   61,61	  

Nej,	  bristfälliga	  kontrollsystem	  kan	  inte	  leda	  till	  att	  vi	  
väljer	  att	  inte	  acceptera	  en	  kund	  

105	   24,88	  

Jag	  vet	  inte	   57	   13,51	  
Totalt	   422	   100	  
15.	  Hur	  hanterade	  du	  upptäcktsrisken	  under	  krisen?	   Antal	   Procent	  

Jag	  arbetade	  på	  samma	  sätt	  som	  tidigare	   237	   56,16	  
Jag	  försökte	  minska	  upptäcktsrisken	  men	  det	  ledde	  inte	  

till	  att	  revisionsarvoden	  blev	  högre	  
95	   22,51	  

Jag	  försökte	  minska	  upptäcktsrisken	  och	  det	  ledde	  till	  att	  

revisionsarvoden	  blev	  högre	  
75	   17,77	  

Övriga	  svar	   15	   3,55	  
Totalt	   422	   100	  

14.	  Skulle	  din	  revisionsbyrå	  vid	  finanskrisen	  kunna	  tacka	  nej	  till	  en	  möjlig	  kund	  på	  grund	  
av	  att	  företag	  har	  bristfälliga	  interna	  kontrollsystem?	  
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Fråga	   Medelvärde	   Standardavvikelse	   Minimum	   Maximum	  

17.	  Använder	  du	  dig	  av	  

revisionsriskmodellen	  vid	  

bedömning	  av	  kunders	  

risk?	   5,25	   1,81	   1	   7	  
18.	  Skulle	  en	  finanskris	  

kunna	  påverka	  beslutet	  

att	  avsluta	  samarbete	  med	  

en	  högriskkund?	   4,12	   1,81	   1	   7	  
19.	  Hur	  påverkade	  

finanskrisen	  behovet	  av	  

att	  ta	  hjälp	  av	  sakkunniga	  

specialister	  vid	  revision	  

av	  komplexa	  områden?	   4,75	   0,99	   1	   7	  

Tabell VII: Presentation av data från kvantitativa variabler. 

 

Vår studie visar dessutom att revisorerna i stor utsträckning använder sig av 

revisionsriskmodellen. Medelvärdet uppgick till 5,25. Detta utgjorde med hänvisning till tidigare 

studier ett överraskande resultat. Utfallet indikerade att modellen var ett vanligt förekommande 

verktyg i revisorernas arbete samt att de beaktade modellens komponenter vid bedömning av 

kundernas risk. Cirka 62 procent av respondenterna svarade att bristfälliga interna kontrollsystem 

kunde leda till att de skulle kunna tacka nej till en potentiell kund under den finansiella krisen. 

Betydligt svagare samband var det mellan finanskrisen och valet att avsluta samarbetet med en 

högriskkund. 

 

4.6 Tester av oberoende i riskvariabler        
I tabellen på nästa sida presenteras resultatet av de t-tester (för medelvärden) och chi2-tester (för 

kvalitativa frågor) som genomförts för att undersöka skillnaderna mellan de tre demografiska 

variablerna är signifikanta för våra resultat. Precis som i punkt 4.4 redovisas endast de 

signifikanta värdena. Förutom t-värdet har vi även valt att visa p-värdena i tabellen. Ett P-värde 

som understiger 0,05 innebär att nollhypotes som förutsätter att det inte finns något beroende 

samband mellan de testade variablerna förkastas. I t-testerna måste t-värdena antingen överstiga 
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2 eller understiga -2 för att räknas som en signifikant skillnad. För Chi2-värdet måste det i sin tur 

överstiga 7,815. 

  

Fråga	   Företagsstorlek	   Typ	  av	  revisorer	   Revisionsbyrå	  

15.	  Hur	  hanterade	  du	  

upptäcktsrisken	  vid	  

finanskrisen?	  

P-‐värde=	  0,000	  

Chi2=	  22,240	  	  
(DF=	  3)	  

P-‐värde=	  0,039	  

Chi2=	  8,266	  
	  (DF=	  3)	  

P-‐värde=	  0,001	  

Chi2=	  16,025	  

(DF=	  3)	  
17.	  Använder	  du	  dig	  av	  

revisionsriskmodellen	  när	  du	  

bedömer	  kunders	  risk?	  
P-‐värde=	  0,004	  	  
T-‐värde=	  -‐2,94	   	  

P-‐värde=	  0,005	  

T-‐värde=	  2,85	  
18.	  Skulle	  en	  finanskris	  kunna	  

påverka	  ditt	  beslut	  att	  avsluta	  

samarbetet	  med	  en	  

högriskkund?	  
P-‐värde=	  0,040	  	  
T-‐värde=	  -‐2,08	   	   	  

19.	  Hur	  påverkade	  finanskrisen	  

behovet	  av	  att	  ta	  hjälp	  av	  

sakkunniga	  specialister	  för	  att	  

kunna	  revidera	  komplexa	  

områden?	  
P-‐värde=	  0,000	  	  
T-‐värde=	  -‐8,94	  

P-‐värde=	  0,011	  
T-‐värde=	  2,57	  

P-‐värde=	  0,000	  

T-‐värde=	  8,17	  

Tabell VIII: Chi2- och t-tester 
 

4.6.1 Företagsstorlek 

Bland alla respondentgrupper är det revisorerna som granskar större företag vars resultat avvek 

mest i jämförelse med resterande grupper. Skillnaderna bedömdes signifikanta för frågorna 15 

och 17 till 19. Cirka 52 procent av dem deklarerade att deras arbetssätt ändrades under 

finanskrisen. Medelvärdet för användning av revisionsriskmodellen uppgick inom ramen för 

denna gruppering till 5,72. Det var också dessa revisorer som oftast såg ett behov av att ta hjälp 

av andra sakkunniga experter under finanskrisen. Medelvärdet på 5,5 överskrider medelvärdet 

för övriga respondentgrupper med nästan en enhet. Revisorerna som hade större företag som 

kunder var även lite mer villiga att avsluta ett samarbete med redan befintliga högriskkunder. 

Gruppens medelvärde på 4,47 avvek dock inte tillräckligt mycket från stickprovets medelvärde 

för att kunna dra några gruppspecifika slutsatser.  
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4.6.2 Revisionsbyrå 

Liknande resultat observerades hos de revisorer som var anställda inom Big four. Skillnaderna i 

de testade variablerna ansågs signifikanta för frågorna 15, 17 och 19. Nästan hälften av 

respondenterna ändrade sina arbetssätt på grund av den finansiella krisen. Gruppens medelvärden 

för frågorna 17 och 19 uppgick till 5,51 respektive 5,14. Dessa resultat var betydligt högre än 

gruppen med revisorer från övriga byråer. 

 

4.6.3 Typ av revisor 

Skillnader mellan auktoriserade och godkända revisor syntes i våra resultat vid tre tillfällen. Men 

det måste tilläggas att skillnaderna som var i favör till auktoriserade revisorer inte var lika stora 

som i de ovannämnda grupperna. Cirka 44 procent av respondenter i denna grupp uppgav att 

deras arbetsomfattning ökade under krisen. De auktoriserade revisorerna såg ett större behov av 

att hjälp av sakkunniga specialister än de godkända. Gruppens medelvärden uppgick till cirka 4,9.  
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5. Analys 
I det här kapitlet kommer uppsatsens resultat att analyseras med hjälp av det teoretiska ramverk 

som tidigare har presenterats. Till att börja med analyseras de frågor som har med väsentlighet 

att göra för att sedan gå in på en analys av frågorna om risk. 

 

	  

5.1 Fortlevnadsförmågan 
Den här studien visar att företagens fortlevnadsförmåga fick ett större fokus för revisorerna 

under finanskrisen. Det kan ses som en naturlig konsekvens av det finansiella läget. En sämre 

konjunktur leder till att företagen går sämre och att risken för att företagen går i konkurs blir 

större. I det läget borde risken för att revisorn gör en markant felbedömning öka och mer tid och 

fokus borde läggas på bland annat fortlevnadsförmågan, vilket den här undersökningen bekräftar 

att så är fallet även inte bara på pappret utan även i verkligheten. Det här står i kontrast till 

Öhman et al. (2006) studie där de kommer fram till att revisorerna ogärna ägnar mycket fokus på 

framtiden och fortlevnadsförmågan av den anledningen att framtida prognoser är svårare att 

bedöma än historiska tal. 

 

Det är även intressant att notera att två signifikanta skillnader mellan olika grupper har kunnat 

påvisas hos respondenterna. Framför allt går det att med hög statistisk säkerhet säga att Big four 

ökade fokus på fortlevnadsförmågan mer än vad övriga revisionsbyråer gjorde. Eftersom 

granskningen och bevakningen av större bolag är mer utbredd ställer det också högre krav på 

revisorer som reviderar dessa bolag. Av de respondenter som reviderar större bolag arbetar 86,5 

procent på Big four, vilket visar en liknande bild som Sikkas (2009) studie där samtliga stora 

finansiella bolag som drabbades hårt av den finansiella krisen i USA reviderades av Big four. 

Medelvärdet för revisorer som reviderar större bolag är också med hög statistisk säkerhet högre 

än revisorer som reviderar mindre bolag. Det här beror till stor del på att det främst är revisorer 

från Big four som reviderar större bolag och eftersom de är överrepresenterade i den här frågan 

är det även logiskt att överrepresentationen visar sig även här. Suddaby et al. (2009) menar att 

revisorernas arbete ställs på sin kant under finansiella kriser och risken för negativ publicitet är 
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som störst, därför är det logiskt att revisorer som reviderar större företag i högre utsträckning 

också behöver öka sitt fokus på fortlevnadsförmågan.  

 

5.1.2 Vad hände med väsentlighetsfaktorerna 

Resultaten visar att samtliga väsentlighetsfaktorer som respondenterna har fått svara på frågor 

om ökat i fokus under den finansiella krisen. Det här tyder på att revisorerna anser att tröskeln 

för det som ska räknas som väsentligt har sänkts. Och därmed bör revisorerna också ha lagt ner 

ett större engagemang och framför allt mer tid på revision under finanskrisen. Tidigare studier av 

Sikka (2009) visar att revisionsbyråerna fakturerade högre avgifter under finanskrisen, det borde 

stämma överens med den här studiens resultat eftersom en naturlig konsekvens av mer nedlagt 

tid är ett högre arvode. 

 

Samtidigt ska det sägas att det inte var med stora marginaler som de olika 

väsentlighetsfaktorerna översteg medelvärdet som indikerade att fokus var lika stort som innan 

krisen. På två av de fyra faktorerna, resultatet och eget kapital, hamnar till och med 

standardavvikelsens lägre värde strax under det värde som representerade ett oförändrat fokus. 

Denna svaga ökning av fokus på framför allt resultatet men även eget kapital kan förklaras av det 

som Iskander och Iselin (1999) och Eriksson och Bäckman (2012) kommer fram till. Det vill 

säga att faktorerna påverkar väsentlighetsbedömningen mycket och ingående granskning av dem 

görs alltid, det är således inte möjligt att fokus kan öka särskilt mycket på dessa faktorer. Desto 

högre medelvärden och därmed mer ökat fokus var det för goodwill och marknadsläget. Att 

fokus på marknadsläget har ökat förklaras antagligen av att det generella marknadsläget för ett 

enskilt företag kan få större konsekvenser under lågkonjunkturer. Om en dålig orderingång på 

grund av en lågkonjunktur riskerar att leda till att företag hamnar på obestånd blir konsekvensen 

större än för ett företag där det går lite sämre under högkonjunktur eftersom det bland annat är 

lättare att attrahera kapital när tiderna är goda. 

 

Resultatet visade också att det med hög statistisk säkerhet finns ett samband mellan samtliga 

väsentlighetsfrågor och variabeln byråtillhörighet (Big four gentemot övriga). Sambandet visar 

indikationer på att revisorer som kommer från Big four ökade fokus mer på samtliga variabler 

(resultat, eget kapital, goodwill och marknadsläget) i väsentlighetsbedömningen än vad 
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revisorerna på övriga byråer gjorde. Att det kan finnas skillnader mellan Big four och övriga 

revisionsbyråer kan enligt Iskander och Iselin (1999) bero på att strukturen på olika byråer skiljer 

sig. Eftersom Big four är större byråer med fler medarbetare är det rimligt att de har en starkare 

företagskultur och även får tydligare riktlinjer internt, vilket kan ha lett till ett ökat fokus inom 

hela byråerna. Det kan också handla om att Big four som tidigare förklarats i större utsträckning 

har större företag som kunder. Det här leder oss också till den andra variabeln där olikheter 

mellan demografiska grupper gick att urskilja. Det handlar om storleken på företag som 

revisorerna reviderar. Revisorer som reviderade större företag ökade sitt fokus mer än de som 

reviderar mindre företag på väsentlighetsvariablerna resultat, goodwill och marknadsläget. 

Däremot var det statistiska sambandet mellan resultatet och storlek på kunder såpass svagt är det 

dumt att dra för stora slutsatser av det. Att marknadsläget påverkar större företag mer än mindre 

företag kan i den senaste finansiella krisen bero på att större företag oftast har en större global 

närvaro och den senaste finansiella krisen fick mycket större konsekvenser för många andra 

länders ekonomier än här i Sverige. Därmed är det logiskt att även revisionen för ett bolag med 

global närvaro påverkas mer än ett bolag som endast var verksamt i Sverige.  

  

5.2 Revisionsriskmodellen 
Undersökningen visade att respondenter kände till och använde sig av revisionsriskmodellen vid 

bedömning av en kunds risk. Resultatet var signifikant högre för de revisorer som uppgav större 

företag som sina kunder och de som är anställda på en Big four byrå. Men med medelvärden på 

minst fem på den sjugradiga skalan indikerar att nyttjandet av verktyget är högt även hos övriga 

deltagare Detta strider tydligt mot vad Daniel (1989) och Vandervelde et al. (2009) kommer fram 

till i sina studier, i deras slutsatser lyfter de fram att modellen inte har blivit allmänt accepterat 

och dess användbarhet vid bedömning av en kunds risk har ifrågasatts. Enligt våra resultat var 

det revisorer från Big four och de som arbetade med större företag som hade störst nytta av 

modellen. Det är samma grupper som enligt Sikka (2009) riskerar att drabbas hårdast om 

uppdragen missköts.    
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5.2.1 Vad händer med revisionsriskbedömning under finanskrisen 

I våra resultat finns det antydningar på att den finansiella krisen inte drabbade hela branschen i 

lika hög grad. Cirka 56 procent av samtliga respondenter uppgav att de arbetade på samma sätt 

som innan krisen medan drygt 40 procent angav att de ökade arbetsinsatserna för att kunna 

reducera upptäcktsrisken. Men ökade arbetsinsatser resulterade endast i knappt hälften av 

observationerna i ökat arvode. Såväl här som i exemplet ovan kunde vi observera signifikanta 

skillnader mellan respondentgrupper. De auktoriserade revisorerna antydde att de påverkades 

mer av krisen än de godkända. Ännu större skillnader observerades i grupperna inom 

revisionsbyråer och företagsstorlek. Angående de som reviderade större företag gentemot de som 

reviderar mindre företag uppgick skillnaden till cirka 15 procentenheter i favör till stora företag. 

Det mer konservativa agerandet hos de ovannämnda respondentgrupperna kan i likhet med Xu et 

al. (2011) förklaras av högre rykteskostnader. De större företagen revideras oftast av Big Four 

och är samtidigt de företag som får mest utrymme i media. Något som enligt Redmayne et al. 

(2010) utgör en ytterligare förklaring till den ökade noggrannheten vid revision är att byråerna 

inte vill skada sitt renommé. Av de här grupperingarna hade ingen av dem signifikant skillnader 

vad beträffar andelen av dem vars arvoden ansågs öka på grund av krisen. Resultatet 

överensstämmer delvis med Rittenberg et al. (2009), Zhang och Chen (2012) och Elder et al. 

(2009). I enlighet med deras studier resulterade finanskrisen i ökat revisionsarbete som i sin tur 

skulle leda till att även revisorsarvodet ökade. Vårt resultat överensstämmer således med den 

första delen, krisen ledde till att mer arbetstid lades ner på revisionen men enligt majoriteten av 

revisorerna som medverkat i den här studien ledde det inte till att ett högre revisionsarvode 

fakturerades. Vårt resultat skiljer sig därmed från Löfgren och Nilsson (2010) studier som visade 

att högre revisionsarvoden fakturerades till börsnoterade bolag under krisen till följd av en ökad 

arbetsbörda vid revisioner.  

 

Revisorerna från de tre avvikande grupperna var dessutom eniga om att finanskrisen påverkade 

behovet av att ta hjälp av sakkunniga specialister för att kunna revidera komplexa områden. Men 

även medelresultat gällande de respektive övriga respondenterna visar samma (om än märkbart 

svagare) tendens. Den positiva korrelationen mellan finanskrisen och det ökade behovet av att 

anlita experter överensstämmer med Rasmussons (2011) studie. Det kan delvis bero på att de 
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mindre byråerna har mindre resurser jämfört med Big four och således inte har råd att sänka 

risken ytterligare, vilket stämmer överens med Xu et al. (2011) resultat. 

 

Majoriteten av respondenterna svarade att bristfälliga kontrollsystem under den finansiella krisen 

kunde leda till att deras byrå tackade nej när möjligheten till en ny kund uppstod. 

Undersökningsdeltagarna var emellertid inte lika benägna att avsluta samarbeten med redan 

befintliga högriskkunder. Ett medelvärde på 4,11 tyder på ett mycket svagt positivt samband. 

Resultatet visade sig inte vara tillräckligt starkt för att förkasta en nollhypotes, enligt vilken 

populationsmedelvärde skulle vara lika med fyra och indikera inget samband. Det var endast 

grupperingen med respondenter som granskade de större företagen som visade på ett signifikant 

avvikande utfall. Men skillnaderna mellan gruppernas medelvärden var inte stora nog för att dra 

några slutsatser. Att avsluta samarbete med en högriskkund betraktades som ett potentiellt 

handlingsalternativ men det var inte vanligt förekommande att det användes. Dessa iakttagelser 

motsvarar i stort sett det som Zhang och Chen (2012) samt Elder et al. (2009) kom fram till i sina 

studier. Förändringar i den inneboende risken som vissa branscher drabbades av till följd av den 

finansiella krisen påverkade konsekvent hur revisorerna behandlade upptäcktsrisken. Det blev 

vanligare att revisorerna ökade sina arbetsinsatser snarare än att avsluta samarbetet med kunder 

vilkas risk på grund av konjunkturen ökade. 
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6. Slutsatser 
Vi har i denna studie undersökt hur den senaste finansiella krisen påverkade hur revisorerna i 

Sverige arbetade med bedömningen av väsentlighet och risk vid revision. Revisionsbranschen är 

beroende av förtroende från allmänheten för att kunna uppfylla sin funktion. Och enligt Suddaby 

et al. (2009) är det vid finansiella kriser som revisorernas funktion prövas på allvar. Därför har vi 

valt att studera om och hur revisorerna själva anser att deras arbete med begreppen väsentlighet 

och risk förändrades under den finansiella krisen.	  

	  

Vår studie visar att revisorerna under den finansiella krisen lade betydligt mer fokus på 

företagens fortlevnadsförmåga än innan. Det är logiskt, eftersom det generellt är större risk att ett 

företag går i konkurs under kriser än under en högkonjunktur. Däremot strider detta resultat mot 

det Öhman et al. (2006) kommer fram till i deras studie. En av deras slutsatser är att revisorerna 

inte vill lägga fokus på framtiden, utan istället vill fokusera på historiska tal. Detta gäller 

speciellt vid kriser eftersom det blir svårare att prognostisera framtiden. I vår studie svarade en 

majoritet av respondenterna att det varken skedde någon förändring av vilka väsentlighetstal som 

låg i fokus, eller att arbetet med risker förändrades under finanskrisen. Samtidigt visar vårt 

resultat att revisorerna ökade sitt fokus på samtliga väsentlighetsfaktorer som vi frågade om och 

nästan hälften deklarerade att de var tvungna att öka arbetsbelastningen för att reducera 

upptäcktsrisken. Av väsentlighetsfaktorerna visade årets resultat och det egna kapitalet endast på 

svaga ökningar medan fokusförändringen på goodwill och marknadsläget var desto starkare. 

Slutsatsen är att revisorerna snarare ökade sitt fokus på de väsentlighetsfaktorerna som var 

viktiga även innan krisen, än att de bytte fokus till nya faktorer. Trots detta går det inte att säga 

att krisen påverkade alla revisorer eftersom resultatet är tvetydigt. Resultatet stämmer delvis 

överens med vad Öhman et al. (2006) säger, att revisorerna arbetar på i samma gamla hjulspår 

oavsett konjunktur.  

 

Vi observerade även att revisorer som arbetar inom Big four och de med större företag som 

kunder i högre grad förändrade sitt arbetssätt med både väsentlighet och risk under den 

finansiella krisen. De var även dessa grupper som såg behovet öka av att anlita sakkunniga 

specialister under krisen för att revidera komplexa områden. Resultatet stämmer till viss del 
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överens med vad Xu et al. (2011) kom fram till. Till skillnad från dessa studier framgår det inte 

av våra respondenters svar att den ökade arbetsbelastningen ledde till högre arvoden. Utifrån 

detta drar vi slutsatsen att den finansiella krisen påverkade många av respondenterna i deras 

arbete med väsentlighet och risk. Somliga påverkades mer än andra, de som arbetar på Big four 

och de som reviderar större företag påverkades mer än de som reviderar mindre bolag och de 

mindre revisionsbyråerna.	  

	  

Vår studie visar också att revisorerna kände till revisionsriskmodellen och använde den som 

hjälpmedel vid bedömning av risker. Detta strider mot tidigare studier som visar att revisorerna 

inte använder eller har begränsad användning av modellen.  Det visade sig även att en majoritet 

av respondenterna skulle kunna tacka nej till en potentiell ny kund under finanskrisen om 

kontrollrisknivån bedömdes vara för hög. Det här är något som Rittenberg et al. (2009) också 

kom fram till i deras studie. Att avsluta samarbetet med redan befintliga högriskkunder 

betraktades däremot inte som det bästa sättet att hantera en hög revisionsrisk. Istället 

observerades att revisorerna ägnade mer tid och resurser på sina kunder med hög risk, istället för 

att avsäga sig uppdragen, vilket stämmer överens med Xu et al. (2011) samt Zhang och Chens 

(2012) studie. 

 

6.1 Förslag till framtida forskning  
Under arbetet med denna uppsats har vi gjort många intressanta iakttagelser. Ett par av dessa 

skulle vara intressanta som forskningsområden. Fram för allt är det skillnaderna mellan olika 

grupperingar som är intressant. Vi observerade bland annat skillnader i risk och 

väsentlighetsbedömningen mellan auktoriserade och godkända revisorer som vi inte kunde 

förklara med hjälp av tidigare forskning, men även skillnaderna mellan revisorer från Big four 

och övriga revisionsbyråer är intressanta. Vidare är revisorernas arbetssätt under kristider 

fortfarande relativt outforskat, och eftersom det är under kriser som det är bäst att studera deras 

arbete skadar det inte med forskning på det här området. 
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Bilaga 1: Följebrev till revisorerna 

Bäste revisor! 
 
Vi är två studenter som hoppas att du vill lägga fyra minuter av din tid på att 
anonymt svara på våra frågor. 
 
Vad handlar vår undersökning om?  
Vi, Per Moberg och Michal Kochanski, skriver vår C-uppsats inom revision vid 
Uppsala Universitet. I vår undersökning tittar vi närmare på hur den senaste 
finanskrisen påverkade hur väsentlighet och risk bedömdes vid revision. 
 
Klicka här för att komma till enkäten. 
 
Hur genomför vi vår undersökning?  
Vi har noggrant valt ut ett antal frågor som vi skickar till dig och andra revisorer 
som idag är godkända eller auktoriserade som du sedan får möjlighet att 
anonymt besvara. 
 
Vi hoppas att du känner dig engagerad i vårt val av ämne och att du tycker att 
ämnet är viktigt att undersöka. Svara på vårt mejl så skickar vi mer än gärna 
tillbaka resultatet av undersökningen till dig i början av januari. 
 
Vi vill tacka för att du har tagit dig tid att läsa igenom vårt mejl och 
förhoppningsvis tagit dig tid att svara på våra frågor. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar,  
Per-moberg@telia.com       m.kochan@gmail.com 
Per Moberg         Michal Kochanski 
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Bilaga 2: enkätfrågor 

Enkätundersökning 

* Obligatorisk fråga 

Demografiska frågor 
1. Är du en man eller en kvinna? * 
☐ Man 
☐ Kvinna 
 
2. Hur gammal är du? * 
☐ 23-30 
☐ 31-40 
☐ 41-50 
☐ 51-60 
☐ 61-70 
☐ Över 70 
☐ Vill ej uppge 
 
3. Vilken typ av revisor är du? * 
☐ Godkänd 
☐ Auktoriserad 
 
 
4. Hur många år har du aktivt arbetat som godkänd eller auktoriserad revisor? *  
Om du är auktoriserad är vi intresserade av att veta tiden från och med när du blev godkänd 
revisor. 

 
 
 
 

5. Vilken revisionsbyrå arbetar du på? * 
☐ BDO 
☐ Deloitte 
☐ Ernst & Young 
☐ Grant Thornton 
☐ KPMG 
☐ PWC 
☐ Annan 
☐ Vill ej uppge 

Skriv	  in	  din	  ålder	  här	  
Skriv	  in	  antal	  år	  här.	  
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6. Är kunderna du arbetar med främst större eller mindre företag? *  
Ett större företag definierar vi som ett företag som uppfyller fler än ett av följande kriterier: 
börsnoterat, antal anställda har varit minst 50 under de senaste två åren, balansomslutning som 
varit högre än 40 miljoner under de två senaste åren och en nettoomsättning på mer än 80 
miljoner under de två senaste åren. 
☐ Större företag 
☐ Mindre företag 

Frågor om väsentlighet 
 
7. Under den senaste finanskrisen, lade du generellt mer fokus på företagens 
fortlevnadsförmåga än innan krisen? *  
Om oförändrat fokus, välj 4. 
                1      2     3      4     5     6     7 
Mycket mindre fokus    ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐ Mycket mer fokus 
 
 
 
8. Från högkonjunkturen 2006 till finanskrisens start, skedde det enligt dig en förändring 
av de väsentlighetstal som låg i fokus? * 
☐ Ja 
☐ Nej 
 
9. Hur tycker du att väsentlighetsbedömningen av resultatet påverkades under 
finanskrisen? * 
Om oförändrat fokus, välj 4. 
                1      2     3     4      5     6      7 
Mycket mindre fokus    ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐ Mycket mer fokus 
 
 
10. Hur tycker du att väsentlighetsbedömningen av eget kapital påverkades under 
finanskrisen? * 
Om oförändrat fokus, välj 4. 
                1      2     3     4      5     6     7 
Mycket mindre fokus    ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐ Mycket mer fokus 
 
 
11. Hur tycker du att finanskrisen påverkade väsentlighetsbedömningen av goodwill? * 
Om oförändrat fokus, välj 4. 
                1      2     3     4      5     6     7 
Mycket mindre fokus    ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐ Mycket mer fokus 
 
 
12. Hur tycker du att finanskrisen påverkade väsentlighetsbedömningen av 
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marknadsläget? *  
Om oförändrat fokus, välj 4. 
 
 
                1      2     3     4      5     6     7 
Mycket mindre fokus    ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐ Mycket mer fokus 

 

Frågor om risk 
 
13. Om din revisionsbyrå under krisen stod i ett läge där ett val av kund måste göras 
mellan ett större och ett mindre företag med lika hög kontrollrisk, vilket företag skulle ni 
välja? * 
Om storleken inte spelar någon roll, välj 4. 
               1     2      3     4      5     6     7 
Det mindre företaget    ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐ Det större företaget 
 
 
14. Om vi förutsätter att en finanskris ger ett ökat fokus på ett företags interna kontroll. 
Skulle din revisionsbyrå i den situationen kunna tacka nej till en möjlig kund på grund av 
att företaget har bristfälliga interna kontrollsystem? * 
☐ Ja, bristfälliga kontrollsystem kan leda till att vi väljer att inte acceptera en ny kund 
☐ Nej, bristfälliga kontrollsystem kan inte leda till att vi väljer att inte acceptera en ny kund 
☐ Jag vet inte 
 
 
15. Hur hanterade du upptäcktsrisken under finanskrisen? * 
☐ Jag försöker minska upptäcktsrisken och det leder till att revisionsarvodet blir högre. 
☐ Jag försöker minska upptäcktsrisken men det leder inte till att revisionsarvodet blir högre. 
☐ Jag jobbar på samma sätt som tidigare. 
☐ Annat alternativ: 
 

  
 
 
 
16. Om du ansåg att en finanskris kunde påverka beslutet i föregående fråga. Gäller det 
främst finansiella eller icke-finansiella företag? 
Finansiella företag definitioner vi som företag som står under Finansinspektionens tillsyn och 
resten tillhör icke-finansiella företag. Om du i föregående fråga ansåg att det inte kunde påverka 
beslutet kan du hoppa över den här frågan. 
☐ Finansiella företag 
☐ Icke-finansiella företag 

Text	  
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☐ Ingen skillnad mellan företagstyperna 
 
17. Använder du dig av Revisionsriskmodellen när du bedömer riskerna med en kund? *  
Med Revisionsriskmodellen menar vi revisionsrisk = inneboende risk x kontrollrisk x 
upptäcktsrisk. 
           1     2      3     4     5      6     7 
Inte alls        ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐ Konstant 
 
 
18. Skulle en finanskris kunna påverka ditt beslut att avsluta samarbetet med en 
högriskkund? * 
          1     2      3     4     5      6     7 
Inte alls        ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐ Det kan ha stor påverkan 
 
19. Under finanskrisen, hur påverkades ditt behov av att ta hjälp av sakkunniga 
specialister för att kunna revidera komplexa områden? * 
Om	  behovet	  var	  oförändrat,	  välj	  4. 
            1     2      3     4     5      6     7 
Mycket mindre behov  ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐     ☐ Mycket större behov 
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Bilaga 3: kompletterande resultat 

a)	  demografiska	  frågor	  

 
Kön Antal Procent 
Man 303 71,8 

Kvinna 119 28,2 
Totalt 422 100 

Könsfördelning på respondenterna 
 
 
Ålder	   Antal	   Procent	  
23-‐30	   27	   6,4	  
31-‐40	   115	   27,3	  
41-‐50	   109	   25,8	  
51-‐60	   107	   25,4	  
61-‐70	   60	   14,2	  
Över	  70	   4	   0,9	  
Totalt	   422	   100,0	  

Åldersfördelning på respondenterna. 
 
 
Minst antal år Flest antal år Medelvärde Standardavvikelse 
0 42 15,02 10,4 

Antal år i branschen. 

 

Det ska observeras att den person som blev auktoriserad revisor under 2012 (och därmed arbetat 

0 år som påskrivande revisor) har innan han blev auktoriserad revisor arbetat som 

revisorsassistent under högkonjunkturen, därför har vi valt att använda oss av den respondentens 

svar i undersökningen. 
 
 
Revisionsbyrå	   Antal	   Procent	  
PwC	   84	   19,9	  
Ernst	  &	  Young	   53	   12,6	  
KPMG	   50	   11,8	  
Deloitte	   13	   3,1	  
Grant	  Thornton	   13	   3,1	  
BDO	   7	   1,7	  
Övriga	   188	   44,5	  
Vill	  ej	  uppge	   14	   3,3	  
Totalt	   422	   100,0	  
Revisionsbyråer som våra respondenter är anställda på. 
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b)	  riskfrågor	  	  
 
13.	  Om	  din	  revisionsbyrå	  står	  i	  ett	  läge	  där	  ett	  val	  av	  kund	  måste	  göras	  mellan	  ett	  större	  och	  ett	  
mindre	  företag	  med	  lika	  hög	  kontrollrisk,	  vilket	  företag	  skulle	  ni	  välja?	  
	  	  

Medelvärde	   Standardavvikelse	   Minimum	   Maximum	  

4,68	   1,70	   1	   7	  

	  

16.	  Om	  du	  ansåg	  att	  en	  finanskris	  kunde	  påverka	  beslutet	  i	  föregående	  
fråga.	  Gäller	  det	  främst	  finansiella	  eller	  icke-‐finansiella	  företag?	  

Antal	   Procent	  

Ingen	  skillnad	  mellan	  företagstyperna	   172	   40,8	  
Ingen	  krispåverkan	  på	  beslutet	  i	  fråga	  15	   119	   28,2	  
Finansiella	  Företag	   90	   21,3	  
Icke-‐finansiella	  företag	   41	   9,7	  
Totalt	   422	   100,0	  
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Bilaga 4: statistiska uträkningar 
Cross-tabulation Chi-Square tester av oberoende 

 
  
15.	  Hur	  hanterade	  du	  upptäcktsrisk	  under	  den	  finansiella	  krisen?	  
	  
a)	  5.	  Vilken	  revisionsbyrå	  arbetar	  du	  på?	  

15.	  Hur	  
hanterade	  du	  

upptäcktsrisken	  
under	  

finanskrisen?	  

Jag	  arbetade	  
på	  samma	  sätt	  
som	  tidigare	  

(%)	  

Jag	  försökte	  
minska	  

upptäcktsrisken	  
men	  det	  ledde	  
inte	  till	  högre	  
arvoden	  (%)	  

Jag	  försökte	  
minska	  

upptäcktsrisken	  
och	  det	  ledde	  till	  
högre	  arvoden	  

(%)	  

Övriga	  svar	  
(%)	  

Big	  four	   46,50	   26,50	   21,50	   5,50	  
Övriga	   64,86	   18,92	   14,41	   1,80	  
Alla	   56,16	   22,51	   17,77	   3,55	  

Pearson	  Chi2-‐värde	  =	  16,025;	  DF	  =	  3;	  P-‐värde	  =	  0,001	  
	  
	  
b)	  3.	  Vilken	  typ	  av	  revisor	  är	  du?	  

15.	  Hur	  
hanterade	  du	  

upptäcktsrisken	  
under	  

finanskrisen?	  

Jag	  arbetade	  på	  
samma	  sätt	  som	  
tidigare	  (%)	  

Jag	  försökte	  
minska	  

upptäcktsrisken	  
men	  det	  ledde	  
inte	  till	  högre	  
arvoden	  (%)	  

Jag	  försökte	  
minska	  

upptäcktsrisken	  
och	  det	  ledde	  till	  
högre	  arvoden	  

(%)	  

Övriga	  svar	  (%)	  

Auktoriserade	   51,66	   21,33	   22,27	   4,74	  
Godkända	   60,66	   23,70	   13,27	   2,37	  

Alla	   56,16	   22,51	   17,77	   3,55	  
Pearson	  Chi2-‐värde	  =	  8,266;	  DF	  =	  3;	  P-‐värde	  =	  0,041	  
	  
	  
c)	  Är	  kunderna	  du	  arbetar	  med	  större	  eller	  mindre	  företag?	  

15.	  Hur	  
hanterade	  du	  

upptäcktsrisken	  
under	  

finanskrisen?	  

Jag	  arbetade	  på	  
samma	  sätt	  som	  
tidigare	  (%)	  

Jag	  försökte	  
minska	  

upptäcktsrisken	  
men	  det	  ledde	  
inte	  till	  högre	  
arvoden	  (%)	  

Jag	  försökte	  
minska	  

upptäcktsrisken	  
och	  det	  ledde	  till	  
högre	  arvoden	  

(%)	  

Övriga	  svar	  (%)	  

Större	  företag	   38,20	   33,71	   19,10	   2,10	  
Mindre	  företag	   60,96	   19,52	   17,42	   8,99	  

Alla	   56,16	   22,51	   17,77	   3,55	  
Pearson	  Chi2-‐värde	  =	  22,240;	  DF	  =	  3;	  P-‐värde	  =	  0,000	  
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Two-Sample T-Tester 
 

 
17.	  Använder	  du	  dig	  av	  Revisionsriskmodellen	  vid	  bedömning	  av	  en	  risk	  kund?	  	  

17.	  Använder	  du	  dig	  av	  
Revisionsriskmodellen	  
vid	  bedömning	  av	  en	  risk	  

kund?	  

Medelvärde	   Standardavvikelse	   T-‐test	  av	  
medelvärden	  

	  
T-‐värde/P-‐värde	  

Större	  företag	   5,72	   1,67	   	  
Mindre	  företag	   5,12	   1,82	   	  

	   	   	   -‐2,94	  /	  0,004	  
	   	   	   	  

Big	  four	   5,51	   1,77	   	  
Övriga	   5,01	   1,81	   	  

	   	   	   2,85	  /	  0,005	  
Alla	   5,25	   1,80	   	  

	  
	  
18.	  Skulle	  en	  finanskris	  kunna	  påverka	  ditt	  beslut	  att	  avsluta	  samarbete	  med	  en	  högriskkund?	  

18.	  Skulle	  en	  
finanskris	  kunna	  

påverka	  ditt	  beslut	  att	  
avsluta	  samarbete	  

med	  en	  högriskkund?	  
	  

Medelvärde	   Standardavvikelse	   T-‐test	  av	  medelvärden	  
	  

T-‐värde/P-‐värde	  

Större	  företag	   4,47	   1,83	   	  
Mindre	  företag	   4,02	   1,79	   	  

	   	   	   -‐2,08	  /	  0,040	  
Alla	   4,11	   1,81	   	  

	  
 
19.	  Under	  finanskrisen,	  hur	  påverkades	  ditt	  behov	  av	  att	  ta	  hjälp	  av	  sakkunniga	  specialister	  för	  att	  
kunna	  revidera	  komplexa	  områden?	  
19.	  Under	  finanskrisen,	  
hur	  påverkades	  ditt	  

behov	  av	  att	  ta	  hjälp	  av	  
sakkunniga	  specialister	  
för	  att	  kunna	  revidera	  
komplexa	  områden?	  

	  

Medelvärde	   Standardavvikelse	   T-‐test	  av	  
medelvärden	  

	  
T-‐värde/P-‐värde	  

Större	  företag	   5,48	   0,85	   	  
Mindre	  företag	   4,55	   0,94	   	  

	   	   	   -‐8,94	  /	  0,000	  
	   	   	   	  

Big	  four	   5,14	   1,03	   	  
Övriga	   4,40	   0,81	   	  

	   	   	   8,17	  /	  0,000	  
	   	   	   	  

Auktoriserade	   4,87	   1,01	   	  
Godkända	   4,63	   0,97	   	  

	   	   	   2,57	  /	  0,011	  
Alla	   4,75	   0,99	   	  
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Independent	  Samples	  Test	  av	  revisionsbyrå	  
	  

 Levene's	  Test	  for	  Equality	  
of	  Variances	  

t-‐test	  for	  Equality	  of	  Means	  

F	   Sig.	   t	   df	  

7.	  Mer	  fokus	  på	  
fortlevnadsförmågan?	  

Equal	  variances	  
assumed	  

,917	   ,339	   6,015	   406	  

Equal	  variances	  
not	  assumed	  

	   	   6,015	   405,197	  

9.	  Påverkades	  
bedömningen	  av	  
resultatet?	  

Equal	  variances	  
assumed	  

2,825	   ,094	   3,685	   406	  

Equal	  variances	  
not	  assumed	  

	   	   3,676	   395,461	  

10.	  Påverkades	  
bedömningen	  av	  eget	  
kapital?	  

Equal	  variances	  
assumed	  

1,100	   ,295	   4,136	   406	  

Equal	  variances	  
not	  assumed	  

	   	   4,125	   394,012	  

11.	  Påverkades	  
bedömningen	  av	  
goodwill?	  

Equal	  variances	  
assumed	  

2,164	   ,142	   3,851	   406	  

Equal	  variances	  
not	  assumed	  

	   	   3,848	   403,249	  

12.	  Påverkades	  
bedömningen	  av	  
marknadsläget?	  

Equal	  variances	  
assumed	  

,742	   ,390	   3,174	   406	  

Equal	  variances	  
not	  assumed	  

	   	   3,172	   403,307	  

	  
Independent	  Samples	  Test	  av	  typ	  av	  revisor	  

	   Levene's	  Test	  for	  Equality	  of	  
Variances	  

t-‐test	  for	  Equality	  of	  
Means	  

F	   Sig.	   t	   df	  

7.	  Mer	  fokus	  på	  
fortlevnadsförmågan?	  

Equal	  variances	  
assumed	  

,005	   ,945	   -‐2,972	   420	  

Equal	  variances	  
not	  assumed	  

	   	   -‐2,972	   416,69
4	  
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Independent	  Samples	  Test	  av	  företagsstorlek	  som	  respondenterna	  arbetar	  med	  

	   Levene's	  Test	  for	  Equality	  of	  
Variances	  

t-‐test	  for	  Equality	  of	  
Means	  

F	   Sig.	   t	   df	  

7.	  Mer	  fokus	  på	  
fortlevnadsförmågan?	  

Equal	  variances	  
assumed	  

1,933	   ,165	   5,196	   420	  

Equal	  variances	  
not	  assumed	  

	   	   5,250	   140,649	  

9.	  Påverkades	  
bedömningen	  av	  
resultatet?	  

Equal	  variances	  
assumed	  

,649	   ,421	   2,058	   420	  

Equal	  variances	  
not	  assumed	  

	   	   2,063	   139,141	  

11.	  Påverkades	  
bedömningen	  av	  
goodwill?	  

Equal	  variances	  
assumed	  

,348	   ,556	   3,645	   420	  

Equal	  variances	  
not	  assumed	  

	   	   3,641	   138,513	  

12.	  Påverkades	  
bedömningen	  av	  
marknadsläget?	  

Equal	  variances	  
assumed	  

1,260	   ,262	   2,760	   420	  

Equal	  variances	  
not	  assumed	  

	   	   2,693	   134,356	  

	  
	  
 

Utvalda One-Sample T-tester 
 

 
18.	  Skulle	  en	  finanskris	  kunna	  påverka	  ditt	  beslut	  att	  avsluta	  samarbete	  med	  en	  högriskkund? 

18.	  Skulle	  en	  
finanskris	  kunna	  

påverka	  ditt	  beslut	  att	  
avsluta	  samarbete	  

med	  en	  högriskkund?	  

Medelvärde	   Standardavvikelse	   T-‐test	  av	  
medelvärde=4	  vs	  >4	  
T-‐värde/P-‐värde	  

Alla	   4,12	   1,80	   1,32	  /	  0,094	  
 
 
19.	  Under	  finanskrisen,	  hur	  påverkades	  ditt	  behov	  av	  att	  ta	  hjälp	  av	  sakkunniga	  specialister	  för	  att	  
kunna	  revidera	  komplexa	  områden?	  
19.	  Under	  finanskrisen,	  hur	  

påverkades	  ditt	  behov	  av	  att	  ta	  
hjälp	  av	  sakkunniga	  specialister	  
för	  att	  kunna	  revidera	  komplexa	  

områden?	  
	  

Medelvärde	   Standardavvikelse	   T-‐test	  av	  
medelvärde=4	  vs	  >4	  
T-‐värde/P-‐värde	  

Alla	   4,75	   0,99	   15,49	  /	  0,000	  
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Cross-‐tabulation	  Chi-‐Square	  tester	  av	  oberoende.	  Samband	  mellan	  vissa	  demografiska	  variabler	  

	  
	  
a)	  Typ	  av	  revisionsbyrå	  och	  storlek	  av	  kunder	  

	   Mindre	  företag	   Större	  företag	   Alla	  
Big	  four	   123	  

61,50	  
36,94	  

77	  
38,50	  
86,52	  

200	  (antal)	  
100,00	  (%	  av	  rad)	  
47,39	  (%	  av	  kolumn)	  

Övriga	   210	  
94,59	  
63,06	  

12	  
5,41	  
13,48	  

222	  (antal)	  
100,00	  (%	  av	  rad)	  
52,61	  (%	  av	  kolumn)	  

Alla	   333	  
78,91	  
100,000	  

89	  
21,09	  
100,00	  

422	  (antal)	  
100,00	  (%	  av	  rad)	  

100,00	  (%	  av	  kolumn)	  
Pearson	  Chi2-‐Värde	  =	  69,243;	  DF	  =	  1;	  P-‐Värde	  =	  0,000	  
      
  
b)	  Typ	  av	  revisionsbyrå	  och	  typ av revisor  

	   Auktoriserad	   Godkänd	   Alla	  
Big	  four	   111	  

55,50	  
52,61	  

99	  
44,50	  
42,18	  

200	  (antal)	  
100,00	  (%	  av	  rad)	  
47,39	  (%	  av	  kolumn)	  

Övriga	   100	  
45,05	  
47,39	  

122	  
54,95	  
57,82	  

222	  (antal)	  
100,00	  (	  av	  rad)	  

52,61	  (%	  av	  kolumn)	  
Alla	   211	  

50,00	  
100,00	  

211	  
50,00	  
100,00	  

422	  
100,00	  
100,00	  

Pearson	  Chi2-‐Värde	  =	  4,600;	  DF	  =	  1;	  P-‐Värde	  =	  0,032	  
 
  
c)	  Storlek	  av	  kunder	  och	  typ	  av	  revisor	  	  

	   Auktoriserad	   Godkänd	   Alla	  
Mindre	  företag	   151	  

45,35	  
71,56	  

182	  
54,65	  
86,26	  

333	  (antal)	  
100,00	  (%	  av	  rad)	  
78,91	  (%	  av	  kolumn)	  

Större	  företag	   60	  
67,42	  
28,44	  

29	  
32,58	  
13,74	  

89	  (antal)	  
100,00	  (%	  av	  rad)	  
21,09	  (%	  av	  kolumn)	  

Alla	   211	  
50,00	  
100,00	  

211	  
50,00	  
100,00	  

422	  (antal)	  
100,00	  (%	  av	  rad)	  

100,00	  (%	  av	  kolumn)	  
Pearson	  Chi2-‐Värde	  =	  13,684;	  DF	  =	  1;	  P-‐Värde	  =	  0,000	  


