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Sammandrag: Denna avhandling undersöker vilka faktorer påverkar revisorns 
väsentlighetsbedömning och ifall kundföretagets skuldsättningsgrad påverkar 
väsentlighetsbedömningen signifikant. Avhandlingen är en av de första i Finland som 
använder sig av verkliga väsentligheter som använts under revisionen, vilket möjliggör 
en fullt kvantitativ undersökning inom ämnet.  

Väsentlighet är ett verktyg och begrepp som används under varje revision. Fastän flera 
processer kan stödas av automatisering, kräver väsentlighetsbedömningen revisorns 
professionella bedömning. Revisorns professionella bedömning påverkas av flera 
faktorer. Tidigare forskning kring faktorer som påverkar revisorns 
väsentlighetsbedömning har kommit fram till relativt eniga resultat om hur dessa 
faktorer påverkar väsentlighetsbedömningen under revisionsprocessen. Dock är 
resultaten om hur kundföretagets skuldsättning påverkar väsentligheten är oeniga. 
Amiram et al. (2017) anser att företagets skuldsättning har en signifikant påverkan på 
väsentligheten under revisionen, medan andra tidigare forskningar antyder att 
skuldsättning har ingen signifikant betydelse. (Blokdijk et al. 2003; Palmu 2018) 

För avhandlingens undersökning används det data ur börsbolag i Finland, som är 
reviderade av PwC för räkenskapsperioder mellan 2016–2018. PwC i Finland har valt 
att kommunicera väsentligheten som använts under revisionen i revisionsberättelser 
för börsbolag, som möjliggör att utföra en kvantitativ studie inom ämnet. Två linjära 
regressioner utförs i undersökningen, där variabeln skuldsättning mäts olika.  

Avhandlingen bidrar till tidigare forskning genom att visa resultat om att kvinnor 
använder sig av högre väsentlighetsgränser än män. Tidigare forskning har inte visat 
signifikanta könsskillnader i väsentlighetsbedömningar och antyder att kvinnor är 
mindre risktagande än män. Resultaten visar även att kundföretagets storlek, resultat 
och avkastning på totalt kapital har en signifikant påverkan på väsentlighet. 
Skuldsättning har ingen signifikant påverkan på väsentlighet enligt avhandlingens 
undersökningsresultat. 
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1 INTRODUKTION 

Revision är en systematisk process, vars syfte är att öka förtroendet för de finansiella 

rapporterna hos avsedda användaren. Det övergripande målet för revisorn är att uppnå 

en rimlig säkerhet över att de finansiella rapporterna i sin helhet inte innehåller 

väsentliga felaktigheter. Revisorn bör dessutom uppnå en rimlig säkerhet över att de 

finansiella rapporterna har upprättats enligt ett lämpligt ramverk för finansiell 

rapportering. Det slutliga målet är att ge ett uttalande om huruvida de finansiella 

rapporterna innehåller väsentliga felaktigheter. (IFAC 2019, ISA 200) 

Revision ger trovärdighet över de finansiella rapporterna åt företagets investerare, 

kreditgivaren och andra intressenter. Ifall revision eller revisorer inte skulle finnas, 

skulle varje intressent behöva skaffa egna granskare skilt för sig för att ta reda på ifall 

företaget i intresse har korrekt och tillförlitlig finansiell information. (FAR 2001:7) 

Revision kan dessutom minska på informationsasymmetrin, som råder mellan 

ledningen och ägarna. (Jensen & Meckling 1976) 

De finansiella rapporterna ska ge en rättvisande bild över företagets resultat och 

ekonomiska ställning, så att användarna av de finansiella rapporterna får en så korrekt 

bild över de finansiella rapporterna som möjligt. Revisorn har dock inte ansvaret över 

att finansiella rapporterna ger en rättvisande bild, utan företagets styrelse. Under 

revisionen är kännedomen gällande företagets operativa sida och interna kontroll 

begränsat samt allt bevis över affärshändelserna kan inte samlas in eller är tillgängliga 

för revisorn. (Arens, Elder, Beasley & Hogan 2014:163) 

En revisor har därmed ansvaret över att endast ge en rimlig, men inte en absolut, 

säkerhet över att de finansiella rapporterna i sin helhet inte innehåller väsentliga 

felaktigheter. Ifall revisorer vore ansvariga över att all information i de finansiella 

rapporterna är med absolut säkerhet korrekt, skulle det ta allt för mycket tid och orsaka 

för mycket kostnader. (Halonen & Steiner 2010:44) Som hjälpverktyg till 

revisionsprocessen används begreppet väsentlighet.   
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1.1 Problemområde 

Väsentlighet är ett grundläggande begrepp inom revision och bedömningen över 

väsentlighet görs vid varje revision. Väsentlighet är ett viktigt koncept, eftersom som 

nämnt tidigare så vore det inte praktiskt eller kostnadseffektivt för revisorn att ge en 

absolut säkerhet över att de finansiella rapporterna i sin helhet inte innehåller 

felaktigheter. Fastställda väsentligheten påverkar dessutom på revisionens omfattning, 

tidpunkt och karaktär. (Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt 2014:14)  

Revisorn ska fastställa och dokumentera väsentligheten vid varje revision. Det hör även 

till revisorns uppgifter att fastställa en lämplig väsentlighet och sträva till att minimera 

revisionsrisken. Revisionsrisk är risken för att revisorn ska lämna ett oriktigt uttalande i 

revisionsberättelsen, då det förekommer väsentliga felaktigheter i de finansiella 

rapporterna. (IFAC 2019, ISA 320) Så ifall revisorn tillämpar fel väsentlighet under 

revisionsprocessen, kan revisionsrisken vara hög.  

Det finns standarder och riktlinjer till hur väsentlighetsbedömningen görs. 

Standarderna nämner om att en revisor ska använda sin professionella bedömning 

under hela revisionen. Professionell bedömning behövs särskilt vid beslut gällande 

väsentlighet och revisionsrisk. (IFAC 2019, ISA 200) Standarderna ger även ett ramverk 

till vad en revisor bör ta i hänsyn till vid väsentlighetsbedömningar, men inga klara 

riktlinjer ges. Både kvantitativa och kvalitativa faktorer ska tas i beaktande vid 

väsentlighetsbedömningar.  

Orsaken varför det inte finns specificerade riktlinjer över vilken väsentlighet ska 

användas under en revision, är att då skulle revisorn använda till sitt beslut enbart givna 

riktlinjer utan att tänka på komplexiteten och kvalitativa faktorer. (Georgiades 2007) 

Kvalitativa faktorer och komplexiteten varierar vid varje kund, så professionell 

bedömning över väsentlighetsbedömningen behövs vid varje fall. Vid samtal över 

väsentlighet rör man sig lite på en grå zon, om man inte kan klart uppgöra ifall något är 

klart väsentligt eller icke. 

På grund av att riktlinjer kan vara otydliga vid verkliga beslut och väsentlighet kan anses 

vara lite av en grå zon, kan forskning över hur väsentlighetsbedömningar faktiskt görs 

ge bättre bild över revisionsprocessen. (Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic & Stein 2003) 

Problemet gällande väsentlighet har forskats redan under en längre tid och första 

empiriska undersökningar gällande detta ämne har publicerats redan under 1950-talet. 

(Iskandar & Iselin 1999) 
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Flesta forskningar har gett eniga resultat över faktorer som påverkar revisorns 

väsentlighetsbedömning, fastän fokuset i undersökningarna har varit olika. Tidigare 

forskning har gett starka resultat över att revisorns erfarenhet har ett signifikant 

samband med väsentlighetsbedömningar (Krogstad, Ettenson & Shanteau 1984; 

Abdolmohammad & Wright 1987; Estes & Reames 1988; Cahan & Sun 2015), men inga 

signifikanta skillnader mellan kvinnliga och manliga revisorer har hittats kring 

väsentlighetsbedömningar. (Estes & Reames 1988; Palmu 2018) 

Signifikanta faktorer gällande kunden som påverkar revisorns väsentlighetsbedömning 

har varit enligt tidigare forskning kundföretagets storlek, avkastning på totalt kapital, 

komplexitet, kundföretagets resultat och kundföretagets interna kontroll. (Krogstad et 

al. 1984; Wright & Wright 1997; Blokdijk et al. 2003; Emby & Pecchiari 2013; Amiram, 

Chircop, Landsman, Peasnell 2017; Palmu 2018) Hur kundföretagets storlek påverkar 

väsentlighetsbedömingen har dock skilt sig mellan undersökningar. Vissa 

undersökningar har gett resultat om att kundföretagets storlek påverkar väsentligheten 

positivt (Blokdijk et al. 2003; Wright & Wright 1997) och vissa hur kundföretagets 

storlek påverkar väsentligheten negativt. (Amiram et al. 2017; Palmu 2018) Tidigare 

forskning om skuldsättningsgradens inverkan på väsentlighetsbedömning har också 

varit inkonsekventa, genom att skuldsättningen påverkar antingen signifikant (Amiram 

et al. 2017) eller inte alls på väsentligheten. (Blokdijk et al. 2003; Palmu 2018) 

I dessa tidigare forskningar har man som forskningsmetod använt sig mestadels av 

enkätstudier och experimentundersökningar. Man har fått tillgång till kvantitativt data 

och information om väsentlighet som använts under revisionen genom ett sätt där 

svaranden har vetat att informationen inte ges publikt till investeraren och andra 

intressenter. Få undersökningar har gjorts rent kvantitativt med objektiv inställning, där 

data har tagits rent ur publik information och inga kvalitativa forskningsmetoder har 

använts.  

I tillägg till att väsentlighet rör sig på en grå zon så har användarna av de finansiella 

rapporterna inte haft information gällande hur revisorn använt sig av väsentlighet under 

revisionen. Väsentlighet påverkar revisionsarbetets omfattning, så det påverkar även 

direkt på revisionskvaliteten och kvaliteten på de finansiella rapporterna. I 

Storbritannien och Nederländerna har man under de senaste åren haft i 

revisionsberättelserna som en obligatorisk information att kommunicera vilken 

väsentlighetsgräns har använts under revisionen, hur väsentlighetsbedömningen har 

gjorts och vilka speciella kvalitativa faktorer har tagits i beaktande. (FRC 2013; NBA 
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2014a; NBA 2014b) Förnyelsen i Storbritannien och Nederländerna över att väsentlighet 

kommuniceras mer omfattande i revisionsberättelserna är ett svar på en långvarig kritik 

över att revisionsberättelserna inte är tillräckligt informativa åt användaren. (Amiram et 

al. 2017) 

I andra länder är det inte obligatoriskt för revisionssammanslutningar att inkludera 

väsentligheten som använts under revisionen i revisionsberättelserna. 

Revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers (PwC) har dock valt att i flera 

länder börja kommunicera väsentlighet som använts under revisionen frivilligt i sina 

revisionsberättelser för företag av allmänt intresse. Detta gäller även i Finland.  

Med hjälp av data om väsentligheten som använts under revisionen som fås från PwC 

Finlands revisionsberättelser för företag av allmänt intresse, kan man nu göra en 

undersökning över vilka faktorer påverkar väsentlighetsbedömningen i Finland och 

därmed ge en kontribution till tidigare forskning.  

1.2 Syfte 

Syfte med avhandlingen är att undersöka vilka faktorer påverkar revisorns 

väsentlighetsbedömning och ifall kundföretagets skuldsättningsgrad påverkar 

väsentlighetsbedömningen signifikant.  

1.3 Metod och avgränsningar 

Avhandlingens undersökning görs som en kvantitativ undersökning. Avhandlingen 

begränsas till att endast undersöka datamaterial i Finland. Informationen om 

väsentligheten som använts under revisionen hämtas från revisionsberättelserna som 

PwC Finland reviderat för räkenskapsperioderna mellan åren 2016–2018. Tidigare 

tidsperiod är inte möjlig, eftersom PwC Finland kommunicerade väsentligheten som 

använts för revisionen för första gången för räkenskapsperioden 1.1.2016-31.12.2016. 

Det är endast PwC som har valt att frivilligt kommunicera denna information i sina 

revisionsberättelser i Finland. På grund av detta kan man inte i denna avhandling 

undersöka skillnader mellan revisionssammanslutningar gällande 

väsentlighetsbedömningar och data är begränsat till företag av allmänt intresse som PwC 

har reviderat. 

Datamaterialet är begränsat till att undersöka företag av allmänt intresse, eftersom 

information gällande väsentligheten som använts under revisionen publiceras endast för 

företag av allmänt intresse. Totala observationer i samplet är 92 stycken.   
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1.4 Fortsatt disposition 

Avhandlingen är uppbyggd enligt följande struktur. Till näst presenteras teori om 

revision och väsentlighet. I denna del diskuteras det även förnyelsen av 

revisionsberättelserna, som ger data som möjliggör denna forskning.   

Efter det behandlas tidigare forskningar och teori om faktorer som påverkar 

väsentlighetsbedömningar, som följs av presentation över forskningsfrågan, 

datamaterialet och metoden för studien. I kapitel fem presenteras deskriptiv statistik 

över avhandlingens sampel. I kapitel sex presenteras och analyseras resultaten för 

undersökningen. Avhandlingen avslutas med en sammanfattning och förslag för fortsatt 

forskning.  
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2 REVISION OCH VÄSENTLIGHET 

I detta kapitel presenteras teori angående ämnet för att ge bakgrund till forskningen. För 

att förstå bättre begreppet väsentlighet inom revision, presenteras det först bakgrund till 

vad revision är och varför revision behövs med hjälp av agentteorin. Därefter diskuteras 

det vad revisorns ansvar är. Med hjälp av diskussionen över revisorns ansvar och 

begränsningar revisorn kan möta under revisionen kan man få en bättre uppfattning till 

varför väsentlighet används under varje revision.  

Efter en diskussion över revision, agentteori och revisorns ansvar, går man djupare in på 

själva revisionsprocessen. Processen innefattar oftast tre steg och hur väsentlighet 

påverkar dessa tre stegen diskuteras. Begreppet revisionsrisk presenteras också, 

eftersom revisionsrisk och väsentlighet går hand i hand under revisionsprocessen. 

Diskussionen fortsätter sedan till väsentlighet och hur väsentlighetsbedömningar görs. 

Kapitlet avslutas med en presentation över förnyade revisionsberättelser och 

väsentlighetens nya roll i dessa förnyade revisionsberättelser. 

2.1 Revision 

Revision definieras som en systematisk process, där man objektivt skaffar och utvärderar 

bevis över företagets ekonomiska aktiviteter och händelser som är relaterade till 

företagets ekonomiska situation samt försäkrar hur dessa möter givna kriterier. Detta 

görs för att försäkra att all ekonomisk information överensstämmer och resultaten 

diskuteras till intressenterna. (American Accounting Association 1973) Systematisk 

process med andra ord betyder att man ska utföra en välplanerad och omfattande 

process med korrekta metoder för att genomföra revisionen. Detta innebär att revisorn 

ska objektivt samla in och utvärdera bevis. Mängden och typen av bevis varierar stort 

mellan de olika kundföretagsengagemang, men det existerar vid varje revisionsprocess. 

(Eilifsen et al. 2014:12) 

Kriterierna, som de finansiella rapporterna ska möta, varierar med materialet som 

revideras. Till exempel redovisningsprinciperna om hur bokföringen bör uppgöras 

varierar i olika länder. Principerna som följs i USA är amerikanska redovisningsprinciper 

US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) och i Finland bokföringslagen 

(BFL). Vissa företag gör sin bokföring och bokslut enligt internationella standarder för 

redovisning IFRS (International Financial Reporting Standards). (Arens et al. 2014:24) 

Så revisionsprocessen och kriterierna som de finansiella rapporterna ska möta varierar 

med företaget som revideras.  
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Revisorn bör vara kvalificerad nog att förstå kriterierna som ska mötas. Revisorn måste 

vara tillräckligt kompetent för att kunna förstå olika typer och mängder av bevis, för att 

uppnå helhetsbilden efter att ha granskat allt bevis som samlats för revisionen. Revisorn 

bör även vara oberoende. Revisorer strävar till att ha en hög nivå av oberoende, för att 

behålla intressenternas förtroende. (Arens et al. 2014:25) 

Enligt revisionslagen (1141/2015, 4 kap. 3§) ska revisorn iaktta god revisionssed vid 

utförandet av revisionen. God revisionssed baserar sig på lagstiftning och internationella 

standarder för revisionsbranschen. Internationella standarder inom revisionsbranschen 

ska följas men även nationell lagstiftning. I Finland är den viktigaste lagstiftningen inom 

revision revisionslagen 1141/2015. Övriga bestämmelser i andra lagar gällande revision 

och revisorer ska också följas, till exempel de punkter som finns i aktiebolagslagen 

(624/2006).  Revisorerna i Finland bör även följa de internationella standarderna. De 

internationella standarderna, International Standards of Auditing (ISA), utarbetas av 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Revisorerna ska 

dessutom följa etiska principer och kod, för att till exempel behålla professionell 

kriticism, oberoende samt vara objektiv. De etiska principerna, Code of Ethics for 

Professional Accountants, utarbetas av International Ethics Standards Board for 

Accountants (IESBA).  

Revision ger trovärdighet över företagens finansiella information åt intressenterna. Ifall 

revision eller revisorer inte skulle finnas, skulle intressenterna behöva skaffa egna 

granskare, för att ta reda på ifall företagens finansiella information är korrekta och 

tillförlitliga. (FAR 2001:7) Men alla företag behöver inte revideras. Företag i Finland som 

uppfyller revisionsskyldigheten enligt det som stadgas i revisionslagen 2 kap. 2§ ska välja 

revisor och låta utföra revisionen. Om högst en av följande tre kriterier under avslutade 

räkenskapsperioden och den föregående perioden uppfylls, behöver företaget inte 

revideras (Revisionslagen 2 kap. 2§): 

• Balansomslutningen överstiger 100 000 euro 

• Omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro 

• Antalet anställda överstiger i medeltal tre 

Ett stort antal av företag, stiftelser och samfund revideras årligen och därmed är revision 

samt revisionsprocessen viktiga. Företagets val av revisor sker under företagets 

bolagsstämma, som är företagets högsta beslutande organ och där aktieägarna utövar sin 

beslutanderätt. (Aktiebolagslag 5 kap. 1§, 7 kap. 2§) 
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2.1.1 Agentteori 

Varför revision behövs kan också förklaras med agentteorin. Agentteorin utvecklades 

ursprungligen för att förklara relationen mellan företagets ägare och företagets ledare. 

Agentteorin kan dessutom förklara behovet för revision.  

Agentteorin kan förklaras med att det finns en eller flera personer (principaler) som 

anlitar en annan person (agent) att utföra ärenden i principalens tjänst. Detta medför 

ofta att principalen delegerar uppgifter och ansvar åt agenten. I principal-agent 

förhållanden är intressekonflikter vanliga, eftersom principalens och agentens mål är 

inte nödvändigtvis samma. (Jensen & Meckling 1976) Jensen och Meckling (1976) 

nämner att både principalen och agenten strävar efter att maximera sin egen nytta. Detta 

medför till intressekonflikter vid principal-agent förhållanden, eftersom agentens 

agerande är nödvändigtvis inte för principalens bästa utan för agentens eget intresse.   

Strukturen hos företagen idag består allt mera av ledningen, som är med i företagets 

operativa och dagliga verksamhet, och ägaren, som inte är direkt delaktiga i hur företaget 

drivs. I detta förhållande anlitar företagets ägare (principalerna) ledningen (agenter), 

som styr företaget. Ofta uppstår det informationsasymmetri, det vill säga ägarna och 

ledningen har inte tillgång till samma information. Eftersom ledningen är mera med i 

företagets operativa verksamhet, vet ledningen ofta mera om företagets situation än 

ägarna. (Eilifsen et al. 2014:5–6) I sådana fall kan företagets ledning manipulera 

information för att nå sina egna intressen. (Halonen & Steiner 2010:15) Revisionen 

minskar på denna informationsasymmetri, genom att revisorn granskar rapporterna 

som ledningen har förberett till ägarna. (Jensen & Meckling 1976) Den 

revisionsberättelse som revisorn ger till ägarna ökar på trovärdigheten av ledningens 

rapportering. (Eklöv Alander 2019:66) 

2.1.2 Revisorns ansvar 

Företagets styrelse har ansvaret över att tillämpa korrekta redovisningsprinciper, 

uppehålla lämplig intern kontroll och presentera finansiella rapporter som ger en 

rättvisande bild över företaget. Revisorns kännedom över företagets operativa 

verksamhet och interna kontroll är begränsad till den information och bevis som samlas 

under revisionen. I slutändan är det på styrelsens ansvar över att bestämma vilken 

information behöver offentliggöras, så att finansiella rapporterna ger en rättvisande bild 

och att styrelsen följer integritet, rättvisa och standarder. Ifall styrelsen och revisorn är 



9 
  

oeniga över vilken information ska utelämnas eller offentliggöras, kan revisorn ge en 

oren revisionsberättelse. (Arens et al. 2014:163–164) 

Enligt ISA 200 krävs det att som grund för revisorns uttalande att revisorn ska uppnå en 

rimlig säkerhet om de finansiella rapporterna i sin helhet så att de inte innehåller 

väsentliga felaktigheter. Väsentliga felaktigheter kan bero på oegentligheter eller 

misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men det är inte en absolut grad av 

säkerhet. (IFAC 2019, ISA 200) Konceptet över rimlig, men inte absolut, säkerhet 

antyder att revisorn inte är ansvarig över att garantera eller försäkra att finansiella 

rapporterna ger en rättvisande bild, utan det är på företagets styrelsens ansvar. Detta 

betyder att fastän en revision är utförd enligt revisionsstandarder, kan man misslyckas 

med att upptäcka väsentliga felaktigheter. Varför revisorn är ansvarig över att endast 

uppnå en rimlig, men inte absolut, säkerhet över finansiella rapporternas rättvisande 

bild beror på flera orsaker. (Arens et al. 2014:164) Generellt kan man uppdela orsakerna 

till tre olika kategorier (Halonen & Steiner 2010:44): 

1. Begränsningar gällande finansiella rapportering och affärsverksamhetsprocesser 

2. Begränsningar gällande naturen av revisionsbevisen och granskningsprocessen 

3. Begränsningar som gäller finansiella rapporteringens tidtabeller och balansen 

mellan kostnad-lönsamhet 

Redovisningsposterna kan innehålla komplexa värderingar, som kan innehålla 

osäkerhet och kan påverkas av framtida händelser. Revisorn måste i så fall lita på bevis 

som är övertygande, men inte fullständigt trovärdiga. Allt material som revideras kan 

även inte genomarbetas, utan det görs stickprov. Stickprov innehåller en nivå av risk att 

inte hitta all väsentlig information och felaktigheter kan således bli oupptäckta. Revision 

kan inte heller helt och hållet automatiseras, utan kräver revisorns professionella 

bedömning. Fastän revisorn utför revisionen med integritet och god tro, kan det ske 

misstag och felbedömningar. (Arens et al. 2014:164)  

Det finns bra orsak till att revisorns ansvar är begränsad. Ifall revisorer skulle vara 

ansvariga över att all information i de finansiella rapporterna är med absolut säkerhet 

korrekt, skulle det ta för mycket tid och orsaka för mycket kostnader, att revision vore 

inte ur praktisk och ekonomisk synvinkel möjligt. (Halonen & Steiner 2010:44) Efter att 

revisorns ansvar har presenterats, kan man förstå bättre varför begreppet väsentlighet 

är ett nödvändigt och viktigt verktyg inom revisionsprocessen. 
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2.1.3 Revisionsprocess 

Revisionen ska alltid planeras noggrant. Planeringen och utförande av planen på en 

allmän plan följer ofta samma steg mellan kundföretagen, men detaljerna är olika. 

Revisionsprocessen kan delas till tre olika skeden; planering, utförande och avslutning. 

(Halonen & Steiner 2010:54)  

Planeringen av revisionsarbetet ger vägledning för granskningsarbetet samt 

revisionsstrategin bestämmer revisionens omfattning, tidpunkt och inriktning (IFAC 

2019, ISA 300). Revisorn bör därmed alltid upprätta en ordentlig plan över hur 

revisionsarbetet ska utföras. Det hjälper revisorn att samla in rätt mängd och typ av 

revisionsbevis samt behålla kostnaden för revisionen rimlig. Revisionsplaneringen 

hjälper också till att uppehålla god relation med kunden, eftersom man försöker 

minimera missförstånd mellan parterna och hållas till tidtabeller. (Arens et al. 2014:228) 

Innan man går in på att utföra revisionsarbetet, ska revisorn genomföra en 

riskbedömning över kunden i planeringsskedet. Till detta hör exempelvis förfrågningar 

till företagets ledning. Revisorn ska skaffa sig en förståelse över kundföretagets karaktär 

och relevanta faktorer som gäller affärsverksamheten samt industrin som kunden agerar 

i. (IFAC 2019, ISA 315) Att förstå kundens affärsverksamhet och industri har blivit allt 

viktigare för revisorer. Till exempel immateriella tillgångar har blivit allt viktigare åt 

kunder och värderingen av dessa är allt mer komplex samt kräver mera omdöme. (Arens 

et al. 2014:234) Under planeringsskedet görs även första väsentlighetsbedömningen. 

(FAR 2005:22) 

Vid utförandet av revisionen uppfyller man revisionsåtgärderna, som man bestämt att 

göra under planeringsskedet. Målet är att skaffa revisionsbevis som stöder revisorns 

bedömning om minskad kontrollrisk och att penningvärden av affärshändelserna är 

korrekta. Revisionsbevis bör vara både relevanta och tillräckliga. Revisorn gör sedan 

kontroller för att uppfylla målen. Hur revisorn har bedömt under planeringsskedet 

sannolikheten för felaktigheter, bestämmer man kontroller som görs under utförandet 

av revisionsarbetet. Under kontrollen sker även en del analytisk granskning av 

bokföringsmaterial och enskilda händelser samt hur bokslutet är presenterat. (Halonen 

& Steiner 2010:57–58; Carrington 2014:46)  

Vilka kontroller och granskningar revisorn väljer att göra bestäms också av hur väsentligt 

man anser att ett påstående är (Carrington 2014:46), eftersom allt kan och bör inte 

kontrolleras. Till exempel ett 100 000€ maskinvärde i anläggningstillgångar är viktigare 
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att kontrollera än att granska vad en 50€ kontantkassa består av. Kontroller och 

granskningar görs i detta skede, tills revisorn bedömer att det inte finns väsentliga 

felaktigheter i bokslutet. (Halonen & Steiner 2010:57–58)  

I avslutningsskedet bedömer man revisionsbeviset. Man bestämmer ifall det finns 

tillräckligt av bevis samt ifall beviset är relevant för att dra slutsatsen om att väsentliga 

felaktigheternas risk är på acceptabelt låg nivå. Resultaten och observationerna 

diskuteras till kundföretaget samt vid behov korrigeras dessa av kunden och 

revisionsberättelsen utarbetas. (Halonen & Steiner 2010:59)  

Revisionsberättelserna är ett viktigt dokument, eftersom i de flesta fall kan 

revisionsberättelsen vara den enda informationen som intressenterna får över 

revisionen. Revisionsberättelsen är väldigt standardiserad. (Carrington 2014:58–59) 

Intressenterna får därmed inte så mycket information om hur granskning och 

väsentlighetens bedömning har skett under revisionen. En del förnyelser har dock skett 

som gör att revisionsberättelsen är mera informativ åt intressenterna och dessa 

diskuteras vidare i kapitel 2.3. 

2.1.4 Revisionsrisk 

Under revisionsprocessen är begreppet revisionsrisk en befintlig del av processen. 

Dessutom är revisionsrisk och väsentlighet två grundprinciper inom revision som går 

hand i hand. (McKee & Eilifsen 2000)  

Revisionsrisk definieras som risken, för att revisorn ska lämna ett oriktigt uttalande i 

revisionsberättelsen i sådana fall då det finns väsentliga felaktigheter i finansiella 

rapporterna. Revisionsrisk beaktas till exempel då man bestämmer fortsatta 

granskningsåtgärder och utvärderar hur eventuella felaktigheter, som inte rättats, 

påverkar de finansiella rapporterna och uttalandet i revisionsberättelsen. (IFAC 2019, 

ISA 320) Revisionsrisk förknippas direkt med väsentliga felaktigheter. Ur teoretisk och 

praktisk synvinkel, kan man inte diskutera om revisionsrisk utan att också diskutera om 

väsentlighet. Väsentlighetsgränserna påverkar revisionens omfattning samt karaktär. 

Hur väsentligheten bestäms inverkar direkt på revisionsrisken. (McKee & Eilifsen 2000)  

Revisorn ska uppnå en rimlig säkerhet över att de finansiella rapporterna i sin helhet 

inte innehåller väsentliga felaktigheter. För att uppnå detta, ska revisorn utföra 

revisionen på ett sätt som minskar revisionsrisken. Det finns tre olika slag av risker som 

beaktas; inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Inneboende risk är risken för 
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att det finns brister eller felaktigheter i företagets redovisning, på grund av fel eller 

oegentligheter, som kan vara enskilt eller tillsammans med andra felaktigheter 

väsentliga. Inneboende risk existerar innan revisionskontrollerna utförs. Ovanliga eller 

komplicerade transaktioner i företaget kan öka på inneboende risken. (Eilifsen et al. 

2014:96; FAR 2001;17)  

Kontrollrisk är risken för att fel eller oegentligheter inte upptäcks eller förhindras och 

korrigeras av företagets egen interna kontroll. Dessa fel eller oegentligheter kan vara, 

enskilt eller tillsammans med andra fel eller oegentligheter, väsentliga. Företag bör 

identifiera risker och besvara dessa risker genom att planera och ta i bruk system för 

interna kontroll. Om detta inte görs, är kontrollrisken högre. Inneboende risk och 

kontrollrisk är risker som hänförs till kundföretaget och de finns före revisionskontrollen 

görs. Revisorn har därmed liten eller ingen kontroll gällande dessa risker. Man ofta 

hänför inneboende risk och kontrollrisk tillsammans som kundrisker. (Halonen & 

Steiner 2010:46; Eilifsen et al. 2014:96–97) 

Upptäcktsrisk anses vara risken att det finns felaktigheter som kan vara väsentliga 

enskilt eller tillsammans med andra felaktigheter, trots att revisionsprocessen är utförd 

och man har haft som mål att minska revisionsrisken till en godtagbar nivå. Hur effektiv 

revisionsprocessen är och hur väl revisorn följer denna process, påverkar nivån på 

upptäcktsrisken. När man bedömer resultaten och kvaliteten på revisionsprocessen, ska 

man ta i hänsyn till att det finns möjlighet över att revisionsprocessen inte har följts eller 

processen har inte varit lämplig för just den revisionen. Som redan diskuterats tidigare, 

kan revisorn inte uppnå en absolut säkerhet över att finansiella rapporterna inte 

innehåller väsentliga felaktigheter. Därmed kan upptäcktsrisken aldrig vara noll. 

(Eilifsen et al. 2014:97; Halonen & Steiner 2010:48) 

Revisionsriskmodellen kan presenteras att vara följande: 

Revisionsrisk = Inneboende risk x Kontollrisk x Upptäcktsrisk 

Man tar i beaktan både revisionsrisk och väsentlighet under hela revisionsprocessen. Vid 

planeringsfasen förväntar man sig en viss nivå av revisionsrisk, men den kan ändras 

under processen. För att minska på revisionsrisken kan man korrigera 

väsentlighetsnivån ifall omständigheterna förändras eller man får ny information 

gällande kundföretaget. Väsentlighetsnivån bestämmer hur revisionsprocessen styrs och 
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det korrelerar till att revisionsrisken minskas till en godtagbar nivå. (Joldos, Stanciu & 

Grejdan 2010) 

Revisorn tar i hänsyn både väsentlighet och revisionsrisk då man planerar karaktären, 

tidpunkten och omfattningen av revisionen. Då man bestämmer mängden och naturen 

av revisionsbevisen som behövs under revisionen, tas det i beaktan hur noggrann och 

säker bör uttalandet vara och vad är risken för oupptäckta felaktigheter. Med tanke på 

att inneboende risk och kontrollrisk finns hos kunden innan revisionen börjar, samt 

bedöms innan väsentligheten bestäms, påverkar dessa två revisionsriskfaktorer 

väsentligheten. (Martinov & Roebuck 1998) 

2.2 Väsentlighet 

Revisorn har ett ansvar över att skaffa en rimlig säkerhet över att de finansiella 

rapporterna i sin helhet inte innehåller väsentliga felaktigheter och grunda sitt uttalande 

enligt det. Väsentlighet är ett grundläggande begrepp, som används både under 

planeringen och utförande av revisionen. Väsentlighetsbedömningen, som gjorts vid 

planeringen av revisionen, påverkar hur revisionen genomförs, när arbetet sker och hur 

omfattande. (FAR 2005:22). Figur 1 illustrerar hur väsentlighetsbedömningen har en 

inverkan på revisionen.  

Figur 1 Väsentlighetsbedömningens inverkan på revisionen 

En högre väsentlighet leder till en mindre omfattande granskning. En högre kvantitativ 

väsentlighetsgräns accepteras i sådana fall där företaget har en god ordning på sin 

redovisning och interna kontroll. Risken för väsentliga felaktigheter är därmed lägre och 

en lika omfattande granskning är inte nödvändigt. En lägre väsentlighet leder till mer 

omfattande granskning. En lägre väsentlighet kan vara i sin plats då revisorn har stött 

på fel i redovisningen under tidigare år och interna kontrollen i företaget är sämre. Vid 

sådana fall behövs det en mer omfattande granskning. (Eklöv Alander 2019:183, 185–

186)                        

Högre väsentlighet                    Mindre omfattande granskning 

Lägre väsentlighet             Mer omfattande granskning 
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I den internationella standarden om väsentlighet, ISA 320, definieras väsentlighet som: 

”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” (IFAC 2019, ISA 320) 

Revisorns bedömning över väsentlighet reflekteras mot felaktigheternas storlek eller 

natur och övriga omständigheter, vid de fall då man bedömer hur väsentliga 

felaktigheterna kan påverka slutliga bokslutet. Bedömningen över väsentlighet påverkar 

också revisionsuttalandet, efter att felaktigheterna har kommunicerats till 

kundföretaget. (IFAC 2019, ISA 320; Eilifsen et al. 2014:14) Att revisorn använder 

passande väsentlighet under revisionen är inte bara viktigt för att finansiella rapporterna 

ger en rättvisande bild och möter givna kriterier i sin helhet, utan också för användarna 

av de finansiella rapporterna. Felaktigheter är väsentliga, ifall ekonomiska beslut inte 

gjordes ifall man visste om felaktigheten. Sådana beslut är oftast investeringar i företaget 

eller beslut om att ge lån. (Halonen & Steiner 2010:132) Det är med andra ord även för 

användarna av de finansiella rapporterna kritiskt att revisorn använder sig av passande 

väsentlighet.  

Det kan lätt tänkas att endast kvantitativa belopp kan påverka intressenternas beslut och 

revisorn tar endast kvantitativa väsentliga felaktigheter i beaktande. Men informationen 

som anses vara väsentlig information kan vara både kvantitativ och kvalitativ. Väsentlig 

kvalitativ information kan vara också betydelsefull information åt användarna av de 

finansiella rapporterna. Ett exempel på väsentlig kvalitativ information är 

företagsledningens rätt till och utnyttjande av icke-monetära ersättningar. Sådan 

information är således inte kvantitativt väsentligt, utan kvalitativt. Vilken kvalitativ 

information är väsentlig är svårt att fastställa och det ges inga vägledningar i 

standarderna gällande detta, eftersom det kan variera mycket mellan företagen. Därmed 

så huruvida kvalitativ information är väsentligt eller inte bestäms från fall till fall samt 

professionell bedömning behövs. (Carrington 2014:86) 

Ordet felaktigheter förekommer ofta i standarderna och i revisionsberättelserna. 

Felaktigheter kan vara av två olika slag; fel och oegentligheter. Fel kan betraktas att vara 

oavsiktliga och oegentligheter avsiktliga. Typiska felaktigheter kan vara till exempel rena 

misstag eller oegentligheter vid uppgörande av bokföringen/bokslutet som anställda 

eller ledningen har gjort och avvikelser av bokslutsprinciper. Felaktiga värderingar i 

bokföringen kan vara antingen fel eller oegentligheter. (Halonen & Steiner 2010:134)  
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Hamilton och Smith (2017) menar att ifall ledningen försöker dölja avsiktliga 

felaktigheter, genom att lämna ut information, betraktar revisorn oftast detta som 

oavsiktliga fel. Vid dessa fall bör man utreda felaktigheten djupare, fast man skulle 

bedöma det först som ett oavsiktligt misstag. (Hamilton & Smith 2017) Revisorns 

professionella bedömning är därmed viktigt vid beslut över felaktigheternas 

väsentlighet. Dessa bedömningar är dock svåra att genomföra, eftersom man kan anses 

röra sig på en grå zon, mellan bedömningar om något är klart väsentligt eller icke. 

(Halonen & Steiner 2010:134)  

2.2.1 Väsentlighetsbedömningen 

Revisorn använder sin professionella bedömning vid fastställande av väsentlighet för 

revisionen under varje revisionsprocess. Både kvantitativa och kvalitativa faktorer tas i 

beaktan. Det finns inte direkta och detaljerade riktlinjer i standarder och guider om hur 

väsentlighetsbedömningen bör göras, utan väsentlighetsbedömningen görs alltid i 

slutändan utgående från professionell bedömning.  

Orsaken till varför det inte finns specificerade riktlinjer över vilken väsentlighet ska 

användas under revisionsprocessen, är att då skulle revisorn använda till sitt beslut 

enbart givna riktlinjer utan att tänka på komplexiteten och kvalitativa faktorer. 

Kvalitativa faktorer och komplexiteten varierar beroende på varje kund. (Georgiades 

2007) Eftersom väsentlighetsbedömningen baserar sig på revisorns professionella 

bedömning, bör revisorn bevara professionell skepticism under revisionsprocessen. 

Professionell skepticism innebär att revisorn hålls skeptisk under utförande av 

revisionen och är kritisk mot revisionsbevis. (IESBA Etikkod) 

Internationella standarder kräver att revisorn fastställer en väsentlighetsgräns för 

finansiella rapporterna som en helhet, för att ha ett gränsvärde till besluten ifall 

felaktigheter är väsentliga eller inte. Väsentlighetsgränsen är oftast en viss procentandel 

av ett valt referensvärde (eng. benchmark). (Arens et al. 2014:270; IFAC 2019, ISA 320) 

Det finns olika faktorer som bör tas i beaktande vid val av referensvärde och ISA 320 

presenterar några av dem som hjälper till valet av lämpligt referensvärde:  
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• Finansiella rapporternas viktiga poster (till exempel tillgångar, skulder, eget 

kapital) 

• Poster som användaren av företagets finansiella rapporter fäster mest 

uppmärksamhet vid (till exempel användaren brukar lägga mest intresse till 

vinst, intäkter eller nettotillgångar) 

• Bransch och ekonomisk miljö som företaget har sin affärsverksamhet i och i 

vilken stadie av livscykeln är företaget i 

• Företagets ägarstruktur och finansiering (eget kapital eller skuld) 

• Referensvärdets volatilitet (IFAC 2019, ISA 320) 

Faktorerna som påverkar väsentlighetsbedömningen är inte endast kvantitativa, utan 

kvalitativa faktorer tas i beaktan. Så vid val efter val av referensvärdet och procentuell 

andel, beaktas kvalitativa faktorer också och under revisionen kan det uppkomma ny 

information, som kan påverka att väsentlighetsgränsen för finansiella rapporterna som 

en helhet (eng. overall materiality) ändras. (Financial Reporting Council 2017) Tabell 1 

presenterar procentuella andelar som används oftast för referensvärden (Eilifsen et al. 

2014:84):  

Tabell 1  Riktlinjer för procentuella andel av referensvärde 

Referensvärdet Procentuell andel 

Vinst (förlust) före skatt 3–10 % 

Totala tillgångar 0,25–2% 

Total omsättning 0,5–5% 

Eget kapital 3–5% 

 

Revisionssammanslutningar har interna riktlinjer och guider till hur 

väsentlighetsbedömningen bör göras. De kan ge begränsningar eller nödvändig 

vägledning till hur väsentlighetsbedömningen ska göras i ett kundfall. Men eftersom 

varje kundföretag är olika samt olika kvantitativa och kvalitativa faktorer ska tas i 
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beaktan, behövs det ändå professionell bedömning för att utvärdera fallen. (Financial 

Reporting Council 2017) 

Efter att revisorn har fastslagit väsentlighetsgränsen för finansiella rapporterna som en 

helhet (eng. overall materiality), fastlår man arbetsväsentligheten (eng. performance 

materiality). Arbetsväsentlighet är ett eller flera belopp, som är mindre än 

väsentlighetsgränsen för finansiella rapporterna som en helhet. Arbetsväsentligheten 

används för att minska på sannolikheten att flera felaktigheter, som inte korrigerats eller 

upptäckts, summeras ihop till ett tal som överstiger väsentlighetsgränsen för finansiella 

rapporterna som en helhet. Skillnaden mellan arbetsväsentlighet och 

väsentlighetsgränsen för finansiella rapporterna som en helhet kan kallas till 

försiktighetsgräns. (IFAC 2019, ISA 320; Halonen & Steiner 2010:141)  

Arbetsväsentlighet är ett nödvändigt verktyg för revisorn, eftersom det hjälper till beslut 

över hur mycket revisionsbevis ska samlas in för vilka bokslutsposter. 

Arbetsväsentligheten kan inte heller vara hur låg som helst, eftersom det betyder att 

revisionsarbetet skulle bli för kostsamt och oeffektivt. (Arens et al. 2014:272) 

Fastställande av arbetsväsentligheten reflekterar till revisionsrisken och till exempel 

kvaliteten på kundens interna kontroll är en faktor som man tar i hänsyn till vid 

fastställande av arbetsväsentligheten. (Financial Reporting Council 2017) 

Denna avhandling diskuterar och undersöker vilka faktorer påverkar revisorns 

väsentlighetsbedömning. Det finns flera kvantitativa och kvalitativa faktorer som 

påverkar väsentlighetsbedömningen vid revisionen och dessa faktorer diskuteras mera i 

kapitel tre.  

2.3 Väsentlighetens nya roll i revisionsberättelser 

Standarderna gällande rapporteringen av revisionen gick genom förnyelser och deras 

förändringar gäller räkenskapsperioder som avslutar den 15 december 2016 eller senare. 

Största förnyelsen kom med standarden ISA 701, vilken handlar om att revisorn ska 

kommunicera särskilt betydelsefulla områden, Key Audit Matters (KAM), i 

revisionsberättelser för företag av allmänt intresse. (IFAC 2019, ISA 701) 

Revisionsberättelserna blev tack vare denna förnyelse mer informativa. Motiveringen till 

förnyelsen av revisionsberättelserna har varit att ge ytterligare upplysningar åt 

användarna av finansiella rapporterna över vad har varit centralt under revisionen. I 

samband med denna förnyelse började revisionssammanslutningen PwC även 
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kommunicera väsentligheten som använts under revisionen i revisionsberättelserna – 

frivilligt.  

Medan förnyade ISA standarderna har gett nya obligatoriska punkter i 

revisionsberättelserna, har Storbritannien och Nederländerna valt redan före ISA 

förnyelserna att inkludera mer obligatorisk information i revisionsberättelserna, 

nämligen hur väsentlighet har använts under revisionen. I dessa revisionsberättelser ger 

man ut information över vilken väsentlighetsgräns har använts, hur 

väsentlighetsbedömningen har använts under revisionen och vilka speciella kvalitativa 

faktorer har tagits i beaktande. (FRC 2013a; NBA 2014a; NBA 2014b) Förnyelsen över 

revisionsberättelserna med att inkludera informationen över väsentligheten som 

använts under revisionen är en reaktion på långvarig kritik, över att 

revisionsberättelserna inte är tillräckligt informativa åt användaren. (Amiram et al. 

2017) 

Europeiska kommissionen gav ut år 2011 ett förslag, där man föreslog om att 

väsentlighetsgränsen, som tillämpats under revisionen, skulle beskrivas och inkluderas 

i revisionsberättelserna för företag av allmänt intresse. Förordningen som publicerades 

2014 inkluderar dock inte detta förslag. (European Comission 2011; European Union 

2014) Övriga standardsättare har också tagit baksätet med att övervaka hur förnyelsen i 

Storbritannien och Nederländerna påverkar intressenterna. (Christensen, Eilifsen & 

Messier Jr 2018) 

Medan det är obligatoriskt i Storbritannien och Nederländerna att inkludera information 

om väsentlighetsgränsen som använts under revisionen samt motivering till detta, är det 

i andra länder frivilligt att inkludera sådan tilläggsinformation i revisionsberättelserna. 

Efter reformen av revisionsberättelserna år 2016, har PwC i Finland valt att inkludera 

tilläggsinformationen gällande väsentlighet i deras revisionsberättelser för företag av 

allmänt intresse. Utöver det standardiserade förklaringen av väsentlighet, ger PwC 

information över företagets väsentlighet som använts under revisionen, hur de fastställt 

väsentlighet och motiveringen till detta. Nedan presenteras det ett utdrag ur Wärtsilä 

Oyj’s revisionsberättelse för räkenskapsperioden 1.1.2018-31.12.2018, som PwC 

reviderade: 
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”Revisionens omfattning och inriktning baserades på vår bedömning av 

väsentlighet. Revisionens mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 

huruvida bokslutet som helhet innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel. Fel anses vara väsentliga om de 

enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 

som användarna fattar på basis av bokslutet. 

Baserat på vårt professionella omdöme fastställde vi vissa kvantitativa 

gränsvärden för att bestämma väsentlighetsnivå som tillämpats för 

koncernbokslutet som helhet. Med hjälp av dessa gränsvärden och kvalitativa 

överväganden fastställde vi revisionens inriktning och omfattning samt 

karaktär, tidpunkt och omfattning av våra granskningsåtgärder. Vidare 

användes väsentlighetsnivån för att bedöma effekten av enskilda och 

sammantagna felaktigheter på bokslutet som helhet. 

Koncernens väsentlighet: 25 miljoner euro 

Hur vi fastställt väsentligheten: 5 % av resultatet före skatt 

Motivering av valet av väsentlighetsnivå: Vi valde att använda resultatet före 

skatt som referensvärde vid beräkning av väsentligheten för att enligt vår 

uppfattning använder de som läser bokslutet oftast detta då de värderar 

koncernens prestation. Dessutom är resultatet före skatt ett allmänt godkänt 

referensvärde. Vi valde som procentandel 5 % som ligger inom de allmänt 

godkända kvantitativa referensvärdena i revisionsstandarderna.” (Wärtsilä 

Oyj 2019) 

Eftersom revisionsberättelserna med förklaringar över väsentlighet som använts under 

revision är relativt nytt, får användaren av de finansiella rapporterna inte ut optimal 

information än. För investeraren, som läser revisionsberättelser för företag av allmänt 

intresse, verkar det inte heller göra någon skillnad i investeringsbeslut ifall 

revisionsberättelserna inkluderar förklaringar över väsentlighet eller inte. Detta kan 

bero på att investeraren saknar förståelse och uppfattning om vad väsentlighet är och 

hur den påverkar revisionsprocessen. (Christensen et al. 2018)  

Tolkar skuldsättaren och investeraren en lägre väsentlighetsgräns, som leder till bättre 

kvalitet och minskad revisionsrisk, som en god signal är än en öppen fråga. Enligt 

Christensen et al. (2018) artikel svaranden, som är professionella investerare, investerar 
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mera sannolikt i ett företag med en högre väsentlighetsgräns (10% av vinst före skatt) än 

i ett företag med lägre väsentlighetsgräns (4% av vinst före skatt). Författarna antar att 

detta beror på att investeraren uppfattar en lägre väsentlighetsgräns att vara en signal 

för ökad revisionsrisk. (Christensen et al. 2018) 

Enligt Financial Reporting Councils (2016) rapport behövs det tilläggsförklaringar över 

varför väsentlighetsbedömningen har ändrats mellan räkenskapsperioder, eftersom det 

är något som användare av de finansiella rapporterna kan vara intresserade över. Det 

har även kritiserats att förklaringarna över väsentlighet inte är tillräckligt informativa. 

(Financial Reporting Council 2016) Som man kan se från utdraget av Wärtsiläs 

revisionsberättelse, ger PwC inte ut så mycket tilläggsinformation över motiveringen till 

väsentlighetsbedömningen.  

Medan väsentlighetsbedömningen som använts under revisionen kan vara intressant, 

kan det även ge ut känslig information. Att frivilligt rapportera denna information i 

revisionsberättelserna kräver därmed att man kommit överens om det med 

kundföretagets styrelse. (Deloitte 2017) Denna känsliga information kan vara orsaken 

till att beskrivningen av väsentlighetsbedömningarna i revisionsberättelserna är inte så 

täckande.  

Hur övriga revisionssammanslutningar och länder kommer att välja i framtiden över 

publiceringen av väsentlighet i revisionsberättelser utvecklas, återstår att se. 

2.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har det gåtts utförligt genom vad revision är, hur revisionsprocessen ser 

ut och vad är revisorns ansvar till skillnad till företagets styrelse. Genom dessa 

redogörelser kan man förstå bättre varför väsentlighet samt revisionsrisk är viktiga 

begrepp inom revision.  

Väsentlighetsbegreppet har presenterats samt hur väsentlighetsbedömningen sker 

under en revision. Det finns flera faktorer som påverkar hur revisorer bedömer 

väsentligheten under revisionen. Dessa faktorer behandlas och diskuteras i kapitel tre.  

I slutet av detta kapitel presenterades även de senaste förnyelserna angående 

revisionsberättelserna. Att PwC i Finland kommunicerar väsentligheten som använts 

under revisionen i deras revisionsberättelser möjliggör forskningen för att för första 

gången forska vilka faktorer påverkar väsentlighetsbedömningen i Finland.  
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3 FAKTORER SOM PÅVERKAR REVISORNS 
VÄSENTLIGHETSBEDÖMNING  

Det finns både kvantitativa och kvalitativa faktorer, som påverkar hur revisorn bedömer 

väsentligheten för revisionen. Fast väsentlighet har varit ett begrepp inom revision under 

en lång tid, samt tack vare teknologiska framsteg kan revisionsprocessen bli mera 

kosteffektiv och automatiserad utan att revisionskvaliteten minskas, behövs det ännu 

revisorns professionella bedömning för hur väsentligheten fastställs. Varje kundfall är 

också olika, så inga klara riktlinjer kan ges till hur väsentlighetsbedömningen bör ske.  

I detta kapitel gås det genom faktorer som påverkar revisorns väsentlighetsbedömning, 

genom att se på tidigare forskning och teori angående ämnet. Syftet med detta kapitel är 

även att ge grund till hur modellen för forskningen i denna avhandling kommer att 

uppbyggas.  

Generellt kan man dela faktorerna som påverkar väsentlighetsbedömningen till tre 

huvudområden; revisionssammanslutningen, revisorn och kunden. Detta kapitel 

kommer att diskutera dessa tre huvudområden i varsitt underområde. Eftersom 

revisionssammanslutningens skillnader inte kan undersökas, på grund av begränsat 

datamaterial, kommer det inte ingå till forskningmodellen. Men eftersom 

revisionssammanslutning kan anses att vara en faktor som påverkar 

väsentlighetsbedömningen baserat på tidigare forskning och teori, kommer denna faktor 

att diskuteras i detta kapitel.   

3.1 Revisionssammanslutning 

I Finland finns det cirka 70 revisionssammanslutningar. I tillägg till detta finns det flera 

auktoriserade revisorer utan revisionssammanslutning. (PRH 2019) Fastän 

lagstiftningen och standarder ger ramverk till hur väsentligheten bör fastställas, kan det 

finnas olikheter i väsentlighetsbedömningarna mellan revisionssammanslutningarna.  

Revisionssammanslutningar har sina egna system och riktlinjer över hur väsentlighet 

ska fastställas och dokumenteras. Genom att ha egna processer, maximerar 

revisionssammanslutningar deras egen effektivitet och försöker erbjuda kunderna god 

service samt kvalitet. Revisionssammanslutningarnas interna riktlinjer har således 

skillnader samt flexibiliteten för revisorns egen professionella bedömning varierar. 

Revisionssammanslutningarna kan även ha sina egna formler till hur 

väsentlighetsbedömningen ur kvantitativ synvinkel ska formuleras. (Eilifsen & Messier 

2015; Elliott 1983; McKee & Eilifsen 2000)  
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Hur dessa riktlinjer används i olika revisionssammanslutningar varierar. Morris och 

Nichols (1988) ger bevis över att konsekventa beslut mellan revisorerna i samma 

revisionssammanslutning kan vara olika. Revisionssammanslutningar som är mera 

strukturerade har mera eniga beslut gällande väsentlighetsbedömningen. Därmed så kan 

strukturen och processen i revisionssammanslutningar påverka revisorns bedömningar 

och i strukturerade revisionssammanslutningar kan det finnas mindre risk för felaktiga 

bedömningar. (Morris & Nichols 1988) 

Vid beslut över felaktigheternas väsentlighet har revisorns professionella omdöme 

betydelse. Dessa beslut påverkas av relativa storleken av felaktigheten och fallet i frågan, 

men enligt Icerman och Hillison (1991) har även revisionssammanslutningens struktur 

påverkan till beslutet över felaktighetens väsentlighet (eng. ”book-or-waive” beslut). 

Ifall revisionssammanslutningen är strukturerad, anser författarna att felaktigheterna 

bokas och korrigeras oftare, oberoende av felaktighetens storlek. (Icerman & Hillison 

1991) Detta kan ha att göra med revisionssammanslutningens arvode och resurser.  

I Messiers (1983) undersökning kommer man fram till att revisorer på Big 8 (idag Big 4) 

revisionssammanslutningar har mera eniga beslut i väsentlighetsbedömningar och att 

revisorerna även har mera självinsikt än på icke-Big 8 (idag Big 4) 

revisionssammanslutningar. Resultaten var dock inte tillräckligt signifikanta för att dra 

den ovannämnda slutsatsen, men Messiers (1983) undersökning tyder på att det kan 

finnas skillnader mellan revisorer baserat på vilken revisionssammanslutning revisorn 

arbetar i. Blokdijk et al. (2003) undersökte inte direkt ifall revisionssammanslutningen 

påverkar revisorns väsentlighetsbedömning. Dock under undersökningen kom man 

fram till att Big 4 revisionssammanslutningar sätter signifikant lägre 

väsentlighetsgränser än icke-Big 4 revisionssammanslutningar. Resultaten i Blokdijk et 

al. (2003) undersökning tyder på att Big 4 revisioner har systematiskt högre kvalitet än 

icke-Big 4 revisioner, vilket är enigt med Icerman och Hillisons (1991) undersökning över 

att felaktigheter korrigeras oftare i Big 4 revisioner oberoende av felaktighetens storlek.  

Som nämnt tidigare, har revisionssammanslutningar sina egna system och guider till hur 

väsentlighetsbedömningen ska göras. Dessa metoder och riktlinjer kan till och med 

kallas till företagshemligheter, eftersom dessa kan ge revisionssammanslutningarna 

konkurrensfördelar mot de andra revisionssammanslutningar. Det är således svårt att 

undersöka direkt hur väsentlighetsbedömningarna skiljer sig mellan 

revisionssammanslutningarna, utan att genomgå en process att få denna data.  
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Eilifsen och Messier (2015) har gjort en undersökning över hur guiderna gällande 

väsentlighet skiljer sig mellan de åtta största revisionssammanslutningar i USA. För att 

inskaffa och analysera guiderna gjorde forskarna ett sekretessavtal och resultaten är 

kodade. Forskarna ger resultat över att revisionssammanslutningarnas beslut gällande 

kvantitativt referensvärde, och procentuella andel som används till detta för att få 

väsentlighetsgränsen för finansiella rapporterna som en helhet, skiljer inte avsevärt från 

varandra. Det finns dock skillnader i hur revisionssammanslutningarna ser på 

sannolikheten att det finns oupptäckta felaktigheter, när upptäcka felaktigheter har 

hittats. (Eilifsen & Messier 2015) Detta kan antyda på att det kan finnas skillnader i hur 

djupt felaktigheterna analyseras i revisionssammanslutningarna.  

Financial Reporting Councils (2017) rapport visar liknande resultat som Eilifsen och 

Messier (2015). Financial Reporting Council (2017) rapport antyder på att det finns 

skillnader mellan guider för väsentlighet från åtta olika revisionssammanslutningar i 

Storbritannien som inkluderar Big 4 företagen. Rapporten tyder på att 

väsentlighetsgränserna skiljer sig inte avsevärt från varandra, fastän vissa gränser kan 

vara lägre hos en revisionssammanslutning än hos en annan. Detta tyder på att 

skillnader mellan väsentlighet finns mellan revisionssammanslutningar, som reflekterar 

rakt till revisionskvaliteten.  

Eftersom det är enbart PwC i Finland som har valt att kommunicera väsentligheten som 

använts under revisionen till revisionsberättelser, kan man inte i denna avhandlings 

undersökning se på skillnader över väsentlighetsbedömningar mellan 

revisionssammanslutningar. Det bör dock noteras att det möjligtvis kan finnas skillnader 

över fastställd väsentlighet mellan revisionssammanslutningar hos en och samma kund. 

3.2 Revisorn 

När man går genom ISA standarderna, kan man få den tolkningen att revisorns 

professionella omdöme är en av de viktigaste faktorerna då väsentligheten fastställas. Få 

beslut vid revisionen kan helt och hållet struktureras samt endast några beslut kan totalt 

automatiseras, fast stora teknologiska utvecklingar har gjorts och automatisering har 

blivit ett viktigt ämne i industrin. (Abdolmohammandi & Wright 1987; Financial 

Reporting Council 2017)  

Revisorns professionella erfarenhet har en stor tyngdpunkt vid 

väsentlighetsbedömningar och flera forskningar bevisar att revisorns erfarenhet leder till 

bättre väsentlighetsbedömningar (Abdolmohammandi & Wright 1987; Krogstad et al. 
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1984; Iskandar & Iselin 1999; Estes & Reames 1988; Cahan & Sun 2015). Speciellt vid 

kundfall där uppgifterna är mera komplicerade och orutinerade, till exempel vid unika 

fall hos en kund där det inte finns klara riktlinjer till, är revisorns professionella 

erfarenhet ännu viktigare. Revisorer med mera erfarenhet klarar således bättre att lösa 

dessa komplexa fall. (Abdolmohammandi & Wright 1987; Krogstad et al. 1984)  

Varför revisorns professionella erfarenhet kan ses som en viktig egenskap hos revisorn, 

kan förklaras med att professionell erfarenhet medför bättre självinsikt. Självinsikten 

leder till konsekventa beslut och grundligare bedömningar. (Iskandar & Iselin 1999) 

Professionell erfarenhet hämtar även med sig bättre självförtroende hos revisorn. Fastän 

vetenskapliga resultat inte påvisar att självförtroende påverkar 

väsentlighetsbedömningar (Estes & Reames 1988), så är självinsikt och självförtroende i 

sina egna beslut, egenskaper som bör tas i beaktande. Cahan & Sun (2015) menar att 

personliga egenskaper som revisorn innehar kan vara ett tecken på hur mycket omsorg 

det ges av revisorn under revisionsprocessen.   

Hur mycket omsorg revisorn ger under revisionsprocessen kan förknippas med nivån av 

ansvarsskyldighet revisorn har. DeZoort, Harrison och Taylor (2006) granskar hur olika 

nivåer av ansvarighetskyldighet påverkar revisorns väsentlighetsbedömning med hjälp 

av en experimentundersökning. Resultaten visar att ju mera ansvarsskyldighetspressen 

stiger hos revisorn, genom att man bör försvara och förklara väsentlighetsbedömningen, 

desto mera lägger revisorn tid åt att fastställa väsentligheten. Revisorer med högre 

ansvarsskyldighet även ger längre förklaringar åt sin bedömning och tar mera hänsyn till 

kvalitativa faktorer och inte enbart kvantitativa faktorer. På grund av detta föreslås det 

att revisionssammanslutningar bör ta i hänsyn till ansvarsskyldigheten som revisorerna 

har när de bygger upp sina riktlinjer och praxis. (DeZoort et al. 2006)  

I tillägg till att revisionssammanslutningarna bör ta i hänsyn till ansvarsskyldigheten för 

revisorer, ska man även tänka på tidspressens inverkan på väsentlighetsbedömningar. 

Tidspress är en faktor som är aktuell i bokförings- och revisionsbranschen under våren, 

då flesta företag har avslutande räkenskapsperioder samtidigt (vid årsskiftet). Bennett 

och Hatfield (2017) undersöker hur denna tidspress påverkar revisorns 

väsentlighetsbedömning, mer specifikt hur man identifierar felaktigheter och hur väl 

man samlar in revisionsbevis. Genom en caseundersökning kom författarna fram till att 

revisorerna sänker deras väsentlighetsbedömning under tidspress – men endast då 

revisorn själv har orsakat tidspressen. Självorsakad tidspress påverkar negativt på 

väsentlighetsbedömningar och således revisionskvaliteten. Därmed rekommenderas det 
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att revisorer och revisionssammanslutningar justerar deras interna kontroller så att en 

del av revisionsprocessen sker redan under fjärde kvartalet (Q4). (Bennett & Hatfield 

2017)  

Hur revisorns kön påverkar revisionen som en helhet och väsentlighetsbedömningar har 

undersökts tidigare. En del undersökningar över väsentlighetsbedömningar och 

revisionskvaliteten med kön som en variabel har gett resultat till att könet har ingen 

betydelse vid väsentlighetsbedömningar och revisionskvaliteten. (Estes & Reames 1988; 

Breesch & Branson 2009; Cahan & Sun 2015; Palmu 2018) Revisorns kön kan dock 

påverka revisionsprocessen och det har konstaterats att kvinnor är mindre riskbenägna 

än män. (Ittonen et al. 2013; Eckel & Grossman 2002) 

Enligt Estes och Reames (1988) undersökning så finns det inga signifikanta skillnader 

mellan kön i väsentlighetsbedömningar, men resultaten över hur säker man var över 

väsentlighetsbedömningar i olika bokslutsposter var svagare hos kvinnorna än hos män. 

Estes och Reames (1988) undersökning är en av de få undersökningar som bidrar till 

existerande litteratur om hur väsentlighetsbedömningar påverkas av revisorns kön. 

Nyligen har även Palmu (2018) undersökt ifall revisorns kön påverkar 

väsentlighetsbedömningar. Undersökningen ger inte tillräckligt signifikanta resultat till 

att revisorns kön påverkar väsentlighetsbedömningar, men resultaten indikerar på att 

teorierna om att kvinnor tar mindre risker stämmer och använder sig av lägre 

väsentlighet än män stämmer.  

Breesch och Branson (2009) undersökning har ett syfte att se ifall revisorns kön påverkar 

revisionskvaliteten. Breesch och Branson (2009) utgående hypotes, baserat på tidigare 

forskningar gällande könsskillnader, var att kvinnliga revisorer analyserar felaktigheter 

mer djupgående än manliga revisorer. Deras undersökning baserar sig på ett skriftligt 

prov, som gjordes år 2005 för att bli en auktoriserad revisor i Belgien. Tack vare denna 

data kunde man ta i hänsyn till komplexiteten på uppgifter samt tidspress. Resultaten 

antyder på att det inte finns signifikanta skillnader mellan mäns och kvinnors 

bedömningar gällande väsentliga felaktigheter, eftersom under tidspressen 

kompenseras skillnaderna mellan män och kvinnor, så som skillnader i analysering av 

felaktigheter. (Breesch & Branson 2009) 

Syftet med Cahan och Sun (2015) undersökning var att se hur revisorns erfarenhet 

påverkar revisionsarvode och revisionskvalitet. Författarna utvidgar sin undersökning 

genom att inkludera personliga egenskaper hos revisorn i undersökningsvariablerna. 
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Cahan och Sun (2015) hittar inga könsskillnader i revisionskvalitet och revisionsarvode, 

men resultaten visar ett signifikant samband på att kvinnliga revisorer har en lägre 

benägenhet att ge modifierade revisionsberättelser. Ittonen et al. (2013) undersökning 

motstrider Cahan & Sun (2015), genom att konstatera att könsskillnader kan påverka 

revisionsprocessen och revisionskvaliteten.  

Undersökningar kring könsskillnader i samband med väsentlighetsbedömningar har 

inte gjorts mycket, utan undersökningarna har mestadels fokuserat sig på 

revisionskvaliteten och revisionsarvode. Det finns således en lucka i existerande 

litteratur om hur revisorns kön påverkar specifikt väsentlighetsbedömningar.  

3.3 Kunden 

För revisionssuttalandet ska revisorn uppnå en rimlig säkerhet om att de finansiella 

rapporterna i sin helhet inte innehåller väsentliga felaktigheter, oavsett över att de beror 

på oegentligheter eller fel. (IFAC 2019, ISA 200) För att uppnå denna säkerhet, ska 

revisorn skaffa sig en förståelse över företagets karaktär, affärsverksamhet och bransch. 

(IFAC 2019, ISA 315) Flesta faktorer som påverkar väsentlighetsbedömningen är 

naturligtvis kundfaktorer, eftersom varje kund är olika samt under kundens livscykel kan 

det ske flera förändringar, som måste tas i beaktan vid väsentlighetsbedömningen. Det 

är därför revisorn ska ha en god bild och uppfattning över kundens verksamhet, miljö 

och interna kontroll.  

Enligt standarderna ska revisorn skaffa sig en förståelse över kundföretagets interna 

kontroll för den del som den är relevant för revisionen. (IFAC 2019, ISA 315) Enligt 

tidigare forskning så är kundens interna kontroll en av de kvalitativa faktorer som 

påverkar väsentlighetsbedömningen. (Emby & Pecchiari 2013; Wright & Wright 1997; 

Krogstad et al. 1984) I Emby och Pecchiaris (2013) undersökning kommer författarna 

fram till att det finns fler kvalitativa faktorer hos kunden som påverkar revisorns 

väsentlighetsbedömning, men baserat på revisorernas enkätsvar över vilka kvalitativa 

faktorer påverkar väsentlighetsbedömningen mest, så är det kundens interna kontroll. 

Wright och Wright (1997) föreslår att större kunder behöver mera intern kontroll och 

har resurser att skaffa dem. Därmed så är sannolikheten för väsentliga felaktigheter 

mindre då större kunder har stark intern kontroll. Enligt deras undersökning så är 

besluten att förkasta potentiella felaktigheter också baserade på storleken av kunden och 

karaktären av felaktigheten. (Wright & Wright 1997) Företag som har brister i deras 



27 
  

interna kontroll, tenderar att ha högre risk till brytning av lånkovenanter (Guo et al. 

2019) och vid sådana fall är en lägre väsentlighetsgräns lämplig.  

I Blokdijk et al. (2003) enkätundersökning kommer man fram till relativt samma resultat 

som Wright och Wright (1997) kom fram till gällande interna kontrollens samband med 

väsentlighetsbedömningen. Författarna menar att väsentlighetsgränsen stiger med 

revisorns uppfattning över bättre kvalitet av intern kontroll. Andra faktorer som 

påverkar väsentlighetsgränsen så är kundstorlek och ROA (eng. Return on Assets, 

avkastning på totalt kapital). (Blokdijk et al. 2003; Choudhary et al. 2017)   

Komplexiteten av kunden sänker på väsentlighetsgränsen (Blokdijk et al. 2003), vilket 

stämmer överens med teorier över det att ju mer komplex kunden är, desto högre är 

revisionsrisken. För att sänka på revisionsrisken, sänks väsentlighetsgränsen för att 

reflektera denna risk. Så ifall företaget bedriver sin verksamhet i en volatil affärsindustri 

och har komplex affärsverksamhet (till exempel flera dotterbolag utomlands) tar 

revisorn detta i beaktan och väsentlighetsgränsen sänks.  (Eilifsen et al. 2014:84) 

Det är även lämpligt att ställa en lägre väsentlighet för första årets revisioner eller för 

företag med ett rörligt resultat, jämfört med företag med lång historia och stabil resultat. 

(Financial Reporting Council 2017; Carrington 2014:87; Choudhary et al. 2017) Tidigare 

forskning visar att ifall kunden rapporterar små inkomster eller förlust, sänks 

arbetsväsentligheten. Varför en lägre väsentlighet är lämpligt för företag med små 

inkomster eller förlust, är för att det kan finnas en högre risk för resultatmanipulering. 

(Blokdijk et al. 2003; Choudhary et al. 2017)  

3.3.1 Skuldsättningsgraden 

Hur väsentligheten bestäms påverkas också av företagets ägarstruktur och finansiering. 

Amiram et al. (2017) forskning undersöker bland annat hur företagets 

skuldsättningsgrad påverkar väsentlighetsgränser. I undersökningen antas det att ifall 

företaget har mera skuld så har företagets styrelse mera incentiv att övertyga 

skuldgivarna om att de inte sysslar med resultatmanipulering. Med detta incentiv så 

accepterar företagets styrelse lägre väsentlighetsgräns, som resulterar till mera 

kontroller och revisionsbevis samt extra kostnader. Detta med andra ord betyder också 

bättre kvalitet för revisionen och finansiella rapporterna som en helhet. (Amiram et al. 

2017)  
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Amiram et al. (2017) hypotes kan stödas med Watts och Zimmermans (1986) teori om 

positiv redovisningsteori (eng. Positive Accounting Theory) och 

skuldsättningshypotesen (eng. Debt Covenant Hypothesis), som fungerar som en av 

grundläggande hypoteser till positiva redovisningsteorin. Positiv redovisningsteori antar 

att företagets ledning agerar rationellt och väljer redovisningsprinciper som gynnar 

deras eget självintresse, om möjligt. (Scott 2003:275) Antaganden i positiva 

redovisningsteorin kan ses att ha samma antaganden som agentteorin baserar sig på.  

Skuldsättningshypotesen är hypotesen om att, allt annat lika, ju närmare företaget är att 

bryta redovisningsbaserade lånkovenanter, desto högre är sannolikheten att företagets 

ledning väljer redovisningsmetoder som flyttar inkomster från framtida 

redovisningsperioder till nuvarande redovisningsperiod. Orsaken för att detta görs är att 

ökat redovisat resultat minimerar på sannolikheten att bryta kovenanter. En stor del av 

låneavtal innehåller kovenanter, som lånetagaren bör möta under lånetiden. Ifall 

kovenanterna bryts, kan lånetagaren få påföljder av detta. Påföljderna kan vara till 

exempel restriktioner på hur dividend kan utdelas eller påverka hur lån kan lyftas i 

framtiden, och med vilka villkor. (Scott 2003:277)  

Skuldsättningshypotesen ger antaganden om att hos företag med högre andel skulder, 

finns det en större sannolikhet att välja redovisningsmetoder som ökar företagets 

redovisade vinst (Watts & Zimmerman 1986) och är därmed ett sätt att utföra 

resultatmanipulering. (Scott 2015:447) För att minska på antaganden om att företaget 

utför resultatmanipulering, kan man ha en hypotes om att företagets styrelse godkänner 

en lägre väsentlighetsgräns och mer omfattande granskning. (Amiram et al. 2017) 

Enligt Blokdijk et al. (2003) undersökning har skuldsättningsgraden inte en signifikant 

inverkan på arbetsväsentlighet. I Palmus (2018) resultat så finns det indikationer till att 

skuldsättningsgraden har ett positivt samband med väsentlighet, med andra ord att man 

använder en högre väsentlighetsgräns för företag med högre skuldsättningsgrad. Dessa 

resultat motstrider med Amiram et al. (2017) undersökning. I Amiram et al. (2017) 

undersökning påvisades det att företagets skuldsättningsgrad är ihopkopplad med lägre 

väsentlighetsgränser. Enligt Amiram et al. (2017) är skuldsättningsgraden en faktor som 

påverkar väsentlighetsbedömningen negativt, med andra ord att ju högre skuld, desto 

lägre väsentlighetsgräns. Detta stöds med antaganden om att företag som förlitar sig 

mera på skuld, jämfört till eget kapital, har mera incentiv att utföra resultatmanipulering 

för att undvika att bryta kovenanter i låneavtal. (Amiram et al. 2017; Eilifsen et al. 

2014:84) 
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Sambandet till hur företagets skuldsättningsgrad och väsentlighet har studerats och gett 

oeniga resultat. Enligt teorin om skuldsättningshypotesen kan det anses att vara lämpligt 

att ha en lägre väsentlighetsgräns vid företag som har mera skulder.  På grund av oeniga 

resultat i tidigare forskningar om hur företagets skuldsättningsgrad påverkar 

väsentlighetsgränsen, så studeras det hur skuldsättningsgraden påverkar väsentlighet i 

Finland. 

3.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har det presenterats och diskuteras faktorer som kan påverka revisorns 

väsentlighetsbedömning. Faktorerna har granskats från tre olika synvinklar; 

revisionssammanslutning, revisorn och kunden.  

Revisionssammanslutningarnas storlek och struktur kan ha ett inflytande på revisorns 

väsentlighetsbedömning. Revisionssammanslutningarna ger olika riktlinjer över hur 

väsentlighetsbedömningen ska göras och de har olika system samt processer för att 

komma fram till bedömningen. Detta har att göra med att revisionssammanslutningarna 

har byggt åt sig egna konkurrensfördelar och sätt att differentiera sig. 

Revisionskvaliteten är olika hos revisionssammanslutningarna och detta reflekterar till 

hur väsentlighetsbedömningarna görs.  

Revisorns erfarenhet har bevisats att ha en inflytande på hur väsentlighetsbedömningen 

görs. Då väsentlighetsbedömningen blir svårare, har erfarenhet mera betydelse. 

Revisionssammanslutningens guider och riktlinjer kan hjälpa oerfarna revisorer till 

beslut över väsentlighetsbedömningar, men eftersom det är i slutändan revisorns 

professionella bedömning som väsentligheten är beroende över, så har mera erfarna 

revisorer en fördel i dessa. Revisorns kön har inte påvisats att ha en signifikant betydelse 

på väsentlighetsbedömningar.  

Skuldsättningsgraden hos kunden har gett oeniga resultat om hur det påverkar 

väsentlighetsbedömningen. Tidigare forskningarnas resultat över att hur kundens 

skuldsättningsgrad påverkar väsentligheten motstrider varandra.  

Efter att ha byggt upp det teoretiska ramverket och presentat tidigare forskning gällande 

ämnet, går nästa kapitel ut på att presentera forskningsfrågan och datamaterialet. 

Modellen för forskningen och variablerna som används i denna modell gås också genom.  
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4 FORSKNINGSFRÅGA 

Efter det tredje kapitlet har man en överblick över faktorer som påverkar revisorns 

väsentlighetsbedömning utgående från tidigare forskning och litteratur. I detta kapitel 

diskuteras forskningen som görs i denna avhandling. Först diskuteras forskningsfrågan 

och syftet för avhandlingen. Till näst presenteras datamaterialet som används i 

forskningen och en redogörelse av avgränsningar som finns i forskningen. En 

redogörelse över processen för databearbetningen presenteras också.  

Sedan presenteras forskningsmodellerna och en motivering till vald forskningsmetod. 

Variablerna i forskningsmodellerna presenteras och diskuteras skilt för sig.  

4.1 Allmänt om forskningsfrågan 

Väsentlighet är ett grundläggande begrepp inom revision som kan anses vara lite av en 

grå zon, där det inte finns raka riktlinjer till vad är rätt och vad är fel. Ett av målen med 

att tillämpa korrekt väsentlighetsnivå är att minska på revisionsrisken och förse god 

revisionskvalitet inom rimliga kostnader. På grund av att riktlinjer kan vara otydliga vid 

verkliga beslut och väsentlighet kan anses vara lite av en grå zon, kan forskning över hur 

väsentlighetsbedömningar faktiskt görs ge bättre bild över revisionsprocessen. (Blokdijk 

et al. 2003) 

Det finns existerande litteratur kring faktorer som påverkar väsentlighetsbedömningen, 

som ger indikationer till vilka är signifikanta faktorer som tas i beaktande vid 

revisionsprocessen. Få av forskningar har dock gjorts ur rent objektiv synvinkel, utan 

kvalitativa metoder.  

Primära forskningssyftet i denna undersökning är att se vilka faktorer påverkar 

signifikant på väsentlighetsbedömningar kring företag av allmänt intresse i Finland. Av 

speciellt intresse är att även se hur skuldsättningsgraden påverkar 

väsentlighetsbedömningen, eftersom forskningsresultat gällande denna faktor har varit 

inkonsekventa. (Blokdijk et al. 2003; Amiram et al. 2017; Palmu 2018) Med resultat från 

denna undersökning fylls en lucka i existerande litteratur om vilka faktorer påverkar 

revisorns väsentlighetsbedömning i Finland med en metod som är fullt objektiv och har 

en observationsmängd som kan anses att ge tillförlitliga resultat.  
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4.2 Datamaterial och avgränsningar 

Datat över bokslutsinformationen till avhandlingen har samlats från Bureau van Dijks 

databas Orbis. Databasen innehåller bokslutsinformation för över 300 miljoner företag 

runtom i världen.  All information för avhandlingens syfte finns inte i Orbis, utan övrigt 

material har samlats in manuellt från företagens bokslut. Datat som samlats från 

företagens bokslut manuellt var revisorns kön och väsentlighetsgränsen som använts för 

bokslutet. Information gällande referensvärdet som använts för att fastställa 

väsentligheten, procenten som använts samt ifall revisorn gav ytterligare förklaring över 

väsentligheten utöver det normala samlades också in. Företagens industrin samlades in 

manuellt från Kauppalehti. (Kauppalehti 2019) 

Tabell 2 presenterar en sammanfattning över datainsamlingen och diskuteras till näst 

mera utgående.  

Tabell 2 Sammanfattning av observationer 

Stegen för att få totala samplet Observationer 

Börslistade företag reviderat av PwC under åren  
2016–2018 

115 

Exkluderat finansiella institutioner 110 

Exkluderat företag som saknar bokslutsinformation  
eller informationen gällande väsentlighet 

105 

Exkluderat fall där både man och kvinna som revisor 98 

Exkluderat extremvärden för resultatens reliabilitet 92 

Slutliga samplet 92 observationer  

 

Bokslutsdata samlades för räkenskapsperioderna 1.1.2016-31.12.2016, 1.1.2017-

31.12.2017 och 1.1.2018-31.12.2018. Vid avhandlingens tidpunkt hade alla företagen 

publicerat reviderade bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2018-31.12.2018. Bara ett 

företag hade sin räkenskapsperiod under en annan datumperiod. Tidigare tidsperiod har 

inte valts för undersökningen, eftersom PwC började publicera väsentligheten som 

använts under revisionen först under revision av räkenskapsperioder 1.1.2016-

31.12.2016.  
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Samplet innehåller endast börslistade företag som är reviderade av PwC. Under åren 

2016–2018 har PwC reviderat 48 olika börslistade företag, varav 25 av dessa företag har 

reviderats av PwC under hela utvalda tidsperioden. Övriga företag har bytt revisor från 

eller till PwC under denna tidsperiod. Med hjälp av kvalitativa undersökningsmetoder 

skulle man dock kunna få reda på en mer djupgående förståelse om hur 

revisionssammanslutningarna i Finland skiljer sig med väsentlighetsbedömningar.  

Andra exkluderingar finns också. Finansiella institutioner har exkluderats från samplet 

för jämförelsens skull, eftersom regleringarna för finansiella institutioner skiljer sig från 

börslistade aktiebolag. Bolagen Componenta Oyj och Biohit Oyj har även avgränsats ur 

materialet på grund av deras extremvärden, för att få så rättvisande resultat som möjligt 

i analyserna. Observationer där det inte finns information om använd väsentlighet under 

revisionen i revisionsberättelsen har exkluderats, eftersom dessa observationer inte 

skulle stöda avhandlingens syfte. Till slut exkluderades observationer där både en man 

och en kvinna var huvudansvariga revisorer, för att undersöka skillnaderna mellan 

kvinnliga och manliga revisorer. Det slutliga samplet är 92 observationer.  

Faktorer som påverkar revisorns väsentlighetsbedömning diskuterades brett i kapitel 

tre. I tillägg till faktorer gällande revisionssammanslutning, finns det några andra 

diskuterade faktorer som avgränsas från forskningsmodellen. För det första avgränsas 

faktorn revisorns erfarenhet på grund av restriktioner i data. Revisorer som reviderar 

företag av allmänt intresse kan dock anses att vara erfarna, eftersom annars skulle de 

inte ha ansvaret i revisionsteamen.   

Kundföretagets interna kontroll är en annan faktor som avgränsas från 

forskningsmodellen. Hur väl intern kontroll företagen har, kan inte heller fås från 

kvantitativt data. I Finland finns det en kod för bolagsstyrning, som innehåller en 

samling över rekommendationer om god förvaltningssed för finska börsbolag. Koden 

gäller alla börsbolag noterade i Nasdaq Helsinki Oy. (Arvopaperimarkkinayhdistys ry, 

Hallinnointikoodi 2015) Datat som samlas för denna avhandling är från finska börsbolag 

noterade i Nasdaq Helsinki Oy. Det kan förväntas med andra ord att alla bolag följer 

denna kod och således innehar en god intern kontroll.  
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4.3 Databearbetning och analysstrategi 

Efter att ha samlat in all data till Excel, kontrolleras det ännu att datamaterialet är i 

samma valuta och att alla talen från boksluten presenteras som €t. Detta gjordes för att 

ha kontroll över att det inte blir felaktiga värden när man beräknar procentuella andelar. 

Problemet med sekundärdata och omarbetning kan vara att det sker misstag i 

dokumenteringen, så det utförs även några stickprov mellan insamlade materialet i 

Exceln och företagens officiella bokslut. Inga problem hittades. Till näst importerades 

datamaterialet till statistiska analysprogrammet IBM SPSS Statistics 26, där variablerna 

granskas mera utförligt genom deskriptiv analys. Som diskuterat tidigare identifierades 

det par företag med extremvärden, som exkluderades från datamaterialet. Detta gjordes 

för att öka reliabiliteten på resultaten. Variablerna inom industri kodades till sina egna 

dummyvariabler i SPSS.   

4.4 Forskningsmetod 

Forskningen i denna avhandling över vilka faktorer påverkar revisorns 

väsentlighetsbedömning görs som en kvantitativ undersökning. Flera tidigare 

undersökningar har gjorts inom revision gällande väsentlighetsbedömningar. Dessa 

studier har oftast gjorts med hjälp av enkätundersökning eller caseundersökning som 

forskningsmetod (bl.a. Blokdijk et al. 2003, Emby & Pecchiari 2013, Estes & Reames 

1988). Denna undersökning har mera objektiv syn på datamaterialet, eftersom datat 

samlas från databaser och publicerade revisionsberättelser. Metoden som används för 

denna kvantitativa undersökning är linjär regressionsanalys. I regressionsanalys 

inkluderas en beroende variabel och flera oberoende variabler. (Ghauri & Grønhaug 

2010:177) Syftet med regressionsanalys är att förutse hur oberoende variablerna 

tillsammans påverkar den beroende variabeln. (Hair et al. 2019:265) 

Eftersom väsentligheten som använts under revisionen har först nyligen börjat 

publicerats i revisionsberättelserna, finns det inte än en fastställd forskningsmodell.  

Denna avhandling följer forskningsmodellen som Amiram et al. (2017) har i sin 

undersökning. Vissa variabler har eliminerats ur modellen i fråga. Det finns flera orsaker 

till detta. För det första, finns inte all information för dessa variabler tillgängliga. För det 

andra, är datasamplet i denna avhandling mindre än i Amiram et al. (2017) artikeln, 

vilket ger motiveringar till att ha mindre kontrollvariabler. För det tredje, har vi som 

intresse i denna avhandling att inkludera kontrollvariabler, som inte varit primär fokus 

i Amiram et al. (2017) artikeln.  
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Forskningsmodellen ser ut som följande: 

VÄSENTLIGHET = β0 + β1 * SKULD + β2 * KÖN + β3 * STORLEK + β4 * ROA 

+ β5 * DOTTERBOLAG + β6 * RESULTAT + β7 * KUNDFORDRINGAR + β8 * 

CR + β9 * INDUSTRI_DUMMY           

För att utföra tilläggsanalys och mera följa Amiram et al. (2017) artikeln, undersöks även 

följande modell: 

VÄSENTLIGHET = β0 + β1 *SKULD+ β2 * KÖN + β3 * STORLEK + β4 * ROA + 

β5 * DOTTERBOLAG + β6 * RESULTAT + β7 * KUNDFORDRINGAR + β8 * CR 

+ β9 * INDUSTRI_DUMMY                                                        

Den andra modellen är samma som den första, utom att oberoende variabeln är 

annorlunda. Där är  SKULD anpassade värdet (eng. fitted value) från en första-stadiets 

regression. För att skapa detta värde, utförs följande modell och en ny variabel skapas 

med linjär regressionsanalys: 

SKULD = β0 + β1 * LAG SKULD + β2 * STORLEK + β3 * IMMATERIELLA+ β4 

* INVENTARIE + β5 * AVSKRIVNINGAR + β6 * R&D + β7 * OI  

             

Orsaken för två olika oberoende variabler samt modellen och dess variabler ovan 

diskuteras utförligare i kapitel 4.6.  

 

4.5 Variabler 

Primära forskningsmodellens variabler sammanfattas i tabell 3 och diskuteras till näst. 
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Tabell 3 Variabler 

 

 

Förkortning Variabel Definition 

Beroende variabel 

VÄSENTLIGHET 

 

VÄSENTLIGHET   

 

Väsentligheten är beräknad som 

den använda monetära 

väsentligheten / totala tillgångar 

Oberoende variabel 

SKULD eller SKULD 

 

SKULDSÄTTNING 

 

Skuldsättningen är beräknad som 

totala skulder dividerat med totala 

tillgångar. Den andra oberoende 

variabeln har beskrivits i kapitel 

4.5 och tabell 4 

Kontrollvariabler 

KÖN 

 

KÖN 

 

Dummyvariabel, kodad 1 ifall 

företaget har haft en kvinnlig 

revisor och 0 ifall företaget har haft 

en manlig revisor 

STORLEK STORLEK Den naturliga logaritmen av totala 

tillgångar  

DOTTERBOLAG DOTTERBOLAG Den naturliga logaritmen av antal 

dotterbolag 

ROA % ROA % Företagets avkastning på totalt 

kapital, beräknat på basis av 

resultat före skatt i % 

RESULTAT RESULTAT Dummyvariabel, kodad 1 ifall 

företaget har gjort förlust och 0 

ifall företaget har gjort vinst under 

räkenskapsperioden 

KUNDFORD KUNDFORDRINGAR Kundfordringarna dividerat med 

totala tillgångar 
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fortsättning på tabell 3 

 

 

4.5.1 Beroende variabel 

I denna undersökning är beroende variabeln väsentlighet (VÄSENTLIGHET). 

Väsentlighet i den linjära regressionen är den rapporterade monetära värdet dividerat 

med totala tillgångar. Den rapporterade monetära väsentlighetsgränsen som tagits från 

revisionsberättelserna är räknat som en procentandel av ett referensvärde, som revisorn 

har valt. Revisorn rapporterar båda. Investeraren och andra användaren av de finansiella 

rapporterna lägger högst antagligen mera intresse till själva väsentlighetsgränsen än 

procenten som används, så därför fokuserar man på det monetära värdet istället för 

procenten som använts i uträkningen av väsentlighet till den linjära regressionen. Man 

dividerar väsentligheten med totala tillgångar, för att ta i hänsyn till storleksskillnader 

mellan företagen. (Amiram et al. 2017) 

 

CR LIKVIDITET Current ratio talet beräknat som 

omsättningstillgångar dividerat 

med kortfristiga skulder 

KONSTJ INDUSTRI Dummyvariabel, kodad 1 ifall 

industri = konsumtionstjänster 

KONSPR INDUSTRI Dummyvariabel, kodad 1 ifall 

industri = konsumtionsprodukter 

TEKNOLOGI INDUSTRI Dummyvariabel, kodad 1 ifall 

industri = teknologi 

INDUSTRIELLA INDUSTRI Dummyvariabel, kodad 1 ifall 

industri = industriella produkter 

och tjänster 

ÖVRIGA INDUSTRI Dummyvariabel, kodad 1 ifall 

industri = övriga industrier 
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4.5.2 Oberoende variabel 

Tidigare undersökningar har visat inkonsekventa resultat över hur företagets 

skuldsättningsgrad påverkar revisorns väsentlighetsbedömning. (Blokdijk et al. 2003; 

Amiram et al. 2017; Palmu 2018) Som oberoende variabel i denna undersökning är 

företagets skuldsättningsgrad (SKULD). Skuldsättningsgraden är beräknad som totala 

skulder dividerat med totala tillgångar. (Blokdijk et al. 2003; Amiram et al. 2017; Palmu 

2018) 

4.5.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabeln som undersöker hur revisorns egenskaper påverkar 

väsentlighetsbedömningen är i denna avhandling endast revisorns kön (KÖN). Tidigare 

undersökning (Abdolmohammandi & Wright 1987; Krogstad, Ettenson & Shanteau 

1984; Iskandar & Iselin 1999; Estes & Reames 1988; Cahan & Sun 2015) har bevisat att 

revisorns erfarenhet påverkar signifikant på väsentlighetsbedömningar och 

revisionskvalitet. Eftersom data på revisorns erfarenhet inte är tillgänglig, kan denna 

faktor inte inkluderas i forskningmodellen. Man kan dock anta att endast revisorer med 

hög erfarenhet reviderar börslistade företag och revisorer till dessa företagens 

revisionsteam har valts noggrant, så skulle denna variabel i denna avhandling inte ge 

signifikanta resultat. Signifikanta resultat skulle inte uppstå, eftersom skillnader hos 

revisorerna skulle inte hittas ur samplet.   

Revisorns kön är i denna undersökning en dummyvariabel. Dummyvariabeln tar värdet 

1 ifall huvudansvariga revisorn har varit en kvinna och värdet 0 ifall huvudansvariga 

revisorn har varit en man. Tidigare undersökningar har inte visat signifikanta skillnader 

i frågan påverkar revisorns kön väsentlighetsbedömningar. (Estes & Reames 1988; 

Breesch & Branson 2009; Cahan & Sun 2015; Palmu 2018) Palmu (2018) undersökte 

med samma datamaterial som i denna undersökning, men för endast ett års data. Denna 

undersökning har datamaterial för tre år, så skillnader kan uppstå jämfört till den 

tidigare undersökningen som Palmu (2018) gjort.  

Tidigare forskning och teori har bevisat att kundens komplexitet påverkar revisorns 

väsentlighetsbedömning. (Blokdijk et al. 2003; Choudhary et al. 2017) För att ta detta i 

hänsyn har två kontrollvariabler relaterade till denna faktor inkluderats i 

forskningmodellen, företagets storlek (STORLEK) och antalet av dotterbolag 

(DOTTERBOLAG). Företagets storlek är beräknat som den naturliga logaritmen av 

företagets totala tillgångar. Variabeln dotterbolag är den naturliga logaritmen av antalet 
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dotterbolag. Företagets storlek och komplexitet kan anses påverka väsentlighetsgränsen. 

(Blokdijk et al. 2003; Choudhary et al. 2017; Palmu 2018)  

När företaget är större så blir transaktionerna och omgivningen mera komplexa och 

därmed bör väsentlighetsgränsen sänkas. Ifall väsentlighetsgränsen räknas rakt på basis 

av storleken, så blir gränsen högre ju större företaget är. Tidigare undersökning har dock 

diskuterat att sambandet mellan arbetsväsentlighet och kundstorleken är icke-linjär, det 

vill säga att arbetsväsentligheten inte stiger linjärt med kundstorleken. (Blokdijk et al. 

2003; Elliott 1983) Antalet dotterbolag anses påverka komplexiteten, eftersom kundens 

affärsverksamhet då kan anses vara mera komplex med till exempel dotterbolag 

utomlands och kan bedriva verksamhet i annorlunda marknader. Detta ökar på 

revisionsrisken. (Eilifsen et al. 2014:84) På grund av dessa faktorer så antas det att 

komplexiteten påverkar väsentligheten negativt, det vill säga att väsentlighetsgränsen 

sänks för att orsaka mer omfattande granskning.  

För att inkludera en variabel som reflekterar företagets prestation, har företagets 

avkastning på totalt kapital (ROA) inkluderats som variabel. Företagets avkastning på 

totalt kapital har beräknats på basis av företagets resultat före skatt, det vill säga man 

har räknat avkastningen som resultat före skatt dividerat med totala tillgångar. (Amiram 

et al. 2017; Blokdijk et al. 2003; Palmu 2018) Baserat på tidigare undersökning, 

förväntas det att ROA påverkar väsentlighetsgränsen positivt.  

Företagets resultat anses att påverka valet av referensvärde och väsentlighetsgränsen. 

En lägre väsentlighet sätts ofta för företag med små inkomster eller förlust, eftersom det 

kan finnas en högre risk för resultatmanipulering. (Blokdijk et al. 2003; Choudhary et 

al. 2017) Det kan också vara en indikation på hur väl företaget presterar och det kan 

innehålla risker. På grund av detta har man som kontrollvariabel företagets resultat, som 

representerar som en kontrollfaktor för revisionsrisk. Kontrollvariabeln resultat 

(RESULTAT) är en dummy variabel som antar värdet 1 ifall företaget har gjort förlust 

och värdet 0 ifall företaget har gjort vinst. (Amiram et al. 2017) 

Andra variabler som fungerar som faktorer relaterade till revisionsrisk är 

kundfordringar (KUNDFORD) och nyckeltalet current ratio (CR), som representerar 

likviditeten för kortfristiga skulder. Kundfordringar beräknas som kundfordringar 

dividerat med totala tillgångar. Current ratio räknas som omsättningstillgångar dividerat 

med kortfristiga skulder. (Amiram et al. 2017) Höga kundfordringar antas att resultera 

till ökad revisionrisk, vilket reflekterar till lägre väsentlighetsgräns. Ju högre current 
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ratio tal företaget har, desto bättre kan företaget klara av sina kortfristiga skulder. Detta 

betyder att en högre current ratio kan reflekteras till högre väsentlighetsgräns, eftersom 

risken är mindre.  

Till sist har kontrollvariabeln industrin (INDUSTRI) inkluderats i forskningmodellen, 

för att kontrollera effekterna av olika industrier. (Amiram et al. 2017) Detta inkluderas 

till forskningmodellen eftersom industrin företaget agerar i kan ha olika riskeffekter, 

som revisorn tar i hänsyn till. Variabeln industri har delats till fem olika 

dummyvariabler. Dummyvariabeln har värdet 1 ifall företaget i fråga hör till industrin 

och värdet 0 ifall företaget i fråga tillhör en annan industri. De fem olika kategorierna är: 

konsumtionstjänster (KONSTJ), konsumtionsprodukter (KONSPR), teknologi 

(TEKNOLOGI), industriella produkter och tjänster (INDUSTRIELLA) och övriga 

industrier (ÖVRIGA). Till kategorin övriga industrier hör företag som agerar i 

industrierna finansbranschen, hälso- och läkemedel, olja och gas och basindustri.  

4.6 Tilläggsanalys 

För att göra en ytterligare analys över skuldsättningsgradens påverkan på revisorns 

väsentlighetsbedömning, görs det en tilläggsanalys som följer forskningsmetoden i 

Amiram et al. (2017) artikeln. Tilläggsanalysen görs för att se ifall de olika resultaten för 

faktorn skuldsättning i de tidigare forskningar beror på olikheter för variabeln 

skuldsättning.  

Amiram et al. (2017) lyfter fram i sin artikel att det kan existera kausalitet mellan 

skuldsättning och väsentlighetsgränsen, det vill säga att skuldsättning påverkar 

väsentlighetsgränsen och också vice versa. När väsentlighetsgränserna publiceras i 

revisionsberättelserna kan problem uppstå hur kvaliteten av finansiella rapporterna 

upplevs enligt intressenterna och användarna av de finansiella rapporterna. 

Intressenterna kan uppleva att väsentlighetsgränserna som publiceras i 

revisionsberättelserna kan vara ett tecken på kvaliteten för de finansiella rapporterna, 

på inneboende risken i företaget eller kvaliteten på företagets interna kontroll. (Amiram 

et al. 2017)  

På grund av denna diskussion så anser Amiram et al. (2017) att publicerade 

väsentlighetsgränser kan påverka företagets skuldsättningsgrad. Så fastän primära 

fokuset är att se hur skuldsättningsgraden påverkar revisorns väsentlighetsbedömning, 

måste man även ta i hänsyn till denna kausalitet. Därför utför man en första-stadiets 

regressionmodell för skuldsättning, som är en funktion av föregående årets 
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skuldsättning och andra exogena, oberoende variabler. Orsaken att man använder 

föregående årets skuldsättning är att det har en signifikant betydelse på nuvarande 

skuldsättning. (Amiram et al. 2017) Det är även enligt Amiram et al. (2017) ett oberoende 

mått som reflekterar faktorer över hur kvaliteten på finansiella rapporterna påverkar 

skuldsättningsbeslut.  

Tidigare forskningar har endast haft variabeln skuldsättning beräknat som totala skulder 

dividerat med totala tillgångar i sina undersökningar. I denna avhandlings undersökning 

görs det två linjära regressioner med de två olika oberoende variabler för skuldsättning. 

Detta görs för att se skillnader mellan resultaten och att se ifall konstruktionen av 

oberoende variabeln skuldsättning har påverkat de olika resultaten i de tidigare 

forskningarna.  

För att göra detta, skapas det en ny variabel för skuldsättning genom en första-stadiets 

regression i SPSS.  Här så har man också en beroende variabel samt oberoende variabler. 

Det anpassade värdet från en första-stadiets regression skapas med följande modell: 

SKULD = β0 + β1 * LAG SKULD + β2 * STORLEK + β3 * IMMATERIELLA+ β4 * 

INVENTARIE + β5 * AVSKRIVNINGAR + β6 * R&D + β7 * OI  

Efter att man har gjort regressionen, skapas en ny variabel för skuldsättning, SKULD, i 

SPSS. På samma sätt som för de andra variabler, har varje observation i samplet ett eget 

värde i denna variabel och värden skiljer från värden i variabeln SKULD (skuldsättning). 

Variabeln SKULD används istället för normala SKULD-variabeln (skuldsättning) vid 

tilläggsanalysens linjära regression. 

Variablerna som används i modellen ovan sammanfattas i tabell 4 och diskuteras till 

näst. 
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Tabell 4 Variabler i anpassat värde av skuldsättning 

 

 

 

 

Förkortning Variabel Definition 

Beroende variabel 

SKULD 

 

SKULDSÄTTNING   

 

Beräknat som totala skulder 

dividerat med totala tillgångar 

Oberoende variabel 

LAG SKULD 

 

FÖREGÅENDE ÅRETS 

SKULDSÄTTNING 

 

Beräknat som föregående årets 

totala skulder dividerat med 

föregående årets totala tillgångar 

 

STORLEK STORLEK Den naturliga logaritmen av 

totala tillgångar 

IMMATERIELLA IMMATERIELLA 

TILLGÅNGAR 

Beräknat som totala immateriella 

tillgångar dividerat med  totala 

tillgångar 

INVENTARIE INVENTARIE Beräknat som summan av 

inventarie och materiella 

anläggningstillgångar dividerat 

med totala tillgångar 

AVSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR Räkenskapsperiodens 

avskrivningar dividerat med 

totala tillgångar 

R&D FORSKNINGS- OCH 

UTVECKLINGSKOSTNADER 

Beräknat som forsknings- och 

utvecklingskostnader dividerat 

med försäljning 

OI RÖRELSERESULTAT Beräknat som rörelseresultat 

dividerat med totala tillgångar 
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4.6.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i första-stadiets regression i tilläggsanalysen för skuldsättning 

är skuld (SKULD). Variabeln är beräknad som totala skulder dividerat med totala 

tillgångar. (Amiram et al. 2017) 

4.6.2 Oberoende variabler 

Första oberoende variabeln är föregående årets skuldsättning (LAG SKULD). Variabeln 

är beräknad på samma sätt som beroende variabel, det vill säga totala skulder dividerat 

med totala tillgångar. Ifall beroende variabeln är från året 2018, är föregående årets 

skuldsättning räknat från året 2017 och så vidare. Storlek (STORLEK) är naturliga 

logaritmen av totala tillgångar. (Amiram et al. 2017) 

Immateriella tillgångar (IMMATERIELLA) är totala immateriella tillgångar dividerat 

med totala tillgångar. Variabeln inventarie (INVENTARIE) är summan av inventarie och 

materiella anläggningstillgångar dividerat med totala tillgångar. Dessa variabler är med 

i modellen för att reflektera möjligheten att företag som har mindre säkerheter väljer 

högre nivåer av skuld för att minimera ledningens användning av extra förmåner. 

(Amiram et al. 2017) 

Avskrivningar (AVSKRIVNINGAR) är räkenskapsperiodens avskrivningar dividerat 

med totala tillgångar. Forsknings- och utvecklingskostnader (R&D) är forsknings- och 

utvecklingskostnaderna dividerade med försäljning. Till sist är variabeln rörelseresultat 

(OI) beräknat som rörelseresultat dividerat med totala tillgångar, för att representera 

företagets prestation. (Amiram et al. 2017) 
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5 DESKRIPTIV STATISTIK 

I detta kapitel presenteras deskriptiv statistik över samplet. Först presenteras kort en 

sammanfattning från revisionsberättelserna och sedan deskriptiv statistik för 

variablerna i den linjära regressionen. I slutet av kapitlet presenteras en 

korrelationsanalys. 

5.1 Statistik från revisionsberättelserna 

Datat över vilken väsentlighet som använts under revisionen, som är den beroende 

variabeln i forskningen, samlades manuellt ur revisionsberättelserna. I tillägg till att det 

monetära värdet för väsentlighet samlades, så samlades även information över vilken 

bokslutspost har fungerat som referensvärde för väsentlighetsgränsen och vilken 

procent som använts av referensvärdet. I denna statistik har exkluderade observationer 

räknats med, utom dem som inte har kommunicerat väsentligheten som använts under 

revisionen i revisionsberättelsen. Figur 2 presenterar statistik över använda 

referensvärden i avhandlingens observationer.  

Figur 2 Använda referensvärden i observationerna 

 

Referensvärdet som användes mest var företagets omsättning, 40% av observationerna 

hade omsättning som referensvärde. I 27% av fallen användes det resultat före skatt, 4% 

balansomslutning och 4% rörelsevinst. I 25% av fallen använde revisorn en kombination 

av bokslutsposter för att räkna ut väsentlighetsgränsen. En kombination av poster var 

att man till exempel hade kombinerat omsättning, resultat före skatt och 

balansomslutning, för att komma fram till väsentlighetsgränsen. I flesta fallen 
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kommunicerades det inte procentandelen av dessa poster vid en kombination, men det 

hade getts en tilläggsförklaring i motiveringen av vald väsentlighet.  

För att jämföra resultat, granskar man valet av referensvärde från Financial Reporting 

Councils (2017) rapport i Storbritannien. Val av referensvärde skiljer sig mellan Finland 

och Storbritannien. Enligt Financial Reporting Councils (2017) rapport så hade revisorer 

vid revision av FTSE 350 företag under åren 2015–2017 valt mest bokslutsposten 

resultat före skatt (antingen det normala talet eller justerade talet). 

Balansomslutningsposter hade valts även under stora delen av fallen. Omsättning i 

andra hand var vald som referensvärde endast under cirka 5% av fallen. (Financial 

Reporting Council 2017)  

Procentuella andelen som användes av referensvärdet omsättning var mellan 0,25%-1%. 

Ifall företagets resultat hade varierat mycket under föregående åren, valdes det en lägre 

procent. Procentuella andelen som användes av referensvärdet resultat före skatt var i 

alla, utom ett av fallen, 5%. 5% användes också när referensvärdet var rörelsevinst. Ifall 

balansomslutning var som referensvärde, var procentuella andelen mellan 0,26–0,70%.  

För att djupare analysera de nya publiceringarna av väsentlighet i revisionsberättelserna, 

lästes det genom motiveringarna för valet av väsentlighet. Som man kan läsa ur Wärtsila 

Oyj utdrag från revisionsberättelse i kapitel 2.3, är förklaringen inte så informativ. Denna 

förklaring kan anses att vara normförklaringen och allt utöver detta är extra information. 

Utav 39 av 110 observationer hade revisorn gett tilläggsförklaring över motiveringen till 

vald väsentlighet.  

Oftast hade man i förklaringen poängterat att valet av väsentlighet hade att göra med att 

företaget har haft volatilt resultat eller att företaget har gjort förlust. Varför 

bokslutsposten omsättning har valts oftast som referensvärde och skillnader mellan 

Finland och Storbritannien uppstår, kan ses från förklaringen av val för väsentlighet. 

Största orsakerna varför omsättning nämligen har valts har varit att företagets resultat 

har varit volatil under åren och omsättningen stabil. Det även motiverades att 

användarna av boksluten ser omsättning som en av de intressanta bokslutsposterna. 
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5.2 Deskriptiv statistik för undersökningens variabler 

Tabellerna i detta underkapitel presenterar deskriptiv statistik för regressionen. Detta 

görs för att på ett informativt sätt presentera variablerna till läsaren, innan man går in 

på resultaten för regressionerna. Deskriptiv statistik kommer att visas enligt revisorkön 

för variablerna och hur väsentligheten skiljer sig mellan industrierna. Deskriptiv statistik 

kommer även att presenteras för hela samplet.  

Som primära intresse i denna undersökning är att se vilka faktorer påverkar revisorns 

väsentlighetsbedömning. Därför är det av intresse att se hur väsentlighetsgränserna sätts 

för industrierna och se ifall skillnader finns mellan industrierna. Deskriptiva statistiken 

mellan könen jämfört till totala samplet är av intresse, eftersom med ett tre års sampel 

från observationer rakt från revisionsberättelser i Finland kan ge ny information kring 

könsskillnader i väsentlighetsbedömningar.  

I tabellerna presenteras antalet observationer (N), lägsta värdet av observationerna 

(minimum), högsta värdet av observationerna (maximum), variabelns medelvärde och 

variabelns standardavvikelse. Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket 

observationerna i genomsnitt avviker från medelvärdet. En hög standardavvikelse tyder 

på att observationerna i genomsnitt är mera spridda från medelvärdet, medan låg 

standardavvikelse tyder på att observationerna i genomsnitt ligger nära medelvärdet.  

Deskriptiv statistik för man, kvinna och totala samplet presenteras i tabell 5.  

Tabell 5 Deskriptiv statistik, kön och totala samplet 
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I tabell 5 ser man att totala observationer är 92, varav 13 av dem har haft kvinnlig revisor 

och 79 av dem manlig revisor. Om man observerar variabeln väsentlighet, så har 

kvinnliga revisorer haft i genomsnitt högre väsentlighet än manliga revisorer 

(medelvärdet 0,81% jfr 0,7%). Detta överstiger även totala samplets medelvärde (0,72%). 

Manliga revisorer har däremot reviderat företag med de lägsta väsentlighetsgränser, 

minimum 0,18%. Standardavvikelsen för statistiken över väsentligheten är högre hos 

kvinnliga revisorer än hos män, vilket betyder högre spridning av variation av 

väsentlighetsgränserna för kvinnor.  

Medelvärden på skuldsättningsgraden (SKULD), storleken (STORLEK) och 

kundfordringarna (KUNDFORD) hos företagsobservationerna är lika hos kvinnliga och 

manliga revisorer samt nära totala samplens medelvärde. Det kan således inte ses 

avsevärda skillnader hos kvinnliga och manliga revisorer i variablerna skuld, storlek och 

kundfordringar. Däremot finns det små skillnader i variabeln avkastning på totalt kapital 

ROA. Kvinnliga revisorer har i genomsnitt reviderat företag med högre avkastning på 

totalt kapital, det vill säga bättre presterande företag.  

Små skillnader finns även vid variabeln dotterbolag (DOTTERBOLAG). Det verkar som 

att i genomsnitt har företag med högre antal dotterbolag en manlig revisor, istället för 

kvinnlig revisor. Detta kan tyda på att manliga revisorer reviderar mer komplexa företag. 

Å andra sidan är medelvärdet högre i variabeln likviditet (CR) vid manliga revisorer än 

kvinnliga revisorer, vilket tyder på att manliga revisorer reviderade företag med bättre 

skuldbetalningsförmåga.  

Skillnader mellan manliga och kvinnliga revisorer kan identifieras, men eftersom 

sampelstorleken på kvinnliga revisorer är signifikant mycket mindre än på manliga 

revisorer, dras det inga slutsatser. 

I tabell 6 kan man se skillnader i använd väsentlighet mellan alla industrier. 
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Tabell 6    Deskriptiv statistik, industri 

 

 Industrierna i kategorin övriga är presenterade skilt för sig, för att se noggrannare på 

skillnaderna. Det högsta medelvärdet i väsentlighet finns i industrin hälsovård (1,14%), 

vilket tyder på att inom denna industri används det högre väsentlighetsgränser än i 

andra industrier. Andra industrier där det används höga väsentlighetsgränser är inom 

industrierna konsumtionsprodukter (0,79%) industriella produkter (0,73%) och tjänster 

samt teknologi (0,69%). Att det i genomsnitt används högre väsentlighetsgränser hos 

företag inom industrierna hälsovård och teknologi jämfört till de andra industrier är 

överraskande, eftersom i dessa industrier tenderar det att finnas mera immateriella 

tillgångar, som är svårare att värdera än materiella. Lägsta väsentlighetsgränserna i 

medelvärde används i basindustrin (0,42%). 

5.3 Korrelationsanalys 

Före resultaten presenteras och diskuteras, gör man en analys över korrelationen mellan 

variablerna i undersökningen. I denna undersökning har man använt Pearsons 

korrelationstest, för att se sambandet mellan variablerna.  Detta görs för att identifiera 

ifall det finns multikollinearitet mellan variablerna. I en undersökning är det idealt att 

de oberoende variablerna har ett samband med beroende variabeln, men att de 

oberoende variablerna inte har ett samband med varandra. Ett högt samband mellan de 

oberoende variablerna, det vill säga multikollinearitet, kan leda till att resultaten över 

sambanden till beroende variabeln kan tolkas fel. Ifall det existerar ett högt samband 

mellan de oberoende variablerna, så kan det vara bra att exkludera en av variablerna så 

att resultaten på regressionsresultaten är mer pålitliga. (Hair et al. 2019:311, 317)  
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Resultat från korrelationstestet kan tolkas som följande. Ett resultat på 0 tyder på att 

inget samband mellan variablerna existerar. Ett resultat på +1 tyder på ett perfekt 

positivt samband och ett resultat på -1 ett perfekt negativt samband. (Smith 2017:91) Så 

ifall ett värde är nära +1/-1 tyder det på en hög korrelation och det kan uppstå problem 

med multikollinearitet. Det finns inga specifika definitioner på vad är gränsen till att man 

bör tolka ett samband som hög korrelation, men i denna undersökning används det 

gränsen 0,7 för betydande korrelation. (Hair et al. 2019:312) 

Korrelationen för variablerna presenteras i tabell 7.  

Tabell 7                   Korrelationsanalys                               

 

Det finns flera signifikanta samband mellan variablerna och dessa analyseras till näst. 

Värden som kan indikera till att multikollinearitet existerar, det vill säga om värdet är 

över 0.7, är med fetstil. Det finns bara ett samband med värde över 0.7 och det var mellan 

variablerna dotterbolag och storlek. På grund av detta görs det valet att exkludera 

variabeln dotterbolag från regressionsmodellen, för att få så rättvisande resultat som 

möjligt. 

ROA och likviditet (CR) har ett signifikant positivt samband till väsentlighet. Detta 

betyder att när avkastningen på totalt kapital och betalningsförmågan till skulder är 

bättre så kan man använda sig av högre väsentlighet. Detta överensstämmer med teorin 

om att företagens prestation påverkar väsentligheten och bättre presterande företag 

innehar mindre revisionsrisk, som resulterar till högre väsentlighet. ROA och likviditet 

(CR) har även med varandra ett positivt samband, vilket betyder att när avkastningen är 

större hos företaget så har företaget mera tillgångar att betala sina skulder.  
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Ett mer komplext företag kan inneha flera risker och kan därmed kräva att det använd 

sen lägre väsentlighet, för en mer omfattande granskning. Korrelationen visar att 

skuldsättning (SKULD), storlek (STORLEK) och dotterbolag (DOTTERBOLAG) har ett 

signifikant negativt samband till väsentlighet, vilket överensstämmer med påståendet. 

En negativ korrelation betyder att när det finns högre skuldsättning och mera 

dotterbolag, blir väsentligheten mindre.  Detta gäller även när företaget har större antal 

tillgångar, det vill säga är ett större företag. Variablerna dotterbolag och resultat har en 

hög korrelation med varandra som överstiger gränsen 0,7 för multikollinearitet. Därför 

bestäms det att exkludera variabeln dotterbolag när regressionsanalysen görs. 

Korrelationsanalysen tyder även på att företagets resultat (RESULTAT) har ett negativt 

samband till väsentlighet, med andra ord att ifall företaget har gjort förlust är 

väsentlighetsgränsen lägre. Detta överensstämmer även med tidigare forskning över att 

ett företag som har gjort förlust kan kräva mer omfattande granskning. Variablerna om 

olika industrikategorier och kundfordringarnas (KUNDFORD) storlek har inte heller ett 

signifikant samband till väsentlighetsgränsen.  

 I verkligheten påverkas revisorn dock av flera faktorer, enskilt och tillsammans, vid 

bedömningar över väsentlighet. Därför görs det även multipel regressionsanalys och 

bedömningar över vilka faktorer påverkar revisorns väsentlighetsbedömning görs inte 

utgående från korrelationsanalysen.  
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6 RESULTAT OCH DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras resultaten för den linjära regressionen med primära 

forskningsmodellen samt då variabeln skuldsättningsgrad tar anpassat värde som i 

Amiram et al. (2017) undersökningen. Båda linjära regressionerna presenteras skilt för 

sig, för att se ifall resultaten skiljer från varandra. 

6.1 Linjär regression 

Näst presenteras resultaten från den linjära regressionen. Efter att ha exkluderat 

variabeln dotterbolag (DOTTERBOLAG) till följd av korrelationsanalysens resultat, ser 

regressionen ut som följande:  

VÄSENTLIGHET = β0 + β1 * SKULDSÄTTNING + β2 * KÖN + β3 * STORLEK + β4 * 

ROA + β5 * RESULTAT + β6 * KUNDFORDRINGAR + β7 * LIKVIDITET + β8 * 

INDUSTRI_DUMMY 

I tabell 8 presenteras modellens förklaringsgrad och ANOVA.  

Tabell 8 Modellens förklaringsgrad 
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Förklaringsgraden beskriver hur väl variationer i de oberoende variablerna förklarar 

variationerna i beroende variabeln (VÄSENTLIGHET). En högre förklaringsgrad 

presenterar en bättre förklaring till variationer. I denna regression är förklaringsgraden 

justerade R2 0,654, det vill säga modellen förklarar 65,4% av variationen i variabeln 

väsentlighet. Detta kan tolkas som att modellen har en relativt hög förklaringsgrad på 

variationer. Det justerade R2 är inte heller för högt för att skapa oro över att modellen är 

överanpassad (eng. overfitted). Tabellen visar även resultaten för ANOVA, vilket 

förklarar hur statistiskt signifikant modellen i sin helhet är. Från tabellen kan man se att 

modellen är signifikant på 1 % signifikansnivå (0,000 < 0,01). Man kan anse att modellen 

är signifikant, på grund av att modellen är signifikant på 1% signifikansnivå samt 

förklaringsgraden är relativt hög. 

I tabell 9 presenteras en sammanfattning på resultaten för den linjära regressionen.  

Tabell 9 Linjär regression 

 

Den oberoende variabeln skuldsättning (SKULD) har ett betavärde på -0,056 som tyder 

på ett negativt samband, det vill säga om skuldsättningen är högre hos företaget så blir 

väsentligheten mindre och vice versa. Detta överensstämmer med antaganden om att då 

ett företag har en högre andel skulder, har man mera incentiv att utföra 

resultatmanipulering och ledningen kan godkänna en mer omfattande granskning, vilket 

reflekteras till lägre väsentlighetsgräns. (Watts & Zimmerman 1986; Scott 2015:447; 



52 
  

Amiram et al. 2017) Ett negativt samband överensstämmer dessutom med Amiram et al. 

(2017) undersökning om att en högre skuldsättning resulterar till lägre 

väsentlighetsgräns. Sambandet är dock inte signifikant (p-värde 0,555 > 0,05), så inga 

slutsatser om skuldsättningens påverkan på väsentlighetsbedömningar kan dras i denna 

undersökning.  

Det finns dock flera signifikanta samband i regressionstabellen. Kontrollvariabeln kön 

(KÖN) har ett signifikant samband till väsentlighet på 5% signifikansnivå (p-värde 0,036 

< 0,05). Variabeln kön är en dummyvariabel som har ett värde på 1 ifall företaget har en 

kvinnlig revisor och värdet 0 ifall företaget har en manlig revisor. Resultatet tolkas så att 

ifall värdet är 1 finns det ett positivt samband med beroende variabeln väsentlighet. Med 

andra ord betyder det att ifall företaget har en kvinnlig revisor, är väsentlighetsgränsen 

högre. Detta motstrider tidigare resultat och teorier om att kvinnor är mindre 

risktagande, det vill säga att en lägre väsentlighetsgräns sätts för företaget ifall revisorn 

är en kvinna. (Palmu 2018; Ittonen et al. 2013; Eckel & Grossman 2002) Denna 

undersökning kontribuerar därmed till existerande litteratur om att vid 

väsentlighetsbedömningar så använder kvinnor en högre väsentlighet än män i Finland. 

Resultaten bör dock tolkas med försiktighet, eftersom av datasamplet hade företag 

endast vid 14% av observationerna en kvinnlig revisor.  

Företagets storlek (STORLEK) har ett signifikant samband (p-värde 0,000 < 0,01) med 

väsentlighet. Beta-värdet är -0,764 vilket tyder på ett negativt samband, det vill säga att 

väsentligheten sänks när företagets storlek stiger. Detta överensstämmer med tidigare 

resultat om att en lägre väsentlighet ställs för större företag (Palmu 2018; Amiram et al. 

2017; Choudhary et al. 2017) och teori över att mera komplexa företag har lägre 

väsentlighetsgränser. (Blokdijk et al. 2003) 

Företag med bättre prestation kan ha en högre väsentlighetsgräns och resultaten från 

denna undersökning stöder detta påstående. Från tabellen kan man se att ROA har ett 

signifikant positivt samband (p-värde 0,000 < 0,01) med väsentlighet. Detta betyder att 

när ROA är högre så är väsentlighetsgränsen också högre. Ett bättre presterande företag 

har teoretiskt tänkt en lägre revisionsrisk och det behövs inte en lika omfattande 

granskning, vilket betyder att en högre väsentlighetsgräns kan tillämpas.   

Ett överraskande signifikant samband i denna regressionsanalys är företagets resultat 

(RESULTAT). I tabellen kan man se att företagets resultat (RESULTAT) har ett 

signifikant positivt samband med väsentlighet (p-värde 0,000 < 0,01). Resultat är en 
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dummyvariabel som tar ett värde 1 ifall företaget har gjort förlust och värdet 0 ifall 

företaget har gjort vinst. Resultaten tyder på att ifall företaget har gjort förlust, så 

väsentlighetsgränsen höjs. Resultaten är oeniga med teoretiska bakgrunden, men har 

samma resultat som i Amiram et al. (2017) undersökning. Enligt Choudhary et al. (2017) 

så lägger revisorer mera vikt på omsättning eller totala tillgångar ifall företaget har gjort 

förlust. Det kan då tänkas att revisorerna tar i beaktande mera andra bokslutsposter, 

kvalitativa faktorer och händelser och ser inte på företagets resultat svart och vitt vid 

väsentlighetsbedömningar. Så som man ser i korrelationsanalysen, så om man ser endast 

på variablerna väsentlighet och resultats samband så antyder det på negativt samband, 

det vill säga ifall företaget har gjort förlust så blir väsentlighetsgränsen mindre. Men i 

regressionsanalysen så tar man i beaktande alla andra variabler också, så då är resultatet 

samband med väsentlighet motsatt. Detta kan stödas med argumenten om att revisorn 

bör ta i beaktande flera kvantitativa och kvalitativa faktorer vid 

väsentlighetsbedömningar samt inte endast se på faktorer enskilt för sig.   

Kontrollvariablerna kundfordringar (KUNDFORD) och industrin konsumentprodukter 

(KONSPR) var nära 5% signifikansnivå. Kundfordringarna har ett p-värde på 0,084 och 

industrin konsumentprodukter p-värde 0,07. Båda variablerna har ett negativt 

betavärde (-0,129 och -0,168), det vill säga ett negativt samband med väsentlighet. Detta 

tyder på att när kundfordringarna sjunker, så höjs väsentligheten. Det överensstämmer 

med teorin över att kundfordringarna kan innehålla revisionsrisk, så när risken blir 

mindre så höjs väsentligheten. Amiram et al. (2017) resultat visar på ett positivt samband 

med väsentlighet och kundfordringar men resultatet var inte signifikant för att dra 

slutsatser. Resultaten i denna undersökning kan således tänkas att kontribuera till 

tidigare forskning om att kundfordringarna har ett negativt samband med väsentlighet, 

fastän sambandet inte är signifikant.  

Resultaten tyder även på att ifall företaget är inom konsumentproduktindustrin, så är 

väsentligheten lägre än i övriga industrier. Fastän resultaten kan tyda på ett starkare 

samband mellan väsentlighet och kundfordringar samt konsumentproduktsindustrin än 

hos de andra icke-signifikanta variabler, drar man inte några slutsatser gällande detta.  
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6.2 Linjära regressionen med skuldsättning som anpassat värde 

Till näst presenteras regressionsanalysen, där oberoende variabeln skuldsättning följer 

samma konstruktion som i Amiram et al. (2017) artikeln. Dessa två regressioner med två 

olika skuldsättningsvariabler görs, för att se ifall skillnaderna mellan de oeniga 

resultaten i tidigare forskning beror på konstruktionen av variabeln skuldsättning. Före 

regressionsanalysen gjordes, kontrollerades det för multikollinearitet med Pearsons 

korrelationstest. Inga för höga korrelationer hittades, för att förkasta en av variablerna i 

första-stadiets regression. Inga nya extremvärden hittades, som skulle leda till nya 

exkluderingar av observationer. 

Här exkluderas även kontrollvariabeln dotterbolag (DOTTERBOLAG) efter en hög 

korrelation i korrelationstestet och därmed ser regressionen ut som följande: 

VÄSENTLIGHET = β0 + β1 * SKULD + β2 * KÖN + β3 * STORLEK + β4 * ROA + β5 * 

RESULTAT + β6 * KUNDFORDRINGAR + β7 * LIKVIDITET + β8 * 

INDUSTRI_DUMMY                                                        

Modellen är därmed samma som i primära regressionsmodellen, utom att oberoende 

variabeln skuldsättning tar ett anpassat värde (AV) (SKULD). I tabell 10 presenteras 

modellens förklaringsgrad och ANOVA.  

Tabell 10 Modellens förklaringsgrad med anpassat värde 
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Förklaringsgraden justerade R2 ligger på samma nivå som i regressionen som 

presenterades först och tar ett värde på 0,653. Modellen är lika signifikant som den 

första, med 1% signifikansnivå (p-värde  0,000 < 0,01). 

Resultaten för linjära regressionen med skuldsättning som anpassat värde presenteras i 

tabell 11. 

Tabell 11 Linjär regression med anpassat värde 

 

Från själva regressionen hittas de inte nya signifikanta samband. Fastän man har gjort 

ett anpassat värde av variabeln skuldsättning (AV SKULD / SKULD) så är resultaten 

samma som i första regressionen. Beta-värdet är negativt (-0,009) vilket tyder på ett 

negativt samband med beroende variabeln väsentlighet, men är inte signifikant för att 

dra slutsatser (p-värde 0,921 > 0,05). De övriga variablerna har liknande beta-värden 



56 
  

och inga nya signifikanta samband hittas eller förkastas med den andra regressionen 

jämfört till den första regressionen. 

Med dessa två regressioner kan man ta den slutsatsen att i Finland påverkar inte 

företagets skuldsättning signifikant på revisorns väsentlighetsbedömning, så som i 

Storbritannien. (Amiram et al. 2017) 
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7 SLUTSATSER 

 I detta kapitel sammanfattas avhandlingens ämne och resultat över undersökningen. 

Dessutom ges det svar till forskningsfrågan och därmed uppfylls avhandlingens syfte. 

Avhandlingen avslutas med diskussion över begränsningar och förslag till fortsatt 

forskning ges. 

7.1 Sammanfattning och diskussion 

Revisorn har ett ansvar över att skaffa en rimlig säkerhet över att de finansiella 

rapporterna i sin helhet inte innehåller väsentliga felaktigheter och grunda sitt uttalande 

enligt det. Väsentlighet är ett grundläggande begrepp, som används både under 

planeringen och utförande av revisionen. Tillsammans med hur revisorn har bedömt 

revisionsrisken, så påverkar väsentlighetsbedömningen revisionens karaktär, tidpunkt 

och omfattning. (FAR 2005:22) 

Flera revisioner sker årligen och en av dess syfte är att ge trovärdighet över företagens 

finansiella information åt intressenter. Investeraren gör exempelvis sina 

investeringsbeslut med grund till företagets finansiella information. Felaktigheter, samt 

utelämnanden, i de finansiella rapporterna betraktas väsentliga ifall de förväntas att 

påverka de ekonomiska besluten som användaren gör med grund i de finansiella 

rapporterna. En av revisorns uppgifter är att bedöma ifall felaktigheter är väsentliga eller 

inte. (IFAC 2019, ISA 320) 

Felaktigheternas storlek, natur och övriga omständigheter varierar vid fall till fall. 

Väsentliga felaktigheter kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Revisorn bör använda 

sin professionella bedömning och skepticism under väsentlighetsbedömningar. Det 

finns olika faktorer som påverkar denna bedömning. Dessa faktorer kan delas till tre 

olika huvudgrupper; revisionssammanslutningen, revisorn och kunden. 

Tidigare forskningar har undersökt vilka faktorer påverkar väsentlighetsbedömningar ur 

olika synvinklar. Revisionssammanslutningens struktur och interna processer kan anses 

påverka revisorns beslut gällande väsentlighetsbedömningar och korrigering av 

felaktigheter. (Morris & Nichols 1988; Icerman & Hillisson 1991) Rapporter som handlar 

om interna riktlinjer hos revisionssammanslutningar gällande väsentlighet visar inte 

signifikanta skillnader mellan revisionssammanslutningar, men hur djupt felaktigheter 

analyseras kan skilja sig mellan revisionssammanslutningar. (Eilifsen & Messier 2015; 

Financial Reporting Council 2017) 
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Revisorns erfarenhet, självinsikt och andra personliga egenskaper har en betydelse vid 

väsentlighetsbedömningar (Abdolmohammandi & Wright 1987; Krogstad, Ettenson & 

Shanteau 1984; Iskandar & Iselin 1999; Estes & Reames 1988; Cahan & Sun 2015), 

speciellt vid komplexa fall (Abdolmohammandi & Wright 1987; Krogstad et al. 1984). 

Revisorns kön har inte ansetts att ha en signifikant betydelse på 

väsentlighetsbedömningar. (Estes & Reames 1988; Palmu 2018) Hur mycket ansvar 

revisorn har för sina bedömningar kan även påverka väsentlighetsbedömningar. Ifall 

revisorn sätts i en situation där man måste noggrannare argumentera för sitt beslut, 

använder man sig av mera kvalitativa faktorer och mera tid sätts till fastställningen av 

väsentligheten. (DeZoort et al. 2006) En självorsakad tidspress kan också vid sidan om 

svag ansvarsskyldighet leda till sämre kvalitet av väsentlighetsbedömning. (Bennett & 

Hatfield 2017)  

Naturligtvis så har kundfaktorerna största påverkan på revisorns 

väsentlighetsbedömning. Varje kundföretag är olika och därför görs också 

väsentlighetsbedömningar skilt för sig. Eftersom kundens komplexitet och kvalitativa 

faktorer är olika, kan inte heller riktlinjer för väsentlighetsbedömningar specifikt 

detaljeras. (Georgiades 2007) Revisorn måste skaffa sig en förståelse över företagets 

karaktär, affärsverksamhet och bransch. En relevant del av revisionen är även att 

revisorn skaffar sig en uppfattning av kundföretagets interna kontroll. (IFAC 2019, ISA 

315) De mest signifikanta kundfaktorer enligt tidigare forskningar har varit bland annat 

kundens interna kontroll, storlek, resultat och komplexitet. (Krogstad et al. 1984; Wright 

& Wright 1997; Blokdijk et al. 2003; Emby & Pecchiari 2013; Choudhary et al. 2017; 

Amiram et al. 2017) 

I denna avhandling utfördes det linjär regressionsanalys för att undersöka vilka faktorer 

påverkar revisorns väsentlighetsbedömning ur en rent objektiv och kvantitativ 

synvinkel. Denna avhandling kontribuerar med signifikanta resultat om att företagets 

storlek, avkastning på totalt kapital och resultat samt revisorns kön påverkar revisorns 

väsentlighetsbedömning. Undersökningens resultat om att företagets storlek, avkastning 

på totalt kapital och resultat påverkar väsentlighetsbedömningar överensstämmer med 

tidigare forskning. (Blokdijk et al. 2003; Choudhary et al. 2017; Amiram et al. 2017; 

Palmu 2018) 

Sambandet från linjära regressionsanalysen mellan resultat och väsentlighet motstrider 

dock teorin över att en lägre väsentlighet är lämpligt för företag med små inkomster eller 

förslut för att det finns en högre risk för resultatmanipulering. (Blokdijk et al. 2003; 
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Choudhary et al. 2017) I denna undersökning var resultatet att ifall företaget har gjort 

förlust, så höjs väsentlighetsgränsen. Sambandet mellan företagets resultat och 

väsentlighet är likadan som i Amiram et al. (2017) undersökningsresultat. Inga andra 

förklaringar finns, än att när revisorn tar i hänsyn alla andra faktorer vid 

väsentlighetsbedömningen, så lägger revisorn mera vikt på tillgångar än resultat. 

(Choudhary et al. 2017)  

Fokuset i avhandlingen var även att undersöka ifall företagets skuldsättningsgrad 

påverkar revisorns väsentlighetsbedömning, eftersom tidigare forskning har visat 

inkonsekventa resultat. (Blokdijk et al. 2003; Amiram et al. 2017; Palmu 2018) Två 

linjära regressionsanalyser utfördes för att testa ifall skuldsättningsgraden påverkar 

väsentlighetsbedömningen. Skillnaden mellan de två linjära regressionsanalyserna var 

variabeln för skuldsättning, allt annat lika. Båda regressionsanalysresultaten visar ett 

osignifikant samband mellan skuldsättning och väsentlighet.  

Korrelationsanalysen visar att skuldsättningen har ett signifikant negativt samband på 

väsentlighet. Men korrelationsanalysen ser endast på två variablers samband, medan 

regressionsanalys ser på variablerna tillsammans med övriga kontrollvariabler. En 

revisor tar i hänsyn till flera faktorer enskilt eller tillsammans vid bedömning över 

väsentlighet. Därmed är regressionsanalysresultaten mer passande. Resultaten följer 

Blokdijk et al. (2003) och Palmu (2018) undersökningar, genom att 

skuldsättningsgraden inte har en signifikant betydelse på revisorns 

väsentlighetsbedömning, men är överens med Amiram et al. (2017) undersökning om att 

skuldsättningsgraden har ett negativt samband med väsentlighet. Med andra ord, kan 

väsentlighetsgränsen sänkas ifall skuldsättningen hos företaget är högt. Faktorn anses 

dock inte vara signifikant.  

Sambandet mellan revisorns kön och väsentlighet motstrider med tidigare forskning om 

att kvinnor är mindre risktagande än män och tillämpar lägre väsentligheter (Eckel & 

Grossman 2002; Palmu 2018), eftersom resultaten visar att kvinnor använder sig av 

högre väsentlighetsgränser än män. Ifall kvinnor vore enligt tidigare forskning mindre 

risktagande än män borde resultaten visa det motsatta, eftersom en högre 

väsentlighetsgräns kan resultera till högre revisionsrisk. Ittonen et al. (2013) 

undersökning visar resultat om att kvinnliga revisorer medför högre revisionskvalitet, så 

detta kan betyda att kvinnor kan leverera god revisionskvalitet åt kundföretagen, trots 

lägre väsentlighetsgränser under revisionsprocessen jämfört till män.  
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I tillägg till revisionskvalitet, kan avhandlingens nya resultat om hur könet påverkar 

väsentlighetsgränsen ha intressanta synpunkter med tanke på revisionsarvode. Tidigare 

forskning av Ittonen & Peni (2012) har visat signifikanta resultat över att kvinnor har 

högre revisionsarvoden än män. En högre väsentlighetsgräns kan antyda på en mindre 

omfattande granskning, vilket vidare medför till mindre faktureringsbara timmar.  Ändå 

så kan kvinnliga revisorer ha högre revisionsarvoden än män, fastän de tillämpar högre 

väsentlighetsgränser. Ifall kvinnor kan leverera bättre revisionskvalitet och ta högre 

revisionsarvode än män, fastän de tillämpar högre väsentlighetsgränser, kan dessa 

resultat vara av stort intresse för revisionssammanslutningar. Med tanke på dessa 

synpunkter, bör det göras fortsatt forskning om könsskillnader vid 

väsentlighetsbedömningar med större andel kvinnor. I avhandlingens undersökning var 

14% av samplet kvinnor, vilket orsakar försiktighet i tolkning av resultaten. 

Denna avhandling kontribuerar med resultat över faktorer som påverkar revisorns 

väsentlighetsbedömning i Finland. Speciellt de signifikanta resultaten över att kvinnliga 

revisorer använder sig av högre väsentlighetsgränser än män påvisar nya resultat över 

könets påverkan på väsentlighetsbedömningar inom revision.  

7.2 Begränsningar 

Denna avhandling är begränsad med att fokusera diskussionen till begreppet 

väsentlighet, eftersom avhandlingens syfte och forskningsfråga har varit relaterade till 

väsentlighet. Faktorer som påverkar revisorns väsentlighetsbedömning har varit 

primära fokuset och diskussion över en bredare påverkan på revisionskvalitet har inte 

diskuterats. Detta har gjorts eftersom det finns omfattande litteratur med fokus på 

revisionskvalitet och inte väsentlighetsbedömning. 

Avhandlingen är begränsad att endast undersöka datamaterial från Finland och 

revisionssammanslutningen PwC. Därmed har en av huvudfaktorerna som påverkar 

revisorns väsentlighetsbedömning uteslutits. Datamaterialet är även begränsat att 

endast inkludera företag av allmänt intresse, eftersom PwC diskuterar väsentligheten 

som använts under revisionen endast i dessa företags revisionsberättelser. Därför kan 

resultaten inte generaliseras till andra företag. Vilka faktorer är signifikanta vid revisorns 

väsentlighetsbedömning kan skilja vid revidering av andra företag. 

Kontrollvariablerna i forskningsmodellen har begränsats med att välja sådana variabler 

som har använts i tidigare forskningar. Flera kontrollvariabler har uteslutits på grund av 

att observationsmängden i denna avhandling inte stöder användning av en större 
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variabelmängd. Ifall samplet skulle vara större, skulle man kunna inkludera fler 

kontrollvariabler av intresse och resultaten vara även mer statistiskt signifikanta.   

I avhandlingen har nämnts ofta att revisorns professionella bedömning behövs vid 

väsentlighetsbedömningar. Det är en faktor som inte kan undersökas och generaliseras, 

utan professionell bedömning varierar från fall till fall. Flera faktorer än kvantitativa 

faktorer tas då i beaktande och kvalitativa faktorer har en stor roll vid beslut. 

Avhandlingen ger dock insikt till hur revisorn gör väsentlighetsbedömningar, men denna 

omätbara faktor bör alltid tas i hänsyn till.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Väsentlighetens roll i revisionsberättelser har förändrats under de senaste åren. 

Revisionsberättelserna har blivit mera informativa genom de nya ISA-standardernas 

krav om kommunicering av särskilda betydelsefulla områden (Key Audit Matters) för 

företag av allmänt intresse. Med samma så har en revisionssammanslutning valt att 

frivilligt kommunicera väsentligheten som använts under revisionen i Finland. 

Det har kritiserats att när man kommunicerar till publiken om att vilken väsentlighet 

som har använts under revisionen ger man ut för känslig information. (Deloitte 2017) 

Samtidigt så har investeraren och användaren av de finansiella rapporterna inte fått 

mervärde över den nya informationen, utan behöver mera utbildning till ämnet. 

(Christensen et al. 2018; Financial Reporting Council 2016) Men ifall andra 

revisionssammanslutningar bestämmer sig att följa PwC och börjar även vidga sina 

revisionsberättelser gällande väsentlighet, öppnar det nya forskningsmöjligheter.  

Denna avhandling presenterade tre huvudgrupper om faktorer som påverkar revisorns 

väsentlighetsbedömning. Forskningsmodellen saknade faktorer gällande 

revisionssammanslutningen, så fastän avhandlingen kontribuerade med resultat från 

Finland så kunde den inte inkludera alla tre huvudgrupper. Ett förslag till fortsatt 

forskning är, förutsatt att andra revisionssammanslutningar följer PwC’s initativ om 

frivillig rapportering om väsentlighet, att undersöka ifall väsentlighetsbedömningar 

signifikant skiljer sig mellan revisionssammanslutningar. En objektiv, fullt kvantitativ 

studie gällande detta ämne skulle ge nya insikter om revisionssammanslutningarnas 

skillnader även gällande väsentlighetsbedömningar. Det skulle även ge nya möjligheter 

om att undersöka hur mycket har väsentlighet att göra med skillnader i revisionsarvode 

mellan revisionssammanslutningar.  
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De signifikanta resultaten över könets påverkan på väsentlighetsgränser, som motstrider 

resultat från tidigare forskning, väcker intresse för fortsatt forskning. Ett förslag för 

fortsatt forskning är att man skulle se ifall det verkligen är så att fastän kvinnor tillämpar 

högre väsentlighetsgränser kan de också ha högre revisionsarvoden jämfört till män. En 

kvantitativ undersökning med ett större sampel krävs för detta, så att resultaten kan 

betraktas tillförlitliga. För att behålla undersökningen kvantitativ, information om 

väsentligheten som använts under revisionen från revisionsberättelserna behövs. Nya 

resultat inom ämnet vore säkert intressanta också för revisionssammanslutningar, med 

tanke på rekrytering och skolning.  



63 
  

KÄLLFÖRTECKNING 

Abdolmohammadi, M., & Wright, A. (1987). An examination of the effects of experience 
and task complexity on audit judgments. Accounting Review, 1-13. 

Aktiebolagslag 21.7.2006/624. 

American Accounting Association (1973). A statement of basic auditing concepts. 
Sarasota, FL: American accounting association. 

Amiram, D., Chircop, J., Landsman, W. R., & Peasnell, K. V. (2017). Mandatorily 
disclosed materiality thresholds, their determinants, and their association with 
earnings multiples. Columbia Business School Research Paper, (15-69). 

Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S. & Hogan, C. (2014). Auditing and assurance 
services: An integrated approach (15th ed., global ed.). Harlow: Pearson 
Education. 

Arvopaperimarkkinayhdistys ry. Hallinnointikoodi – Corporate Governance (2015). 
Tillgänglig: https://cgfinland2017.kauppakamari.fi/wp-
content/uploads/sites/39/2015/10/hallinnointikoodi2015finweb1.pdf. Hämtad 
11.10.2019 

Bennett, G. B., & Hatfield, R. C. (2017). Do approaching deadlines influence auditors' 
materiality assessments? Auditing: A Journal of Practice & Theory, 36(4), 29-
48. 

Blokdijk, H., Drieenhuizen, F., Simunic, D. A., & Stein, M. T. (2003). Factors affecting 
auditors' assessments of planning materiality. Auditing: A Journal of Practice & 
Theory, 22(2), 297-307. 

Breesch, D., & Branson, J. (2009). The effects of auditor gender on audit quality. IUP 
Journal of Accounting Research & Audit Practices, 8(3/4), 78. 

Cahan, S. F., & Sun, J. (2015). The effect of audit experience on audit fees and audit 
quality. Journal of Accounting, auditing & finance, 30(1), 78-100. 

Carrington, T. (2014). Revision (2. [utök. och uppdaterade] uppl.). Malmö: Liber. 

Christensen, B. E., Eilifsen, A., Glover, S. M., & Messier Jr, W. F. (2018). The Effect of 
Materiality Disclosures on Investors’ Decision Making. Opublicerad verk 

Deloitte (2017). Benchmarking the new auditor’s report. Tillgänglig: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/audit/ch-en-
audit-benchmarking-auditors-report.pdf. Hämtad 5.10.2019 

https://cgfinland2017.kauppakamari.fi/wp-content/uploads/sites/39/2015/10/hallinnointikoodi2015finweb1.pdf
https://cgfinland2017.kauppakamari.fi/wp-content/uploads/sites/39/2015/10/hallinnointikoodi2015finweb1.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/audit/ch-en-audit-benchmarking-auditors-report.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/audit/ch-en-audit-benchmarking-auditors-report.pdf


64 
  

DeZoort, T., Harrison, P., & Taylor, M. (2006). Accountability and auditors’ materiality 
judgments: The effects of differential pressure strength on conservatism, 
variability, and effort. Accounting, Organizations and Society, 31(4-5), 373-390. 

Eckel, C., Grossman, P. (2002). Sex differences and statistical stereotyping in attitudes 
toward financial risk. Evolution and Human Behavior. 23, 281-295. 

Eilifsen, A., Meisser, W.F., Glover, S.M. & Prawitt, D.F. (2014). Auditing & Assurance 
Services. Third International Edition. London: McGraw-Hill.  

Eilifsen, A., & Messier Jr., W. F. (2015). Materiality Guidance of the Major Public 
Accounting Firms. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34(2), 3–26. 

Eklöv Alander, G. (2019). En bok om revision. Lund: Studentlitteratur AB. 

Elliott, R. K. (1983). Unique Audit Methods: Peat Marwick International. Auditing: A 
Journal of Practice & Theory, 2(2), 1. 

Emby, C., & Pecchiari, N. (2013). An Empirical Investigation of the Influence of 
Qualitative Risk Factors on Canadian Auditors’ Determination of Performance 
Materiality. Accounting Perspectives, 12(4), 281-299. 

Estes, R., & Reames, D. D. (1988). Effects of personal characteristics on materiality 
decisions: A multivariate analysis. Accounting and Business Research, 18(72), 
291-296. 

European Commission (2011).  Proposal for a regulation of the European Parliament 
and of the Council on specific requirements regarding statutory audit of public-
interest entities 

European Union (2014). Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and 
of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory 
audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 
2005/909/EC 

FAR (2001). Vad är revision. Stockholm: FAR Förlag. 

FAR (2005). Revision - En praktisk beskrivning. Stockholm: FAR Förlag Ab.  

FAR (2014). Revisionshandboken: Vägledning vid revision av mindre företag. 
Stockholm: FAR Akademi Ab. 

Financial Reporting Council (FRC) (2013). International Standard on Auditing (UK 
and Ireland) 700: The Independent Auditor’s Report on Financial Statements 
(Revised June 2013). 



65 
  

Financial Reporting Council (2016). Extended Auditor’s Reports A Further Review of 
Experience. 

Financial Reporting Council (2017). Audit quality thematic review – Materiality. 
Tillgänglig: https://www.frc.org.uk/document-library/audit-quality-
review/2017/audit-quality-thematic-review-materiality. Hämtad 07.10.2019 

Georgiades, G. (2007). Practice Issues and Questions & Answers Relating to Statement 
on Auditing Standards No. 107, Audit Risk and Materiality in Conducting an 
Audit. GAAS Update Service, 7(13), 1. 

Ghauri, P. & Grønhaug, K. (2010). Research methods in business studies (4th ed.). 
Harlow: Pearson. 

Guo, J., Huang, P., & Zhang, Y. (2019). Do debt covenant violations serve as a risk 
factor of ineffective internal control? Review of Quantitative Finance & 
Accounting, 52(1), 231–251.  

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2019). Multivariate data 
analysis (Eighth Edition.). Andover: Cengage.   

Halonen, K. & Steiner, M-L. (2010). Tilintarkastusprosessi käytännössä. Helsinki: 
WSOYpro. 

Hamilton, E., & Smith, J. L. (2017). Error or Fraud? The Effect of Omissions on 
Management's Fraud Strategies and Auditors' Evaluations of Identified 
Misstatements. Opublicerad verk.  

Icerman, R. C., & Hillison, W. A. (1991). Disposition of Audit-Detected Errors: Some 
Evidence on Evaluative Materiality. Auditing: A Journal Of Practice & Theory, 
10(1), 22-34. 

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). Etikkod. 

International Federation of Accountants (IFAC) (2019). International Standard on 
Auditing (ISA) 200. Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet 
av en revision enligt International Standards on Auditing  

-------. International Standard on Auditing (ISA) 315. Identifiera och bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö 

-------. International Standard on Auditing (ISA) 320. Väsentlighet vid planering och 
utförande av en revision 

-------. International Standard on Auditing (ISA) 701. Kommunikation om särskilt 
betydelsefulla områden i rapport från oberoende revisor 

https://www.frc.org.uk/document-library/audit-quality-review/2017/audit-quality-thematic-review-materiality
https://www.frc.org.uk/document-library/audit-quality-review/2017/audit-quality-thematic-review-materiality


66 
  

Iskandar, T. M., & Iselin, E. R. (1999). A review of materiality research. Accounting 
Forum, 23(3), 209-239. 

Ittonen, K. & Peni, E. (2012). Auditor's Gender and Audit Fees. International Journal 
of Auditing, 16(1), 1-18. 

Ittonen, K., Vähämaa, E., Vähämaa, S. (2013). Female Auditors and Accruals Quality. 
Accounting Horizons. 27(2), 205-228. 

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, 
agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 
305-360. 

Joldos, A. M., Stanciu, I. C. & Grejdan, G. (2010). Pillars of the Audit Activity: 
Materiality and Audit Risk. Annals of the University of Petrosani Economics, 
10(2), 225–228.  

Kauppalehti (2019). Kauppalehti. Tillgänglig:  
https://www.kauppalehti.fi/porssi/kurssit/XHEL. Hämtad: 24.10.2019 

Krogstad, J. L., Ettenson, R. T., & Shanteau, J. (1984). Context and Experience in 
Auditors' Materiality Judgments. Auditing: A Journal Of Practice & Theory, 4(1), 
54. 

Martinov, N., & Roebuck, P. (1998). The assessment and integration of materiality and 
inherent risk: An analysis of major firms' audit practices. International Journal 
of Auditing, 2(2), 103-126. 

McKee, T. E. & Eilifsen, A. (2000). Current materiality guidance for auditors. CPA 
Journal, 70(7), 54-57. 

Messier, W. F. (1983). The effect of experience and firm type on materiality/disclosure 
judgments. Journal of Accounting Research, 611-618. 

Morris, M. H., & Nichols, W. D. (1988). Consistency exceptions: Materiality judgments 
and audit firm structure. Accounting Review, 237-254. 

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) (2014a). Standard 702N: 
Additions regarding the reporting on a complete set of general purpose financial 
statements at a public interest entity. Amsterdam, the Netherlands: NBA. 

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). (2014b). New auditor’s report 
for public interest entities. Amsterdam, the Netherlands: NBA. 

Palmu, J. (2018). Har revisorns kön en inverkan på väsentlighetsbedömningen? 
Hanken Svenska handelshögskolan.  

https://www.kauppalehti.fi/porssi/kurssit/XHEL


67 
  

Patent- och registerstyrelsen (2019). Revisorssök. Tillgänglig: 
https://epalvelut.prh.fi/tilintarkastajahaku/. Hämtad 18.09.2019 

Revisionslagen 1141/2015. 

Scott, W. R. (2003). Financial accounting theory (3rd ed.). Toronto: Prentice Hall. 

Scott, W. R. (2015). Financial accounting theory (7th ed.). Toronto: Pearson. 

Smith, M. (2017). Research methods in accounting (Fourth edition.). Thousand Oaks, 
CA: Sage Publications Ltd. 

Watts, R. L. & Zimmerman, J. L. (1986). Positive accounting theory. Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall. 

Wright, A., & Wright, S. (1997). An examination of factors affecting the decision to 
waive audit adjustments. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 12(1), 15-
36. 

Wärtsilä Oyj, Årsredovisning 2018 (2019). Tillgänglig: 
http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2018/ar/framsida/. Hämtad 
04.10.2019 

 

 

https://epalvelut.prh.fi/tilintarkastajahaku/
http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2018/ar/framsida/

