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SAMMANFATTNING 
 
Revision innebär en granskning av årsredovisningen, bokföringen och förvaltningen. 
Revisionen delas in i fyra steg vilka går ut på att erhålla och acceptera nya klienter, planera 
revisionen, utföra granskningen samt slutsatser och rapportering. Det viktigaste steget är 
planeringen där väsentlighet och risk är centrala begrepp. Väsentlighet är en förutsättning vid 
granskningen och avgör vad revisionen ska innehålla. Det finns både kvantitativa och 
kvalitativa faktorer att ta hänsyn till vid en bedömning av väsentligheten. Dessa är exempelvis 
revisionsprogram och standarder samt erfarenhet och personliga egenskaper. Som hjälpmedel 
för denna bedömning används ett väsentlighetsbelopp som skiljer det väsentliga från det 
oväsentliga. Det kan vara svårt med väsentlighetsbedömningar eftersom det är diffust samt att 
det inte finns någon utförlig vägledning. Hur utförs det egentligen i praktiken? Detta leder oss 
till forskningsfrågan. Hur bedömer revisorerna väsentligheten vid en revision?   
 
Vårt syfte med uppsatsen är att förstå hur revisorer bedömer väsentligheten vid en revision. Vi 
vill dels ta reda vad de grundar sin bedömning på och dels utreda hur de kommer fram till 
väsentlighetsbeloppet. Utifrån detta har vi som delsyfte att jämföra olika stora revisionsbyråer 
för att se om och i så fall vilka skillnader det finns i väsentlighetsbedömningen.   
 
Uppsatsen grundas på litteratur om revision och revisionsprocessen. Genom dessa kommer vi 
in på väsentlighet och risk. Detta följs av mer ingående litteratur om väsentlighet, 
väsentlighetsbedömningen samt kvantitativa och kvalitativa faktorer som är viktiga för 
bedömningen. Vidare diskuteras väsentlighetsbeloppet och dess olika baser samt skillnader i 
en väsentlighetsbedömning.  
 
Vi har intervjuat sex personer vid tre stora och tre små revisionsbyråer. Således har vi använt 
oss av en kvalitativ metod. Vi har använt litteraturen som ett hjälpmedel att formulera våra 
intervjufrågor och case. Respondenternas diskussioner har presenterats i en empiridel med en 
tillhörande analys av respektive revisor. Därefter har revisorernas uppfattningar jämförts i en 
mellanfallsanalys.  
 
Revisorerna grundar sin väsentlighetsbedömning på både kvalitativa och kvantitativa faktorer 
där vissa revisorer är mer kvalitativa och andra mer kvantitativa. De främsta kvalitativa 
aspekterna är erfarenhet, branschkunskap, kännedom om ägarna, känsla och personligt 
omdöme. Viktiga kvantitativa aspekterna är revisionsprogram, disciplinärenden och 
utbildning. Vidare beräknas väsentlighetsbeloppet med olika baser som underlag. Valet av bas 
grundar sig bland annat på erfarenhet, företagets verksamhet samt på hur stabil 
resultatutvecklingen är. De mest vanliga baserna är företagets resultat, eget kapital, 
balansomslutning och omsättning. Revisionsprogrammen som revisorn använder sig av, för 
att bedöma väsentligheten, ger förslag på ett väsentlighetsbelopp. Detta använder revisorerna 
som vägledning vilket dem kan ändra själva utifrån vad de anser är lämpligt. Slutligen ser vi 
större skillnader revisorer emellan än mellan olika stora revisionsbyråer. 
Väsentlighetsbedömning handlar därmed mer om personlig bedömning. Således uppfattar vi 
att det är mer kvalitativt än kvantitativt. 
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1  INTRODUKTION TILL VÅR UPPSATS 
 
Detta inledande kapitel finns för att ge läsaren en bakgrund till det valda forskningsområdet. 
Våra forskningsfrågor och syftet med studien presenteras för att ge en klar bild av det som 
skall studeras. Sedan presenteras våra avgränsningar samt begreppsdefinitioner. Till sist 
finns en modell över vad som kommer att behandlas i uppsatsen. 
 
 

1.1  Problembakgrund 
 
Revisionens syfte är att granska årsredovisningen, bokföringen och förvaltningen. Åsikterna 
om dessa ska resultera i en revisionsberättelse som ska åstadkommas enligt gällande lag. 
(Trohammar, 2006) Genom revisionsberättelsen ska de som är intresserade av företaget få en 
rättvisande bild av bolagets ställning och resultat (Johansson, Häckner och Wallerstedt, 2005). 
För att alla inblandade ska veta vad som ingår i revisionen ska det finnas skriftliga dokument 
som visar detta. Vidare är det övergripande målet med revision att det inte ska finnas några 
väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporten. (Fogarty, Lynford och Schubert, 2006) 
Revisionen görs av revisorn som ska följa god revisionssed samt god revisorssed som innebär 
att följa de regler och lagar som finns samt uppträda opartiskt och självständigt (Trohammar, 
2006). 
 
Vid upprättandet av en revision bör ett antal steg följas. Denna process benämns 
revisionsprocessen. En viktig del av denna är planeringen av revisionen. Revisorn måste på ett 
effektivt sätt avgöra vad som ska granskas samt på vilket sätt, av vem och när detta ska ske. 
Revisorn bör noga planera hur arbetet ska utföras, ha tillgång till fullständig information samt 
förstå företagets verksamhet. (Hayes, Dassen, Schilder och Wallage, 2005) Detta sker genom 
att samla in samt analysera och bedöma den finansiella informationen om företaget. Med 
hjälp av kunskapen revisorn har om företaget skall granskningen fokuseras på det som är 
väsentligt. Det innebär att revisorn skall granska de delar där risken för väsentliga fel är störst. 
Således är både väsentlighet och risk viktiga begrepp i planeringsstadiet. (Falkman, 2001) För 
att få en hög kvalitet på revisionen är det viktigt att revisorn bedömer väsentlighet och risk. 
Detta eftersom intressenterna ska kunna lita på den finansiella informationen som de baserar 
sina beslut på. (Uecker, 1990) Vidare finns ett tydligt samband mellan risk och väsentlighet 
(McKee och Eilifsen, 2000). ”Grundprincipen är att ju högre väsentlighet desto lägre ska 
risken för fel vara” (Levander, 2004). Genom en bedömning av risken avgör revisorn 
inriktningen och omfattningen av vad som ska granskas samt när och på vilket sätt detta ska 
ske. Genom att analysera riskerna kan revisorn lättare hitta väsentliga fel i företagets 
redovisning. (Trohammar, 2006) 
 
Väsentlighet är en förutsättning vid granskningen av den finansiella rapporteringen och avgör 
vad som ska finnas med i revisionen (Nolan, 2005). Det är ett grundläggande begrepp som 
kan vara svårt att definiera eftersom det är en stor bredd och variation i dess tillämpning 
(Curtis, Hayes och Illiano, 2002). Väsentlighet går ut på att revisorn ska hitta väsentliga fel 
eller förhållanden som kan påverka en bedömning av årsredovisningen. För att kunna 
bestämma vad som är väsentligt utgår revisorn ofta från ett minimibelopp eller andra 
väsentlighetstal. Dessa belopp skiljer vad som är väsentligt från det oväsentliga och räknas ut 
för varje enskilt företag. (Trohammar, 2006) Revisorn använder sig av väsentlighetsbeloppet 
för att utföra en väsentlighetsbedömning (Nolan, 2005). 
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Revisorer måste göra en väsentlighetsbedömning vid varje revision (Levander, 2004). För att 
utföra denna bedömning är det viktigt att revisorerna följer revisionsstandarder. Revisorn 
Lars-Gunnar Larsson menar, för att en revision ska vara effektiv måste revisorn ha kunskap 
om Revisionsstandard i Sverige, RS, och kunna tillämpa det på ett bra sätt. Han menar också 
att revisorns professionella omdöme är viktig i en revision. För att omdömet ska kunna 
användas på bästa sätt är det viktigt att ha kunskap om företaget som ska revideras. (Larsson, 
2006) Detta är kvalitativa faktorer. Vidare finns kvantitativa faktorer som består av 
revisionsprogram, ekonomisk data med mera (Mock och Wright, 1993). För att bedöma 
väsentligheten menar Latshaw och Thompson (2003) att revisorer bör beakta både kvalitativa 
och kvantitativa faktorer. Vilka aspekter är egentligen viktigast för en 
väsentlighetsbedömning? 
 
En väsentlighetsbedömning kan vara svårt att utföra eftersom det inte finns någon utförlig 
vägledning för hur detta genomförs (McKee och Eilifsen, 2000). Eftersom 
väsentlighetsbedömningen är svårdefinierad och diffus anser forskare att det är positivt att 
kunna se hur väsentligheten bedöms i praktiken eftersom det ger en klarare bild (Blokdijk, 
Drieenhuizen, Simunic och Stein, 2003). Vi anser, på samma sätt som en hel del forskare, att 
denna bedömning är något diffus och ställer oss frågande till hur den egentligen utförs. 
Grundas väsentlighetsbedömningen endast på personliga omdömen eller endast på 
standarderna? Hur beräknas egentligen beloppet på det som skiljer det väsentliga från det 
oväsentliga? Det vi vill utreda och vår huvudfråga blir därmed: Hur bedömer revisorerna 
väsentligheten vid en revision? Är storleken på revisionsbyrån en faktor som kan påverka 
bedömningen? Vi vill även jämföra och se om och i så fall vilka skillnader det finns gällande 
väsentlighetsbedömningen mellan olika stora revisionsbyråer1, som är vårt delsyfte. Detta 
eftersom bland annat Icerman och Hillison (1991) har upptäckt att det finns skillnader, 
exempelvis i tillvägagångssättet för väsentlighetsbedömningen  
 

1.2  Forskningsfråga 
 
Vi kommer att dela in vår forskningsfråga i två frågor eftersom vi tycker dessa 
frågeställningar är relevanta för att kunna svara på huvudfrågan och för att beröra de mest 
centrala delarna inom väsentlighetsbedömningen. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 En mindre revisionsbyrå har färre än 30 anställda. Övriga anses som stora. (www.alltomrevision.se) 

Hur bedömer revisorerna väsentligheten vid en revision?  
• Vad grundar revisorer sin väsentlighetsbedömning på? 
• Hur beräknas väsentlighetsbeloppet?  
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1.3  Syfte 
 

 
 
1.4  Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till påskrivande, auktoriserade eller godkända, revisorer eftersom 
det är dem som ska godkänna revisionen. Därmed bör de ha en bra inblick i 
väsentlighetsbedömningen. (Trohammar, 2006) Genom hela uppsatsen benämns dessa för 
revisorer. Vid förvaltningsrevision sker en väsentlighetsbedömning på ett annat sätt 
(Trohammar, 2006). Således har vi inte valt att beakta den. Vidare avgränsar vi oss till små 
bolag2 för att både stora och små revisionsbyråer arbetar med små bolag.  
  

1.5  Begreppsdefinitioner  
 

 Väsentlighet – ”Väsentlighet är ett grundläggande begrepp inom all revision. Den 
avgör vad revisionsarbetet ska inriktas på och hur omfattande det ska bli.” 
(Trohammar, 2006) 

 
 Väsentlighetsbelopp – Det belopp som skiljer det som är väsentligt från det som är 

oväsentligt (Nolan, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Med små bolag menas bolag som har upp till 49 anställda. Den årliga omsättningen ska vara mindre än 7 
miljoner euro eller ha en balansomslutning som är mindre än 5 miljoner euro. 
(http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/n26001.htm) 
 

Syftet med uppsatsen är att förstå hur revisorer bedömer 
väsentligheten vid en revision. Vi vill dels ta reda vad de grundar 
sin bedömning på och dels utreda hur de kommer fram till 
väsentlighetsbeloppet. Utifrån detta har vi som delsyfte att jämföra 
olika stora revisionsbyråer för att se om och i så fall vilka 
skillnader det finns i väsentlighetsbedömningen.  
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1.6  Uppsatsens disposition 
 

 

Kapitel 1: Introduktion till vår uppsats – Det inledande kapitlet finns för att läsaren ska få en 
introduktion till vårt forskningsområde. Vi vill även ge en bakgrund till det valda ämnet 
som kan leda till en bättre förståelse för problemet. 

Kapitel 2: Teoretisk metoddiskussion – I detta metodkapitel presenteras våra vetenskapliga 
utgångspunkter som är beskrivningar av våra förutsättningar. Vi vill med de olika 
avsnitten i detta kapitel ge en inblick i våra tankesätt, vilket är bra att ha med inför den 
fortsatta studien.  

Kapitel 3: Inledande kapitel om väsentlighet – Här ges en insikt i de grundläggande 
begreppen inom vårt forskningsområde. Detta eftersom vi anser att det är nödvändigt för 
nästkommande litteraturkapitel. 

Kapitel 4: Litteraturgenomgång – I det andra litteraturkapitlet redogörs för den litteratur 
som ligger närmast vårt forskningsområde. Litteraturen har vi använt som underlag till 
våra frågor och case.  

Kapitel 5: Så genomförde vi studien – Vi vill med detta andra metodkapitel beskriva vårt 
tillvägagångssätt av studien vilket gör det enklare för läsaren att bedöma tillförlitligheten 
av studien. Vi anser att det är relevant att presentera tillvägagångssättet här då 
nästkommande kapitel består av det empiriska materialet.

Kapitel 6: Empiri och empirinära analys – I det sjätte kapitlet redogör vi för det empiriska 
materialet för respektive respondent följt av en inomfallsanalys. Genom att blanda dessa 
undviks onödiga upprepningar vilket underlättar för läsaren.  

Kapitel 8: Slutdiskussion – I detta kapitel svarar vi på forskningsfrågan följt av en 
redogörelse av förslag på vidare forskning som vi anser skulle vara intressanta att studera.

Kapitel 9: Studiens kvalitet – I kapitel 9 bedöms studiens kvalitet med hjälp av de 
sanningskriterier som är relevanta utifrån vår kvalitativa studie.

Kapitel 7: Jämförande analys – Här presenteras vår mellanfallsanalys där vi jämför de olika 
respondenternas diskussioner för att kunna se de skilda åsikterna. Detta kapitel är grunden 
för våra slutsatser som redovisas i det följande kapitlet. 

Kapitel 10: Epilog – Uppsatsens avslutande kapitel innehåller en diskussion kring vad vi 
har lärt oss samt vårt kunskapsbidrag till litteraturen.
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2  TEORETISK METODDISKUSSION 
 
Detta kapitel är uppsatsens första metodkapitel. Vi redogör för vårt vetenskapliga 
förhållningssätt som kommer att influera det vi gör under forskningsprocessen (Patel och 
Davidson, 2003). Såldes innehåller kapitlet resonemang om bland annat vårt ämnesval, vår 
förförståelse, kunskapssyn och angreppssätt.  
 

 

2.1  Ämnesval 
 
Eftersom vi vill arbeta som revisorer i framtiden föll det sig självklart att skriva om revision. 
Detta tycker vi är ett väldigt intressant område samtidigt är det något vi vill lära oss mer om 
och troligen har nytta av i framtiden. Vi kände också att vi ville skriva om något som är av 
relevans. Holme och Solvang (1997) som menar att uppsatsskrivande ska vara av relevans, 
anser att det betyder att det utvalda problemområdet som skall studeras har betydelse för 
andra än själva författarna. Vi anser att vårt ämne är relativt relevant eftersom det finns 
aktuella artiklar som åsyftar på att det finns för lite studier inom området.  
 
Utifrån de kunskaper vi besitter i revision anser vi att det finns en något diffus bild av hur 
revisorer arbetar i praktiken. Även ett flertal forskare menar på att det är ett väldigt diffust 
ämne. Detta gäller speciellt väsentligheten och risken då dessa är centrala och ligger till grund 
för en revisors arbete. (Messier Jr, Martinov-Bennie och Eilifsen, 2005) En hel del forskare 
diskuterar kring väsentlighetsbedömning och menar att det bör forskas mer kring detta, och 
gärna studera hur det fungerar i praktiken (Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic och Stein, 2003). 
Vi vill, i och med det, ta reda på hur revisorerna bedömer vad som är väsentligt vid en 
revision. Hur kommer de egentligen fram till väsentlighetsbeloppet? Eftersom det i flertalet 
studier framkommit att det finns skillnader mellan stora och små revisionsbyråer vill vi även 
studera detta. Därmed skall vår studie genomföras på både stora och små revisionsbyråer.  
 

2.2  Förförståelse 
 
Med förförståelse menas de föreställningar som forskare besitter eller utvecklar ända fram till 
forskningsstrategin. (Johansson Lindfors, 1993) Olsson och Sörensen (2001) anser att det vid 
kvalitativ forskning är angeläget att informera läsaren om de tidigare erfarenheter forskarna 
har inom ämnesområdet eftersom det visar på vilket utgångsläge forskarna har när de tolkar 
det studerade problemet.  
 
Förförståelsen indelas, enligt Gummesson (1985), i förstahands- och andrahandsförförståelse. 
Den första förknippas med det som är självupplevt, däribland personlig erfarenhet. Den senare 
handlar om de erfarenheter som har inhämtats från läroböcker, forskarrapporter, föreläsningar 
med mera.  
 
2.2.1  Förstahandsförförståelse 
 
Vad gäller förstahandsförförståelsen anser vi att den är väldigt begränsad och har därför ingen 
större påverkan på studien. Våra erfarenheter från såväl yrkes- som privatlivet anses inte 
påverka vårt resultat av studien på betydande sätt. Vi har vare sig i privatlivet eller i yrkeslivet 
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kommit i kontakt med hur revisorerna bedömer vad som är väsentligt vid en revision. Vi har 
båda medverkat i diverse case på olika revisionsbyråer för att få en inblick i en revisors 
vardag. Detta anser vi dock inte har givit så stor praktisk erfarenhet att det ska påverka studien 
i någon större utsträckning. Vårt intresse av revision har medfört att vi läst en del om ämnet, 
men vi anser att vår inriktning på problemet är så pass komplext att detta inte kommer 
påverka studien. Vårt intresse har enbart styrt vårt val av problemställning. Såldes anser vi att 
förstahandsförförståelsens påverkan är obetydlig.  
 
2.2.2  Andrahandsförförståelse 
 
Andrahandsförföreståelsen är inte självupplevd utan den förmedlas av andra genom 
exempelvis böcker, föreläsningar och forskningsrapporter (Johansson Lindfors, 1993). 
Eftersom vi har läst revisionskurser på universitet har vi fått en viss teoretisk förförståelse i 
ämnet revision. Genom föreläsningar och kurslitteratur har vi fått en bild av vad revision är 
och betydelsen av denna. Dock har vi inte läst ingående om hur revisorer bedömer 
väsentligheten och anser därför att revisionskunskaperna från universitetet inte påverkar 
studien i någon större grad. Däremot anses vår förförståelse från de vetenskapliga artiklar och 
övrig litteratur som vi tagit del av, i samband med vår studie, påverka uppsatsen eftersom 
dessa grundar vår litteraturgenomgång. En utvecklad redogörelse för användningen av 
litteraturen återfås i diskussionen om de angreppssätt vi har.  
 

2.3  Kunskapssyn 
 
Johansson Lindfors (1993) delar upp kunskapssynen i verklighets- och 
vetbarhetsuppfattningen. Verklighetsuppfattningen handlar om hur verkligheten som studeras 
uppfattas medan vetbarhetsuppfattningen syftar på hur denna verklighet studeras.  
 
2.3.1  Verklighetsuppfattningen 
 
Det finns två aspekter när det gäller verklighetsuppfattningen, synen på samhällets och 
människans natur. Synen på samhället kan antingen vara subjektiv, där intresset fokuseras på 
sociala fakta, eller objektiv som innebär fokus på sociala fenomen. Synen på människan är 
aktiv, passiv eller både och. Med aktiv menas att människan är skapare av strukturer medan 
passiv innebär att människans beteende styrs av dessa strukturer till olika mönster eller 
handlingar. Det är oftast redan i problemformuleringen, i en uppsats, det syns vilken syn 
forskaren har. Johansson Lindfors menar också att forskare med subjektiv syn studerar i 
allmänhet kontextbundet problem. (Johansson Lindfors, 1993)  
 
Vi anser att vårt problem är kontextbundet. Detta eftersom vårt problem grundar sig i att 
skapa en förståelse, för hur revisorerna bedömer vad som är väsentligt vid en revision, genom 
dialoger med revisorer på olika byråer. Vår uppfattning är att situationen på byråerna inte är 
den andra lik, eftersom revisorerna till viss del kan styras av personliga uppskattningar av 
varje enskilt fall och är på så sätt kontextbundet. Synen på samhället natur är således 
subjektiv. 
 
Vidare är vår syn på människan både aktiv och passiv. Vi tror att revisorernas 
väsentlighetsbedömning kan ske utifrån deras personliga bedömningar samtidigt som de styrs 
av regler. 
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2.3.2  Vetbarhetsuppfattningen 
 
Johansson Lindfors (1993) menar att på grund av skillnaderna vad gäller synen på samhällets 
natur finns det skilda uppfattningar gällande hur problemet görs vetbart. Eftersom vår syn på 
samhällets natur, som tidigare diskuterats, är subjektiv sker detta genom tolkning. Denna 
uppfattning innebär olika implikationer.  
 
Den första handlar om synen på relationen mellan oss, som författare, och subjekten. Frågan 
är om subjekten kan undkommas från våra värderingar eller inte. (Johansson Lindfors, 1993) 
Kommer dessa att påverka tolkningen? Enligt Bryman (2002) kan värderingar uppstå, bland 
annat vid tolkning i en studie, och en forskare kan inte ha kontroll över dessa. Vi är därför 
medvetna om att våra värderingar kan påverka tolkningen och analysen av studien. 
 
Den andra implikationen handlar om synen på relationen mellan helheten och delarna. Den 
går ut på huruvida problemet ska betraktas ur ett del- eller helhetsperspektiv eller inte. Det vill 
säga ifall det är kontextbundet eller inte. (Johansson Lindfors, 1993) Vi kan inte studera 
väsentlighetsbedömningen som enskilda delar eftersom vi då skulle bortse från omgivningen 
som dessa bedömningar görs i. Således anser vi att kontexten bör beaktas. 
 

2.4  Perspektiv 
 
Perspektiv kan innebära synsätt eller utgångspunkter för forskare i olika sammanhang 
(Lundahl och Skärvad, 1999). Följande citat används för att förstå vad perspektiv innebär. ”I 
en familj hade man ett ganska stort bord i vardagsrummet. Den lilla pojken i familjen kallade 
det alltid för det blå bordet trots att det hade bruna ben och brun skiva. Ingen förstod det 
förrän en dag någon (under en fest) råkade välta bordet. Då såg man att bordet hade blå 
undersida.” (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997) 
 
Halvorsen (1992) menar att valet av perspektiv liknar valet av ett par glasögon. Det vill säga 
hur vi väljer att se verkligheten. Lundahl och Skärvad (1999) menar också på att perspektiv 
ses som en synvinkel vilken forskaren ser verkligheten utifrån de glasögon hon eller han vill 
se studien igenom. Valet av perspektiv kan vara väldigt avgörande, speciellt vid kvalitativa 
studier som denna (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Olika perspektiv kan följaktligen 
leda till olika slutsatser och detta visar citatet ovan på. Problemet i vår studie ses ur 
revisorernas perspektiv. Vi har valt att studera utifrån detta perspektiv eftersom vi vill förstå 
hur revisorerna på de olika byråerna resonerar kring bedömningen av väsentligheten och 
utifrån detta kunna förstå hur deras väsentlighetsbedömning går till. Om vi hade valt att utgå 
ifrån ett annat perspektiv hade det lett till en annan forskningsfråga.  
 

2.5  Angreppssätt 
 
Angreppssättet beskriver hur vi skall närma oss den verklighet som har redogjorts för i 
kunskapssynen (Johansson Lindfors, 1993). Som framgår av tidigare diskussion har vi en 
subjektiv uppfattning av problemet. Eftersom vi vill föra forskningen från empiri till teori 
anser vi att ett resonemang kring tolknings- och förståelseprocessen är väsentligt. Tolknings- 
och förståelseprocessen innebär att ”företeelser genom löpande tolkningar och omtolkningar 
sätts in i allt större helheter samtidigt som kunskapen blir alltmer inträngande”. (Johansson 
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Lindfors, 1993) För oss kommer innebörden av processen betyda att informationen, som vi 
erhållit under intervjuerna via dialoger med respondenter, kommer att tolkas och omtolkas 
och därmed sättas in i större helheter. Samtidigt blir vår förståelse för problemet ännu djupare. 
På så sätt får vi, genom en typ av induktion, en utvecklad förståelse som blir allt mer 
fullständig och precis (Johansson Lindfors, 1993). 
 
Patel och Davidson (2003) menar att ett induktivt angreppssätt innebär att verkligheten kan 
studeras utan att innan ha förankrat undersökningen i vedertagna teorier. I vår studie har vi i 
stället förankrat undersökningen i befintlig litteratur. Vi hade inte förstått på vilket sätt och 
vart vi skulle ha börjat studera verkligheten om vi inte hade använt oss av denna litteratur. 
Eftersom det kan ta flera år att genomföra en studie med induktiv ansats är det inte heller 
möjligt för oss att ha ett helt induktivt angreppssätt. Vårt angreppssätt anses därför inte helt 
induktivt. Teorierna har i vårt fall använts som ett hjälpmedel då frågeformuläret har 
formulerats. På så sätt eftersträvar vi att gå ut i verkligheten med hjälp av teorierna för att se 
hur revisorerna bedömer väsentligheten. Således kan litteraturen ge oss ett perspektiv genom 
vilket vi studerar verkligheten. Vi vet att perspektivet kommer att styra oss men är, trots detta, 
öppna för andra betydelser och meningar än det perspektivet omfattar. Vi anser därmed att en 
mild variant av det induktiva angreppssättet beskriver vårt tillvägagångssätt bäst.  
 

2.6  Forskningsstrategi 
 
Det finns två forskningsstrategier som benämns kvalitativ och kvantitativ forskning. Valet av 
forskningsstrategin grundar sig i studiens problemområde och syfte. (Trost, 2005) Båda 
strategierna vill ge ökad förståelse om samhället samt hur människor, grupper och 
institutioner påverkar varandra. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa metodsystem är att 
den kvantitativa forskningen förvandlar informationen till siffror och mängder medan 
kvalitativ forskning handlar mer om att förklara ett fenomens karaktär och egenskaper. 
(Kvale, 1997) Eftersom vårt mål med denna studie är att skapa en förståelse för hur 
väsentligheten bedöms av revisorerna anser vi att en kvalitativ forskning är tillämpbar. Detta 
eftersom den ger möjligheten att förstå revisorernas väsentlighetsbedömning samt hur detta 
ingår i kontexten (Johansson Lindfors, 1993). Vi tycker således att uppsatsen syfte bäst 
uppnås genom intervjuer för att få den mest relevanta informationen. Eftersom forskare menar 
att det finns bristande forskning inom ämnet anser vi att en kvalitativ intervju är fördelaktig, 
då det utvinns en hel del information genom dessa.  
 

2.7  Val av teorier 
 
I denna studie har vi använt litteratur som är väsentlig för vårt problemområde. Vi letade först 
och främst efter artiklar som har skrivits av ansedda forskare inom området eftersom det ger 
en ökad tillförlitlighet. Vi upptäckte ganska snabbt att det fanns mycket litteratur inom vårt 
ämne. Vårt första litteraturkapitel, som är ett inledande kapitel, innehåller en beskrivning av 
agentteorin, vad revision är, revisionsprocessen, väsentlighet och risk samt RS innehåll om 
väsentlighet. Anledningen till att vi har ett inledande kapitel är för att ge en överblick över 
revision samt vart väsentlighet kommer in i revision. Det andra litteraturkapitlet är mer 
relaterat till vårt problemområde och består bland annat av huruvida väsentlighetsbedömning 
är viktigt för intressenter, betydelsen av att ha rätt väsentlighetsnivå, grunder för 
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väsentlighetsbedömningen och om väsentlighetsbeloppet. Vi anser att delarna är beroende av 
varandra för att få förståelse för problemområdet. 
 
Litteraturkapitlen består av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker. Framförallt anses 
vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker trovärdiga då dessa är skrivna av kända 
forskare och för att de används ofta (Svenning, 2003). Vi har försökt undvika Internetkällor 
eftersom dessa anses minst trovärdiga. De flesta källorna vi har funnit är studier från andra 
länder. Vi är medvetna om att det kan finnas skillnader mellan olika länder men anser ändå att 
det inte har så stor betydelse för vår studie. Detta, bland annat, eftersom vi har uppfattningen 
att revisionsstandarder är uppbyggda efter internationella regler.  
    

2.8  Kritisk granskning av teorier 
 
Johansson Lindfors (1993) menar att forskare bör göra ett kritiskt teorival. Enligt Johansson 
Lindfors handlar teorisökningen om att fastställa utgångspunkterna för teoriurvalet samt 
teorianvändningen som handlar om olika förhållanden i teorin som författare bör ta ställning 
till. 
 
2.8.1  Teorisökning 
 
I vår studie har teorisökningen sin utgångspunkt i studiens forskningsfråga. Detta innebär att 
litteraturen har inhämtats framför allt från ämnesområdet väsentlighet. 
 
Teorisökningen har gjorts i olika databaser på Internet såsom Business Source Premier och 
Emerald. Vi har dessutom gjort litteratursökningar i Google Scholar. Med hjälp av databaser 
har vi funnit alla våra artiklar som finns i våra litteraturkapitel. Vi använde oss främst av 
följande sökord: materiality, väsentlighet, misstatement, risk, threshold, evidential planning, 
qualitative factors och quantitative factors. Anledningen till att framför allt engelska begrepp 
användes beror på att vi snabbt upptäckte att det inte fanns mycket svensk forskning inom vårt 
ämne. En del artiklar som påträffades var irrelevanta för studien men när sökord 
kombinerades fick vi en hel del bra träffar. Både böcker och artiklar som påträffades 
granskades väldigt ordentligt. Även artiklarnas hänvisningar till andra artiklar användes som 
hjälpmedel till vidare litteratursökningar. Sökningen av artiklarna har pågått ända tills vi 
upplevde att den litteratur vi hittade redan hade påträffats. Enligt Johansson Lindfors (1993) 
betyder detta att sökningen pågick tills vi kände att vi hade åstadkommit en typ av mättnad.   
 
2.8.2  Teorianvändning 
 
Teorianvändning handlar om att ta ställning till olika förhållanden, både vad gäller ursprung 
och aktualitet. Genom att använda ursprungskällan fås den korrekta synpunkten av författaren 
och därmed är det lättare att undvika feltolkningar. Vi har i så stor utsträckning som möjligt 
använt oss av ursprungskällan då de anses mer tillförlitliga.  
 
Aktualitet innebär hur aktuella källorna som används är. Vidare behöver inte en 
forskningsrapport vara inaktuell för att den är gammal. (Johansson Lindfors, 1993) 
Litteraturen som vi använt oss av är främst vetenskapliga artiklar då dessa oftast är mer 
aktuella. Emellertid har vi använt oss av ett antal äldre artiklar. Dessa artiklar anser vi ändå är 
tillförlitliga då vi har uppmärksammat hänvisning till dem i nyare artiklar. På så sätt har vi 
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valt att gå till ursprungskällan för en bättre tolkning samt en utförligare beskrivning. Vidare 
har vi inte koncentrerat oss på publiceringsdatumet vid utsorteringen av källorna utan på 
innehållet i källan. 
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3  INLEDANDE KAPITEL OM VÄSENTLIGHET 
 
Vår uppsats omfattas av två litteraturkapitel vilka vi har använt som grund för våra 
frågeställningar. Detta inledande kapitel finns för att läsaren ska få en inblick i vad revision 
är och vart väsentlighetsbegreppet kommer in. Vi inleder med definitioner av begrepp som är 
relevanta att känna till genom hela uppsatsen. Vidare introduceras områdena väsentlighet 
och risk. Avslutningsvis redogörs för innehållet i RS 320.  
 

 

3.1  Begreppsdefinitioner 
 
Nedan följer förklaringar på begrepp ur Revisionsstandard i Sverige, RS, som har betydelse i 
vår studie. 
 
3.1.1  Definition av väsentlighet 
 
”Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som 
användaren fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna. Graden av 
väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet 
eller felet. Väsentlighet är därför mer en fråga om en tröskelnivå än en grundläggande 
kvalitativ egenskap som informationen måste ha för att vara av värde.” (RS 320 p.3) 
 
3.1.2  Definition av revisionsrisk  
 
”Med revisionsrisk menas risken för att revisorn gör ett oriktigt uttalande i 
revisionsberättelsen. Revisionsrisk har tre komponenter: inneboende risk, kontrollrisk och 
upptäcktsrisk.” (RS 400 p.3) 
 

3.2  Agentteorin 
 
En teoretisk bas för revision har ofta sin utgångspunkt i den klassiska agentteorin. Enligt 
Jensen och Meckling innebär den att en part, principalen, delegerar arbete åt agenten som är 
en annan part. Agenten får ett uppdrag av principalen som går ut på att tillfredsställa 
principalens intressen. (Jensen och Meckling, 1976) I agentteorin är det relationen mellan 
aktieägarna och företagsledningen som är det centrala. Att företagsledningen (agenten) har 
mer information än vad ägarna (principalen) har är grunden i denna teori. Detta kallas för 
asymmetrisk information. (Desouza och Awazu, 2004) Att minska den asymmetriska 
informationen kan ske genom övervakning eller genom att anlita någon som sköter kontrollen. 
Den ekonomiska informationen som principalen behöver tillhandahålls av agenten. Således 
har principalen ett stort intresse av att revisionen är trovärdig och vill därför att agenten ska ha 
en extern revisor som granskar den ekonomiska informationen. (Tabone och Baldacchino, 
2003) I stora bolag är ägandet skilt från kontrollen och således ses företagsledningen som 
agent och aktieägarna som principal. Däremot är ägandet inte avskiljt från kontrollen i 
småbolag. I de mindre bolagen är oftast företagsledningen och ägarna samma person. 
Principalen i små bolag är därmed en annan part som inte har samma insikt i företaget. 
(Collis, Jarvis och Skerratt, 2004) I följande avsnitt ges en beskrivning om vad revision 
innebär. 
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3.3  Vad är revision och varför behövs det? 
 
Revision innebär att företagets årsredovisning, förvaltning och bokföring ska granskas av en 
revisor. I Sverige är alla aktiebolag tvungna, oavsett storlek, att ha en revisor. 
(Aktiebolagslagen 9:1) Detta eftersom det finns en revisionsplikt. Däremot finns länder som 
har avskaffat revisionsplikten för de små aktiebolagen och det finns ett förslag även i Sverige 
att avskaffa denna. Det skulle kunna fungera bra då det framkommit att det finns en frivillig 
efterfrågan på revision. (Thorell och Norberg, 2005)  
 
Revisionen ska genomföras enligt god revisionssed vilket betyder att god kunskap, 
erfarenheter och professionellt omdöme ska besittas hos revisorn som utför revisionen. 
Genom denna får bolagen ökad trovärdighet och således är revisionen en förutsättning för att 
samhället skall fungera bra. (Trohammar, 2006) Det finns en hel del intressenter som har 
behov av trovärdig rapportering, vilket leder till ett intresse samt en förväntan på revisionen. 
Denna har betydelse för ägarna men även för kreditgivare, kunder, anställda, leverantörer 
samt stat och kommun. (Eklöv, 1998) Revisionen leder även till högre kvalitet, vilket kan vara 
till stor nytta för företagets intressenter. Således har den en kvalitetssäkrande funktion. 
(Johansson, Häckner och Wallerstedt, 2005) Om det inte fanns revisorer skulle de olika 
intressenterna vara tvungna att göra egna kontroller för att öka trovärdigheten. Vidare är målet 
med revisionen att revisorn ska upprätta en revisionsberättelse. Där ingår revisorns uttalanden 
om årsredovisningen, bokförningen och både styrelsens och VD:s förvaltning. 
Årsredovisningen och revisionsberättelsen används som beslutsunderlag av företagets 
intressenter. (Trohammar, 2006) Revisionens utförande beskrivs nedan. 
 

3.4  Revisionsprocessen 
 
Revisionsprocessen är en metod som vägleder revisorn så att denne kan samla in tillräckligt 
med material. Revisionsprocessen inleds genom att en klient vill ha en revision av en 
finansiell rapport. I och med detta måste revisionen planeras och därefter utförs granskningen. 
Slutfasen består av revisorns åsikt och omdöme. Revisionsprocessen, som visas i figur 1, 
består av fyra steg. Det första steget handlar om att erhålla och acceptera nya klienter. När 
nya klienter blir tillgängliga måste revisionsbyrån undersöka klientens företag samt deras 
finansiella rapport. Även klienten måste vilja använda sig av just den revisionsbyrån. Vidare 
måste revisionsbyrån utreda klientens bakgrund, välja personal som ska utföra revisionen 
samt utreda om det behövs specialister som ska hjälpa till vid revisionen. (Hayes, Dassen, 
Schilder och Wallage, 2005) 
 
Det andra steget handlar om att planera revisionen, och utförs för att revisionen ska 
genomföras så effektivt som möjligt. Planeringen grundar sig på kunskapen om klientens 
affärsverksamhet och revisorn tittar därigenom på bakgrund, kontrollmiljö, 
redovisningssystem med mera. Detta är den avgörande delen av revisionsarbetet och således 
är det viktigt att revisorerna är noggranna i detta steg. (Hayes, Dassen, Schilder och Wallage, 
2005) Även Gist och Shastri (2003) tycker att noggrannhet är av relevans och detta speglas i 
deras studie. Denna visar på att tjänstefel av revisorerna oftast är bristfälliga avslöjanden, fel 
eller bristfällig planering och menar att de flesta felen kan reduceras i en stor utsträckning. 
Revisorer bör förstå att noggrannhet vid planeringen bland annat handlar om att ha en 
professionellt skeptisk attityd. Det innebär att revisorerna ska vara uppmärksamma till 
mönster och modeller samt situationer som ökar risken för väsentliga fel. Gist och Shastri 
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(2003) menar att väsentlighet tillsammans med risk är grunden i revisionsprocessen. 
Väsentlighetsbedömningen är viktig genom hela revisionsprocessen men är av större vikt i 
planeringsstadiet av revisionen (Messier Jr, Martinov-Bennie och Eilifsen, 2005). Under 
planeringsstadiet utförs även en revisionsplan som beskriver karaktären, omfattningen och 
förläggningen i tiden (Hayes, Dassen, Schilder och Wallage, 2005). För att göra 
revisionsplanen ska revisorn komma fram till en acceptabel väsentlighetsnivå så att han eller 
hon upptäcker de största felen (Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic och Stein, 2003). Vad som är 
en acceptabel nivå samt för vem den är acceptabel kan diskuteras då detta inte framgår. Vi 
anser att denna nivå ska vara acceptabel för företagets intressenter eftersom det är dem som 
har nytta av revisionen. 
 
Det tredje steget består av utförandet av granskningen. Detta steg ska utföras på ett 
professionellt sätt av personer som har goda kunskaper och erfarenhet av revision. Det 
innebär även att revisorn ska ha tystnadsplikt och vara oberoende. I fasen slutsatser och 
rapportering ska revisorn ta ställning och dra sina slutsatser av revisionen samt skriva en 
revisionsberättelse. (Hayes, Dassen, Schilder och Wallage, 2005) 
 

 
 
Figur 1: Revisionsprocessen (Källa: egen modell utifrån Hayes, Dassen, Schilder och Wallage, 2005) 
 

3.5  Väsentlighet och risk 
 
Både väsentlighet och risk är intressanta att studera eftersom de är väldigt viktiga för 
planeringen och utförandet av revisionen. Dessa är även två liknande koncept. (Miller och 
Bahnson, 2006) I likhet med väsentlighet, finns det inte heller någon vägledning eller 
litteratur om hur risk ska bedömas. Det medför att revisorerna får försöka bedöma det själva. 
(Martinov och Roebuck, 1998) Revisorer minskar risken genom att erhålla och utvärdera 
tillräcklig information för revisionen. Det är viktigt att ha kännedom om att risken uttrycks 
som väsentliga fel.  Därmed kopplas begreppen risk och väsentlighet samman och det är svårt 
att diskutera kring risk utan att benämna väsentlighet. Revisionsbyråer strävar efter att ha en 
konstant nivå på risken. (McKee och Eilifsen, 2000) 
 

3.6  Risk 
 
För att bedöma risken ska revisorn göra efterforskningar och observationer. Denna 
dokumentation är viktig för väsentlighetsbedömningen. För att kunna göra detta räcker det 
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inte med att diskutera med ledningen i ett företag. Revisorn måste vid varje revision kunna 
identifiera betydande risker innan denne bestämmer hur stor granskning som ska utföras. Ett 
exempel på detta kan vara lager av metaller som, i revisionen av en bransch med smycken, är 
en betydande risk. (Fogarty, Lynford och Schubert, 2006) 
 
Det finns olika typer av risker. De kan vara förknippade med en svag affärsverksamhet och 
kan därmed påverka olika poster och metoder vilket benämns övergripande risk. Sedan finns 
risker som påverkar enskilda poster och påståenden. Dessa risker påverkar en revisors 
beteende men på olika sätt. Det krävs mer erfarenhet för att bedöma den övergripande risken 
medan risken för enskilda poster kräver specifika och detaljerade analyser av exempelvis 
efterfrågan och lagrets omsättning. (Fogarty, Lynford och Schubert, 2006) 
 
Risker som är i fokus vid en granskning benämns revisionsrisker och består av inneboende 
risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Den inneboende risken handlar om risken för att ett fel 
ska uppstå i redovisningen som beror på företagets verksamhet. Kontrollrisken innebär att det 
finns en risk för att fel inte påträffas och tas hand om bolagets system för intern kontroll. 
Upptäcktsrisk är risken för att väsentliga fel inte upptäcks av revisorn. Den inneboende risken 
och kontrollrisken kan bedömas tillsammans eller individuellt. Oegentligheter medför att 
revisorn måste granska inneboende risk och kontrollrisk. (Bedard, Mock och Wright, 1999) 
Bedard (1989) menar att nivån på inneboende risk inte påverkas av ändringar i 
revisionsplanen. Mock och Wright (1993) har i en studie fokuserat på risker ur ett stort och ett 
litet perspektiv. Kunskap av klientens personal är ett exempel på en risk ur ett stort perspektiv 
och denna kan påverka felen. Den komplexa försäljningstransaktionen räknas som en liten 
riskfaktor och påverkar transaktioner som har samband med intäkter. O’Keefe, Simunic och 
Stein (1994) menar att större inneboende risk relateras till mer revisionsarbete medan 
kontrollrisken inte har något samband med det. Inneboende risk påverkas av bland annat 
posters karaktär och riskfaktorer som är relaterat till specifika poster (Whittington och 
Margheim, 1993). 
 
Den standard som är av central betydelse gällande väsentlighet är RS 320. Den bygger på en 
internationell standard och ska följas vid en väsentlighetsbedömning. 
 

3.7  Innehållet i RS 320 – Väsentlighet vid revision 
 
Denna revisionsstandard är till för att ge vägledning om väsentlighet och sambandet med 
revisionsrisk. Det framgår att revisorn måste beakta dessa områden vid genomförandet av en 
revision och väsentlighetsbedömningen utförs utifrån personligt omdöme. Revisorn ska även 
fastställa en acceptabel väsentlighetsnivå i syfte att upptäcka väsentliga fel. Dessa fel ska 
beaktas till både belopp och karaktär, det vill säga både kvantitet och kvalitet. Revisorn måste 
även ta hänsyn till risken för enskilda fel som tillsammans kan utgöra ett väsentligt belopp 
och därmed påverka årsredovisningen. Väsentlighet ska uppmärksammas avseende 
årsredovisningen som en helhet samt individuella poster. Vid planeringen av revisionen tar 
revisorn hänsyn till vad som skulle kunna leda till att felen i årsredovisningen räknas som 
väsentliga. Revisorn ska även besluta om vilka poster som måste granskas och kan därmed 
välja granskningsåtgärder som ska kunna minska revisionsrisken. Sambandet mellan 
revisionsrisken och väsentlighet är ”ju högre väsentlighetsnivån är, desto lägre är 
revisionsrisken, och vice versa”. (RS 320) 
 
Vi anser att denna standard inte beskriver utförligt hur en väsentlighetsbedömning ska utföras. 
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4  LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Vår avsikt med det andra litteraturkapitlet är att redogöra för litteraturen som ligger 
närmare vårt problemområde. Nedan beskrivs bland annat grunder för 
väsentlighetsbedömning, väsentlighetsbelopp och betydelsen av att ha rätt nivå. Dessa delar 
är beroende av varandra för att få en ökad förståelse för området. Avslutningsvis presenteras 
en sammanfattning för de två litteraturkapitlen. 
 

 

4.1  Väsentlighet 
 
Väsentlighet har varit och är viktigt för revisorerna. Intresset har även blivit större för 
väsentlighetsbedömningen sedan det utkommit standarder om väsentlighet. (Messier Jr, 
Martinov-Bennie och Eilifsen, 2005) En hel del forskare menar att väsentlighet är ett väldigt 
viktigt begrepp. Emellertid anser de att det är svårt att tolka betydelsen samt att tillämpa detta. 
(Nolan, 2005) Vidare anser Curtis, Hayes och Illiano (2002) att väsentlighet är svårt att 
definiera. Detta medför att det är en stor bredd och variation av tillämpningen. De menar 
också att väsentlighet är grunden till nästan all bedömning i samband med en revision. Pany 
och Wheeler (1989) visar i sin studie att det finns skillnader av väsentlighetsnivån i olika 
industrier och poängterar att detta beror på hur väsentlighet definieras. Det medför att 
rapporteringens kvalitet och tiden revisorn lägger ner på uppdraget skiljer sig åt mellan 
industrierna. Dock anser de att storleken på företaget inte har någon betydelse för 
väsentlighetsbedömningen. 
 
Vidare innebär väsentlighet vad revisionsarbetet ska riktas in på och hur vidsträckt arbetet ska 
bli samt hur mycket tid som skall läggas ned på revisionen. Därefter fokuseras granskningen 
på fel och förhållanden som är väsentliga. Väsentlighet är också ett viktigt verktyg gällande 
utvärderingen av felbedömningar. Om felen som upptäcks vid revisionen är väsentliga krävs 
en justering för att det ska bli korrekt. Om detta inte justeras måste revisorn ta ställning till om 
felen är så pass väsentliga att denne måste skriva en oren revisionsberättelse. (Nolan, 2005) 

 
 

Figur 2: Fiskarna i nätet (Källa: FARs Revisionsbok, 1999) 
 
Figur 2 ovan visar att maskorna i fisknätet bör vara anpassade för de fiskar som skall fångas. 
Vid för stora maskor kan stora fiskar smita igenom, det vill säga väsentliga fel. Däremot om 
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maskorna är för små fångas även de små fiskarna, avvikelser som är inte är av intresse. Det 
optimala är att oväsentliga fel släpps igenom medan de väsentliga felen fångas upp. (FAR, 
1999) 
 
Vidare anser Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic och Stein (2003) att det är positivt att kunna se 
hur väsentligheten bedöms i praktiken eftersom det kan ge en klarare bild av 
revisionsprocessen, revisionskvaliteten och oklarheten om vägledningen. Då kan 
väsentlighetsbedömningen bli mer betydelsefull. 
 

4.2  Väsentlighetsbedömning - viktigt för intressenter? 
 
McKee och Eilifsen (2000) menar att väsentlighetsbedömningar kan vara viktiga för att 
behålla investerarnas förtroende. Detta gäller för stora bolag och vi tror att 
väsentlighetsbedömningar i mindre bolag görs främst för intressenterna. 
Väsentlighetsbedömningar kan vara problematiska eftersom det kräver professionella 
bedömningar om vikten och effekten av den finansiella rapporteringen samt upplysning till 
användarna om rapporten. (McKee och Eilifsen, 2000) Det finns forskare som är missnöjda 
med dagens väsentlighetsbedömningar. De anser att dessa ska vara baserade på användarnas 
behov eftersom det är dem som är konsumenterna av informationen. (Miller och Bahnson, 
2006) Enligt Gist och Shastri (2003) ska också väsentlighetsbedömningar vara baserade på de 
behoven som det uppfattas att en lämplig intressent har. Däremot är Steinbart (1987) nöjd 
med bedömningen och anser att väsentligheten alltid bedöms efter vilket behov användaren 
har.  
 
Det finns olika definitioner beroende på vilken roll användaren har. Uppfattningen om vad 
som är väsentligt är således subjektiv och beror på användarnas förväntningar. Dessa olika 
perspektiv kräver olika typer av beräkningar gällande väsentligheten eftersom olika 
intressenter är intresserade av olika poster i redovisningen. Detta är något revisorerna måste 
vara medvetna om och beakta i sin bedömning av väsentligheten. (Dutta och Graham, 1998) 
Däremot menar Fogarty, Lynford och Schubert (2006) att när revisorn bestämmer 
väsentligheten ska denne beakta användarnas behov som en grupp istället för enskilda 
användare. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att åsikterna skiljer sig åt angående 
beaktandet av användarna som en grupp respektive enskilt. Vår uppfattning är att de beaktar 
användarna som grupp istället för enskilt. 
 
Miller och Bahnson (2006) åsyftar att forskare anser att revisorer tittar på det som är lätt 
försvarbart och på det som är enkelt att granska framför det som är väsentligt. Istället för att 
göra det användarna vill, gör både revisorerna och ledningen det dem själva vill och det som 
uppfyller deras krav. De litar på standarder och ger ut information som användarna inte har 
nytta av. Miller och Bahnson menar att det inte är troligt att användarnas behov är uppfyllda. 
Denna åsikt är intressant eftersom vi anser att de borde titta på användarnas behov då 
revisionen görs för dessa. Vi tror att om revisorerna skulle granska det som är väsentligt 
istället för det som är lätt försvarbart skulle antagligen användarnas behov bli uppfyllda.  
 
Vi anser att det kan vara svårt att veta hur mycket resurser som ska läggas ned på 
väsentlighetsbedömningen. Vart går gränsen egentligen och blir bedömningen bättre av att 
revisorerna granskar mer? Nedan redogörs för forskares studieresultat om relevansen för 
revisorerna att hitta en lämplig nivå gällande väsentlighetsbedömningen. 
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4.3  Betydelsen av att ha rätt väsentlighetsnivå 
 
Det finns några saker som är viktiga att tänka på vid en bedömning. Det är inte 
kostnadseffektivt att göra revisionen så den stämmer till hundra procent eftersom det tar 
väldigt mycket tid och det är svårt att hitta alla fel. (McKee och Eilifsen, 2000) McNair 
(1991) menar att det finns ett dilemma mellan kostnad och kvalitet. Det vill säga att det kan 
vara svårt att få en bra kvalitet till en låg kostnad. Revisorer tvingas lösa detta genom att 
tidbudgetera och ha effektivare rapportering. (Power, 2003) Vi tror att kostnaden kan ha stor 
betydelse för vad som ska granskas och kan därmed påverka väsentlighetsnivån. Detta anser 
vi kan medföra att revisorerna inte granskar allt som kan vara väsentligt. Det är således, enligt 
McKee och Eilifsen (2000), väldigt viktigt att ha rätt nivå på väsentlighetsbedömningen 
eftersom det annars antingen kan bli för mycket eller för lite jobb för revisorerna. Om det 
resulterar i för mycket arbete påverkas effektiviteten av revisionen medan om det är för lite 
arbete påverkas effekten av revisionen. Således är det viktigt att göra riktiga bedömningar om 
väsentligheten i planeringen av revisionen.  
 
Effektiviteten av en revision är väldigt beroende av bedömningar av vilka poster som ska vara 
i fokus, det vill säga om vad som är mest relevant att granska. Trots vikten av detta har det 
forskats lite om hur revisorer kommer fram till sådana beslut i praktiken. (Mock och Wright, 
1993). Bedard och Wright (1994) menar att revisorer med mer erfarenhet om en viss industri 
gör effektivare revisioner. Vidare menar Mock och Wright (1993) att ökad konkurrens hos 
revisionsbyråerna de senaste åren medfört till att det finns mer press för byråerna att öka 
revisionseffektiviteten. Det finns empiriskt resultat på dessa iakttagelser, som indikerar på att 
de har så kallade tidbudgetar vilka bör upprätthållas. En del författare menar att 
väsentlighetsbedömningen resulterar i lägre effektivitet eller lägre kvalitet på revisionen 
(Estes och Reames, 1988). Fastställandet av väsentlighetsnivån är därmed en viktig 
bedömning som skall göras av revisorn. (Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic och Stein, 2003) 
En del forskare menar att de som gör väsentlighetsbedömningar på bästa sätt är dem som har 
tillgång till mycket information om företaget (Chewning Jr och Higgs, 2002). Grunder för 
väsentlighetsbedömning diskuteras mer ingående i nästkommande avsnitt. 
 

4.4  Vilka är grunderna för väsentlighetsbedömningen? 
 
Messier Jr, Martinov-Bennie och Eilifsen (2005) anser att ett antal kvalitativa faktorer 
påverkar väsentlighetsbedömningen och hur revisorerna går tillväga. De menar också att bra 
vägledning, det vill säga kvantitativa faktorer, kan påverka revisorers 
väsentlighetsbedömning. Nedan presenteras dessa två viktiga begrepp som ligger till grund 
för bedömningen. 
 
4.4.1  Kvantitativ bedömning   
 
Kvantitativa variabler har under lång tid använts för att identifiera väsentligheter (Vorhies, 
2005). McKee och Eilifsen (2000) redovisar fyra olika kategorier som de kvantitativa 
faktorerna kan delas in i och som används för att bedöma väsentligheten. Enskilda poster är 
enskilda finansiella variabler, exempelvis tillgångar eller eget kapital. Baser som är 
storleksbaserade är sådana som tar hänsyn till storleken på företagets poster och som i övrigt 
liknar de enskilda. Tredje kategorin handlar om att ett genomsnitt beräknas där några enskilda 
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poster sammanvägs. Slutligen finns matematiska formler som kan användas för att bedöma 
väsentligheten. 
 
En hel del studier fokuserar på de finansiella rapporterna vid bedömning av väsentlighet. Det 
är dock endast en aspekt som påverkar bedömningen. (Estes och Reames, 1988) Mock och 
Wrights (1993) studie visar på att både revisioner och revisionsbyråers revisionsprogram är 
relativt lika för varje klient, och varierar väldigt lite från år till år. De anser att en stor del av 
hur revisionen utförs, görs utifrån standardtester. Revisionsprogrammen gör det lättare att 
upptäcka fel i en stor utsträckning. De menar också på att det är revisionsstandarder och 
tidigare revisioner som är grunden för hur revisionen skall göras. Om det finns svårigheter att 
göra en lämplig uppskattning av förra årets revisionsmaterial är det ofta enklast att förutsätta 
att riskerna är av samma sort som året innan.  
 
Fogarty, Lynford och Schubert (2006) menar att revisionsstandarderna är utformade för att ge 
en effektivare revision och för ett bättre resultat av revisionsprocessen. Revisorer kan även 
koncentrera sig på de områden där risken för fel är störst. En fördel med standarder är att 
revisorn vill ha en bättre grund för att bedöma karaktären, förläggningen i tiden och 
omfattningen av ytterligare processer samt risken för bedrägeri. Vidare anger standarder inga 
procentsatser som förklarar väsentligheten. Vissa standarder visar att revisorers bedömningar 
om väsentlighet handlar om professionellt omdöme. Detta är influerat av revisorernas 
uppfattningar om behoven för leverantörer och andra intressenter som kommer att lita på den 
finansiella rapporten. (Gist och Shastri, 2003) Chewning Jr och Higgs (2002) anser att det i 
den finansiella rapporten ska finnas upplysningar om sådant som kan påverka investerarnas 
beslut. Eftersom de menar att det inte finns någon tydlig vägledning medför detta att 
bedömningar kan tillämpas på olika sätt. Leslie (1985) menar också att det kan vara svårt att 
ta fram och utveckla en generell vägledning för väsentlighetsbedömningen. Det kan vara en 
orsak till varför det finns så lite vägledning genom standarder. Då det inte finns lämplig 
vägledning kan företagsledningen och revisorn komma överens om vad som ska räknas som 
väsentligt (Chewning Jr och Higgs, 2002). Chewning Jr och Higgs (2002) anser att 
bedömningen oftast sker främst på kvantitativ basis men även karaktären måste beaktas. Det 
vill säga att det bör finnas inslag av kvalitativa faktorer i bedömningen.  
 

 
 
4.4.2  Kvalitativ bedömning 
 
Estes och Reames (1988) menar att förutom de kvantitativa faktorerna bör även några 
kvalitativa aspekter beaktas. Till dessa räknas revisorns personliga egenskaper, ekonomisk 
situation och erfarenhet. Revisorns personliga egenskaper är bland annat attityder, förhållande 
till klienten, ålder och kön. Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic och Stein (2003) menar att det 
krävs professionell bedömning för att uppskatta vad som är väsentligt. Gist och Shastri (2003) 
anser att när revisorerna går in för att göra professionella bedömningar inkluderar det att visa 
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• Finansiella rapporter 
• Revisionsprogram 
• Standarder och standardtester 
• Tidigare revisioner 
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på noggrannhet vid tillämpning av lagar och regler, ha en professionell skeptisk attityd, vara 
effektiv samt vara teknisk kunnig. Vidare anser Icerman och Hillison (1991) att det inte finns 
några respekterade vägledningar för att bedöma väsentligheten. Således måste revisorer själva 
kunna avgöra vad som är väsentligt. Brist på vägledning leder till att bedömningarna visar på 
en stor mångfald, och det krävs därför ett professionellt omdöme (Chewning Jr och Higgs, 
2002). 
 
Ålder och erfarenhet är faktorer som visar att väsentligheten bedöms på olika sätt av olika 
revisorer. Revisorer som har erfarenhet av revisionsarbete blir mer säkra och har bättre 
förståelse vid bedömningen. (Iskandar och Iselin, 1999) Däremot menar Estes och Reames 
(1988) att akademiska studier ger bättre förmåga att bedöma väsentligheten än vad 
arbetslivserfarenhet ger. Emellertid har utbildningslängden eller vilka kurser inom revision 
och redovisning som studerats, inte någon stor betydelse för en revisors förmåga att bedöma 
väsentligheten. Detta anser vi är anmärkningsvärt eftersom vår uppfattning är att 
arbetslivserfarenhet borde ha större betydelse än utbildning. Enligt Estes och Reames (1988) 
studie bör i så fall nyutexaminerade vara en viktig resurs med en stor kunskap om hur 
väsentligheten ska bedömas. Vår bild av detta skiljer sig då vi tror att personer som arbetat 
längre med revision har bättre kunskap. Vidare menar Estes och Reames (1988) att revisorer 
som ofta gör väsentlighetsbedömningar är mer säkra i sina bedömningar. Här tycker vi de 
säger emot sig själva med tanke på ovanstående resonemang om utbildning och erfarenhet. 
Estes och Reames (1988) kommenterar att det finns risk för att den valda populationen inte är 
representativ eftersom de har liknande utbildning. Därmed behöver den inte ge ett rättvisande 
resultat.  
 
Det finns studier som visar att personliga egenskaper är viktiga medan Messier Jr (1983) 
menar att det är en nödvändig faktor i bedömningen. Däremot anser McGhee, Shields och 
Birnberg (1978) att vissa personliga egenskaper inte har så stor betydelse. Vår uppfattning är 
att alla personliga egenskaper inte behöver vara nödvändiga, dock tror vi att erfarenhet är en 
viktig egenskap som kan påverka väsentlighetsbedömningen. 
 

 
 
4.4.3  Diskussion om kvalitativ och kvantitativ bedömning 
 
För att bedöma väsentligheten menar Latshaw och Thompson att revisorer bör beakta både 
kvalitativa och kvantitativa faktorer. (Latshaw och Thompson, 2003) Således är det bra om 
väsentlighetsbedömningen består av både kvalitativa och kvantitativa aspekter. Det vill säga 
att både karaktären och mängden beaktas. (Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic och Stein, 2003) 
Vid kvalitativa bedömningar bör revisorer, genom personliga förfrågningar och diskussioner 
med andra revisorer, fastställa villkor eller omständigheter där det kan finnas potentiella 
risker. Beaktande av dessa riskområden tillsammans med kvantitativa bedömningar kan guida 
revisorn till en lämplig revisionsprocess. (Gist och Shastri, 2003) Väsentlighetsbedömningen 
innehåller faktorer av de kvantitativa aspekterna, sedan kan den förändras beroende på vad 
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revisorn har för kvalitativa egenskaper (McKee och Eilifsen, 2000). De flesta revisionsbyråer 
har egna riktlinjer som revisorerna ska följa vid väsentlighetsbedömningen (Chewning Jr och 
Higgs, 2002). Dock menar Friedberg, Strawser och Cassidy (1989) att den kvantitativa och 
kvalitativa vägledningen skiljer sig mellan byråer.  
 
Vorhies (2005) menar att väsentlighet handlar om avgörandet av vad som påverkar och inte 
påverkar ett beslut. Eftersom detta är svårt att göra med kvalitativa faktorer används nästan 
uteslutande kvantitativa variabler. Då det är lättare att tillämpa de kvantitativa faktorerna 
medför det även att de kvalitativa variablerna hamnar i skymundan (Curtis, Hayes och Illiano, 
2002). Vår uppfattning är att både kvantitativa och kvalitativa faktorer är viktiga och för att 
bedömningen ska vara av hög kvalitet bör båda förekomma. Dessa grunder är angelägna att 
förstå inför nästkommande avsnitt. 
 

4.5  Väsentlighetsbeloppet 
 
Revisorn använder sig av väsentlighetsbelopp som hjälpmedel för väsentlighetsbedömningen. 
Väsentlighetsbeloppet är det som skiljer det väsentliga från det oväsentliga och bestäms 
utifrån den finansiella informationen. Bedömningen av väsentlighet och beräkningen av det 
väsentliga beloppet är en svår uppgift, eftersom det inte finns några regler eller normer för 
detta. (Nolan, 2005) Det finns olika baser som används för att räkna ut vad som är väsentligt 
(Iskandar och Iselin, 1999). Valet av den underliggande faktorn som bas för beräkningen 
varierar beroende på omständigheterna (Nolan, 2005). Messier Jr, Martinov-Bennie och 
Eilifsens (2005) studie visar på att nettovinst är den viktigaste faktorn som beloppet baseras 
på. Även Iskandar och Iselin (1999) samt Curtis, Hayes och Illiano (2002) anser att den mest 
förekomna basen är nettovinst. Om ett företag är väldigt skuldsatt måste beloppet istället 
grundas på en annan bas för beräkningen. Dessa kan bland annat vara totala intäkter, 
rörelseresultat och vinst per aktie. När resultatet är runt noll värderar revisorer ett lägre 
väsentlighetsbelopp (Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic och Stein, 2003). Chewning och Higgs 
(2002) menar att intäkter, tillgångar, vinst och eget kapital är de vanligaste grunderna för 
beräkningen. Väsentlighetsbelopp som är baserade på vinst ligger mellan 4-6 % medan 
beloppet för tillgångar samt intäkter är 0.5-1 % och för eget kapital 1-2 %. 
Väsentlighetsbelopp som baseras på intäkter eller tillgångar anses mer stabila mellan olika 
perioder än vinst och eget kapital eftersom de senare ändras oftare. Med intäkter eller 
tillgångar som bas påverkas inte väsentlighetsbeloppet i lika stor utsträckning i jämförelse 
med intäkter respektive tillgångar. Studien resulterar även i att väsentlighetsbeloppet ofta 
baseras på information från kassaflödet och resultaträkningen. Vi tycker det är oklart varför 
vissa baser används framför andra. Hur väljer byråerna egentligen vilken grund de ska gå på 
för beräkningen?  
 
Bedard, Mock och Wright (1999) syftar på att i posterna kundfodringar och 
leverantörsskulder finns det en relativt hög omfattning av fel. Dessa poster granskas mer eller 
mindre alltid och revisorer har betydande erfarenhet av just de posterna. Därför kan dessa 
anses som viktiga när väsentlighetsbeloppet skall beräknas.  
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4.6  Fel väsentlighetsbelopp – leder det till earnings management? 
 
Felanvändning eller missförståelse vid tillämpningen av väsentlighet kan leda till 
manipulering av redovisningen, det vill säga att det blir fel beräkning av beloppet. Denna 
manipulering kallas earnings management och kan definieras som icke-neutral finansiell 
rapportering där ledningen ingriper i rapporteringen med avsikt att åstadkomma vinst. 
(Nelson, Elliott och Tarpley, 2002) Ett problem som kan uppstå är att veta vad som accepteras 
som väsentligt respektive icke-väsentligt. För att underlätta detta finns vissa riktlinjer som 
visar på vad som är väsentligt. (Grant, Depree Jr och Grant, 2000) Nelson, Elliott och 
Tarpleys (2002) resultat visar på att det finns försök till manipulering som inte alltid justeras 
av revisorer. Detta bevis kan vara väldigt intressant för dem som tillsätter regler och 
standarder.  
 
I Messier Jr, Martinov-Bennie och Eilifsens (2005) studie har det argumenterats för att företag 
och deras revisorer på ett felaktigt sätt använt väsentlighet för att manipulera redovisningen. 
Enligt Levitt bokför de fel medvetet upp till en viss procent och argumenterar att effekten är 
så liten att det är irrelevant att ta hänsyn till den, eftersom det inte är en väsentlig summa 
(Levitt, 1998). Forskare är bekymrade då företagsledningen manipulerar sina egna rapporter, 
att det beror på väsentlighetsbeloppet. Om de felaktiga uppgifterna är lägre än 
väsentlighetsbeloppet är revisorerna villiga att acceptera dessa fel för att de teoretisk sett inte 
har någon påverkan för betydelsefulla användare av rapporteringen. (Patterson och Smith, 
2003) Vi tror att det är svårt att undgå manipulering som sker i företag. Vi ställer oss frågande 
på vilket sätt revisorerna är inblandade då vi ser det som allvarligt om de hjälper till att 
manipulera redovisningen. Beror detta alls på väsentlighetsbeloppet? 
 
Nedan diskuteras skillnader som finns vid bedömningen. 
 

4.7  Skillnader i väsentlighetsbedömningen 
 
Studier visar på att det finns skillnader revisorer emellan. De som har erfarenhet av 
revisionsarbete blir mer säkra och har bättre förståelse vid bedömningen. Dessa revisorer har 
även högre väsentlighetsbelopp än deras kollegor med mindre erfarenhet. (Iskandar och Iselin, 
1999) Det finns även skillnader mellan revisorer vid valet av baser som används för att 
bedöma väsentlighet och väsentlighetsbelopp (Mayper, 1982). Det bekräftas också av studier 
av bland andra Newton (1977) samt Hofstedt och Hughes (1977) som visar att det finns 

Vanligaste baserna för beräkningen 
 

• Nettovinst  
• Totala intäkter  
• Rörelseresultat 
• Vinst per aktie 
• Tillgångar  
• Eget kapital 
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skillnader gällande väsentlighetsbedömningar och nivåer mellan olika personer. Estes och 
Reames (1988) visar även att ju äldre revisorerna är desto lägre är väsentlighetsbeloppet, 
däremot finns inga skillnader mellan kvinnors och mäns bedömningar. 
 
Vidare påverkas revisorernas väsentlighetsbedömningar av hur en revisionsbyrå är uppbyggd 
(Iskandar och Iselin, 1999). Det finns forskare som har upptäckt att det finns skillnader, bland 
annat i tillvägagångssättet mellan byråerna (Icerman och Hillison, 1991). Exempelvis 
värderas väsentligheten lägre av stora revisionsbyråer än av små byråer (Blokdijk, 
Drieenhuizen, Simunic och Stein, 2003). Chewning, Pany och Wheeler (1989) visar däremot i 
sin studie att större revisionsbyråer har högre väsentlighetströskel till skillnad från de mindre. 
Vi tycker det är intressant att olika studier inom området visar på så olika uppfattningar. 
Vidare har Estes och Reames (1988) funnit att anställda i stora revisionsbyråer accepterar en 
högre väsentlighetströskel för poster som till exempel obetalda kundfordringar. Däremot 
påverkas inte lagerbedömningen i så stor utsträckning gällande storlek på byrån. Således finns 
väsentliga skillnader mellan revisionsbyråers bedömning.  
 
Loebbecke och Ward (1988) menar att de olika sätten att bedöma kan relateras till 
revisionsbyråns struktur. Power (2003) menar att större byråer kontinuerligt justerar deras 
revisionsprocess samt försöker balansera en formell, försvarbar, ekonomisk samt lätthanterlig 
uppbyggnad av revisionsprocessen. Trenden mot en vidare struktur för revisionsbyråerna kan 
leda till det intensiva behovet för byråerna att kontrollera kvaliteten. Sambandet mellan 
revisionsbyråers struktur och väsentlighetsbedömningar har också diskuterats av andra 
forskare. Stone och Inggram (1988) noterade skillnader mellan nivåerna på revisionsbyråernas 
struktur. De kom fram till att i mer strukturerade byråer är väsentlighetskriteriet mer 
konservativt.  Vidare framhåller Loebbecke och Ward (1988) att byråer har fått en bättre 
struktur eftersom de använder instruktioner för att bedöma väsentligheten.  
 
Morris och Nichols (1988) samt Icerman och Hillison (1991) har också gjort studier som visar 
att väsentlighetsbedömningarna är specifika för varje byrå. De visar på att 
väsentlighetsbedömningarna blir bättre i strukturerade revisionsbyråer. Även studien 
genomförd av Messier Jr, Martinov-Bennie och Eilifsen (2005) visar att det förekommer 
skillnader mellan olika revisionsbyråer gällande tillvägagångssättet av 
väsentlighetsbedömningen och framhäver att omdömet är väldigt viktigt. 
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4.8  Litteraturdiskussion 
 
Utifrån litteraturen har vi fått uppfattningen om att begreppet väsentlighet är svårdefinierat 
och otydligt. Detta kan ha sin grund i att begreppet är väldigt brett och leda till att det 
tillämpas på olika sätt. Således är det viktigt för oss att ha detta i åtanke vid genomförande av 
intervjuerna då de olika respondenterna kan ha olika definitioner. Vi ställer oss frågande till 
varför det är ett så svårdefinierat och otydligt begrepp. Som framgår ovan finns det standarder 
och annan vägledning att följa men dessa verkar inte vara tillräckliga. Vi tror att om det skulle 
finnas tydligare vägledning skulle kanske väsentlighetsbegreppet inte vara lika otydligt. 
Vidare är vi frågande gällande vad det är som påverkar vad som är väsentligt att granska? Det 
skulle kunna vara vilka resurser revisorerna har att nyttja. Kostnaden tror vi kan ha en stor 
betydelse då den bör styra hur mycket som kan granskas och därmed hur mycket tid som 
läggs ned. Vad gör revisorerna om det finns för lite budgeterat och inte kan granska vad som 
är väsentligt? Vi tror att kvaliteten skulle bli sämre om revisorerna inte kan granska allt det 
väsentliga och det skulle bli mindre effektivt.  
 
Som flera forskare menar kan väsentlighetsbedömningar vara viktiga för att behålla 
investerarnas förtroende. Detta gäller för stora bolag men för mindre bolag, anser vi, att det 
främst görs för intressenterna vilka är användare av den finansiella rapporteringen. Vidare är 
det intressant att det finns olika åsikter gällande huruvida användarna ska beaktas som en 
grupp respektive enskilt. Vår uppfattning är att de beaktar användarna som grupp istället för 
enskilt. Denna bild har vi fått då flertalet forskare har den ståndpunkten. Vi tycker även att det 
är intressant då forskare menar att revisorerna tittar på vad som är lätt försvarbart vilket inte 
alltid behöver vara väsentligt. Detta kan betyda att användarnas behov inte blir uppfyllda. Vi 
anser att revisorerna främst bör titta på det som är väsentligt samt vad användarna har för 
behov. Om revisorerna endast skulle granska det som är lätt försvarbart skulle det kunna 
medföra att intressenterna får en felaktig bild av företaget. Vidare menar forskare att 
ledningen tillsammans med revisorerna bedömer vad som ska granskas. Vi tror att detta kan 
leda till manipulation vilket i vissa fall kan vara svårt att undgå. På vilket sätt är revisorerna 
inblandade i manipuleringen?  
 
Som framgår i litteraturen är egenskaper en viktig kvalitativ aspekt. Det diskuteras att flera 
egenskaper är betydande, men vi får uppfattningen av att alla dessa inte behöver vara 
nödvändiga. Vår uppfattning är att erfarenhet är den egenskap som påverkar bedömningen 
mest. Ju längre revisorer har arbetat desto mer har dessa varit med om och på så sätt har mer 
att relatera till. Därför finner vi Estes och Reames (1988) studie anmärkningsvärd, eftersom 
de har kommit fram till att utbildning är viktigare än erfarenhet. Här bör dock beaktas att 
studien genomfördes med ett urval som inte behöver vara representativt och därmed kan deras 
resultat vara snedvridet. Vidare verkar forskare vara överens om att både kvalitativa och 
kvantitativa faktorer behövs vid bedömningen. Däremot skiljer sig åsikterna angående vilka 
som är mest relevanta.   
 
Slutligen anser vi att det är oklart varför vissa baser används framför andra. Vi ställer oss 
frågande hur revisionsbyråerna väljer vilken grund de ska gå efter då de räknar ut ett 
väsentlighetsbelopp. Här verkar det finnas en hel del åsikter. Av litteraturen framgår att den 
främsta bas som används är resultat efter finansnetto. Är detta verkligen det bästa sättet att 
räkna på? Hur blir det då när resultatet är negativt? 
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4.9  Litteratursammanfattning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revision handlar om revisorns granskning av årsredovisning, förvaltning och bokföring. 
Det ger en ökad trovärdighet för intressenter som leverantörer, kreditgivare, ägare med 
flera. Revisionen utförs i olika steg vilket benämns revisionsprocessen. De olika stegen 
är erhålla och acceptera nya klienter, planera revisionen, utföra granskningen samt 
slutsatser och rapportering. Det avgörande steget av revisionen är planeringen. Här tittar 
revisorn på bakgrund, kontrollmiljö, redovisningssystem med mera. Utifrån dessa 
fokuserar revisorn på det som är väsentligt och vart risken för väsentliga fel är störst. 
Därför är begreppen väsentlighet och risk viktiga under planeringsstadiet. Dessa 
sammankopplas genom att ”ju högre väsentlighet desto lägre ska risken för fel vara”. 
 
Väsentlighet avgör vad som ska finnas med i en revision och är således en förutsättning 
vid en granskning. Det innebär också vilken inriktning revisionsarbetet ska ha och hur 
mycket tid som ska läggas ned. Att bedöma väsentligheten kan vara viktig för 
intressenterna. Det är viktigt att göra bra väsentlighetsbedömningar för att det ska bli 
effektivare revision.  
 
Att bedöma väsentligheten påverkas av både kvantitativa och kvalitativa faktorer. Som 
kvantitativa räknas bland annat finansiella rapporter, revisionsprogram, standarder och 
tidigare revisioner. Exempel på kvalitativa faktorer är personliga egenskaper, ekonomisk 
situation och erfarenhet.  
 
Som hjälpmedel för bedömningen används väsentlighetsbelopp. Detta belopp skiljer det 
väsentliga från det oväsentliga. Som bas för att beräkna det väsentliga beloppet används 
oftast nettovinst. Även totala intäkter, rörelseresultat, vinst per aktie, tillgångar och eget 
kapital används. Vidare finns det skillnader i väsentlighetsbedömningen mellan 
revisorer samt mellan olika stora revisionsbyråer. Studier visar på att beloppet kan vara 
högre eller lägre i en stor revisionsbyrå. 
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5  SÅ GENOMFÖRDE VI STUDIEN  
 
Detta kapitel är uppsatsens andra metodkapitel och det beskriver hur det praktiska utförandet 
har gått till. Denna beskrivning av studiens praktiska tillvägagångssätt underlättar för 
läsaren att uppskatta uppsatsens tillförlitlighet.  
 

 

5.1  Urval av undersökningsenheter 
 
Eftersom vår studie är kvalitativ är vare sig generalisering eller representativitet målet för vår 
uppsats. Dock innebär det inte att urvalet av undersökningsenheter är obetydligt utan det är, 
som Holme och Solvang (1997) menar, den avgörande delen i en undersökning. Därför är det 
viktigt att få rätt personer i urvalet. Vi har således varit noggranna i vårt urval av 
intervjupersoner och valt revisorer som har arbetat med revision i flera år samt är godkända 
eller auktoriserade. Detta tror vi kan leda till att vi får ut mer av studien. 
 
Eftersom vi har en typ av ett induktivt angreppssätt kan vi, enligt Johansson Lindfors, 
använda oss av begränsade och/eller riktade urval. Johansson Lindfors menar också att urvalet 
inte behöver vara representativt utan det är viktigt att urvalet är gjort avsiktligt. (Johansson 
Lindfors, 1993) Syftet med kvalitativa intervjuer, som tillämpas i denna studie, är att de skall 
öka informationsvärdet samt ge djupare grund för det problem som studeras. Detta betyder att 
urvalet inte sker slumpmässigt utan det skall göras systematiskt utifrån en del medvetet 
utformade kriterier. (Holme och Solvang, 1997) Vi valde att göra ett riktat urval då vi vill öka 
förståelsen för vårt problem. Det riktade urvalet består av sex intervjuer vid sex olika 
revisionsbyråer i Västerbotten. Samtliga personer som intervjuades är påskrivande revisorer 
och har arbetet ett antal år med revision. Vi valde att intervjua tre större byråer samt tre 
mindre byråer eftersom vi även vill se om och i så fall hur väsentlighetsbedömningen skiljer 
sig mellan stora och små revisionsbyråer.  
 
Vår bedömning är att det var lämpligt med sex intervjuer då vi märkte återkommande 
tankesätt hos respondenterna. Därmed anser vi att vi har uppnått en så kallad 
informationsmättnad. Visserligen hade det varit intressant att göra fler intervjuer då varje 
revisors uppfattningar är unika. Dock måste gränsen dras någonstans, och eftersom vi 
uppnådde en typ av mättnad samt att det fanns tidsbegränsning anser vi att sex intervjuer var 
rimligt.  
 

5.2  Innan intervjun 
 
Vi ringde till en hel del revisionsbyråer i syfte att höra huruvida de hade någon godkänd eller 
auktoriserad revisor som kunde ställa upp för en intervju. Vi presenterade oss och berättade 
kort om vår studie. Eftersom de flesta revisorer är väldigt upptagna under denna tidsperiod var 
det ganska svårt att få tag på lämpliga intervjupersoner. Med hjälp av lite kontakter med 
studentrepresentanter på några av byråerna fick vi tillslut intervjua sex revisorer vid sex olika 
revisionsbyråer i Västerbotten.   
 
Eftersom respondenterna hade som önskemål att få en bättre bild av vårt problemområde 
skickades, innan intervjun, ett e-mail där vi beskrev våra områden. Detta gav en bild av vad 
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som skulle behandlas under intervjun. Vi ville inte att respondenterna skulle erhålla de exakta 
frågorna då det kan leda till oärliga svar och att de inte svarar spontant på frågorna. Däremot 
kan det finnas en nackdel med att inte ge ut de exakta frågorna innan. Respondenterna kan ha 
ansenliga uppfattningar kring ämnet och på så sätt ge mer utförliga svar. Emellertid fick de 
chansen att tillägga synpunkter i efterhand och därmed möjligheten att fundera mer kring 
ämnet samt göra efterforskningar. Således kunde vi erhålla mer omfattande svar.   
 

5.3  Informationstillgänglighet – access 
 
Enligt Johansson Lindfors (1993) handlar access om tillträde till data eller information. 
Genom att företagen känner till nyttan av studien är det lättare att få tillträde till dem. I de fall 
företagen upplever att studien ger nytta är de mer positiva att avsätta tid till studien. Om 
studien känns inträngande och det erfordras mycket tid kan det vara svårt att få tillträde. Vi 
anser att vi redan i våra inledande telefonsamtal fick god access. Revisorerna på de olika 
revisionsbyråerna har varit väldigt tillmötesgående. Vidare är vår uppfattning att vi inte har 
nekats till någon information. Respondenterna har varit snabba med att svara på våra e-mail 
samt varit väldigt öppna för frågorna. Vi har inte heller träffat på undvikande svar eller att 
någon av revisorerna låtit bli att svara på frågor. Vi upplevde att de kände förtroende för oss. 
Som helhet, anser vi att vi har fått en god access. Respondenterna har, under uppsatsens gång, 
varit både intresserade av studien samt positiva till den. 
 

5.4  Intervjun – vår datainsamlingsmetod 
 
Som diskuterats tidigare eftersträvar vi att öka förståelsen för vårt problem genom en mild 
variant av induktion. För att kunna få en ökad förståelse bör datainsamlingen vara gjord så att 
vi kan få en uppfattning av revisorernas situation och göra det möjligt att förstå hur 
väsentligheten bedöms. Således bör datainsamlingen vara kvalitativ eftersom det ger oss 
möjligheten att förstå vårt problem (Holme och Solvang, 1997).  
 
Den vanligaste typen av kvalitativ forskning är intervjuer (Bryman, 2002). Trost (2005) 
menar att kvalitativa intervjuer går ut på att begripa hur respondenterna känner och tänker, 
vilka erfarenheter personerna har samt hur den föreställer världen. Enligt Johansson Lindfors 
(1993) är ”en viktig förutsättning för att intervjuer skall kunna användas som den 
huvudsakliga datainsamlingsmetoden att språket betraktas som en informationskälla som kan 
informera om såväl innebörds- och meningsstrukturer som om handlingar, händelser etc.” Vi 
har valt att ha kvalitativa intervjuer då vi tycker att det muntliga språket kan ge oss 
information som vi bör ha för att förstå problemet. I vår studie kan språket ge oss en insyn i 
revisorernas situation och på så sätt ge oss en förståelse för hur revisorerna bedömer 
väsentligheten. Johansson Lindfors (1993) anser att det är viktigt att datainsamlingen, genom 
det muntliga språket, utförs på ett sätt så att respondenterna enkelt och fritt kan berätta om 
sina egna tankesätt och åsikter. Därför anser vi att det inte är lämpligt med intervjuer som 
följer ett frågeformulär till punkt och pricka. Vi har valt att utforma ett frågeformulär, utifrån 
litteraturen, som respondenterna inte behövde följa fullt ut utan endast styrdes av till viss del. 
Vårt syfte med frågeformuläret är endast att se till att en del frågeställningar kommer upp. I 
slutet av intervjutillfället fick respondenterna diskutera kring två case som vi har utformat, se 
bilaga 2. Detta för att vi anser att casen skulle kunna bidra till en djupare förståelse för 
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problemet då vi kan se hur revisorerna resonerar och tänker kring väsentlighetsbedömningen. 
Således kan vi också se hur det kan fungera i praktiken.  
 

5.5  Intervjuernas genomförande 
 
Intervjuerna genomfördes under två veckor och samtliga intervjuer pågick i cirka en timme. 
Samtalen på de större byråerna ägde rum i bokade konferensrum medan intervjuerna hölls i 
respondenternas kontorsrum på de mindre byråerna. Intervjuerna inleddes med en 
presentation av oss själva, en kortare beskrivning av vår studie samt vad som skulle behandlas 
under intervjun. Vi frågade om tillåtelse att banda intervjun, enbart i syfte som hjälpmedel att 
komma ihåg vad som sades, och detta godkände alla. Som ytterligare hjälpmedel att komma 
ihåg det som sades antecknades stödmeningar i fall tekniken skulle sluta fungera. 
Respondenterna hade även möjligheten att avstå att svara på frågor i fall de inte kunde svara 
på grund av sekretess eller brist på kunskap. De fick god tid att svara på frågorna. Under hela 
intervjun var intervjuguiden, se bilaga 1, framför oss som vi försökte följa någorlunda. Då 
frågorna hade behandlats lät vi respondenterna fundera kring våra case, som finns bifogade i 
bilaga 2. Genom dessa fick vi en tydligare bild av deras tankesätt kring en 
väsentlighetsbedömning. Respondenterna hade även intervjuguiden framför sig under 
intervjun vilket de ansåg var bra. Genom detta kunde de titta på frågorna själva och på så sätt 
kunde vi genomföra intervjun mer effektivt. Efter samtliga intervjuer frågade vi 
respondenterna om vi fick skicka ett utdrag från respektive intervju till dem, vilket alla var 
positiva till. Detta skulle leda till en korrigering av eventuella missförstånd samt möjligheten 
till att lägga till eller ta bort information. Vi frågade även om vi kunde höra av oss ifall fler 
frågor skulle uppstå vilket vi var välkomna att göra. Som avslutning tackade vi dem för att de 
ställde upp för intervjun och därmed hjälpte oss att genomföra vår studie.  
 
Vi fanns båda med på samtliga intervjuer. I och med det kunde frågorna delas upp mellan oss, 
och den som inte frågade kunde därmed få bra stödanteckningar. Vi kunde också hjälpa 
varandra ifall någon av oss missade någon viktig fråga. Emellertid kan, enligt Trost (2005), 
den som blir intervjuad få en känsla av att vara i underläge. Detta har inte varit något problem 
för våra respondenter då vi fick intrycket av att de var tillfredställda i samband med 
intervjusituationen. Vi är nöjda med det intryck som respondenterna gav oss. De var 
tillmötesgående och hjälpte till och försökte svara på frågorna så gott som möjligt. Trots 
denna intensiva period för revisorerna anser vi att de inte hastade igenom frågorna utan tog 
god tid på sig. På så sätt kunde de fundera igenom frågorna och ge ett så bra och givande svar 
som möjligt.  
 

5.6  Kritik mot intervjumaterialet 
 
Vi är, som tidigare nämnts, nöjda med våra respondenter. Alla respondenter har visat 
engagemang och intresse för att delta i vår studie. Vi upplever också att respondenterna har 
gett bidrag med en kunskap och erfarenhetsmässiga resonemang som hjälpt oss att nå 
uppsatsens syfte.  
 
Vi kunde prata ostört med respondenterna på de större byråerna då, som tidigare har nämnts, 
intervjuerna kunde hållas i enskilda rum. Däremot fanns det ett antal störande moment under 
intervjuerna med de mindre byråerna. Telefoner ringde och skrivare var igång. Sedan var även 
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radion på men efter anmärkning på detta stängdes den av. Utöver detta upplevde vi att det 
fanns personer som pratade utanför rummen vilket vi anser var lite störande. Trots dessa 
störande moment anser vi att dialogerna har kunnat utföras på ett bra sätt. Vi upplevde även 
att dessa störningar inte påverkade respondenterna då de antagligen är vana att arbeta i sådana 
arbetsmiljöer. Att intervjuerna gjordes personligt gav möjligheten att se respondenternas 
ansiktsuttryck och reaktioner vilket vi anser är positivt.  
 

5.7  Bearbetning av det empiriska materialet 
 
För att komma ihåg det mesta från intervjuerna sammanställdes dessa samma dag som de 
genomförts och således kunde vi vara säkrare på att vi fick med våra intryck från intervjuerna. 
Intervjuerna transkriberades ordagrant för att få ett korrektmässigt innehåll. Detta utdrag 
skickades sedan till varje respondent via e-mail. De fick möjligheten att läsa igenom vad de 
hade sagt och rätta till något som inte stämde eller om det fanns något som de ville tillägga 
respektive ta bort. När vi hade tillgång till allt material började vi skriva det som skulle utgör 
vår empiri. Vi hade hjälp av Gillhams rutschema, se bilaga 3, som respondenternas 
uppfattningar placerades in i. Detta hjälpte oss att få en överblick av vad empirin skulle 
innehålla. Gillhams rutschema är indelat i olika kategorier och redovisar samtliga 
respondenters svar inom tre områden (Gillham, 2005). Efter varje område kommer vi att 
analysera vad revisorerna har diskuterat. Detta upplägg har valts för att göra det enklast för 
läsarna att följa med. Innehållet i respondenternas svar har inte ändrats förutom vissa mindre 
språkliga justeringar. Vid sammanställningen av intervjuerna utelämnades delar och 
diskussioner som inte ansågs vara relevanta för vår uppsats. Vi har valt att ha några citat från 
respondenterna för att göra texten mer rolig att läsa samt att den blir mer levande. Citat leder 
också till en ökad trovärdighet för läsarna. 
 

5.8  Anonymitet 
 
Enligt Johansson Lindfors består anonymisering av en etisk och konfidentiell sida. Den etiska 
sidan innefattar personers integritet. Forskaren har vanligtvis en speciell relation till den som 
studeras gällande tillgången på information. Det innebär att information som är kränkande för 
personer inte får avslöjas. Konfidentialitet handlar om att inte lämna ut information om ett 
speciellt sammanhang, exempelvis företagshemligheter. (Johansson Lindfors, 1993) Våra 
respondenter är alla anonyma vilket gör att vi tar den etiska sidan i beaktande. Detta var ett 
önskemål från samtliga respondenter. Däremot har de inte pratat om några hemligheter som 
skulle kunna skada företagen och vi kan således bortse från den konfidentiella sidan. Vi har 
valt att benämna respondenterna för, Revisor A, Revisor B, Revisor C, Revisor D, Revisor E 
och Revisor F. Vidare är vår uppfattning att anonymiteten kan leda till att accessen ökar 
eftersom dem kan tala mer fritt utan att nämna sitt namn. Enligt Johansson Lindfors (1993) får 
inte anonymiseringen innebära att empiriska iakttagelser undanhålls. Vi har strävat efter att 
följa detta i vår studie.  
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5.9  Analysmetod 
 
Vi har valt att dela upp vår analys i likhet med Yin (2003) som delar upp den i en inomfalls- 
respektive mellanfallsanalys. En inomfallsanalys bygger på att den som intervjuats analyseras 
i samband med den litteraturgenomgång som finns i vår studie. Denna analys gör det möjligt 
att det blir en rättvis och bra tolkning. Yin menar att inomfallsanalysen har som syfte att 
hjälpa forskare att behandla den empiriska informationen på ett rättvist sätt.  
 
Den andra delen av analysen, mellanfallsanalysen, avser att se samband och skillnader mellan 
de olika respondenterna (Yin, 2003). Det vill säga en typ av mönstermatching. Studien är 
uppbyggd på ett sätt så att inomfallsanalysen presenteras i samband med respondenternas svar 
medan mellanfallsanalysen, som vi benämner jämförande analys, presenteras för sig. Våra 
diskussioner i analysdelarna är grunden till uppsatsens slutsats. 
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6  EMPIRI OCH EMPIRINÄRA ANALYS 
 
Här presenteras det empiriska materialet indelat efter varje respondent som följs av en 
inomfallsanalys. Vi har valt att redovisa dessa tillsammans för att undvika onödiga 
upprepningar och göra det mer läsarvänligt. Det empiriska materialet är indelat i tre 
områden som följer intervjuguiden. I följande kapitel jämförs de olika respondenternas 
uppfattningar med varandra. Avslutningsvis redogör vi för revisorernas diskussioner kring 
casen. Som en påminnelse är forskningsfrågan: Hur bedömer revisorerna väsentligheten vid 
en revision?  
 

 

6.1  Revisor A 
 
Revisor A är 39 år gammal och har de senaste 16 åren jobbat på en stor revisionsbyrå varav 
fyra år varit bosatt utomlands. Han har varit auktoriserad revisor de senaste 10 åren och har 
en Civilekonomutbildning. 
 
6.1.1  Väsentlighet 
 
Revisor A anser att väsentlighet är hur stora fel som kan accepteras utan att det leder till 
felaktiga beslut för dem som läser den finansiella rapporteringen. Således är väsentlighet en 
sammantagen volym av fel som kan accepteras. Det skiljer sig mellan företag i form av 
storleken på företag, risken och branschen. Enligt Revisor A styrs all planering utifrån ett 
väsentlighetskriterium. De lägger inte ned tid på väsentlighet som enskilt begrepp utan 
beräknar ett belopp av fel som inte får överstiga väsentlighetsbeloppet. Om detta belopp är 
lågt blir planeringen detaljerad. Revisor A menar att de styrs mycket av resurserna som finns. 
Dessa resurser består av tid, personal och pengar. Vidare poängterar han att de alltid slutför 
uppdragen. 
 

”Det är inte så att nu är pengarna slut, nu kan jag inte göra nåt mer.” 
 

Däremot med mer resurser kan de granska ytterligare med hjälp av exempelvis experter.    
 
6.1.2  Väsentlighetsbedömning 
 
Revisionsbyrån som Revisor A arbetar vid har egen metodik och revisionsstöd, anpassade 
efter RS, både vad gäller programvara och granskningsprogram. Han menar att alla stora 
byråer har samma grundkoncept, vilka har funnits under lång tid. 
 
”Man har samma teoretiska bakgrund eller ansats, sen är det anpassat till våran metodik och 

programvaror och dokumentationskrav och så vidare.” 
 
Hjälpmedel som används vid väsentlighetsbedömningen består av standarder och personligt 
omdöme. Utöver detta är det viktigt att ha kunskap om branschen, företagets finansiella 
situation samt risker. Enligt Revisor A samlar byrån in information och lägger sedan in detta i 
sina programvaror för att kunna få en samlad bild. Där vägs både finansiell och ickefinansiell 
information in. Utifrån detta kommer de fram till ett väsentlighetsbelopp. Egenskaper som 
Revisor A tycker är viktiga är först och främst revisorserfarenhet och branschkunskap. Han 
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anser även att det är viktigt att förstå hur den finansiella rapporteringen hänger ihop för att 
kunna se vad som påverkas mest vid olika situationer och vilka effekter det kan få. Revisor A 
anser att gamla revisioner inte har stor betydelse för en väsentlighetsbedömning. Han är oftast 
tillfredsställd med bedömningen som görs och anser att de inte behöver bedöma ytterligare. 
 
Om osäkerhet vid bedömningen uppstår rådfrågar Revisor A någon annan i byrån. De har 
även kvalitetssäkrare vilka fungerar som experter och kan hjälpa till vid bedömningen. Vidare 
finns även deras egen kvalitetssäkringsplan som innebär att någon annan revisor bör titta 
igenom bedömningen då risken är högre än normalt. Om de inte kan säkerställa med utökad 
granskning måste de lämna uppdraget. Då osäkerhet uppstår och Revisor A exempelvis vill 
göra ytterligare granskning än vad det finns resurser, tar han upp detta med företaget. Detta 
sker framförallt vid orena revisionsberättelser. Vad gäller storleken på företaget är ett större 
företag mer riskutsatt eftersom det handlar om större belopp samt en mer komplex 
organisation och redovisning. Samtidigt betonar Revisor A att ett större företag kan ha en 
intern kontrollmiljö som gör att riskerna elimineras samt att resurserna och rutinerna oftast är 
bättre. Därför har företagets storlek inte någon avgörande betydelse utan det handlar mer om 
hur välorganiserad ett företag är. Däremot har branschen stor betydelse vid bedömningar.  
 
Revisor A tittar igenom alla poster även om det blir mer på vissa och mindre på andra. Lager 
är en svårbedömd post som de alltid tittar igenom. Detta är dock inte så svårt vid 
granskningen av mindre bolag. Inte heller företag med pågående verksamhet som har funnits 
länge är svåra att bedöma. Då kan han, erfarenhetsmässigt och genom tidigare års 
årsredovisningar, utläsa vilka marginaler som företaget haft och kan därmed bedöma att 
exempelvis lagret verkar rimligt värderat. Vidare menar Revisor A att de styrs mycket av 
riskerna. Vid hög risk leder det till en ökad granskning och vid låg risk blir det en normal 
granskning. Den totala risken styr även om dem skiljer på de olika komponenterna i 
revisionsrisken. Dock har det ingen betydelse vilken komponent som är övervägande. Om 
Revisor A misstänker att det är risk för att en företagsledning vill försköna siffror tas det med 
i riskbedömningen. Följden skulle bli en större granskningsinsats än vad som normalt skulle 
utföras.  
 
6.1.3  Väsentlighetsbelopp 
 
Väsentlighetsbelopp används alltid eftersom det är ett krav för dokumentationen och 
revisionsplaneringen. Som bas för att beräkna väsentlighetsbeloppet kan vara omsättning, eget 
kapital eller flera sammantaget, enskilt för enskilda balansposter eller en för årsredovisningen 
som helhet.  
 

”Vilken bas som väljs bygger på erfarenhet och kunskap om företaget.” 
 
Detta innebär att Revisor A tittar på de ekonomiska delarna, bland annat hur solid företaget är, 
typen av finansiering och hur stor omsättningen är. Sedan kan någon av dessa delar påverka 
vilken bas som ska användas. Hur stort väsentlighetsbeloppet är beror på hur balansräkningen 
ser ut i förhållande till resultaträkningen och det skulle kunna vara upp till 5 %. Revisor A 
exemplifierar att om ett företag har en väldigt stor omsättning och använder det som bas och 
samtidigt inte har något på balansräkningen behövs knappt något granskas för att inget är 
väsentligt. I detta fall bör en annan bas användas. 
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6.1.4  Analys 
 
Enligt forskare i vår litteraturgenomgång beräknas väsentlighetsbeloppet under 
planeringsstadiet när en revisionsplan är genomförd.  Däremot får vi uppfattningen att Revisor 
A beräknar beloppet först och på så sätt styrs planeringen utifrån det. Trots dessa olika åsikter 
behöver det inte skilja sig så mycket. Vår uppfattning är att planering sker både före och efter 
ett väsentlighetsbelopp har beräknats. Därmed kan tillvägagångssättet vara liknande men 
fokuseringen sker på olika delar. I likhet med Power (2003) anser Revisor A att han styrs av 
resurserna som finns. Däremot har de skilda uppfattningar gällande när kostnaden styr om vad 
som ska granskas. I detta fall håller vi med Revisor A och anser att revisorerna måste granska 
det som är nödvändigt och att kostnaden inte får styra för mycket. 
 
Som nämns ovan anser Revisor A att väsentlighetsbedömningen utförs genom egen metodik 
och egna program. Som hjälpmedel till detta används standarder och personligt omdöme. 
Således används både kvantitativa och kvalitativa faktorer vilket forskare i vår 
litteraturgenomgång, bland annat Chewning Jr och Higgs (2002), anser är det optimala. 
Gällande revisorserfarenhet överensstämmer Revisor A:s åsikt med Estes och Reames (1988) 
om att det är en viktig egenskap för väsentlighetsbedömningar. Bedard och Wright (1994) 
anser att erfarenhet om en viss industri leder till effektivitet och är således en viktig egenskap. 
Även Revisor A anser att det är väldigt viktigt. Vår uppfattning är att detta borde vara av stor 
betydelse eftersom det påverkar företaget och revisorn kan med denna kunskap lättare se var 
risker finns vilket kan leda till en bättre väsentlighetsbedömning.  
 
Revisor A:s uppfattning beträffande tidigare revisioner stämmer inte överens med litteraturen 
då Mock och Wright (1993) anser att det är en grund för bedömningen. Vi ställer oss frågande 
till i vilken utsträckning Revisor A anser att tidigare revisioner är så pass irrelevanta, då vi har 
fått bilden av att revisorer emellanåt tar hjälp av dessa. Som det framgår i 
litteraturgenomgången diskuterar revisorer med varandra då det uppstår oklarheter vid 
bedömningen. Även Revisor A menar att detta sker, också i form av att de tar hjälp av vissa 
experter. Detta anser vi gör hela bedömningen mer effektiv. Då Pany och Wheeler (1989) 
menar att storleken på företaget inte har betydelse vid en väsentlighetsbedömning ser vi en 
motsägelse till vad Revisor A beskrev ovan. Däremot ser vi likheter mellan forskare och 
Revisor A som anser att branschen har betydelse. Även vår uppfattning är att branschen har 
betydelse då det låter logiskt att exempelvis ett tillverkande komplext företag med många 
tillgångar behöver granskas mer. Revisor A diskuterar mest kring varulager som en 
svårbedömd post. Däremot har vi inte hittat någon motsvarande litteratur men vi tror att det är 
en svår post att bedöma då företag inte alltid har så stor uppfattning av vad som finns i lagret 
och hur mycket det är värderat till.  
 
Basen för väsentlighetsbeloppet bestäms enligt Revisor A oftast utifrån omsättning eller eget 
kapital. Detta är även baser som redogörs för i vår litteraturgenomgång. Som ovan nämns 
beror valet av bas på erfarenhet och kunskap om företaget, enligt Revisor A. Däremot har vi 
inte hittat något i teorin som säger om vilken grund de ska utgå ifrån vid beräkningen. 
Litteraturen nämner att erfarenhet och kunskap är viktiga för bedömningen, dock nämns 
ingenting om att det utgör grunden för beräkningen.  
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6.2  Revisor B 
 
Revisor B är 52 år och har arbetat som revisor sedan gymnasiet. Han började arbeta 1974 
och har varit godkänd revisor sedan ett flertal år tillbaka. Revisor B arbetar på en stor 
revisionsbyrå. Han har en gymnasieekonomutbildning samt några juridik- och ekonomikurser 
från högskola. Dock har han ingen akademisk examen.  
 
6.2.1  Väsentlighet 
 
Revisor B definierar väsentlighet som en omständighet eller ett belopp som skulle ha 
betydelse för utomstående bedömare som har normalt ekonomisk sinnelag och är normalt 
funtad i sin bedömning av det som rapporteras. Han menar att det är den bästa definitionen 
som i stort sett alltid har gällt.  
 

”Så står det i skolboken och det finns ingen bättre i praktiken än den.” 
 

Han menar också att den här frågan har diskuterats i åtskilliga omgångar och det finns diverse 
mallar. Trots detta är det inte lätt att bedöma väsentligheten, uttrycker Revisor B. Han vet inte 
exakt tidslängden för planeringen som läggs ned på väsentlighet, men att bestämma ett 
väsentligt belopp är inte tidskrävande. Detta är en liten del av planeringen och han skulle 
således bli förvånad om det skulle ta mycket tid. Vidare utgår de från känd data som sätts in i 
en mall och dokumenteras. Revisor B menar att de inte riktigt styrs av sina resurser vid 
bedömningen av väsentligheten, utan använder väsentlighetsbegreppet för att spara resurser 
såsom tid och pengar. Det vill säga koncentration på insatserna av det väsentliga.  
 
6.2.2  Väsentlighetsbedömning 
 
Revisor B menar att de utför väsentlighetsbedömningen för dem själva eftersom det är ett sätt 
att avgränsa granskningsinsatsen. Det är inget externt uppdrag och de är inte skyldiga att 
bevisa detta för någon. Han menar att de måste kunna argumentera varför de hamnar på en 
viss nivå. Det finns ingen vetskap om det vilket gör det svårt. Revisor B menar att 
bedömningen utförs ur finansiell data. Det är en sammanvägning av bolagets totala 
balansräkning, omsättning och resultat. Således är det bara finansiella mått som används.  
 

”Vi behöver inte tänka och fundera så mycket själv, utan gör som det sägs att vi ska göra. 
Därför blir det rätt så statiskt.” 

 
Ibland bör även sunt förnuft användas. Ett exempel är då han vill sätta ett högre belopp än 
mallen anvisar. Om han funderar och argumenterar kring detta kan han ändra beloppet. Han 
menar att revisorerna på hans byrå använder sig av diverse modeller när det bedömer 
väsentligheten. Revisor B menar att erfarenhet och tidigare revisioner används vid 
riskbedömningen medan väsentlighetsbedömningen blir mer statisk. De har en matematisk 
mall där de matar in information om bolaget och sedan erhålls ett svar med olika intervaller 
för procentsatser. Revisor B menar att de sammanväger svaret från den matematiska mallen 
och tar även hänsyn till andra faktorer. Väsentlighetsbedömningen pågår, i vanliga fall, i 25- 
30 min. När osäkerhet uppstår vid bedömningen diskuterar den ansvarige revisorn med sina 
kollegor. Revisor B är tillfredsställd med bedömningen som utförs och poängterar att han 
koncentrerar sig på det som är viktig och därmed inte granskar allt. Han menar att företagets 
bransch inte har någon betydelse vid väsentlighetsbedömningen. Däremot har storleken 
betydelse då ett större företag ger en högre nivå på beloppet.  
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Revisor B menar att många företag har ett lager vilket kan vara svårt att bedöma. Däremot 
anser han att detta inte har betydelse för väsentlighetsbedömningen eller för väsentligheten. 
Revisor B tycker att begreppen risk och väsentlighet inte alltid hör ihop. Han menar att de 
skiljer på de olika komponenterna i risken. De har haft olika betoningar på dessa under årens 
lopp. Vidare kan han inte exakt säga hur det ser ut på varje uppdrag. Revisor B ser inget 
riktigt samband mellan manipulation och väsentlighet och anser att manipulation är en del av 
riskbedömningen. De utgår ifrån att det som presenteras för dem är korrekt och utgår inte 
ifrån att företagen har gjort fel. I de fall dem misstänker att det förekommer fuffens avsägs 
uppdraget. 
 
6.2.3  Väsentlighetsbelopp 
 
Fastställande av ett väsentligt belopp är förutsättningen för en effektiv revision. Revisor B 
menar att de använder omsättning, eget kapital och resultat samt balansomslutning som bas 
för väsentlighetsbedömningen.  

 
”Baserna är inte olika för olika slags företag utan det finns ju en mall och den används ju 

med ett visst förstånd.” 
 
Det kan finnas ytterligheter åt båda hållen, det vill säga beloppet kan enligt mallen vara för 
högt eller för lågt. Revisor B tycker att de har nytta av dessa belopp. Väsentlighetstalet i 
procent varierar mellan byråer, enligt honom. Vidare är det olika procentsatser, exempelvis på 
eget kapital eller omsättning, även om han inte vet hur stora dessa är. De på revisionsbyrån 
försöker alltid använda sig av väsentlighetsbelopp men han vågar inte uttala sig huruvida alla 
gör det. Han tycker att de måste använda sig av väsentlighetsbelopp för att kunna ha en 
fungerande granskning. Ju mer komplext ett företag är desto viktigare är det att fastställa 
beloppet. 
 
6.2.4  Analys 
 
Revisor B anser, i motsägelse till litteraturen, att väsentligheten är en liten del av planeringen 
och att den inte tar mycket tid. Därför uppfattar vi att Revisor B inte koncentrerar så mycket 
på det som Gist och Shastri (2003) anser att revisorer bör göra. De menar att det är den 
avgörande delen i revisionsarbetet och därför anser vi att det bör utföras grundligt. Enligt 
litteraturen styrs ofta revisorer av sina resurser men Revisor B:s uppfattning är inte 
densamma, enligt honom handlar det mer om att spara resurser.  
 
Eftersom bland annat McKee och Eilifsen (2000) menar att väsentlighetsbedömningar är 
viktiga för att behålla bland annat intressenternas förtroende överensstämmer det inte med 
Revisor B:s åsikt. Han argumenterar för att bedömningarna görs för dem själva, vilket vi 
tycker är intressant. Han uttrycker att det inte är ett externt uppdrag. Vi tror att han menar att 
intressenterna inte kräver en väsentlighetsbedömning utan det enda de är ute efter är en 
trovärdig rapportering. Då Revisor B menar att väsentlighetsbedömningen endast görs utifrån 
finansiell data ser vi en tydlig skillnad gentemot olika forskares uppfattningar. Flera forskare 
anser att både kvalitativa och kvantitativa aspekter ska användas medan Revisor B diskuterar 
att modellerna är tillräckliga och att de kvalitativa egenskaperna inte är relevanta. Till skillnad 
från litteraturen anser Revisor B att storleken på företagen har betydelse medan branschen inte 
har betydelse vid väsentlighetsbedömningen. Vi håller inte med Revisor B eftersom vår 
uppfattning är att branschen har betydelse.  
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Enligt Revisor B hör inte begreppen risk och väsentlighet alltid ihop. I teorin har vi tagit del 
av McKee och Eilifsens (2000) åsikt angående att risk och väsentlighet är två 
sammankopplade begrepp som är svåra att diskutera separat. Vi tycker därför att Revisor B:s 
diskussion känns notabel. Vår uppfattning, utifrån litteraturen, är att väsentlighet och risk är 
två förenade begrepp som vi ofta ser användas tillsammans. Revisor B ser inte heller ett 
samband mellan manipulation och väsentlighet vilket Messier Jr, Martinov-Bennie och 
Eilifsen (2005) gör. Dessa skilda åsikter tror vi skulle kunna höra ihop med att Revisor B ser 
risk och väsentlighet som två helt olika begrepp. 
 
Enligt litteraturen används en hel del olika baser och de som Revisor B nämner är några av de 
mest förekomna. Vidare använder han sig av enskilda poster som enligt McKee och Eilifsen 
(2000) är en kategori för beräkningen av väsentlighetsbeloppet. Vi får uppfattningen, utifrån 
litteraturgenomgången, att väsentlighetsbeloppen inte behöver beräknas likadant på alla bolag. 
Eftersom Revisor B menar på att det finns en mall som används ser vi, återigen, en koppling 
till de kvantitativa aspekterna. Eftersom han inte vet om alla på byrån använder sig av 
väsentlighetsbelopp antyder det att han vet om att det finns andra alternativ.  
 

6.3  Revisor C 
 
Revisor C är 51 år och har arbetat med revision i 21 år. Hennes yrkesmässiga bakgrund är 
mångfaldig då hon har arbetat på en hel del olika företag, främst på ekonomiavdelningar. 
Hon gick ekonomisk linje med språkinriktning på gymnasiet och har inte läst vid högskola 
eller universitet. Hon arbetar på en stor revisionsbyrå som påskrivande revisor. 
 
6.3.1  Väsentlighet 
 
Revisor C anser att väsentlighet är information som den utelämnas eller återges felaktigt och 
som påverkar intressenters ekonomiska beslut. Vidare anser hon att ett väsentligt belopp är ett 
felaktigt belopp som påverkar en läsares bedömning. Hon tycker det är svårt att veta hur 
mycket tid de lägger ned på väsentlighet. Det är en väldigt central del i planeringen men det 
behöver inte ta mycket tid. Väsentlighet handlar om vad de skall inrikta sig på och vart de 
största felen kan uppstå. Revisor C menar att de styrs av resurserna de erhåller. De styrs in på 
väsentlighet eftersom uppdragen går ut på att bedöma räkenskaper och tala om för de olika 
intressenterna vad de anser om redovisningen.  
 
6.3.2  Väsentlighetsbedömning 
 
Revisor C anser att de utför väsentlighetsbedömningen sekundärt för dem själva och primärt 
för intressenterna. Hon menar att de granskar för intressenternas räkning men för att jobbet 
skall kunna utföras bör de bedöma väsentligheten. Revisor C ser väsentlighetsbedömningen 
som en lång process.   

 
”Det är hela tiden en process, det är ju inte statiskt bara för att vi har sagt det i början. Vi 
måste alltid använda sunt förnuft och använda oss av våra revisionsupptäckter under tiden”. 
 
Enligt Revisor C börjar väsentlighetsbedömningen med att alla kunskaper om företaget vägs 
in. Dessa kunskaper består bland annat av hur branschen och styrningen ser ut samt hur 
företaget har utvecklas. De utgår även ifrån de senaste räkenskaper som finns tillgängliga. 



 39

Både resultat- och balansräkningen är viktiga eftersom ett väsentligt belopp grundas utifrån 
dessa. Sedan jämförs olika konton och saldon i balansräkningen med det största tolerabla 
felet, som ofta är 50 % av väsentlighetsbeloppet. Därigenom bestämmer de vilka belopp som 
de skall utgå ifrån. Revisor C menar att de har standardbedömningar som hela tiden 
kundanpassas och en mall i programmen de använder sig av. De använder främst Hogia 
Audit, som är anpassad efter RS, för de mindre bolagen. Det är inte säkert att procentsatsen 
som mallen föreslår passar företaget. I de fall skrivs en motivering i en promemoria om varför 
de ändrar från standarden. 
 

”Vi använder främst vår erfarenhet och kännedom om kunden som hjälpmedel vid 
bedömningen.” 

 
Då de vet att företaget har bra rutiner gör de inte en massa jobb i onödan trots att det är en stor 
post. En preliminär bedömning görs alltid innan granskningen och då finns möjligheten till 
förändringar.  
 
Hon menar att oväntade saldon och överraskande transaktioner kan påverka deras 
väsentlighetsbedömning. Revisor C anser att de alltid är tvungna att titta på det som är 
väsentligt och att budgeten inte spelar roll. De måste titta på väsentliga konton eftersom det 
utgör underlaget för revisionsberättelsen. Vidare kan kundernas förväntningar på revisorerna 
skilja sig åt. En del kunder kan vara nöjda med det revisorerna granskar. Även revisorerna är 
nöjda med det dem själva granskar då de har tillräckliga revisionsbevis för att avge en 
revisionsberättelse. Vidare finns det kunder som tycker att det är väldigt bra att revisorerna 
granskar mer än de behöver och således resultera i ett lägre belopp. Detta för att kunderna vill 
ha hjälp med att exempelvis utveckla den interna kontrollen. Om osäkerhet uppstår vid 
bedömningen klassas det oftast som väsentligt. Revisor C menar att de kan omvärdera denna 
klassning senare i granskningen. De arbetar i team och på grund av detta diskuterar de alltid 
tillsammans hur de skall göra. Således rådfrågar de sina kollegor vid osäkerhet. 
 
Revisor C menar att det är lättare att få grepp om de mindre företagen. I de riktigt små 
företagen kan alla verifikat läsas vilket ger en bättre helhetsbild. Däremot är bedömningar av 
de större bolagen mer tidskrävande.  
 
”Branschen har stor betydelse vid väsentlighetsbedömningen. Den styr väldigt mycket och vi 

granskar helt beroende på verksamhet.” 
 
Revisor C menar att både varulager och kundfodringar är svåra att bedöma. Upplupna 
kostnader kan också vara svårt eftersom det grundar sig på subjektiva bedömningar. Både 
pågående projekt och pågående arbeten är en värderingsfråga och därmed svåra att bedöma. 
En post som kan vara lätt att granska men där felräkningar kan finnas är obeskattade reserver, 
vilket hon alltid granskar oavsett om det är väsentligt eller inte. Revisor C menar att de styrs 
av inneboende risk i kontot och därmed skiljer på de olika komponenterna i riskbegreppet. 
Vidare ser Revisor C inga samband mellan manipulation och väsentlighet men menar att de 
granskar fall då det kan finnas incitament till något speciellt. Exempelvis då företag vill uppnå 
en viss omsättning eller ett visst resultat. 
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6.3.3  Väsentlighetsbelopp 
 
Revisor C menar att de oftast utgår från nettovinst då de räknar väsentlighetsbeloppet, och 
procentsatsen ligger mellan 5-10 %. Valet av bas till väsentlighetsberäkningen kan också bero 
på hur resultatet varierar mellan åren. Om det är ett ganska stadigt resultat som ligger på 
ungefär samma nivå är det en bra grund att använda. Revisor C menar också att omsättningen 
eller eget kapital kan användas som bas då resultatet varierar mycket mellan år. Oftast 
används det egna kapitalet då det är svårt att relatera till ett resultat. Procentsatsen som 
används på eget kapital ligger mellan 1-5 %. Hon menar att procentsatserna inte är statiska 
utan endast en riktlinje.  
 

”Det är väldigt mycket erfarenhet och subjektivitet och sunt förnuft i det hela.” 
 
Hon är tveksam till om de alltid använder sig av väsentlighetsbelopp.  
 
6.3.4  Analys 
 
Revisor C talar i likhet med Hayes, Dassen, Schilder och Wallage (2005) om att väsentlighet 
är en väldigt central del i både planeringen och revisionsarbetet.  Trots detta lägger dem i 
byrån inte ned så mycket tid på väsentlighet. I överensstämmelse med litteraturen anser 
Revisor C att de styrs av resurserna de erhåller. På så sätt måste de, som Power (2003) 
diskuterar, tidsbudgetera och styrs därför av resurstilldelningen.  
 
Revisor C:s åsikt om att väsentlighetsbedömningen utförs för intressenterna är i likhet med  
bland annat Steinbarts (1987) åsikt om att väsentligheten bedöms för användarnas behov. 
Däremot diskuterar Revisor C att det utförs primärt för intressenterna och sekundärt för dem 
själva men detta har vi inte funnit i litteraturen. Vi tror att forskare kan mena så även om de 
inte uttrycker det på ett sådant sätt.    
 
Eftersom Revisor C främst resonerar kring erfarenhet, kännedom om företaget samt sunt 
förnuft som viktiga faktorer vid väsentlighetsbedömningen anser vi att hon beaktar fler 
kvalitativa aspekter. Hon diskuterar även kring en del kvantitativa faktorer som hon tar 
hänsyn till. Detta stämmer överens med forskarnas beskrivning om att både kvalitativa och 
kvantitativa faktorer ska användas vid bedömningen. Då Curtis, Hayes och Illiano (2002) 
menar att det är svårt att bedöma väsentligheten med kvalitativa faktorer och att kvantitativa 
faktorer används i synnerhet är det en motsägelse till Revisor C:s uppfattning. Fogarty, 
Lynford och Schubert (2006) menar att revisorer ska använda sig av standarder vid 
bedömningen. Revisor C diskuterar kring standarder och tänker främst på RS. Hon menar på 
att de följer RS eftersom revisionsmetodiken är anpassad efter denna.  
 
I likhet med litteraturgenomgången menar Revisor C att hon diskuterar med kollegor då det 
uppstår oklarheter vid bedömningen. De arbetar i team och rådfrågar varandra vid osäkerhet 
viket vi tror effektiviserar väsentlighetsbedömningen. Revisor C menar att branschen är viktig 
vid bedömningen vilket stämmer överens med litteraturen. Hon anser att branschen styr 
väldigt mycket och de granskar helt beroende på verksamhet. Vi får uppfattningen att Pany 
och Wheeler (1989) anser att branschen styr men inte att revisorer granskar helt beroende på 
branschen och verksamheten. Vidare tycker vi det är intressant att Revisor C anser att 
kunderna kan påverka väsentlighetsbedömningen. Det finns kunder som vill att revisorer ska 
granska mer än de behöver för att exempelvis få en bättre internkontroll. Då kan det resultera i 
ett lägre belopp. Vi tycker det är positivt att kunderna vill ha en utförlig granskning. 
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Revisor C diskuterar kring liknade baser för väsentlighetsbeloppet som forskare i litteraturen. 
Det vill säga att nettovinst är det mest vanliga. Grunden för valet av baser diskuteras inte i 
litteraturen men Revisor C har en intressant åsikt om detta. Gällande procentsatsen på baserna 
resultat och eget kapital för beloppet har Revisor C en liknande uppfattning som Chewning 
och Higgs (2002). 
 

6.4  Revisor D 
 
Revisor D är 60 år gammal och arbetar på en liten revisionsbyrå. Hon har varit påskrivande 
revisor i 10 år och har en högskoleutbildning med inriktning mot skatter och redovisning. 
 
6.4.1  Väsentlighet 
 
Revisor D anser att väsentlighet måste ställas upp mot två olika delar, beloppsmässigt och 
väsentlighet i vad det specifika företaget gör. Det finns lagar och miljöregler som hon måste 
se till att företaget följer. Hon måste även titta på hur dem sköter sin verksamhet och påpekar 
att det inte bara handlar om siffror. Revisor D uttrycker samtidigt att siffror har stor betydelse 
annars vet de inte vad de ska titta på. Som revisor ska hon skriva på revisionsberättelsen och 
måste därför titta på allt möjligt för att kunna godkänna företaget. Revisor D menar att hon 
egentligen inte styrs av resurserna som erhålls. Det finns vissa saker hon måste göra och 
lägger därför ned mycket tid på företagen. 
 
6.4.2  Väsentlighetsbedömning 
 
Bedömningen sker, enligt Revisor D, i första hand för dem själva för att de ska kunna 
upptäcka eventuella fel. Revisor D använder sig i sin byrå av revisionsprogrammet Hogia 
Audit där hon bestämmer både risk och väsentlighet.  
 

”Utifrån programmet så måste man bestämma risk och väsentlighet, man planerar upp det 
här och bestämmer vad man ska titta på och granska.” 

 
Därefter får hon ett förslag utifrån de siffror och räkenskaper hon har, var nivån i beloppet ska 
ligga. Sedan får hon själv utreda om det finns annat att beakta för att kunna skriva på 
revisionsberättelsen. Bedömningen utförs så att hon utesluter vissa saker som överhuvudtaget 
inte behöver beaktas, såsom nollposter. Övriga poster granskas, främst gällande beloppet men 
även saker kring företaget som är väsentligt som exempelvis avtal. Revisor D avväger det 
förslag som programmet ger, vilket sedan kan ändras beroende på typ av företag och vad hon 
ska åstadkomma med granskningen. Revisor D menar att erfarenhet är viktigt vid 
bedömningen. När hon jobbat med samma företag flera år är kännedomen om det företaget 
bättre medan ett nytt företag kräver en annan bedömning eftersom hon måste titta på fler 
delar. Hon anser även att hon hela tiden måste vara vaksam på vad som händer i företaget och 
om det dyker upp nya saker ändras rapporten. Allt detta skrivs även ned vilket gör att 
dokument finns på hur beloppen valts ut samt vilka saker som ska beaktas. Revisor D betonar 
att det är viktigt att ha en revisionsplan där det ska framgå vad och varför vissa val har gjorts.  
 
Revisor D anser att hon är tillfredsställd med den bedömning som utförs även om hon tycker 
att standarderna hade kunnat se ut på ett annat sätt. 
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”Idag styrs vi av RS som vi tycker är alldeles för omfattande för våra små företag. Vi jobbar 
utifrån den, så länge det inte finns nåt annat så måste vi ju göra det.” 

 
Däremot försöker de begränsa sig eftersom de inte anser att kunden har någon nytta av att de 
granskar för mycket, och påpekar att kunden är den som ska betala för den granskning som 
utförs. Om osäkerhet uppstår måste Revisor D kontrollera historiken och revisionsbevis samt 
kontrollera med kunden. De rådfrågar även varandra på byrån, vilket Revisor D anser är 
väldigt positivt. Både storleken och branschen har stor betydelse och hon poängterar att det 
finns vissa branscher där hon måste titta på fler saker än beloppen. Posterna som är svårast att 
bedöma är framförallt kontantkassor eftersom de är en stor osäkerhetsfaktor.  Till viss del 
styrs Revisor D av riskerna i företaget och understryker att det beror på vilken bransch 
företaget finns inom. Hon menar även att de styrs av riskerna i den mån det finns lagar och 
bestämmelser som måste följas. Revisor D lägger inte ned mycket energi på att fundera över 
vilken typ av risk det är eftersom det finns färdigt i revisionsprogrammen. Hon menar även att 
om hon granskar en post för att den är väsentlig så är det inte säkert att kontrollrisken är 
högre, den är snarare låg när posten är väsentlig och tvärtom. Manipulering har Revisor D inte 
varit med om och påpekar att de väljer noggrant vilka uppdrag de åtar sig.  
 
6.4.3  Väsentlighetsbelopp 
 
Som bas för beloppet används främst omsättningen eller balansomslutningen och det är upp 
till Revisor D att välja vad hon vill använda. Till exempel kan 10 % av balansomslutningen 
vara en gräns. Vilken bas som är mest lämplig beror på företagets verksamhet. 
Revisionsprogrammet styr inte utan föreslår ett väsentlighetsbelopp och kan även räknas på 
täckningsbidrag, resultat före bokslutsdispositioner, balansomslutning med mera. Sedan 
räknas ett genomsnitt av dessa vilket Revisor D själv kan korrigera beroende på vad hon 
känner till och vet om företaget. Om kännedomen om företaget är bra använder hon ett högre 
belopp. Ofta sätts talen i revisionsprogrammen ganska lågt vilket hon bedömer huruvida det 
kan höjas eller inte.  
 
6.4.4  Analys 
 
Revisor D skiljer sig från ställningstaganden i vår litteraturgenomgång genom att Power 
(2003) visat på att resurserna styr bedömningen av väsentligheten. Trots detta menar hon att 
hon måste granska vissa saker även om resurserna är väldigt små. Vår uppfattning är att hon 
kanske ändå styrs av resurserna efter det att hon har granskat sakerna som hon är tvungen. 
 
Som nämndes ovan anser Revisor D att bedömningen sker för dem själva i första hand. Denna 
åsikt skiljer sig från McKee och Eilifsen (2000) som anser att den utförs för intressenterna. 
Vår uppfattning är att den egentligen utförs för både revisorerna själva och intressenterna. 
Detta eftersom revisionen utförs för intressenterna men för att göra en bra revision och veta 
vad som är väsentligt att granska gör revisorerna en väsentlighetsbedömning för dem själva. 
Vi anser därmed att väsentlighetsbedömningen utförs indirekt för intressenterna. Vidare 
nämnde Revisor D att hon litar mycket på revisionsprogrammen vilket är en kvantitativ 
faktor. Genom att hon ofta ändrar beloppet själv visar det på att hon därmed utgår från hennes 
personliga omdöme. Hon använder sig därmed av både kvantitativa och kvalitativa aspekter, i 
överensstämmande med litteraturen. 
 
Vi ställer oss frågande vad det kan leda till att Revisor D anser att RS är för omfattande. 
Genom att hon påpekar att hon försöker begränsa sig tror vi att det skulle bli lättare att 
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granska de små företagen om det fanns någon standard som var lämpligare för dessa företag. 
Därmed kan det leda till att revisionsprogram, som är anpassade efter RS, inte heller är 
lämpliga för de små företagen. Vidare anser hon att både branschen och storleken har 
betydelse. Hennes åsikt om branschen stämmer därmed överens med litteraturen men inte 
gällande storleken. Detta tror vi kan bero på att hon inte tycker att RS respektive 
revisionsprogrammen är de mest lämpliga för de mindre företagen och därmed kan inte en 
bedömning göras lika bra. Vidare anser hon att kontantkassor innehåller mycket osäkerhet 
vilket ingen forskare i vår litteratur diskuterar kring.  
 
Att revisionsprogrammen räknar ut ett genomsnitt är något som både Revisor D samt McKee 
och Eilifsen (2000) diskuterar. Vår uppfattning är att det är ett bra sätt för att få ett så 
verklighetsrelaterat belopp som möjligt. För att kunna korrigera beloppet, anser vi, att det är 
viktigt att ha goda kvalitativa egenskaper som revisor. Som kvalitativ egenskap räknas bland 
annat revisorns kännedom om det särskilda företaget vilket vi har fått uppfattningen att både 
Revisor D och forskare i vår litteraturgenomgång anser är viktigt. Genom att Revisor D 
därigenom kan sätta ett högre belopp visar det på att de kvalitativa egenskaperna är viktiga 
som McKee och Eilifsen (2000) även antyder. Då Revisor D nämner att procentsatsen på 
balansomslutningen är 10 % skiljer det sig avsevärt från Chewning och Higgs (2002) som 
anser att det bör ligga mellan 0,5-1 %. 
 

6.5  Revisor E 
 
Respondent E är 35 år gammal och har arbetat med revision i 12 år. Han arbetar på en liten 
byrå och är påskrivande revisor. Han har en civilekonomutbildning från universitetet. 
 
6.5.1  Väsentlighet 
 
När Revisor E hör begreppet väsentlighet tänker han på det traditionella, vad han anser vara 
ett väsentligt belopp. Vidare tittar han på rättsfall, det vill säga Revisorsnämndens 
avgöranden, vilka påverkar honom. Revisor E anser att väsentlighet är ett sammantaget 
belopp som består av fel i årsredovisningen utan att det påverkar bedömningen. Han påpekar 
att en väsentlighetsbedömning inte är så tidskrävande trots att den är väldigt viktig och är 
endast några procent av det totala revisionsarbetet. Han menar att de inte styrs av resurserna 
som erhålls. De försöker göra revision på rätt sätt och får sedan se hur mycket som skall 
granskas och hur mycket tid och pengar som behövs. Trots en budget påverkar det inte 
planeringen eller väsentlighetsbedömningen. 
 
6.5.2  Väsentlighetsbedömning 
 
Revisor E anser att de utgör väsentlighetsbedömningen för dem själva. De berättar inte utåt 
hur de granskar utan bedömer det som är väsentligt och granskar utifrån det. Enligt Revisor E 
använder hans byrå ett revisionsprogram vid väsentlighetsbedömningen som har en viss 
uppdelning. Han menar att väsentlighetsbedömningen går ut på att ta fram ett resultatfel innan 
det eventuellt blir en oren revisionsberättelse. Det handlar om att bedöma hur mycket som 
skall granskas men även hur mycket fel det får vara innan anmärkning kan ske.  
 
Revisor E menar att tillvägagångssättet skiljer sig vid bedömningen och att de utgår ifrån 
erfarenhet som Revisor E anser är den viktigaste kvalitativa egenskapen 
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Väsentlighetsbedömningen handlar om att de tittar på hur stora fel som kan finnas innan det 
blir likvidationsplikt i bolaget. De utgår också från olika nyckeltal. Om det är ett nystartat 
bolag är det oftast ett lågt belopp, uttrycker Revisor E. Han tittar ibland på gamla revisioner 
eftersom dessa säger mycket om företaget. Vidare använder de sig av Nordstedts Revision 
och följer RS eftersom programmet är grundat efter detta. Han menar att det skiljer lite mellan 
de olika dataprogrammen och följaktligen också hur revisorerna arbetar. Revisor E anser att 
kurserna, som revisorerna har, är väldigt bra för att kunna stämma av med kollegor så att 
väsentlighetsbeloppet räknas på ett liknade sätt och är på ungefär samma nivå.  
 
Revisor E menar att han oftast är tillfredställd men den väsentlighetsbedömning som utförts 
och att det sällan uppstår problem. De flesta kunder är relativt små och vid en liten förändring 
av väsentlighetstalet är det inte mer tidskrävande.  
 
”Vi vill alltid hålla rätt nivå men en timme för mycket eller för lite i granskningen gör inget.” 
 
Vid osäkerhet diskuterar de kollegor emellan och försöker komma fram till en lösning. Oftast 
sänks nivån vid osäkerhet för att kunna granska det som måste granskas. Enligt Revisor E har 
företagets storlek betydelse vid bedömningen. Av naturliga skäl blir det ett lägre belopp vid 
bedömningen av små bolag. Vidare tar större bolag mer tid eftersom det påverkar 
granskningen mer.   

 
”Verksamheten spelar inte så stor roll, det är ju siffrorna som ska tala. Så är det ju.” 

 
Revisor E menar att posterna som är stora oftast är väsentliga där flest problem uppstår. 
Varulager, kundfodringar och värdepapper är väsentliga poster som ofta kan vara svåra att 
granska. Revisor E menar att riskerna egentligen inte styr väsentlighetsbedömningen. Han gör 
en riskanalys där han försöker komma fram till var risken för fel i företaget är störst. Detta 
påverkar vilka granskningsåtgärder som ska användas för de posterna. Vidare skiljer han inte 
på de olika komponenterna i revisionsrisken eftersom en total riskbedömning görs för små 
bolag. Revisor E ser inget samband mellan manipulation och väsentlighet. Han tror inte de 
små bolagen är medvetna om manipulation.  
 
6.5.3  Väsentlighetsbelopp 
 
Revisor E menar att de alltid beräknar ett väsentligt belopp vid bedömningen. Först och 
främst används resultat efter finansnetto som bas för väsentlighetsbeloppet. Då 
resultatutvecklingen är ojämn tittar han på omsättningen. Ofta används procentsatsen 1-3 % 
av omsättningen. Däremot då resultatutvecklingen är stabil används procentsatsen 5-10 % av 
resultatet. Dessa nyckeltal ger också utrymme för en viss uppskattning. Då revisorer räknar 
med alla baser kan det leda till tre helt olika belopp som kan ge ganska stora intervaller. Trots 
detta kan en viss indikation fås om vart revisorer bör hamna. 
 
6.5.4  Analys 
 
Revisor E menar att han tittar på Revisorsnämndens avgörande när väsentligheten bedöms. Vi 
har inte stött på någon forskare som har diskuterat det och som menar att dessa rättsfall 
påverkar revisorernas bedömning. Vi tror att det kan vara bra att titta på rättsfall, vilka vi tror 
är disciplinärenden, då de kan ge bra vägledning. McNair (1991) och Power (2003) diskuterar 
att revisorerna oftast styrs av sina resurser såsom tid och pengar. Dock menar Revisor E att de 
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inte styrs av resurserna de erhåller eftersom de försöker göra revision på rätt sätt. Vi tror att de 
styrs, till en viss del, av resurserna de erhåller. 
 
Eftersom Revisor E anser att de utgör väsentlighetsbedömningen för dem själva ser vi 
skillnader gentemot vad en hel del forskare framhäver i sina studier. Revisor E menar att de 
inte berättar utåt hur de granskar och därför görs den främst för dem själva. Vi tror att den 
dels görs för dem själva och dels för intressenterna, som nämnts i tidigare avsnitt. Revisor E 
menar att han främst utgår ifrån erfarenhet vilket är en kvalitativ faktor. Eftersom Vorhies 
(2005) menar att det är svårt att göra väsentlighetsbedömningar med kvalitativa faktorer och 
att kvantitativa variabler används nästan uteslutande, kan det säga emot Revisor E och hans 
åsikt om att han utgår ifrån erfarenhet. I likhet med litteraturen anser Revisor E att standarder 
är en grund för väsentlighetsbedömningen. Han menar dock att de inte tittar i RS, utan att 
deras revisionsprogram är grundade på RS. Eftersom Revisor E menar att kurserna för 
revisorer är väldigt bra för dem eftersom det ger en bra vägledning då de kan jämföra med 
kollegor hur de beräknar väsentlighetsbeloppet. Dessa kurser, anser vi, kan bidra till en ökad 
erfarenhet om inte revisorn styrs för mycket av sin kollega. Däremot har vi fått uppfattningen 
att han diskuterar mycket med kollegor om vad beloppet ska bli. Därmed får vi bilden av att 
han är mer kvantitativ i sin bedömning. 
 
Revisor E framhäver att de främst koncentrerar sig på stora poster såsom varulager och 
kundfodringar. Är dessa stora poster alltid de mest relevanta? Vår uppfattning är att Revisor E 
borde koncentrera sig på de mest väsentliga posterna istället för de största posterna. Dock är 
vi medvetna om att de stora posterna oftast är de mest väsentliga, men så behöver det inte 
alltid vara. Till skillnad från Nelson, Elliott och Tarpley (2002) ser Revisor E inget samband 
mellan manipulation och väsentlighet. En anledning till detta kan vara att han inte tror att de 
små bolagen är medvetna om manipulation och på så sätt inte manipulerar redovisningen.  
 
I likhet med litteraturen anser Revisor E att resultat efter finansnetto oftast används vid 
beräkningen av väsentlighetsbeloppet. Han menar också att de kan räkna med tre olika baser 
som ger en indikation på vart de bör hamna. Därmed räknar han ut ett genomsnitt vilket även 
McKee och Eilifsen (2000) berör.  
 

6.6  Revisor F 
 
Revisor F är 52 år gammal och arbetar på en liten revisionsbyrå. Han har en ekonomexamen 
från universitetet med inriktning mot småföretag och redovisning. Efter utbildningen har han 
arbetat på en redovisningsbyrå innan han började arbeta med revision vilket han har gjort de 
senaste 20 åren. Han har varit godkänd revisor i några år. 
 
6.6.1  Väsentlighet 
 
Revisor F förklarar begreppet väsentlighet som storleken på ett tal som används i branschen 
för att ringa in om han ska lämna in en ren eller oren revisionsberättelse. Detta för att det finns 
många, bland annat banker, leverantörer och konkurrenter, som är intresserade av denna 
information om företagen. Revisor F betonar att han inte lägger ned så mycket tid från början 
och poängterar att han går på känslan gällande vad som är rimligt. Vidare anser han att de, i 
dem flesta fallen, lägger ned mer tid än vad de får betalt för. Han betonar även att han mer 
eller mindre måste granska allt för att få en bild av bolagets situation. 
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6.6.2  Väsentlighetsbedömning 
 
Väsentlighetsbedömningen utförs i första hand för dem själva men han påpekar att de 
samtidigt har de externa intressenterna i åtanke. Bedömningen utförs genom att han sätter in 
resultat- och balansräkningen i revisionsprogrammet som sedan kommer med ett förslag på ett 
väsentlighetstal. Dock gör han egna justeringar beroende på bransch och om han exempelvis 
känner ägaren väl och ser att företagets internkontroll är bra. Ägarna betyder väldigt mycket 
för Revisor F och han ser ofta snabbt vad de har för inställning. Revisor F gör en samlad 
bedömning för varje företag samt tittar på deras nyckeltal, och kan på så sätt se ett ungefärligt 
väsentlighetstal. Vidare anser han att erfarenhet är den viktigaste egenskapen för en 
väsentlighetsbedömning. 
 

”Erfarenhet är a och o. Jag tror inte att det får bli för statiskt.” 
 
Utöver detta anser han att det är viktigt med en bra kontakt med redovisningsbyråerna, som 
ofta utför företagens bokföring, för att få information och vibbar om vad som kan vara fel. 
Revisor F tycker också att det handlar om känsla. Detta förklarar att han redan vid början på 
bedömningen vet hur det kan komma att se ut i slutändan. Slutligen förklarar han att 
branschen, den ekonomiska situationen och ägarnas inställning är betydelsefulla faktorer. 
Revisor F anser att han är tillfredsställd med den bedömning som utförs och anser att han inte 
behöver bedöma mer.  
 
”Bedömningen av väsentlighet är personlig, skulle flera revisorer bedöma skulle det bli olika 

svar.” 
 
Revisor F anser att det nästan alltid uppstår osäkerhet vid bedömningen, vilket leder till att 
han går tillbaka och rättar till det. Vidare diskuterar de även kollegor emellan eftersom det 
handlar om ganska svåra bedömningar. Revisor F anser att det är viktigt att alltid vara kritisk 
vid en bedömning. 
 
Revisor F anser att både branschen och storleken samt den ekonomiska situationen på 
företaget påverkar väsentlighetsbedömningen. Han menar att det är skillnad på ett 
konsultföretag och en tillverkande industri där den senare kan ha mycket större 
granskningsinsatser. Bolag som har förbrukat stor del av det egna kapitalet blir han mer 
försiktig med vid granskningen. Gällande storleken anser han att det i ett mindre företag 
skulle räcka med en checklista, och inte behöva gå igenom hela revisionsprogrammet och 
standarderna. Detta menar Revisor F blir onödigt dyrt för företagen. Den svåraste posten att 
bedöma är varulagret. Här tycker han det är väldigt bra att revisorer måste vara med på 
lagerinventeringar då han får kontakt med både ägare och personal. På så sätt kan han även se 
hur organiserat företaget är. Vidare anser han att kundfordringar samt skatter och avgifter är 
viktiga poster. Pågående arbeten granskar han även vilken han tycker är svårbedömd. 
Riskbedömningen är något som finns i revisionsprogrammen. Han anser att risken kan vara 
hög på vissa poster medan kontrollrisken är låg. Revisor F uttrycker även att han skiljer på de 
olika komponenterna i revisionsrisken och betonar att detta gäller på postnivå. Detta styrs 
också av väsentlighetstalet. Vid låga väsentlighetstal är kanske risken, kontrollrisken, lite 
högre och Revisor F poängterar att programmet hjälper till mycket. Vidare anser han att det är 
högre risk om ägarna själva gör bokföringen. 
 
Revisor F menar att om företag förskönar sina siffror så vet han om det ändå, vilket leder till 
betydligt lägre väsentlighetstal. Han får oftast den känslan av redovisningsbyrån som skött 
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den löpande bokföringen. Då företag har inställningen att vilja lura avgår Revisor F från 
uppdraget. 
 
6.6.3  Väsentlighetsbelopp 
 
Revisor F går ofta efter de klassiska grunderna till beloppet. Vid en ojämn resultatutveckling 
används 1-3 % av omsättningen och vid en stabil resultatutveckling används 3-5 % av 
omsättningen. Sedan finns även resultat efter finansnetto och balansomslutningen som brukar 
vara mellan 5-15 %. Han påpekar även att väsentlighetstal alltid används. 
 
6.6.4  Analys 
 
Som nämns ovan litar Revisor F mycket på känslan. Detta är något som vi inte stött på i 
påträffade studier. Dock tror vi att det är möjligt att känslan är inkluderad i en revisors 
personliga omdöme. Vi anser att en känsla för bedömningen är relevant för revisorerna. 
Eftersom Revisor F oftast lägger ned mer tid än vad han får betalt ställer vi oss frågande om 
han kanske tar för lite betalt av sina klienter. Men om vi utgår ifrån att kostnaden är 
marknadsmässig skulle Revisor F kunna effektivisera sin granskning. Då han även förklarar 
att han granskar i regel allt visar det på att han kanske inte har rätt nivå på bedömningen. 
Därmed blir det för mycket jobb för honom vilket, enligt McKee och Eilifsen (2000), leder till 
att effektiviteten påverkas. 
 
Revisor F nämner att väsentlighetsbedömningen utförs för honom själv i första hand men att 
även intressenterna finns i åtanke. Denna åsikt skiljer sig något från litteraturen som anser att 
den utförs för intressenterna. Däremot, i och med att Revisor F har intressenterna i åtanke 
visar det även på likheter med Gist och Shastris (2003) studie. Ägarna som är väldigt viktiga 
för Revisor F har ingen motsvarande betydelse i den litteratur vi har funnit. Genom att ägarna 
ger en bild av deras inställning och hur seriösa de är, tror vi liksom Revisor F att det har 
betydelse för bedömningen. Därmed kan han få en känsla om eventuell manipulering från 
företagets sida. Genom att han känner till ägarna samtidigt som han har en känsla för 
bedömningen, kan det påverka att Revisor F redan vid början av en granskning vet vad 
beloppet blir i slutändan. Detta tror vi även medför att han får bra kunskap om företaget och 
branschen de verkar inom. 
 
Revisor F lägger stor vikt vid erfarenhet och anser att det är en viktig egenskap. Han anser, i 
likhet med Estes och Reames (1988) att det inte får bli för statiskt. Det vill säga att inte bara 
följa revisionsprogrammen utan att även kunna använda sina egna personliga egenskaper. Att 
ha bra kontakt med redovisningsbyrån som sköter företagets bokföring anser Revisor F är 
viktigt. Vi har dock inte funnit litteratur beträffande det. Detta anser vi hör ihop med känslan 
som Revisor F diskuterar om. Denna känsla får han bland annat från redovisningsbyrån. 
Revisor F:s åsikt om att bedömningen är personlig stämmer överens med litteraturen om att 
kvalitativa egenskaper är viktiga. Vi anser även att de kvalitativa egenskaperna gör att varje 
revisors bedömning blir unik. Vidare ser vi likheter mellan Revisor F och Pany och Wheeler 
(1989) gällande branschen. Däremot skiljer sig storleken åt. Vår uppfattning är att Revisor F 
anser att standarderna och revisionsprogrammen inte är utformade på bästa sätt för små 
företag. Vi tolkar det därmed som att han gärna skulle se en förändring av dessa så att de 
anpassas på ett bättre sätt till de små företagen. Revisor F påpekar även att företagens 
ekonomiska situation påverkar väsentlighetsbedömningen. Denna aspekt är något som 
litteraturen koncentrerar sig på och som vi anser är av relevans. Vidare tar Revisor F upp 
några poster som han anser är viktiga som forskare i vår litteraturgenomgång inte redogör för. 
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Han skiljer på de olika komponenterna i revisionsrisken och menar att dem bedöms 
individuellt. Detta anser även Bedard, Mock och Wright (1999). 
 
Gällande baserna för beräkningen av väsentlighetstalet stämmer Revisor F och forskarnas 
åsikter överens. Revisor F har olika procentsatser beroende på hur utvecklingen ser ut vilket 
vi anser låter rimligt. Procentsatserna som Revisor F tar upp stämmer inte riktigt överens med 
Chewning och Higgs (2002) studie som visar att tillgångar ska beräknas med 0,5-1 % och 
vinsten med 4-6 %. 
 

6.7  Redovisning av case 1 
 
Nedan redovisas det första caset som finns i bilaga 2. 
 
6.7.1  Revisor A 
 
Revisor A kan inte beräkna något väsentlighetsbelopp, i så fall skulle en uppställning först ha 
gjorts. Vidare tycker han inte att det saknas någon information. Han anser dock att det finns 
en ganska stor risk gällande de osäkra kundfordringarna och ställer sig frågan vad det faktiska 
utfallet är. Genom det låga egna kapital som företaget har skulle de enligt Aktiebolagslagens 
regler bli likvidationspliktigt. Genom att detta förhållande föreligger så finns det en risk i det. 
Dock menar han att det inte är säkert att han behöver granska det, mer än att konstatera att det 
finns en risk och betonar att det bara är ett konstaterande snarare än att det är högre risk. 
 
6.7.2  Revisor B 
 
Revisor B anser att det väsentliga beloppet påverkas av omsättning, eget kapital och 
balansomslutning i detta fall. Han tycker att det känns svårt att bedöma detta då inte allt finns 
angivet, exempelvis saknas balansomslutningen. Revisor B konstaterar att resultatet är 
negativt men ändå ganska hyfsat. Däremot är det inte alls bra att det varit negativt två år i rad. 
Han tror att väsentligtbeloppet skulle bli på omkring 300 000 kronor, trots det dåliga 
resultatet. Vidare anser Revisor B att de mest väsentliga posterna i detta företag är lager och 
kundfodringar. Eftersom 40 % av kundfodringarna är osäkra anser han att detta är ett 
skräpföretag där han skulle ha granskat det mesta väldigt detaljerat. Slutligen kommer han 
fram till att väsentlighetsbeloppet förmodligen är lägre än 300 000. 
 
6.7.3  Revisor C 
 
Revisor C tycker att det är för lite information för att kunna bedöma väsentligheten och 
revidera utifrån detta. Hon anser att kassan bör anses som väsentlig. Hon undrar också vad 
företaget skall leva på samt huruvida de har en checkräkningskredit eller inte. Posterna 
leverantörsskulder, upplupna kostnader, skatter skulle gärna också få vara med. Hon anser att 
det går väldigt dåligt för företaget. Detta eftersom de har en stor omsättning och ett värdelöst 
resultat samt ett väldigt litet eget kapital. Hon ställer sig frågande hur det är finansierat. 
Vidare finns det många frågor som Revisor C skulle ställa till företaget, bland annat angående 
ställda panter och ansvarsförbindelser. Eftersom de osäkra kundfodringarna överstiger det 
egna kapitalet är det väldigt dåligt. Revisor C anser att det är tveksamt om det går att 
bestämma ett väsentlighetsbelopp utifrån den information som givits. Hon skulle i alla fall 
sätta ett väldigt låg väsentlighetsbelopp och utgå från 5 % på eget kapital, det vill säga 
135 000 kronor. Vidare poängterar Revisor C att de bör granska alla kundfodringar och 
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försöka bedöma huruvida dem är säkra eller inte. Sedan är frågan hur detta företag kan 
överleva. Enligt Revisor C går det nästan inte att bestämma ett väsentligt belopp i detta fall. 
Hon menar att det syns direkt att det är ett dåligt företag. 
 
6.7.4  Revisor D 
 
När Revisor D får en resultat- och balansräkning tittar hon först beloppsmässigt på vad hon 
tycker är väsentligt. Hon poängterar tre saker som måste kontrolleras även om det inte är 
väsentligt: kontantkassor, skatter med mera, samt varulager. Varulagret måste alltid 
kontrolleras om det är en väsentlig post, då måste revisorn även vara delaktig i inventeringen. 
I detta fall omsätter företaget 57 miljoner kronor men har ett varulager på 2,6 miljoner vilket 
hon anser inte är så jätteväsentligt. Kundfordringar var 6,8 miljoner. Revisor D anser att det 
inte är bra att kundfordringarna har varit osäkra och tittar därför på nya och gamla och 
påpekar att det aldrig är bra att det är så mycket som 40 %. Sedan har företaget ett 
minusresultat vilket inte är en bra trend. Utöver detta anser hon att revisorn bör upplysa eller 
ifrågasätta varför det är så mycket och frågar sig om de inte har någon bra kravrutin i 
företaget och undrar varför de inte får in dessa pengar. Revisor D anser att det är svårt att sätta 
ett belopp och när resultatet är negativt kan hon inte sätta väsentlighetsbeloppet så högt. Hon 
funderar först på 10 % av omsättningen. Slutligen bestämmer hon sig för ett belopp mellan 
50 000 och 100 000 för att inte äventyra företaget och påpekar att eftersom det går så dåligt 
för företaget bör hon titta lite extra på varför. 
 
6.7.5  Revisor E 
 
Revisor E anser att det känns svårt att bestämma väsentlighetsbeloppet och att det saknas lite 
information. Han skulle ha velat veta balansomslutningen. Vidare skulle han titta på 
omsättningen i detta fall eftersom resultatet inte är stabilt. Eget kapital är också intressant, 
enligt Revisor E. Han skulle även vilja se historiken och aktiekapitalet. Han uppskattar att 
väsentlighetsbeloppet kan vara någonstans mellan 200 000 och 300 000 kronor. Osäkra 
kundfordringarna påverkar vilka granskningsåtgärder de har på kundfordringarna. 
Kundfodringarna är ganska stora och kommer att täckas in av väsentlighetstalet. Slutligen 
poängterar han att kundfodringarna bör granskas lite noggrannare även om det inte påverkar 
väsentlighetstalet, utan endast inriktningen på granskningen.  
 
6.7.6  Revisor F 
 
Här skulle Revisor F behöva veta lite mer för att kunna utföra bedömningen och skulle gärna 
vilja se fler år för att få lite historik. Han funderar lite kring ägarna och konstaterar att det 
finns passiva ägare inblandande. Han funderar även vad aktiekapitalet kan vara och kommer 
fram att det kanske ligger kring 500 000 kronor. Vidare påpekar han att resultatet efter 
finansnetto är oroande men att de har ett starkt eget kapital. Revisor F resonerar att de osäkra 
kundfordringarna måste skrivas ned, vilket är 2,7 miljoner fel bara det. Detta antar han rättas 
till i bokslutet innan dess. De osäkra kundfordringarna skulle medföra att hela det egna 
kapitalet skulle förbrukas och företaget blir likvidationspliktiga. Han betonar att det är 
känsligt när det egna kapitalet är förbrukat och anser att väsentlighetstalet bör hamna på 
200 000. Om han hade gått på omsättning skulle han kunna sätta 1,7 miljoner. Men när 
kundfordringarna rättas till minskar kundfordringarna med 2,7 miljoner och då påverkas 
resultatet också, lika mycket. Då förbrukas det egna kapitalet samtidigt som de har en förlust 
här i år på 243 000. Revisor F resonerar att det finns säkert osäkerhet i kundfordringarna och 
varulagret. Han anser att en kontrollbalansräkning måste upprättas. Vidare diskuterar han att 
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det kan finnas övervärden som kan kompensera det också. Han skulle inte sätta ett belopp 
högre än 200 000 i alla fall och anser att det antagligen ligger närmare 0 och bestämmer sig 
därmed till intervallet 0-200 000.  
 

6.8  Redovisning av case 2 
 
Nedan redovisas det andra caset som finns i bilaga 2. 
 
6.8.1  Revisor A 
 
Revisor A anser att företaget går jättebra och de har ett ganska stort eget kapital i förhållande 
till den riskexponering i form av den verksamhet de bedriver. Han anser att det ur 
verksamheten förmodligen inte är några risker, med den information som finns. Sedan anser 
han att det inte är så mycket mer på balansräkningen annat än att de kanske har salong, 
inredning, stolar med mera. Vidare bedömer revisor A att det är normal risk eftersom deras 
redovisning tyder på det. Dock vet han inte vad det skulle kunna vara för väsentlighetsbelopp 
men betonar att företaget skulle kunna granskas till 90 % med en väldigt liten insats. 
Balansräkningen och resultaträkningen är väldigt enkel i denna typ av bolag. 
 
6.8.2  Revisor B 
 
Revisor B menar att detta företag har ett bra eget kapital. Han vill inte sätta ett väsentligt 
belopp som ligger under 50 000 kronor, helst mellan 50 000 och 80 000. Han menar också att 
det kan låta mycket i sammanhanget. Det är en kontant bransch och således är det väsentligt 
att kontrollera kontanthanteringen. Däremot tror han inte att det är några balansposter som är 
särskilt väsentliga att granska. Att de inte reviderat detta företag tidigare påverkar inte 
granskningen eller väsentlighetsbedömning. 
 
6.8.3  Revisor C 
 
I detta fall vill Revisor C erhålla mer information om bland annat företagets inventarier. 
Vidare vill hon se företagets skulder. Eftersom företaget har ett högt eget kapital skulle 
beräkningen av det väsentliga beloppet grunda sig på detta, påstår Revisor C. Hon kommer 
fram till 22 000 kronor, det vill säga 5 % av resultatet, som väsentligt belopp men anser att 
detta kan vara för lågt. Hon räknar även på 1 % av omsättningen och kommer då fram till 
28 000. Även detta anser hon är lågt. Revisor C skulle gärna ha ett väsentligt belopp kring 
40 000 då det annars skulle leda till ett letande av fel. Däremot har de inte reviderat detta 
företag tidigare och känner därmed inte till Hairteam AB. Således tycker hon att 
väsentlighetsbeloppet bör var lägre än 40 000. Hon skulle jobba efter att ha 
väsentlighetsbeloppet kring 28 000 men då bör hon motivera detta. Under år 2 finns 
möjligheten att ändra och revidera uppfattningen. De ska helst följa dessa rekommendationer 
och därför anser hon att väsentlighetsbeloppet bör vara kring 22 000 – 28 000. Om hon skulle 
räkna med det egna kapitalet som bas får hon 17 500. Eftersom Revisor C tar hänsyn till alla 
tre baser väljer hon slutligen det belopp som är mitten, det vill säga 22 000. Hon menar att det 
handlar mycket om den känsla som fås när hon tittar i räkenskaperna. 
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6.8.4  Revisor D 
 
Revisor D resonerar att här handlar det om betydligt mindre siffror vilket leder till att talet blir 
mindre. Detta medför att om det är något fel påverkar det inte så mycket när det är lågt. Hon 
menar att de i mindre företag i regel måste kolla alla poster, om det är väsentligt eller inte men 
betonar att det inte går att ha koll på varje krona då det blir alldeles för omfattande. Hairteam 
AB är ett företag som Revisor D anser att hon skulle kunna sätta 10 % av omsättningen. 
Vidare resonerar hon om 10 % av det egna kapitalet argumenterar att beloppet kan ligga runt 
30 000 kronor. Vidare har det betydelse att det är första året vilket medför att de inte har 
kännedom om företaget och Revisor D betonar att när företaget är nytt används ett lägre 
väsentlighetstal. Detta för att hon är osäker på vad företaget egentligen gör och hur dem 
sköter sig med mera. Men 30 000 i ett företag som omsätter 2,8 miljoner, det anser hon är ett 
litet belopp. 
 
6.8.5  Revisor E 
 
Revisor E menar att han först och främst vill se historiken från bolaget eftersom det är en ny 
kund. Han skulle även vilja se aktiekapitalet för att kunna avgöra gränsen till likvidationsplikt 
och att omsättningen är någorlunda. Han tycker att det saknas information för att göra en 
riktig väsentlighetsbedömning och för att räkna ut ett belopp. Revisor E skulle också vilja se 
en komplett resultat- och balansräkning. Eftersom han inte får ta del av balansomslutningen 
kan han inte räkna ut ett väsentligt belopp. Han skulle snabbt säga 40 000 – 50 000 kronor. Då 
tittar han på omsättningen, resultatet och eget kapital. Han använder procentsatsen 2 % på 
omsättningen och 10 % på resultatet och beräknar ett genomsnitt av detta plus lite över det.   
 
6.8.6  Revisor F 
 
Här konstaterar Revisor F att Hairteam AB består av 2,5 anställda. De har en stabil 
resultatutveckling och han skulle välja att beräkna beloppet som 15 % av resultat efter 
finansnettot vilket resulterar i 66 000 kronor. Han resonerar att beloppet skulle vara mellan 
75 000 – 100 000, vilket han i alla fall skulle börja med. Däremot så påverkar det att det är 
första året företaget är klienter. Han påpekar att de har fina siffror men bestämmer sig för att 
inte gå under 50 000, troligen skulle beloppet ligga mellan 50 000 – 75 000. Revisor F 
förklarar att han tänker i två tal innan han fastställer väsentlighetsbeloppet. Samtidigt påpekar 
han att de i företaget har dåliga lönerutiner och funderar att de kanske inte betalar i rätt tid 
eller till rätt belopp. Han gör en helhetsbedömning och menar att det kan finnas risk att alla 
intäkter inte redovisas. Det skulle kunna göra att väsentlighetstalet blir ännu lägre. Han tycker 
det låter rätt mycket att de är 2,5 anställda och drar in 2, 8 miljoner. Eftersom det är en bra 
omsättning, 1,1 miljoner i snitt per anställd, konstaterar han att de får ligga i och måste vara 
duktiga på att jobba. 
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6.9  Sammanfattande modell 
 
Denna modell visar respondenternas centrala ståndpunkter utifrån våra empiri- och 
analysdiskussioner. Detta görs för att läsaren ska få en uppfattning av vad vi kommer att 
fokusera på i den följande jämförande analysen. 
 
 Väsentlighet Väsentlighetsbedömning Väsentlighetsbelopp 

Revisor A 
Stor byrå 

- Planeringen styrs 
utifrån beloppet 
- Styrs av resurser 
 

- Egen metodik & program 
- Standarder & personligt 
omdöme 
- Revisors- & 
branscherfarenhet viktigt 
- Tar hjälp av experter 
- Bransch påverkar 

- Oftast omsättning eller 
eget kapital som bas 
- Den bas som väljs beror 
på erfarenhet & kunskap 
om företaget 

Revisor B 
Stor byrå 

- Liten del av planering 
- Lite tid 
- Styrs inte riktigt av 
resurser 

- Utförs för dem själva, ej 
externt uppdrag 
- Nästan alltid finansiell data, 
ibland även sunt förnuft 
- Statisk eftersom mall 
används 
- Företagets storlek påverkar 
- Risk & väsentlighet hör ej 
ihop 

- Omsättning, eget kapital 
eller resultat som bas 
- Samma bas för alla 
företag 
- Osäker om alla på byrån 
använder belopp som bas 

Revisor C 
Stor byrå 

- Central del i planering 
- Lite tid 
- Styrs av resurser 

- Utförs primärt för 
intressenter, sekundärt för 
dem själva 
- Erfarenhet, kännedom om 
företaget & sunt förnuft 
viktigt 
- Även kvantitativa faktorer 
- Branschen påverkar mycket 
- Vissa kunder vill ha utförlig 
granskning 

- Främst nettovinst som bas 
- Vid ojämn 
resultatutveckling används 
eget kapital eller 
omsättning 

Revisor D 
Liten byrå 

- Styrs ej av resurser 
- Mycket tid 

- Utförs för sig själv 
- Litar mycket på 
revisionsprogrammen 
- Även personligt omdöme 
- RS för omfattande 
- Bransch och storlek 
påverkar 

- Omsättning eller 
balansomslutning som bas 
- Program ger genomsnitt 
- Valet beror på företagets 
verksamhet 

Revisor E 
Liten byrå 

- Tittar på rättsfall 
- Styrs ej av resurser 
- Lite tid 

- Utförs för sig själv 
- Utgår från erfarenhet 
- Standarder är grund 
- Revisionskurser viktiga 
- Storlek påverkar 
- Stora poster viktiga 

- Resultat i första hand som 
bas 
- Baser ger utrymme för 
uppskattning 

Revisor F 
Liten byrå 

- Känslan viktig 
- Mycket tid, granskar 
nästan allt 

- Utförs främst för sig själv 
- Ägarna viktiga 
- Stor vikt vid erfarenhet 
- Får ej bli för statiskt 
- Bransch, storlek & 
ekonomisk situation påverkar 
- Bedömningen personlig 

- Omsättning, resultat eller 
balansomslutning som bas 
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7  JÄMFÖRANDE ANALYS 
 
I detta kapitel redovisas vår mellanfallsanalys. Vi kommer att jämföra revisorernas 
uppfattningar och analysera dessa. Sist i kapitlet analyseras de olika respondenternas 
diskussioner kring casen. Detta kapitel är grunden för våra slutdiskussioner som presenteras 
i nästkommande kapitel. 
 

 

7.1  Analys av intervjuerna 
 
Nedan presenteras en jämförande analys av de olika respondenternas olika uppfattningar kring 
väsentlighet, väsentlighetsbedömning och väsentlighetsbelopp. 
 
7.1.1  Väsentlighet 
 
Samtliga respondenter har angivit deras egen definition på begreppet väsentlighet. Dessa 
liknar varandra men stämmer inte helt överens. Curtis, Hayes och Illiano (2002) anser att 
väsentlighet är svårt att definiera, vilket vi tror är anledningen till att definitionerna inte 
överensstämmer helt. De flesta respondenterna anser att väsentligheten är en betydande del av 
planeringen. Däremot har Revisor B en annan åsikt genom att han tycker att det är en liten 
del. Dessa skilda uppfattningar tror vi beror på att Revisor B har en annan bild av väsentlighet 
och ser det därför inte som en viktig del. Det tror vi medför att han lägger ned lite tid på 
väsentlighet. Då Revisor C och E menar att det är en central del men ändå lägger ned lite tid 
på detta ställer vi oss frågande till vad det kan bero på. Vår uppfattning är att det är svårt att 
bedöma väsentlighet samtidigt som revisorerna bör vara noggranna i granskningen vilket även 
Gist och Shastri (2003) anser. Vi tycker att det är positivt när revisorerna är noggranna och 
lägger ned mer tid på väsentlighet. Gällande huruvida resurserna styr bedömningen finns det 
olika uppfattningar. Revisor A och C anser att de styrs medan övriga revisorer anser att de 
inte styrs av resurserna. Vi tror att de mer eller mindre styrs av resurserna eftersom de ändå 
bedömer vad som är väsentligt att granska. Dock menar Revisor F att han lägger ned mycket 
tid och granskar i regel allt och på så sätt styrs han ej av resurserna.  
 
Revisor E är den enda som diskuterar kring rättsfall från Revisorsnämnden, det vill säga 
disciplinärenden. Vi tror att dessa kan vara en bra riktlinje av hur en bedömning ska göras, 
dock tror vi att de inte ska styra för mycket så att deras personliga tankar hamnas i 
skymundan. 
 
Generellt sett får vi uppfattningen att de mindre revisionsbyråerna inte styrs av de resurser de 
har tillgång till. Samtidigt lägger dessa byråer ned mer tid i jämförelse med de större byråerna. 
Detta kan bero på att de har färre klienter och kan således lägga mer tid på varje företag. 
Däremot är vi medvetna om att mindre revisionsbyråer har färre anställda. Vi fick ändå 
uppfattningen att de lägger ned mer tid på varje klient. Det låter rimligt med tanke på att de 
inte styrs av resurserna. Även litteraturen nämner att det finns skillnader i tillvägagångssättet 
mellan stora och små revisionsbyråer (Messier Jr, Martinov-Bennie och Eilifsen, 2005). 
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7.1.2  Väsentlighetsbedömning 
 
Samtliga revisorer anser att väsentlighetsbedömningen utförs för dem själva, även om vissa 
också har intressenterna i åtanke. Detta skiljer sig något från bland annat McKee och Eilifsen 
(2000) som anser att den utförs för intressenterna. En anledning till de skilda åsikterna kan 
vara att den utförs för både revisorerna själva och intressenterna. Vi anser därmed att 
väsentlighetsbedömningen utförs indirekt för intressenterna. Revisionen utförs för 
intressenterna och för att revisionen ska ske på ett bra sätt bedömer revisorerna väsentligheten 
för sig själva.  
 
Alla respondenter har revisionsprogram, anpassade efter revisionsstandarder, som de 
använder för att utföra bedömningen. De anser att standarder är en grund för bedömningen. 
Däremot anser framförallt Revisor D att RS är för omfattande för de mindre bolagen. Vidare 
styrs revisorerna i olika utsträckning. Det är framför allt Revisor D som styrs av programmen 
då hon litar mycket på dessa. Därmed visar det att hon värdesätter kvantitativa faktorer högt. 
Även Revisor B anser att de kvantitativa faktorerna är övervägande då han främst tittar på 
finansiell data och att det blir statiskt vid bedömningen. Då Revisor E anser att erfarenhet är 
viktigast kan det anses som att han tycker att bedömningen ska vara kvalitativ. Dock anser vi 
att Revisor E är mer kvantitativ då kurserna och disciplinärenden styr honom vid 
bedömningen. Den som uttalar att han har både kvantitativa och kvalitativa inslag vid 
bedömningen är Revisor A. Å andra sidan är både Revisor C och F mer kvalitativa i sina 
bedömningar då erfarenhet, sunt förnuft samt ägarnas inställning styr dem. Flera revisorer 
anser, liksom bland annat Latshaw och Thompson (2003), att både kvantitativa och kvalitativa 
inslag är viktiga för en väsentlighetsbedömning. Vi tycker det är intressant att det kan finnas 
så stor kontrast mellan revisorer vid bedömningen. Revisor F tillhör ena sidan på så sätt att 
han anser att en bedömning är personlig, lägger stor vikt vid erfarenhet och att det inte får bli 
för statiskt. Motsatsen till detta diskuteras av Revisor B då han menar att bedömningen är 
statisk och följer mallen utan att fundera så mycket själv.  
 
Uppfattningen om huruvida branschen och företagets storlek har betydelse varierar bland 
respondenterna. Revisor B och E tycker att endast storleken har betydelse medan övriga anser 
att åtminstone branschen påverkar väsentlighetsbedömningen. Vi tycker det är 
anmärkningsvärt att åsikterna skiljer sig åt eftersom alla respondenter granskar små bolag och 
därför bör storleken inte ha någon betydelse. Branschen borde ha betydelse eftersom 
exempelvis trender påverkar företaget och således väsentlighetsbedömningen. 
 
Gällande bedömningen av väsentligheten ser vi inga tydliga skillnader mellan stora och små 
revisionsbyråer. En anledning kan vara att de har egna riktlinjer på byråerna som följs av 
revisorerna. Att det inte finns märkbara skillnader kan även bero på att bedömningen kan vara 
personlig och därmed skiljer sig från revisor till revisor. Även Iskandar och Iselin (1999) 
menar på att bedömningen skiljer sig revisorer emellan.  
  
7.1.3  Väsentlighetsbeloppet 
 
Alla respondenter är överens om vilka baser som används för beräkningen av 
väsentlighetsbeloppet. Dessa stämmer även överens med forskares synpunkter i 
litteraturgenomgången. Vidare diskuterar Revisor C huruvida resultatet ska användas eller 
inte. Det beror på om resultatutvecklingen är stabil eller inte. Däremot använder Revisor F 
olika procentenheter på omsättningen beroende på hur resultatutvecklingen ser ut. Revisor A 
och D menar att basen grundas på erfarenhet och företagets verksamhet. Emellertid menar 
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Revisor B att samma bas används för alla företag. Revisor E anser att tre olika belopp kan 
beräknas och på så sätt kan en indikation fås vart han bör hamna. Eftersom Revisor B anser 
att bedömningen är statisk tycker vi det låter rimligt att han använder samma bas för alla 
företag. Vår uppfattning är att erfarenhet och kunskap om företaget är bra grunder för valet av 
basen eftersom företaget beaktas mer som helhet och inte exempelvis endast hur resultatet har 
utvecklats. De olika procentsatserna skiljer sig åt mellan respondenterna vilket vi tror beror på 
de olika revisionsprogrammen de använder. Vidare är det endast Revisor C som nämner att 
hon kan ändra beloppet beroende på om kunden vill att hon ska göra en utförligare 
granskning. Vi tycker det är positivt att företagen själva är mån om att exempelvis ha en bra 
internkontroll.  
 
De flesta revisorer använder sig av väsentlighetsbelopp även om Revisor B är tveksam om 
alla på sin byrå beräknar ett väsentlighetsbelopp. Likaledes menar Revisor C att hon inte 
behöver beräkna ett i samtliga uppdrag. Det kan ifrågasättas om det finns ett bättre sätt än att 
beräkna ett väsentlighetsbelopp. Nolan (2005) menar att väsentlighetsbeloppet är en 
vägledning för bedömningen. Således får vi uppfattningen att väsentlighetsbeloppet är en bra 
lösning. 
 
Den enda tendens till skillnad mellan stora och små revisionsbyråer är diskussionen om 
huruvida de använder sig av ett väsentlighetsbelopp då de större byråerna var mer osäkra om 
detta alltid används. 
 

7.2  Analys av casen 
 
Nedan analyseras de två casen som respondenterna har diskuterat kring. 
 
7.2.1  Analys av case 1 – Verktygsspecialisten AB 
 
Alla respondenter påpekade att det var svårt att bedöma väsentligheten samt att beräkna 
väsentlighetsbeloppet. De flesta ansåg att det saknades information men poängterade att 
Verktygsspecialisten AB är ett företag som det går dåligt för och revisorerna är bekymrade för 
det negativa resultatet. Revisor B och E vill främst se balansomslutningen medan Revisor F 
skulle föredra att se historisk data. Vidare skulle de flesta ifrågasätta företagets kravrutiner, 
hur det är finansierat med mera. Några av respondenterna menar att kundfordringar och 
varulager är de viktigaste posterna att granska. Alla är överens om att de osäkra 
kundfordringarna är något de måste granska ordentligt vilket påverkar deras bedömning. Vi 
tror att dessa är viktiga att granska ordentligt eftersom de kan finnas risk för att företagen 
manipulerar.  
 
Beträffande beräkningen av väsentlighetsbeloppet menar både Revisor B och E att 10 % av 
eget kapital är en lämplig bas, det vill säga ett belopp mellan 200 000 – 300 000 kronor. Även 
Revisor C använder sig av eget kapital men begränsar sig till nivån 5 % och beloppet räknar 
hon till 135 000 kronor. Både Revisor D och F nämner lägre belopp än övriga. Vår 
uppfattning är att ingen av respondenterna har valt att utgå från resultatet. Detta kan bero på 
att det är negativt och därför inte lämpligt att använda som bas. Som tidigare nämnts har vi 
fått uppfattningen att Revisor B och E är mer kvantitativa i sina bedömningar vilket kan 
påverka att de resonerar liknande gällande beräkningen av beloppet. Vår bild är att dem går 
ganska strikt efter programmen och kanske inte ändrar detta förslag så mycket efter egna 
uppfattningar. Vi anser att de inte använder sitt personliga omdöme på samma sätt som 
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exempelvis Revisor F. Han går mycket på känslan och funderar över vad som är rimligt 
utifrån företagets verksamhet och dess ställning. Detta samt hans erfarenhet gör att han oftare 
väljer att ändra beloppet efter egen uppfattning.  
 
Vi ser en spridning på mellan 50 000 – 300 000 kronor vilket vi tycker verkar vara stort. Det 
skulle kunna bero på att väsentlighetsbedömningar är väldigt personliga. Utifrån caset finns 
inga märkbara skillnader mellan olika stora revisionsbyråer. Detta stämmer inte överens med 
Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic och Stein (2003) samt Chewning, Pany och Wheeler (1989) 
som menar att större byråer har lägre respektive högre belopp. 
 
7.2.2  Analys av case 2 – Hairteam AB 
 
Vad gäller detta case är alla revisorer överens om att Hairteam AB är ett företag som det går 
bra för. Vidare tycker de flesta att det saknas viss information. Flera revisorer menar att det 
påverkar bedömningen då de inte har haft företaget som klienter tidigare. Vi får uppfattningen 
att Revisor B tycker att branschen har betydelse då han påpekar att det är en kontantbransch 
och på så sätt måste kontrolleras. Detta säger dock emot hans tidigare uttalande om att 
branschen inte har betydelse vid en bedömning. Även i detta case får vi bilden av att Revisor 
F grundar sin bedömning på hans erfarenhet och känsla, speciellt när han resonerar vad 
väsentlighetsbeloppet ska vara.  
 
Revisor B, E och F beräknar liknande belopp som överstiger 50 000 kronor. Både Revisor C 
och D anser att ett lägre belopp är mer passande. Som Revisor E diskuterat tidigare använder 
han sig av ett genomsnitt för att beräkna beloppet. Även i detta case finns en spridning. 
Revisorerna diskuterar allt från 22 000 till 80 000 kronor, vilket vi anser är en stor spridning. 
Likaledes i detta case ser vi inga tydliga skillnader mellan stora och små byråer. Den enda 
skiljaktigheten är att de stora byråerna anmärker det höga egna kapitalet vilket de små 
revisionsbyråerna inte gör. Detta kan även hänga ihop med att revisorerna vid de större 
byråerna använder eget kapital som bas i en större utsträckning. 
 
Slutligen vill vi poängtera, trots tidigare diskussioner om att vissa är betydligt mer kvalitativ 
eller kvantitativ i sin bedömning, att samtliga revisorer ändå styrs i stor utsträckning av både 
kvalitativa och kvantitativa faktorer. Denna bild har framkommit vid genomförandet av casen. 
I och med detta har vi fått en mer verklighetsrelaterad bild av hur revisorer bedömer 
väsentligheten i praktiken. 
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8  SLUTDISKUSSION 
 
Vår avsikt med detta kapitel är att knyta samman vad vi kommit fram till samt en diskussion 
kring detta. Innan vi gör det vill vi påminna läsaren om vår problemformulering och vårt 
syfte. Slutligen ges förslag till vidare studier inom ämnet.  
 

 

8.1  Uppsatsens problemformulering och syfte 
 
Forskningsfråga: 
 
 
 
 
 
 
 
Syfte:  
 

 
 

8.2  Vad de grundar sin bedömning på 
 
Väsentlighet är svårdefinierat och otydligt. Därmed är det svårt att veta hur en 
väsentlighetsbedömning ska genomföras i praktiken. Utifrån vår analys drar vi slutsatsen att 
det är svårbedömt genom att revisorer har olika åsikter om detta. Revisionsprogrammen är en 
central del som används vid bedömningen av väsentligheten. De främsta programmen som 
används är Hogia Audit och Norstedts Revision vilka är anpassade efter revisionsstandarder. 
Vidare kan disciplinärenden från Revisorsnämnden användas som vägledning vid 
bedömningen. Dessa kan vara till stor hjälp då det kan finnas liknande omständigheter som 
revisorerna kan gå efter. Även utbildning i form av kurser kan vara ett hjälpmedel för 
revisorerna då de har en möjlighet att diskutera och jämföra med andra revisorer om vad de 
ska tänka på för att göra en bra väsentlighetsbedömning. De ovan nämnda är de kvantitativa 
faktorerna som påverkar en revisors bedömning. 
 
Vidare grundar revisorerna sin bedömning på erfarenhet som vi har observerat är en väldigt 
viktig del vid bedömningen. Likaledes är branschkunskap en viktig egenskap som är 
betydelsefull för revisorerna. Det är en fördel om revisorerna känner till ägarna och deras 
inställning till bolaget, på så sätt får revisorerna en bättre bild av företagets ekonomiska 
situation. Dessutom är det personliga omdömet en väldigt viktig del vid 

Syftet med uppsatsen är att förstå hur revisorer bedömer 
väsentligheten vid en revision. Vi vill dels ta reda vad de grundar 
sin bedömning på och dels utreda hur de kommer fram till 
väsentlighetsbeloppet. Utifrån detta har vi som delsyfte att jämföra 
olika stora revisionsbyråer för att se om och i så fall vilka 
skillnader det finns i väsentlighetsbedömningen.   

Hur bedömer revisorerna väsentligheten vid en revision?  
• Vad grundar revisorer sin väsentlighetsbedömning på? 
• Hur beräknas väsentlighetsbeloppet?  
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väsentlighetsbedömningen. Vi uppfattar att revisorers omdöme är den allra viktigaste 
egenskapen för att kunna genomföra en bra bedömning. Revisorns känsla om bolagen är 
också av relevans. Det vill säga vilken helhetsbild revisorerna har av företagen. Denna 
helhetsbild kan bli bättre genom ett bra samarbete mellan revisorerna och 
redovisningsbyråerna. Genom detta kan de få information från redovisningsbyråerna som kan 
handla om omständigheter om hur företagen sköter sig, vilket revisorerna har nytta av. Dessa 
är kvalitativa faktorer. 
 
Vidare finns det incitament till att både bransch och företagets storlek kan ha påverkan på 
väsentlighetsbedömningen. Detta medför att revisorerna kan bedöma företagen på bästa sätt 
utifrån varje bolags egen situation. Samtidigt är det inte lönt att granska precis allt då det leder 
till en ineffektiv bedömning. 
 
Väsentlighetsbedömningen sker främst för revisorerna själva för att de ska kunna genomföra 
en effektiv revision. Därigenom finns även intressenterna i åtanke eftersom de är dem som är 
användarna av revisionen. Hur väsentligheten bedöms är upp till varje revisor att ta ställning 
till. Denna beror på vilka egenskaper en revisor besitter och är därmed unik för varje revisor. 
Förutom de personliga egenskaperna och revisionsprogrammen kan det även bero på vilka 
resurser revisorn har att tillgå. Revisorerna kan också skilja sig genom att vissa använder sig 
av mer kvalitativa och vissa mer kvantitativa faktorer, vilket kan leda till olika bedömningar.  
 

8.3  Hur väsentlighetsbeloppet beräknas 
 
Revisionsprogrammen ger förslag på ett väsentlighetsbelopp vilket används som vägledning 
för revisorerna vid en väsentlighetsbedömning. Detta belopp kan revisorn själv ändra utifrån 
vad han eller hon anser är lämpligt. Därmed är de kvalitativa egenskaperna av stor vikt för att 
beloppet ska kunna spegla företagets verksamhet så bra som möjligt. Valet av bas grundar sig 
dels på erfarenhet och företagets verksamhet och dels på hur stabil resultatutvecklingen är. De 
mest vanliga baserna är företagets resultat, eget kapital, balansomslutning samt omsättning 
vilka används med olika procentsatser. Dessa procentsatser beror på vad programmen anger 
samt på vad revisorn anser är lämpligt.  
 
Vidare finns det kunder som vill ha noggrann granskning och strävar efter att revisorerna ska 
granska så mycket som möjligt för att exempelvis kunna förbättra sina egna rutiner. Det kan 
medföra att revisorerna ändrar beloppet. Vår analys visar även på att det finns osäkerhet om 
alla använder sig av ett väsentlighetsbelopp vilket betyder att det därmed kan finnas 
ytterligare sätt att bedöma väsentligheten. Det är upp till varje revisor vilket belopp som är 
mest relevant för företaget och detta skiljer sig mellan olika revisorer.  
 

8.4  Skillnader mellan stora och små revisionsbyråer 
 
Vi har kommit fram till att det inte finns några märkbara skillnader mellan stora och små 
revisionsbyråer beträffande väsentlighetsbedömningen. Det finns endast vissa mindre 
olikheter. Vi har sett en tendens till att de större byråerna värdesätter eget kapital och 
använder det i större utsträckning som bas för beräkningen av väsentlighetsbeloppet än vad de 
mindre byråerna gör. Vidare är en skillnad att de små byråerna inte styrs av resurserna de 
erhåller på samma sätt som de stora byråerna gör. Gällande RS anser de mindre byråerna att 
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denna är för omfattande och är därmed inte den bästa lösningen för de små företagen. Det 
diskuterar inte de större revisionsbyråerna. 
 
Avslutningsvis ser vi större skillnader mellan revisorer än mellan olika stora revisionsbyråer. 
Därmed handlar väsentlighetsbedömning mer om personlig bedömning. Således uppfattar vi 
att det är mer kvalitativt än kvantitativt. Revisorerna definierar begreppet väsentlighet på olika 
sätt även om de inte skiljer sig avsevärt mellan varandra. Detta visar på att varje bedömning är 
olika och därmed väldigt personlig för varje enskild revisor. 
 

8.5  Förslag till vidare forskning 
 
Vid genomförandet av denna studie har det framkommit områden och problemställningar som 
vi anser skulle vara av intresse att göra ytterligare studier om.  
 

 Något som har framkommit under intervjuerna med respondenterna är otydligheten 
kring väsentlighetsbeloppet. En undersökning skulle kunna fokuseras på 
väsentlighetsbeloppet och vad som händer när detta belopp är fastställt. Hur använder 
sig revisorerna av det? 

 
 Det har framkommit under vår studie att några av våra respondenter varit osäkra om 

alla använder sig av väsentlighetsbelopp. Hur utförs bedömningen av vad som är 
väsentligt om ett belopp inte används? Finns det någon bättre lösning på att bedöma 
väsentligheten och i så fall vad? 

 
 Vidare skulle en undersökning kunna handla om en presentation av de olika 

revisionsprogrammen som finns och jämföra dessa med varandra. Till exempel skulle 
en jämförelse kunna ske mellan revisorer som använder sig av Hogia Audit med dem 
som tillämpar Norstedts Revision. På vilket sätt skiljer sig dessa program gällande 
väsentlighetsbedömningen? 
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9  STUDIENS KVALITET 
 
Här kommer vi att bedöma vår studies kvalitet med hjälp av några sanningskriterier vi anser 
är lämpliga utifrån studiens art. Vi diskuterar giltighet, intersubjektivitet och praktisk 
användbarhet och vi vill därmed, enligt Johansson Lindfors (1993), visa på trovärdighet.   
 

 
De sanningskriterier som är viktiga att ha med i en studie är relaterat till vilken typ av studie 
som har utförts. Som tidigare diskuterats har vi en mild variant av ett induktivt angreppssätt 
och vi strävar efter att få en förståelse för vårt problem genom kvalitativa intervjuer. Vi 
använder därför vissa kriterier då vi mäter kvaliteten i vår forskning. De mått som har använts 
är giltighet, intersubjektivitet samt praktiskt användbarhet. (Johansson Lindfors, 1993). 
 
Att vi inte använt oss av reliabilitets- och validitetskriterierna beror på att vi tycker att dem är 
för svårförståeliga i kvalitativ forskning. Vi tror inte en diskussion kring dessa skulle tillföra 
något. Dock menar Patel och Davidson (2003) att det är möjligt att använda dessa 
kvalitetskriterier i en studie som vår men att det blir en annan innebörd. Vi anser att 
reliabilitets- och validitetsbegreppens innebörd inte framgår så tydligt att ett resonemang 
skulle ge något. Då vi inte heller vet hur dessa begrepp skall uppfattas har vi valt att avstå från 
en diskussion om dem.  
 

9.1  Giltighet 
 
Sanningskriteriet giltighet ligger närmast validitetskriteriet och för att uppnå en god giltighet 
måste tillräckligt med information ha samlats så att det täcker tillräckligt många kvaliteter av 
det som skall studeras. Ett begrepp som ofta uppkommer i samband med giltighet är teoretisk 
mättnad, och kan uppnås då tillräckligt mycket information insamlas. Det vill säga att 
ytterligare data inte tillför någon ny information. God giltighet uppnås också då mer data inte 
tillför någon ny information till studien. (Johansson Lindfors, 1993) 
 
Då vår studie var tidsbegränsad och revisorerna var väldigt upptagna var vi tvungna att 
begränsa antalet intervjuer. Vi tycker det är svårt att säga huruvida ytterligare intervjuer skulle 
ha bidragit till studien och påverkat vårt resultat eftersom varje respondent är unik gällande 
kunskaper och erfarenheter. Vid intervjuerna har, allteftersom, ny information tillförts men vi 
har vartefter upptäckt att respondenterna till en ganska stor del har beskrivit saker på nästan 
samma sätt. Därför är vi inte säkra på om ny information skulle tillföra något. Således anser vi 
att giltigheten är godtagbar.  
 

9.2  Intersubjektivitet 
 
Intersubjektivitet innebär att forskarens tolkningar skall kunna accepteras av både 
respondenterna och utomstående bedömare såsom forskare och praktiker (Johansson Lindfors, 
1993). Detta kriterium kan uppnås genom att forskare skickar en sammanställning av 
intervjun tillbaka till respektive respondent. Därmed ser de hur forskaren har tolkat 
intervjuerna. (Holme och Solvang, 1997) Vi har skickat empirisammanställningen, som tillhör 
dem, till respektive respondent och således givit dem möjligheten att godkänna det. Då har 
möjliga feltolkningar av vad respondenterna har uttryckt undvikits. Emellertid har inte 
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tolkningen av innebörden av respondenternas svar återlämnats till dem. Därför anser vi att 
detta kriterium bara är delvis uppfyllt. 
 

9.3  Praktisk användbarhet 
 
Praktisk användbarhet innebär att andra individer eller grupper än den studien ämnar kan 
tillämpa resultatet av studien så att dessa på ett bättre sätt kan förstå sin verklighet (Johansson 
Lindfors, 1993). Vi tror att revisorer, Revisorsnämnden och intressenterna kan ha nytta av 
denna studie. Vår studie kan ge en bild av hur väsentligheten bedöms vilket kan vara till hjälp 
för revisorerna. Revisorer kan åstadkomma en högre kvalitet av bedömningen vilket skulle 
kunna påverka både Revisorsnämnden och intressenterna.  
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10  EPILOG 
 
Detta avslutande kapitel handlar om vad denna studie har givit oss författare samt vårt 
kunskapsbidrag till litteraturen. 
 
 

10.1  Vad studien har givit oss  
 
Som författare har vi lagt ned mycket tid och arbete på denna studie. Genom att ha läst 
igenom ett stort antal artiklar på området har vi fått större förståelse och kunskap om ämnet. 
Eftersom vi båda vill arbeta med revision i framtiden har denna studie givit oss något som vi 
kommer att ha nytta av i detta yrke. I och med de intervjuer som genomförts har vi fått en bild 
av revisorer som arbetar praktiskt med detta, vilka förmodligen är de som vet mest om hur en 
väsentlighetsbedömning utförs på bästa sätt. Även de case som revisorerna diskuterat kring, 
har på ett mer verklighetsbaserat sätt visat hur denna bedömning utförs. 
 
Den svårighetsgrad samt diffusa vägledning som väsentlighetsbedömningen innebär har gjort 
att vi har ställts inför en utmaning vilket vi känner har varit stundtals jobbig men samtidigt 
motiverande. Vi har förstått mer om ämnet för var dag som gått även om vi är medvetna om 
att det finns mycket mer att lära sig om detta.  
 

10.2  Kunskapsbidrag till litteraturen 
 
Eftersom vi anser att det finns en avsaknad gällande grunderna till hur en 
väsentlighetsbedömning utförs för små företag, bidrar denna studie till ett djup och en större 
bredd av detta område. Att bedöma väsentligheten i stora bolag har diskuteras av forskare 
även om det inte har skett i någon större utsträckning. Vår studie har också bidragit till en 
tydligare bild av vad revisorer grundar sin bedömning på samt hur väsentlighetsbeloppet 
beräknas. Detta framför allt i hur väsentlighetsbedömningen sker i praktiken vilket våra case 
har givit en bra bild av. Vidare visar vår studie på att det inte finns några tydliga skillnader 
mellan olika stora revisionsbyråer. 
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Bilaga 1 – INTERVJUGUIDE  
 
Bakgrundsfrågor 
 

• Ålder 
• Beskriv Er yrkesmässiga bakgrund samt utbildning. 

 
Väsentlighet 
 

• Hur definierar Ni begreppet väsentlighet?  
• Hur stor del av planeringen lägger Ni ned på väsentlighet?  
• Beskriv hur ni styrs av resurserna Ni får. 

 
Väsentlighetsbedömning 
 

• För vem utför Ni väsentlighetsbedömningen? 
• Kan Ni kort beskriva hur bedömningen utförs? 
• Beskriv vilka hjälpmedel/faktorer Ni använder Er av vid väsentlighetsbedömningen.  
• Diskutera kring egenskaper som är viktiga för en bedömning. 
• Diskutera kring tillfredsställelsen av väsentlighetsbedömningen. 
• Vad sker om osäkerhet uppstår vid bedömningen? Diskutera 
• Hur stor betydelse har företagets storlek och bransch när Ni utför 

väsentlighetsbedömningen? 
• Beskriv vilka poster som är svårast att bedöma.  
• Diskutera hur Ni styrs av riskerna i företaget?  

 
Väsentlighetsbelopp 
 

• Vad använder Ni som bas för beräkningen av väsentlighetsbeloppet?  
• Använder Ni Er alltid av väsentlighetsbelopp, om inte hur gör Ni då? 

 
Övrigt 
 

• Diskutera kring huruvida Ni ser ett samband mellan ”earnings management” och 
väsentlighet. 

• Övriga kommentarer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 – CASEN 
 
Case 1 – Verktygsspecialisten AB 
 
Verktygsspecialisten AB är ett företag som är verksam inom verktygsbranschen och tillverkar 
olika beståndsdelar som används i verktyg. Företaget har 40 anställda och ägs av fem olika 
personer varav alla inte arbetar i den dagliga verksamheten. Verktygsspecialisten AB är 
beläget i Umeå och har sin största kundkrets i Norrland. Utöver dessa finns även några viktiga 
kunder i bland annat Tyskland och England. 
 
Företaget har en nedgående trend sedan tre år tillbaka, speciellt efter den nedgående 
efterfrågan i England. Exporten har totalt minskat med 8 % under senaste året. Även resultatet 
från föregående år har minskat med 10 %. Verktygsspecialisten AB har nyligen investerat i en 
ny maskin för att effektivisera tillverkningen. 
 
Sifferinformation (kr) 
 
Resultat efter finansnetto: -243 000  
Omsättning: 57 500 000 
Kundfordringar: 6 830 000  
Varulager: 2 690 000 
Materiella anläggningstillgångar: 7 550 000  
Eget kapital: 2 700 000 
Personalkostnader: 15 800 000 
Kostnad för råvaror: 36 500 000  
 
Av kundfordringarna har 40 % under tidigare år varit osäkra. 
 
Detta företag har varit Er klient i tio år och det har inte funnits något anmärkningsvärt vid 
tidigare revisioner. Vad skulle Ni göra för väsentlighetsbedömning och vad skulle Ni beräkna 
för väsentlighetsbelopp? 
 
Tycker Ni att det saknas information, i så fall vilken ytterligare information hade Ni behövt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Case 2 – Hairteam AB 
 
Hairteam AB är en frisörsalong belägen i centrala Umeå som ägs av Doris och hennes dotter 
Stina. Utöver Doris och Stina har de en till anställd som arbetar deltid. Hairteam AB har 
funnits i tre år och har sedan dess haft en positiv utveckling där resultatet har ökat med 20 % 
under det senaste året. Eftersom efterfrågan är stor överväger Doris och Stina att anställa 
ytterligare en person.  
 
Sifferinformation (kr) 
 
Resultat efter finansnetto: 440 000 
Omsättning: 2 800 000 
Eget kapital: 350 000 
Kassa & Bank: 150 000 
Löner: 1 200 000 
Hyra: 120 000 
 
Detta företag har Ni inte haft som klient tidigare. Vad skulle Ni göra för 
väsentlighetsbedömning och vad skulle Ni beräkna för väsentlighetsbelopp? 
 
Tycker Ni att det saknas information, i så fall vilken ytterligare information hade Ni behövt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 – RUTSCHEMA 
 Revisor A Revisor B Revisor C 
Definition 
 
 
 

Hur stora fel som kan 
accepteras utan att det leder 
till felaktiga beslut för dem 
som läser den finansiella 
rapporteringen. 

En omständighet eller ett 
belopp som skulle ha 
betydelse för utomstående 
bedömare som har normalt 
ekonomisk sinnelag. 

Information som den 
utelämnas eller återges 
felaktigt och som påverkar 
intressenters ekonomiska 
beslut. 

Kvantitativa och 
kvalitativa 
hjälpmedel 
 
 
 
 

Egen metodik, revisionsstöd 
standarder, personligt 
omdöme. Kunskap om 
branschen, finansiell 
information och risker. 
Egenskaper som 
revisorserfarenhet och 
branschkunskap viktigt. 

Diverse modeller, erfarenhet 
och tidigare revisioner 
används vid 
riskbedömningen medan 
väsentlighetsbedömningen 
blir mer statisk. Matematisk 
mall. 

Erfarenhet och sunt förnuft. 
Kännedom om kunden. 
Program, resultat- och 
balansräkningen. 

Tillfredsställelse, 
osäkerhet, 
earnings 
management, 
resurser 
 
 

Oftast tillfredsställd, ingen 
ytterligare bedömning 
behövs. Om osäkerhet 
uppstår – rådfrågar annan i 
byrån. Kvalitetssäkrare. 
Kvalitetssäkringsplan. 
Osäkerhet med företag – 
pratar med företaget. Vid 
misstanke om manipulering 
– tas med i riskbedömning. 
Styrs av resurserna. 

Ej samband mellan 
manipulation och 
väsentlighet, manipulation -
del av riskbedömningen. 
misstänker fuffens – avsäger 
sig uppdraget. Styrs ej av 
resurserna. 

Rådfrågar sina kollegor vid 
osäkerhet. Inga samband 
mellan manipulation och 
väsentlighet, granskar fall 
då det kan finnas 
incitament till något 
speciellt. Styrs av 
resurserna. 

Yttre faktorer 
(Storlek/bransch) 
Viktiga poster 
 
 

Större företag – mer 
riskutsatt, ev. bättre 
internkontroll mm. Storlek – 
ingen avgörande betydelse. 
Olika vad gäller branschen. 

Företagets bransch – ej 
någon betydelse. Storlek har 
betydelse – ger högre nivå 
på beloppet. Lager – svårt 
att bedöma. 

Branschen har stor 
betydelse. Styr mycket, 
granskar helt beroende på 
verksamhet. Mindre 
företag mindre tid. Svårast 
lager och kundfodringar. 

Hur 
bedömningen 
utförs 
 
 
 

Samlar in information, 
finansiell och ickefinansiell, 
och lägger in det i 
programvara. Utifrån detta 
kommer de fram till ett 
väsentlighetsbelopp. 

Utförs för sig själva. 
Bedömningen utförs ur 
finansiell data. Samman- 
vägning av bolagets totala 
balansräkning, omsättning 
och resultat. Bara finansiella 
mått. Inte tänka och fundera 
så mycket själv, utan gör 
som det sägs att de ska göra. 
Blir statiskt, ibland lite sunt 
förnuft. 
 
 

Utförs sekundärt för dem 
själva och primärt för 
intressenterna. Alla 
kunskaper om företaget 
vägs in. Består av hur 
branschen, styrningen ser 
ut och hur företaget har 
utvecklas. 
Standardbedömningar som 
kundanpassas. Använder en 
mall. Främst Hogia Audit, 
som är anpassad efter RS. 
Preliminär bedömning   

Risk 
 
 
 

Styrs mycket av totala 
riskerna. Hög risk – ökad 
granskning, låg risk – 
normal granskning. 

Begreppen att risk och 
väsentlighet hör inte alltid 
ihop. Skiljer på de olika 
komponenterna i risken. 

Styrs av inneboende risk i 
kontot. Skiljer på de olika 
komponenterna i 
riskbegreppet. 

Väsentlighets-
belopp 
 
 

Används alltid – krav. Som 
bas kan vara omsättning, 
eget kapital, flera olika, 
enskilt. Beror på hur BR och 
RR ser ut samt på erfarenhet 
och kunskap om företaget 

Väsentligt belopp –
förutsättningen för effektiv 
revision. Omsättning, eget 
kapital och resultat samt 
balansomslutning som bas.  
Baserna är inte olika för 
olika slags företag. Måste 
använda sig av väsentlighet-
sbelopp. Ju mer komplext 
ett företag är desto viktigare 
med väsentlighetsbelopp. 
 

Utgår från nettovinst, 
procentsatsen ligger mellan 
5-10 %. Valet av bas till 
väsentlighetsberäkningen 
beror på hur resultatet 
varierar mellan åren. Även 
omsättningen eller eget 
kapital kan användas som 
bas då resultatet varierar 
mycket mellan år, 1-5 % av 
eget kapital. Tveksam till 
om alltid används. 



 Revisor D Revisor E Revisor F 
Definition 
 
 
 

Väsentlighet ställs upp mot 
två saker: beloppsmässigt 
samt vad specifikt företag 
gör. Lagar, miljöregler, inte 
bara siffror. 

Väsentlighet är ett 
sammantaget belopp som 
består av fel i 
årsredovisningen utan att 
det påverkar bedömningen. 

Storleken på ett tal för att 
ringa in om det är en ren 
eller oren revisions-
berättelse. Talet uppdelat i 
två delar. 

Kvantitativa och 
kvalitativa 
hjälpmedel 
 
 
 
 

Revisionsprogrammet 
Hogia Audit. Anser att RS 
är för omfattande. 

Erfarenhet, gamla 
revisioner, Norstedts 
revisionsprogram, rättsfall, 
nyckeltal. 

Revisionsprogram. 
Erfarenhet, kontakt med 
redovisningsbyrån, känsla, 
branschen, ekonomisk 
information, ägarnas 
inställning. 

Tillfredsställelse, 
osäkerhet, 
earnings 
management, 
resurser 
 
 

Tillfredsställd med 
bedömningen som utförs. 
Vid osäkerhet ska kontroll 
ske bakåt, med kunden och 
revisionsbevis. Rådfrågar 
även kollegor. Ej erfarenhet 
av manipulering – väljer 
noga uppdragen. Styrs ej av 
resurser. 

Vid osäkerhet – diskuterar 
kollegor emellan. Oftast 
sänks nivån vid osäkerhet. 
Inget samband mellan 
manipulation och väsentlig-
het. De små bolagen är 
medvetna om manipulation. 
Styrs ej av resurser. 
 

Tillfredsställd med 
bedömningen som utförs. 
Uppstår nästan alltid 
osäkerhet – går tillbaka o 
rättar. Diskuterar även 
kollegor emellan. Viktigt 
att vara kritisk. Får ofta 
känsla om företag 
förskönar siffror, åtar sig 
inte uppdrag då företag vill 
lura. 

Yttre faktorer 
(Storlek/bransch) 
Viktiga poster 
 
 

Storlek och bransch har 
betydelse. Vissa branscher 
är saker förutom beloppen 
viktiga. Kontantkassor, 
skatter avgifter och moms 
samt varulager svåraste 
posterna. 

Företagets storlek betydelse 
vid bedömningen. 
Varulager, kundfodringar 
och värdepapper svåra att 
bedöma. 

Storlek och bransch samt 
ekonomisk situation 
påverkar bedömningen. 
Varulager, kundfordringar, 
skatter o avgifter, pågående 
arbeten, fortsatt drift -  
svåra/viktiga poster. 

Hur 
bedömningen 
utförs 
 
 
 

Sker för dem själva. 
Utesluter oväsentliga saker, 
övriga poster granskas – 
främst belopp, även avtal 
mm. 

Gör bedömningen för dem 
själva. De utgår också från 
olika nyckeltal. Tar  fram ett 
resultatfel innan det 
eventuellt blir en oren 
revisionsberättelse. 

Sker för han själv, även 
intressenterna finns i 
åtanke. Lägger in RR o BR 
i programmet. Förslag på 
belopp – gör sedan egna 
justeringar. 

Risk 
 
 
 

Risk styrs efter vilken 
bransch företaget är i. Styrs 
i form av lagar som ska 
följas. Går mer efter 
revisionsprogrammet. 

Riskbedömningen finns i 
revisionsprogrammen. 
Risken kan vara hög på 
vissa poster – kontrollrisken 
är låg. 

Skiljer på olika 
riskkomponenter. Stor 
hjälp av programmet. 
Högre risk om ägarna gör 
bokföringen. 

Väsentlighets-
belopp 
 
 

Används alltid. Som bas kan 
användas omsättning, 
balansomslutning (ex 10%). 
Vilken bas beror på vad 
företaget sysslar med. Även 
täckningsbidrag, resultat 
före bokslutsdispositioner, 
balansomslutning används. 
Revisionsprogrammet ger 
förslag som kan ändras. Bra 
kännedom – högre belopp.  

Beräknar alltid ett väsentligt 
belopp. Främst resultat efter 
finansnetto som bas. Då 
resultatutvecklingen är 
ojämn – omsättningen. 
Procentsatsen 1-3 % av 
omsättningen. Stabil 
resultatutveckling – 5-10 % 
av resultatet. 

Används alltid. Som bas 
används omsättning – 1-3% 
vid ojämn resultat-
utveckling, 3-5% vid stabil 
utveckling – resultat efter 
finansnetto, 
balansomslutning 5-15%. 
Revisionsprogrammet ger 
förslag som kan ändras.  

 


