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Inledning 

1. Inledning 
Kapitlet inleds med en motivering till varför vi har valt att skriva om detta ämne. Därefter 
presenterar vi problembakgrunden, både utifrån ett akademiskt och ett verklighetsanknutet 
perspektiv. Detta bidrar till en förståelse för varför detta ämne är intressant att studera. 
Problembakgrunden mynnar ut i ett problem och slutligen beskriver vi syftet med studien med 
hjälp av fyra delsyften. 
 
 

Inledning Teoretisk 
Metod 

Teori Praktisk 
Metod

Analys Slutsats 
och vårt 

Sanningskriterier
1.1 Ämnesval 

bidrag 1.2 Problembakgrund 
1.3 Problemformulering 
1.4 Syfte 
1.5 Begränsningar 

 

1.1 Ämnesval 
Vårt intresse för revision väcktes under det första momentet i Företagsekonomi C; 
Redovisning och praxis, en kurs vi anser ha varit både givande och intressant.  Kursen 
lämnade oss med många tankar och funderingar gällande revisorers arbete. Att vår uppsats 
skulle behandla ett problem som revisorer stöter på i det vardagliga arbetet, stod klart 
förhållandevis tidigt.  
 
Internationaliseringen och dess effekter var något som diskuterades flitigt under det första 
momentet. Internationaliseringen har medfört stora förändringar inom redovisningen i 
Sverige. Våra föreläsare poängterade att internationaliseringen har bidragit till att det har 
blivit vanligare med uppskattningar i redovisningen, exempelvis i form av värdering av 
tillgångar och skulder till verkliga värden. Dessa förändringar har framförallt påverkat de 
börsnoterade företagen. Internationaliserade redovisningsregler kräver dock även 
internationaliserade revisionsstandarder och dessa gäller för alla företag i Sverige, oavsett 
storlek och om de är börsnoterade eller inte. 
  
Den här uppsatsen är skriven på uppdrag för revisionsbyrån BDO i Sollefteå. Uppdraget 
förmedlades via examensjobb.nu, som är Umeå universitets databas med förslag på 
uppsatsuppdrag. Förslagen är framtagna i samarbete med företag i norra Sverige. BDO gav 
oss fria händer att skriva vår uppsats om något som berör hur revisionen förändrats i och med 
internationaliseringen. Med inspiration från det första momentet kläcktes idén att skriva om 
revision av uppskattningar till verkligt värde i bokföringen. Vi ansåg att detta ämne skulle 
vara intressant, eftersom uppskattningar till verkligt värde har blivit vanligare. Vid närmare 
diskussioner med vår uppdragsgivare kom vi fram till att internationaliseringen i form av 
ökade uppskattningar till verkliga värden inte hade påverkat dem i särskilt hög grad, eftersom 
de främst vänder sig till mindre företag. De mindre och medelstora företagen berörs inte av de 
nya internationaliserade redovisningsreglerna i lika hög grad som de större företagen. 
 
Vi ville således fördjupa oss i ett ämne, som både berör internationaliseringen av 
revisionsstandarderna och samtidigt är ett vanligt problemområde för revision av mindre 
företag. En idé började växa fram. De nya internationella revisionsstandarderna, RS, 
behandlar ett område som FAR inte hanterade, nämligen revision av uppskattningar inom 
bokföringen. Någonstans på vägen stod det klart att detta var vad vi ville skriva om. Revision 
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av uppskattningar är ett ytterst aktuellt och relevant ämnesområde som sätter griller i huvudet, 
hos både företagsledningar och revisorer i hela landet.  
 

1.2 Problembakgrund 
Revisionen och revisorerna har idag en plats i rampljuset. I takt med att företagen blir allt mer 
komplexa och internationaliseringens effekter blir mer påtagliga, ställs det nya krav på 
detaljerade och harmoniserade redovisnings- och revisionsstandarder.1 Men revisionens plats i 
strålkastarljuset är även en följd av de revisionsskandaler som skakat branschen. Enron, 
Worldcom och Sunbeam är bara några få exempel där företagsledningar och revisorer har 
blivit kritiserade för bolagets redovisning.2  
 
Aldrig förr har revisionen varit så omdebatterad. Aktieägarna vill ha tillförlitlig information 
och företagsledningar behöver kompetenta granskningar. Även andra intressenter som 
anställda, långivare och allmänheten, är i behov av information som bekräftar att företagets 
affärer är lagliga och att årsredovisningens siffror överensstämmer med det verkliga utfallet. 
Detta har inneburit att revisorer har fått ett större ansvarsområde och att kvalitetskraven på 
revisionen har trappats upp i form av fler normer och regler. Debatten om huruvida revisionen 
bör vara principbaserad eller detaljstyrd har påverkats från två olika håll. Revisorerna har 
förespråkat en principstyrd metodik medan internationaliseringen har bidragit till mer 
detaljstyrning av revisionen.3  
 
Aggestam menar att globaliseringen av världsekonomin har bidragit till att det ställs nya krav 
på en harmonisering av revisionsstandarderna inom EU-området.4 Innan de svenska 
revisionsstandarderna internationaliserades var det FAR, föreningen för auktoriserade 
revisorer, som upprättade revisionsprocessen. Larsson och Danielsson anser att det fanns 
specifika områden som inte hanterades i revisionsprocessen, samtidigt som den var alltför 
knapphändig. Detta gav ett stort utrymme för egna tolkningar. Revision av uppskattningar i 
bokföringen är exempel på ett område som behandlas i de internationella 
revisionsstandarderna ISA, international accounting standards, men som saknade 
motsvarighet i FAR:s revisionsprocess. Uppskattningar är ett område som är förknippat med 
hög risk och som anses vara ett vanligt problemområde för revisorer i deras dagliga arbete.5  
 
De internationella revisionsstandarderna innehåller fler detaljbeskrivningar och är mer 
omfattande än FAR:s revisionsprocess.6 Arbetet med att göra de internationella 
revisionsstandarderna tydligare sker löpande för att öka användarvänligheten. Idag består 
varje ISA av tre olika delar; mål, krav och tillämpningskrav.7 Från och med januari 2004 
använder sig revisorer i Sverige av RS, revisionsstandard i Sverige, som är den svenska 
översättningen av ISA.8
 

                                                 
1 Larsson Lars Gunnar & Danielsson Åke ”RS utmanar revisorns beteende” Balans, nr 11, 2004, s 15 
2 Taylor Mark H, DeZoort F Todd, Munn Edward Thomas & Martha Wetterhall A proposed framework 
emphasizing auditor reliability over auditor independence, Accounting Horizons, Sep 2003, Vol. 17 Issue 3, s 
257 
3 Larsson Lars Gunnar & Danielsson Åke ”RS utmanar revisorns beteende” s 15  
4 Aggestam Caroline ”Är vi på väg att få en internationell revisor” Balans, nr 1, 2005, s 40-44 
5 Larsson Lars Gunnar & Danielsson Åke ”RS utmanar revisorns beteende” s 16f 
6 Alnebring Peter och Åsell Bo ”IAPS 1005 – Revision av små företag” Balans, nr 2, 2001, s 31-32 
7 Gunnarson Lars ”Ökad tydlighet och användbarhet när IAASB stöper om ISA” Balans, nr 8-9, 2005, s 12-14 
8 Larsson Lars Gunnar & Danielsson Åke ”RS utmanar revisorns beteende” s 17  
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I artikeln ”Redovisningsgranskning - rena minröjningsarbetet”, belyser författarna revisorers 
problem med att granska ett företags uppskattningar i bokföringen. Svårigheterna att 
exempelvis uppskatta avsättningarnas storlek, osäkra kundfordringar eller tillgångarnas värde 
skapar dilemman för revisorer, samt ett ökat behov av tydliga riktlinjer och harmoniserade 
revisionsstandarder.9 Avsaknaden av dessa riktlinjer och vägledning inom andra viktiga 
områden bidrog till skiftet till RS.10  
 
Inom redovisningen är det inte alltid möjligt att bestämma en posts exakta värde. 
Approximativa bedömningar är därför ett viktigt inslag i bokföringen. Detta behandlas i 
revisionsstandarden RS 540 som heter Revision av uppskattningar i bokföringen.  Poster inom 
vilka uppskattningar är nödvändiga är exempelvis nedskrivning av varulager och 
kundfordringar, nyttjandeperioden, periodiseringsposter, förlustrisk i pågående arbeten och 
avsättningar. Företagsledningen ansvarar för dessa uppskattningar och revisorernas uppgift är 
att granska att de blir tillförlitliga. Eftersom uppskattningar bygger på osäkra händelser, ökar 
risken för en missvisande redovisning.11 RS 540 är anpassad efter de standarder som finns för 
riskbedömning och oegentligheter. Förutom att standarden ger vägledning inom området, ger 
den även anvisningar i bedömningen av revisionsbevis och indikationer på eventuella 
skevheter i företagsledningens uppskattningar.12  
 
Trots att mer eller mindre alla uppskattningar innehåller en viss mån av osäkerhet, är det ändå 
viktigt att de uppskattningar som görs blir så ”korrekta” som möjligt. Eftersom felaktiga 
uppskattningar ger en missvisande bild av företaget, är det viktigt att revisorer har den 
förståelse och kunskap som krävs för att granska redovisningen av uppskattningar. För att 
kunna planera revisionen måste revisorerna vara insatta i de metoder och åtgärder, som 
används av företagsledningen när de gör uppskattningar.13  
 
Revision av uppskattningar är ett problematiskt område, då det är enkelt att uppskattningarna 
blir felaktiga, medvetet eller omedvetet. Det finns en gråzon mellan när en felaktig 
uppskattning endast är felaktig och när den felaktiga uppskattningen är ett medvetet försök till 
bedrägeri.14 Företagsledningen har sällan för avsikt att begå redovisningsbrott, men vill gärna 
måla upp en bra bild av företaget. Revisorer hamnar genast i ett underläge på grund av de 
uppskattningar de ska kontrollera. Detta beror på att det är avancerat att, som extern revisor, 
avgöra om bolagets kunder kommer att ha den betalningsförmåga som krävs för att i 
framtiden betala sina skulder.15 Det är svårt för revisorer att granska företagsledningens 
uppskattningar och det är ett komplicerat revisionsområde förknippat med hög risk.16

 
Vi anser således att det ligger i tiden att närmare undersöka hur revisorer går till väga när de 
granskar företagsledningens uppskattningar i bokföringen. Vi har märkt att det finns ett 
empiriskt hål i den befintliga forskningen om revision av uppskattningar. Vi har inte funnit 
någon studie som behandlar revision av uppskattningar i små och medelstora företag. Detta 
eftersom att den relativt nya revisionsstandard som behandlar uppskattningar, saknade 
motsvarighet i FAR:s revisionsprocess och är tämligen kortfattad.   
                                                 
9 “Redovisningsgranskning rena minröjningsarbetet” Dagens industri, 2002-07-30 
10 Larsson Lars Gunnar & Danielsson Åke ”RS utmanar revisorns beteende” s 16f 
11 Revisionsstandard i Sverige, 2006, RS 540: pkt 3 & 4 
12 Larsson Lars Gunnar ”Fortsatt hög takt i omgörningen av de internationella revisionsstandarderna” Balans, nr 
4, 2005, s 8-9 
13 Revisionsstandard i Sverige, 2006, RS 540: 4, 5 & 9  
14 ”Hårfin gräns mellan kreativ bokföring och bedrägeri” Aftonbladet, 2002-02-27 
15 “Redovisningsgranskning rena minröjningsarbetet” Dagens industri, 2002-07-30 
16 Larsson Lars Gunnar & Danielsson Åke ”RS utmanar revisorns beteende” s 16  
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1.3 Problemformulering 
Vår problembakgrund mynnar ut i följande problem: 
Hur kontrollerar revisorer företagsledningens uppskattningar i bokföringen i små och 
medelstora företag? 
 

1.4 Syfte      
Huvudsyfte: Detta arbete syftar till att utveckla en djupare förståelse för hur revisorer skaffar 
sig tillräckliga revisionsbevis för att kontrollera företagets uppskattningar i bokföringen.  
 
Delsyfte 1: Redogöra för vilka uppskattningar som är de vanligaste problemområdena inom 
redovisningen och vilka metoder revisorer använder sig av för att kontrollera 
företagsledningens uppskattningar. 
 
Delsyfte 2: Diskutera hur revisorer skapar sig en förståelse för företagets internkontroll samt 
diskutera hur internkontroll är kopplad till de uppskattningar som görs. 
 
Delsyfte 3: Analysera risken med dessa uppskattningar och hur revisorer bedömer denna risk. 
 
Delsyfte 4: Värdera hur revisorer ser på objektivitet och hur de arbetar med objektivitet i 
revisionen för att göra tillförlitliga uppskattningar. 
 

1.5 Begränsningar    
Vi anser att fokus ofta ligger på de stora och börsnoterade företagen i den kurslitteratur och de 
artiklar vi har studerat. Revision av uppskattningar i bokföringen är dock något som även 
berör små och medelstora företag i stor utsträckning. Dessa utgör en majoritet av Sveriges 
företagsklimat och sysselsätter en stor del av Sveriges befolkning17. Vi väljer således att 
vända oss till revisionsbyråer som utför revision åt små eller medelstora företag. 
 
En annan begränsning är att vi valt att rikta in oss mot större revisionsbyråer. De fem 
revisionsbyråer vi intervjuat tillhör de största i Sverige. Vi ser det som en fördel att byråerna 
är i samma storlek som vår uppdragsgivare. Detta eftersom det blir enklare att generalisera 
resultaten till de fem byråerna, då de har en liknande organisationsstruktur.  
 
Vi har dessutom en geografisk begränsning. De utvalda revisionsbyråerna ligger i 
Västerbottens och Västernorrlands län. 
 

1.6 Begreppsdefinitioner   
Småföretag: Har en balansomslutning eller omsättning som understiger 10 000 Euro per år 
och antalet anställda är mellan 10-49 personer.18

 

                                                 
17 http://www.smaforetagsenheten.nu/ver02/global/showTxt.asp?mainDeptID=100&subDeptGrpID=58, 2006-
11-07 klockan 10:57 
18 http://www.svensktnaringsliv.se/Files/dokument/nyheter/2005-06-23_utred_revisionsplikten.pdf,  2006-11-07 
13:35 
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Medelstora företag: Har en årsomsättning som understiger 50 miljoner Euro och en 
balansomslutning som understiger 43 miljoner Euro. Antalet anställda är mellan 50-249 
personer.19

 

                                                 
19 http://www.svensktnaringsliv.se/Files/dokument/nyheter/2005-06-23_utred_revisionsplikten.pdf, 2006-11-07 
13:35 
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2. Teoretisk metod 
I följande kapitel beskriver vi våra val gällande perspektiv, vetenskapssyn, angreppssätt och 
metod. Dessa val påverkar hur uppsatsen kommer att utformas och vilka resultaten blir. Vi 
redogör även för hur vår praktiska och teoretiska förförståelse kan komma att påverka 
studien. Litteratursökning och utvärdering av våra källor beskrivs för att läsaren kritiskt ska 
kunna granska vårt tillvägagångssätt vid insamlandet av teorier. 
 

Teoretisk Metod Sanningskriterier Inledning Teori Praktisk 
Metod

Analys Slutsats 
och vårt 
bidrag 

 2.1 Perspektiv 
2.2 Förförståelse 
2.3 Vetenskapssyn 
2.4 Metodval 
2.5 Angreppssätt 
2.6 Litteratursökning 
2.7 Sekundärkällor 
2.8 Källkritik 
2.9 Metodlitteraturkritik 

 

2.1 Perspektiv 
Vi anser att det är viktigt att belysa från vilket perspektiv vi som författare har valt att studera 
problemet. Resultat och slutsatser kommer att skilja sig väsentligt åt beroende på ur vilken 
synvinkel verkligheten betraktas20. 
 
När vi har läst redovisning på kandidatnivå har fokus legat på redovisningens lagar, regler och 
praxis, det vill säga hur företagsledningen hanterar redovisningen i bolaget. För att 
komplettera denna kunskap och anamma en helhetsbild av redovisning och revision har vi i 
denna uppsats valt att studera problemet utifrån revisorers perspektiv. Detta för att söka 
förståelse för hur de kontrollerar företagsledningens uppskattningar i redovisningen.  
 
Vi vill understryka att denna uppsats främst har skrivits för revisorer. Då revision av 
uppskattningar är ett problematiskt område kan vår studie öka deras förståelse för området.  
Givetvis har vi ett genuint intresse för ämnet och vi skriver således denna uppsats även för vår 
egen skull.  
 

2.2 Förförståelse 
En forskares livserfarenheter och kunskaper, såväl praktiska som teoretiska utgör hans eller 
hennes förförståelse.21 Redan innan forskaren har påbörjat sin studie kan utbildning samt 
vilken uppfattning denne har om ämnet påverka utförandet av studien.22 Varje individ är 
präglad av en mängd olika betingelser. Bakgrund, uppfostran, social miljö, utbildning och 
karriär är endast några av de faktorer som kommer att påverka dennes värderingar.23 De 

                                                 
20 Lundahl Ulf & Skärvad Per-Hugo Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, 
Lund, 1999, s 62-63 
21 Patel Runa & Tebelius Ulla, Grundbok i forskningsmetodik: Kvalitativt och kvantitativt, Studentlitteratur, 
Lund, 1987, s 34 
22 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn. Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1997, s 151 
23 Ibid, s 151 
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kunskaper och erfarenheter vi som forskare besitter, kommer att genomsyra våra tolkningar 
och slutsatser. Vi anser det därför viktigt att redogöra för och belysa vår förförståelse. 
 
Denna kandidatuppsats skrivs av två författare med liknande bakgrund, utbildning och 
uppväxt. Ingen av oss har dock några tidigare praktiska erfarenheter av redovisning och 
revision. Båda två är uppväxta i Umeå och har läst det naturvetenskapliga programmet på 
gymnasiet. Efter avslutad gymnasial utbildning har vi båda rest och arbetat. Varken resorna 
eller våra arbeten har dock haft någon anknytning till redovisning eller revision. Vi känner 
överhuvudtaget ingen som arbetar inom revisionsbranschen. Hösten 2004 inledde vi vår 
akademiska karriär, då vi påbörjade våra studier på Service Managementprogrammet vid 
Handelshögskolan i Umeå. I slutet av 2005 väcktes dock intresset för redovisning och vi 
valde att hoppa av programmet och istället inrikta oss mot redovisning och finansiering. Vi 
upplever varandra som två ytterst kritiska människor och heta diskussioner gällande relevans 
och tolkningar i uppsatsen har avlöst varandra. Detta visar på att två individer som till synes 
har liknande uppväxt, utbildning och arbetslivserfarenheter ändå har olika tankar, åsikter och 
värderingar. Att inte vara alltför likriktade ser vi dock inte som något negativt utan som ett 
berikande inslag i vårt uppsatsarbete.  
 
Vår teoretiska förförståelse inom ämnet består av den redovisning vi har läst på kandidatnivå 
vid Umeå universitet. Detta kan innebära att vi har förutfattade meningar om hur 
företagsledningen hanterar redovisningen i bolaget och vad som kan vara typiska 
problemområden för uppskattningar inom redovisningen. Eftersom vi ska undersöka detta 
utifrån revisorers perspektiv är vår teoretiska förkunskap inte lika djupt förankrad. Som vi 
tidigare nämnt har tonvikten i de kurser vi hittills läst inom redovisning legat på hur själva 
redovisningen ska hanteras och inte på hur en revision bör genomföras. 
 
Vår uppsats skrivs på uppdrag åt BDO i Sollefteå. Vi har fått ”fria tyglar” av vår 
uppdragsgivare. Vi fick själva komma med förslag på ett relevant ämnesområde och BDO gav 
därefter sitt samtycke att skriva om vårt problem. Under arbetets gång har vi ungefär varannan 
vecka rapporterat hur uppsatsarbetet fortlöper. BDO har inte styrt oss på något sätt och inte 
heller kommit med några förslag på uppsatsens upplägg och innehåll. Vi tror därför inte att 
det faktum att vi skriver på uppdrag har någon påverkan på vår studie. 
 
Det skulle kunna vara så att avsaknaden av både nämnvärd praktisk och teoretisk 
förförståelse, skulle kunna leda till att vi inte har förutfattade meningar om revisorer, eller 
deras metoder att granska uppskattningar i redovisningen. Vi har diskuterat detta med 
varandra och kommit fram till att vi inte anser oss ha några förutfattade meningar om hur 
revisorer granskar uppskattningarna i redovisningen. Däremot har vi, efter våra diskussioner, 
insett att vi har föreställningar om revisorer i allmänhet. Vi tror att de är väl insatta i 
revisionsstandarderna och följer dem till punkt och pricka. Revisorer är en yrkesgrupp vi har 
stor respekt för, då vi tror att de både har praktisk och teoretisk kunskap inom vårt 
ämnesområde. Vi anser således att det finns ett behov av att vi intar ett kritiskt 
förhållningssätt och vågar ifrågasätta deras uttalanden, för att öka studiens trovärdighet. Vi är 
medvetna om att våra föreställningar kan förändras i takt med arbetets gång. Vår avsikt är att 
behålla vårt kritiska tänkande genom att ha ett öppet förhållningssätt gentemot de revisorer vi 
intervjuar, vara källkritiska samt att ständigt diskutera eventuella tveksamheter med varandra. 
Vi anser att detta är extra viktigt då vi vill ge vår uppdragsgivare, BDO, en så rättvisande bild 
som möjligt av det vi undersöker. 
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2.3 Vetenskapssyn 
Vilken vetenskapssyn som ska prägla uppsatsen är av stor betydelse då olika vetenskapssyner 
innebär två vitt skilda verklighetssyner och olika undersökningsmetoder. Det är viktigt att den 
undersökningsmetod som används är förenlig med den vetenskapssyn som författarna utgår 
ifrån. De två mest omskrivna synsätten inom vetenskapsteorierna är positivismen och 
hermeneutiken. Positivismen kännetecknas av ”en sann verklighet” och en studie som utgår 
från denna vetenskapssyn har sin utgångspunkt i bestämda antaganden. Enkelt uttryckt 
förespråkar positivismen avbildning snarare än tolkning och forskarens uppgift är att visa 
verkligheten såsom den är, genom att vara så neutral och objektiv som möjligt.24 En strävan 
efter objektivitet är en viktig hörnsten inom den positivistiska traditionen.25 Det 
hermeneutiska synsättet ser tolkning och subjektivitet som något centralt och menar att det 
inte existerar någon ”verklig verklighet”.26  
 
Vår studie kommer att baseras på respondenternas subjektiva värderingar. Vi ska därefter 
analysera och tolka dessa svar för att nå en ökad förståelse inom valt problemområde. 
Studiens syfte och vår valda undersökningsmetod medför att vi sluter oss till det 
hermeneutiska perspektivet. 
 
Det faktum att vi i denna uppsats präglas av den hermeneutiska kunskapssynen, som 
tvärtemot den positivistiska traditionen anses som subjektiv, gör det inte mindre viktigt att i så 
stor utsträckning som möjligt eftersträva trovärdighet. Med detta menas att vi sätter det 
kritiska tänkandet i fokus för att våra egna föreställningar inte ska få för stor påverkan på 
studien. Detta är även något vi diskuterat i stycke 2.2 Förförståelse. 
 

2.4 Metodval 
Att välja undersökningsmetod är inte helt enkelt då varje metod har sina för- och nackdelar. 
De två centrala undersökningsmetoderna är den kvantitativa och den kvalitativa metoden. 
Medan den kvantitativa studien fokuserar på det mätbara och kvantifierbara, innebär en 
kvalitativ studie i korthet att skapa en djupare förståelse för ett ämne eller ett fenomen.27 Ett 
kvalitativt tillvägagångssätt lägger sin tonvikt på ord snarare än siffror och fokus ligger på att 
förstå den sociala verkligheten.28  
 
Kvantitativa studier är i mycket större utsträckning standardiserade, exempelvis enkätstudier, 
och en sådan studie omöjliggör i de flesta fall spontana följdfrågor och innebär en hög grad av 
styrning från forskarens sida.29 Medan kvantitativ forskning vill fastställa mängder av 
insamlad data för att kunna generalisera resultaten, vill kvalitativ forskning tränga in på djupet 
för att undersöka ett fenomens karaktär.30  
 
Målet med vår studie är att undersöka hur revisorer kontrollerar uppskattningar i bokföringen. 
Vårt huvudsakliga syfte är att nå en ökad förståelse samt tolka våra respondenters svar. Detta 
gör vi genom att skapa en närhet och tillit till respondenterna för att på så vis öka förståelsen 
av respondenternas verklighet. Utifrån detta givna utgångsläge anser vi att en kvantitativ 
                                                 
24 Patel Runa & Tebelius Ulla, Grundbok i forskningsmetodik: Kvalitativt och kvantitativt, s 28-32 
25 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik, s 151 och 329ff 
26 Johansson-Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, 1993, s 39 
27 Preece Roy, Starting research, Printer Publishers, London, 1994, s 41 
28 Widerberg Karin, Kvalitativ forskning i praktiken, Studentlitteratur, Lund, 2002, s 15 
29 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik, s 78 
30 Ibid, s 15 
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metod skulle vara opassande då en sådan inte skulle ge oss möjligheten att tränga in på djupet. 
På grund av detta tror vi att vi får tydligare och mer informationsrika svar vid en personlig 
intervju där det finns utrymme för följdfrågor.  

2.5 Angreppssätt 
Det finns två sätt att se på förhållandet mellan teori och empiri. Dessa två sätt är induktion 
och deduktion. Induktion brukar kallas för upptäckandets väg och deduktion bevisandets 
väg.31 Det induktiva angreppssättet utgår från empirin i form av observationer och resultat. 
Dessa bildar allmängiltiga konklusioner som sedan formar ny teori. Vid ett deduktivt 
angreppssätt utgår forskaren från befintlig teori genom att skapa hypoteser, som sedan ska 
bekräftas eller förkastas, i syfte att verifiera, snarare än att skapa ny teori. Inom den deduktiva 
ansatsen ligger fokus på att bilda hypoteser som sedan ska brytas ned till mindre delar och 
göras mätbara.32  
 
En deduktiv ansats innebär ett metodfokus, det vill säga en fokusering på arbetet före den 
empiriska undersökningen. Vid en induktiv ansats utgår forskaren från sina empiriska data, 
vilket innebär att forskningsprocessen inte kan planeras på samma sätt som vid ett deduktivt 
angreppssätt. Det största arbetet sker efter att all data har blivit insamlad. Forskaren måste 
vara öppen och kritisk samt kunna sätta ned foten när denne anser att ny teori har genererats 
för att studien inte ska fortsätta i all evighet.33   
 
Kvalitativa undersökningar, ett hermeneutiskt synsätt och ett induktivt angreppssätt brukar 
precis som kvantitativa undersökningar, ett positivistiskt synsätt och ett deduktivt 
angreppssätt, gå hand i hand.34 Men att vara renodlat deduktiv eller induktiv ses som två 
extremer på en skala. Ofta pendlar forskaren mellan att gå från teori till empiri och från empiri 
till teori. I dessa fall är det svårt att avgöra om processen är fullkomligt induktiv eller 
deduktiv.35   
 
Vi har anammat en deduktiv strategi då vi, utifrån revisionsstandarden, har formulerat ett 
problem som vi sedan empiriskt undersöker i olika revisionsbyråer. Vi har ett metodfokus då 
en stor del av arbetet består i att förbereda oss inför datainsamlingen. Syftet med vårt arbete är 
att falsifiera eller verifiera den teori som redan finns inom området. Allt detta överensstämmer 
med de antaganden som det deduktiva angreppssättet bygger på. Vi är således mestadels 
deduktiva i denna uppsats, trots att en kvalitativ och hermeneutisk studie ofta passar ihop med 
ett induktivt angreppssätt.       
 

2.6 Litteratursökning 
I denna uppsats har vi lagt ett stort fokus på sökprocessen och på att hitta relevanta artiklar, 
eftersom vi anser att det utgör grunden för en bra studie. Om teorin inte är uttömmande och 
relevant gentemot problemet som ska undersökas, kommer hela den empiriska studien samt 
de resultat som erhålls att bli lidande. Uppskattningsvis har vi ägnat en arbetsvecka åt att leta 
de vetenskapliga artiklar, andra artiklar och den litteratur som vi har använt oss av i denna 
uppsats. Vi vill beskriva vår sökprocess som systematisk och metodisk då vi gjorde ett 
schema för hur och när vi skulle söka teorier. I detta schema framgick både tidsramen och de 
                                                 
31 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik, s 50f 
32 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber Ekonomi, Malmö, 2001, s 23ff 
33 Johansson-Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s 55-59 
34 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 40 
35 Ibid, s 25 
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sökord vi skulle beta av. Även om sökordslistan utökades under tiden, hjälpte den oss att hålla 
ordning på vilka ord vi redan sökt på och vilka som vi hade kvar. Detta bidrog till att vi 
hittade en stor mängd artiklar som var relevanta för vår studie, vilket i sin tur gav oss 
möjligheten att välja ut de som vi ansåg var bäst lämpade. Trots att vi inte använt alla teorier 
som källor, har de ändå hjälpt oss att öka förståelsen för ämnet. Nedan presenterar vi de 
svenska och engelska sökord som vi har använt oss av vid samtliga sökningar. Vi har delat 
upp sökorden på de rubriker som återfinns i teoridelen samt problembakgrunden, för att denna 
överblick ska bli så tydlig som möjligt. 
 

• Problembakgrund och teori: Estimates, auditing estimates, accounting estimates, 
bad estimates, auditing scandals, creative accounting, uncertainty, accurate estimates, 
uppskattningar inom revision, uppskattningar i redovisningen, redovisningsskandaler, 
kreativ redovisning, internationalisering     

• Revisionsprocessen: Audit process 
• Risk: Audit risk, detective risk, inherent risk, control risk, risk analysis, risk 

judgement 
• Internkontroll: Internal control 
• Revisionsbevis: Auditing evidence, gathering evidence, inventory control, inquiry, 

documentation, observation, recalculation, analytical procedures   
• Objektvitet: Objectivity, integrity, negotiation methods, independence, individual 

differences 
 

Vi började med att leta litteratur i Umeå universitetsbibliotek och på stadsbiblioteket i Umeå, 
för att skapa en grundförståelse för ämnet. Vi hittade ett antal böcker som behandlade revision 
och som gav oss relevanta sökord och ämnesområden som hade anknytning till vårt problem. 
Vi tog även kontakt med lärare som vi har haft i kurser inom redovisning för att få ytterligare 
tips på bra litteratur och tidskrifter. Litteraturen har hjälpt oss att skapa en helhetssyn av 
revision som ämne och de vetenskapliga artiklarna har gjort det möjligt för oss att tränga in 
djupare inom vårt ämnesområde. 
 
För att leta fram vetenskapliga artiklar har vi använt några av de databaser som vi har tillgång 
till genom Umeå universitet. Dessa är Business Source Premier, Artikelsök, Affärsdata 
Nyhetsarkiv, Jstor och Academic search elite – Ebsco. När vi började söka efter vetenskapliga 
artiklar, litteratur och andra artiklar stirrade vi oss blinda på begreppet Estimates, ett sökord 
som gav oss 15990 träffar i Business Source Premier.  Genom att kombinera olika sökord 
blev träffarna färre. Auditing estimates gav oss den mer lätthanterliga summan 115 träffar och 
Accounting estimates 1419 träffar. För att hitta fler relevanta artiklar för vår studie ändrade vi 
vårt tillvägagångssätt och började läsa igenom våra böcker, för att skissa på en modell över 
vilka områden som knyter an till revision av uppskattningar. Genom att identifiera dessa 
områden blev det betydligt enklare att hitta relevanta artiklar, eftersom vi kunde precisera 
sökningen på ett bättre sätt. Internal control gav oss 3128 och Audit risk 829 träffar. Genom 
att kombinera olika begrepp som exempelvis auditing evidence och inquiry blev sökresultaten 
ännu färre, endast 19 träffar, och därmed mer lätthanterliga. När vi hittade våra första artiklar 
kunde vi, genom att läsa igenom dessa, identifiera nya betydelsefulla sökord. På så sätt blev 
den fortsatta sökningen ännu mer effektiv. De vetenskapliga artiklarna har gett oss 
möjligheten att ta del av andra forskares studier och resultat. Detta har även fört vår egen 
studie framåt. 
 
Vi har även använt oss av internet för att hitta aktuell information. Där använde vi oss av 
internetsökmotorn Google. Vi har även gjort sökningar på följande sidor; Dagens nyheter, 
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Dagens industri, Aftonbladet och Balans. Dessa källor har vi främst använt i vår 
problembakgrund för att ge en aktuell bild av vårt problem. 

2.7 Sekundärkällor 
Användande av data som är insamlad av andra kallas sekundärdata. Det karaktäristiska för 
denna typ av data är att den är insamlad av en annan forskare, som har analyserat denna i ett 
annat syfte och för en annan studie. Det kan uppkomma problem med denna insamlingsmetod 
av data eftersom reliabiliteten och validiteten blir lidande.36 Det finns många fördelar med att 
använda sig av sekundära källor i stället för att samla in all data själv. Dessa är exempelvis 
kostnadseffektivitet, data av hög kvalitet, nya infallsvinklar och mer tid till analys. Fördelarna 
med att använda sekundärdata är många och är inom företagsekonomisk forskning av stor 
betydelse. Men det finns även nackdelar med att använda sig av sekundära källor. Några av 
nackdelarna är att det tar tid att lära känna och förstå materialet. Det finns även en risk att 
materialet är av dålig kvalité och att det är svårt att identifiera nyckelvariablerna.37  
 
Det har alltid varit vanligt med sekundära analyser av kvantitativ data. De senaste åren har 
dock även sekundära analyser av kvalitativa data hamnat i strålkastarljuset. Det tillkommer 
dock några problem vid användandet av kvalitativ sekundärdata. Dessa problem rör främst 
etiska förhållningsregler, då undersökningspersonerna inte har gett sin tillåtelse till att vara 
med i en sekundär analys. Det kan även uppstå problem att få förståelse för studien, då den 
nya forskaren inte kan se det sociala sammanhanget som rådde under den första studien.38

 
Teoridelen i denna uppsats bygger på litteratur som allmänt behandlar revision, artiklar från 
tidningen Balans, men främst på vetenskapliga artiklar som har bidragit med andra forskares 
resultat och spetsforskning inom vårt problemområde. Teorin har varit lättillgänglig och 
träffarna har varit många, men urvalet av relevanta teorier har inte alltid varit enkelt.  Genom 
att lägga ned mycket tid och engagemang i sökprocessen tycker vi oss ha funnit många 
intressanta artiklar som har gett oss nya infallsvinklar. Även om vi inte har använt oss av all 
insamlad litteratur och alla artiklar som källor i uppsatsen, har de ändå hjälpt oss att öka vår 
förståelse för ämnet. Vi har främst använt oss av artiklar som är baserade på kvalitativa 
studier. Vi anser att det är enklare att verifiera eller falsifiera teorier som är skapade utifrån 
samma typ av undersökning.  
 

2.8  Källkritik 
Ejvegård nämner fyra kriterier för att bedöma källornas tillförlitlighet. Det första kriteriet är 
att källan ska vara äkta och inte vara en förfalskning. Det andra kriteriet innebär att källan ska 
vara oberoende av andra källor, alltså helst inte sekundärkällor. Det tredje kriteriet beskriver 
att källan ska vara färsk, det vill säga ju yngre källan är desto bättre. Avslutningsvis skildrar 
det fjärde kriteriet att det är önskvärt om det fenomen källan beskriver ligger i samma tid som 
källan själv.39

 
Det så kallade äkthetskriteriet är något vi har haft i åtanke. Vår teori baseras i stor 
utsträckning på vetenskapliga artiklar. Dessa uppfyller kravet på äkthet då de är granskade av 
personer inom ämnesområdet. Även de teoriböcker vi har använt oss av är kända och 

                                                 
36 Johansson-Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s 117f 
37 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 230-239 
38 Ibid, s 462 
39 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2003, s 62ff 
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välanvända inom revision. Tidskriften Balans är skriven för revisorer och rådgivare och 
utgiven av FAR och är den mest kända tidskriften i branschen. Trots att artiklarna i denna 
tidning inte har lika hög ”vetenskaplighet” som de vetenskapliga artiklarna, har de ökat vår 
förståelse och bidragit till värdefull kunskap inom vårt problemområde. Balansartiklarna har 
ett annat upplägg än de vetenskapliga artiklarna, då de ofta är mer övergripande och 
informationsinriktade. Dessutom är artiklarna i Balans specifikt skrivna för svenska 
förhållanden, något vi ser som positivt. Detta faktum har bidragit till att de lämpat sig som 
grund för vår problemformulering, snarare än teori. I de fall vi har använt oss av artiklarna ur 
Balans i teorin beror det på att vi vill lägga ett särskilt fokus på revisionen i Sverige.  
 
I syfte att öka studiens trovärdighet ska forskaren huvudsakligen basera sin teori på 
ursprungskällor. Referering till andrahandskällor ökar risken för att informationen har blivit 
förvanskad och bör därför undvikas.40 Vi har därför, i så stor utsträckning som möjligt, använt 
oss av ursprungskällor. I vissa fall anser vi att det har varit befogat att referera till 
andrahandskällor i ursprungskällan. Detta beror främst på att vetenskapliga artiklar ofta 
behandlar ett väldigt snävt område och att andrahandskällor i de fallen både underbygger 
studien och ökar förståelsen för helheten.  
 
Den största delen av den litteratur och de vetenskapliga artiklar vi har använt oss av är 
hänförliga till 2000-talet och vi anser att dessa uppfyller ”färskhetskriteriet”. Vi är medvetna 
om att en viss del av vår litteratur inte är nyskriven och att det kan råda vissa betänkligheter 
gällande artiklar från tidigt 90-tal. Anledningen till att vi har valt att ha med även dessa 
artiklar är att vi har funnit dem relevanta för vår studie och att vi inte har funnit någon nyare 
teori som behandlar samma specifika frågeställning. 
 
Det sista kriteriet handlar om att källan ska vara samtida med det den beskriver. Eftersom 
revisions- och redovisningsstandarder är utsatta för ständiga förändringar, är teorierna ofta 
aktuella. Lagar och standarder kan ändras från år till år och det krävs att teorierna, som 
behandlar olika problem med lagstiftningen, är uppdaterade. Därför kan vi konstatera att 
litteraturen och de vetenskapliga artiklarna är skrivna i samtid med de problem som de 
behandlar.   
 
En sista sak som kan vara värd att nämna är att all litteratur, utom de artiklar som återfinns i 
Balans, är skrivna på engelska. Vi har därför tagit oss friheten att exempelvis göra 
direktöversättningar av vissa definitioner. Detta skulle kunna innebära att materialet på något 
sätt blivit snedvridit, då vissa engelska ord saknar motsvarighet i det svenska språket. 
Eftersom vår engelska är god anser vi inte att detta är ett problem. 
 

2.9  Metodlitteraturkritik 
Vi har valt att använda oss av ett flertal olika metodböcker för att skapa en tillförlitlig och 
bred grund för vår uppsats. Dessa böcker har vi lånat på universitetsbiblioteket, från vänner 
som redan skrivit sin uppsats samt köpt själva. Den metodologiska litteraturen vi har använt 
oss av är mestadels ny, det vill säga skriven under 2000-talet. Vi har även använt oss av äldre 
litteratur, då det inte har funnits nyare upplagor tillgängliga. Eftersom många metodologiska 
resonemang inte är bundna till tiden tror vi inte att det ska ha någon negativ inverkan på vår 

                                                 
40 Johansson-Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s 89 
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studie. Vi har även jämfört metodböckerna med varandra, för att upptäcka eventuella 
skillnader som kan bero på att källan är inaktuell.    
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3. Teori 
I detta kapitel presenterar vi de teorier som kommer att utgöra grunden för vår empiriska 
studie. Denna teoretiska referensram är uppdelad på sex olika områden; revisionens syfte och 
revisionsprocessen, uppskattningar i redovisningen, internkontroll, risk, revisionsbevis, samt 
objektivitet. Vi börjar kapitlet med en kort sammanfattning över de sex områdena och sedan 
presenterar vi vår teorimodell. Detta följs av en motivering till varför vi har valt dessa teorier 
och på vilket sätt de är intressanta för vår studie. Därefter presenterar vi varje område 
utifrån olika teoretiska perspektiv för att skapa en nyanserad bild av vår teoretiska 
referensram. 
  

 Teori Inledning Teoretisk 
Metod 

Praktisk 
Metod 

Analys Slutsats 
och vårt 3.1 Teori-

sammanfattning bidrag 
3.2 Vår teorimodell 
3.3 Motivering till 
vald teori 
3.4 Revisionens 
syfte och 
revisionsprocessen 
3.5 Uppskattningar i 
redovisningen 
3.6 Internkontroll 
3.7 Risk 
3.8 Revisionsbevis 
3.9 Objektivitet 

3.1 Teorisammanfattning 
För att öka överskådligheten av vårt teorikapitel presenterar vi här en samm
teorin. Det första området i teorin behandlar syftet med revisionen och revisio
Revisionsprocessen beskriver översiktligt vilka steg revisorer går igenom för at
detta syfte. Revisionsprocessen består av fyra delar; acceptera klienten, planer
testa och söka bevis samt utvärdera och rapportera. 
 
Revision av uppskattningar i bokföringen behandlas i RS 540. Målet med denn
att ge revisorer riktlinjer för hantering av uppskattningar i klientens redovisning. 
vanligare med uppskattningar i redovisningen och det blir därför viktigt för re
kunskap inom denna nya revisionsstandard.   
 
Det tredje området i teorin är internkontroll. Internkontrollen är en viktig del
eftersom den hjälper företag och revisorer att upptäcka brister i redovisningen
felaktiga uppskattningar. RS 540 understryker hur viktigt det är att revisorer för
interna kontrollsystem för att kunna bedöma de uppskattningar som gjorts i re
Det har visat sig att det finns ett samband mellan antal fel i redovisnin
välfungerande internkontrollsystemet är. Ett bristande internkontrollsystem 
främsta anledningen till bedrägerier i redovisningen.        
 
Internkontrollen följs av en beskrivning av de risker som finns vid utförande
Revisionsrisk består av tre komponenter; inneboende risk, kontrollrisk och u
Dessa tre komponenter utgör grunden för att bedöma den totala revisionsrisken
vissa studier har det visat sig att revisionsrisken undervärderas i denna model
problematiskt område inom revisionen och är associerat med olika typer av över
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uppskattningar ofta är förknippade med hög risk blir detta ett relevant område för denna 
studie. 
 
För att minska risken i revisionen måste revisorer samla in revisionsbevis. Om risken är hög 
måste mer revisionsbevis samlas in än om risken är låg. Det finns olika metoder för att samla 
in revisionsbevis och dessa metoder måste ofta kombineras med varandra för att revisionen 
ska bli tillförlitlig. Den vanligaste orsaken till att revisorer inte upptäcker väsentliga 
felaktigheter i klientens redovisning, beror på att de förbiser viktiga indikationer i 
revisionsbevisen. 
 
För att årsredovisningen, som företaget har upprättat och revisorn har granskat, ska vara 
objektiv krävs det att den är fri från personliga värderingar och förutfattade meningar. 
Objektivitet är viktigt för att den finansiella informationen inte ska vara vilseledande. 
Objektivitetens tre hörnstenar är; självständighet, integritet och expertis. Maximal objektivitet 
nås endast genom en kombination av dessa tre kvaliteter. 
 

3.2 Vår teorimodell 
Nedan presenterar vi vår teorimodell. Kärnan i modellen är revision av uppskattningar. 
Revision av uppskattningar påverkas av internkontroll, risk och revisionsbevis vilket utgör 
den mittersta cirkeln. Alla dessa delar påverkas av objektivitet som är den yttersta cirkeln. 
 
 

 
 

                                                                                         Figur 1: Uppskattningar i cirkel 
                 Källa: Egen modell 
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3.3 Motivering till vald teori 
Vår studie baseras på teorier inom vitt skilda områden, skrivna av forskare och revisorer 
världen över. Vi anser att en motivering av de valda teorierna därför är på sin plats och att en 
sådan bör öka förståelsen för vårt teoriavsnitt. 
 
I inledningsskedet av teoriarbetet stirrade vi oss blinda på artiklar som behandlar revision av 
uppskattningar. Allt eftersom insåg vi dock att vår studie skulle bli alltför platt om vi inte tog 
hänsyn till andra teorier. Vårt tankesätt förändrades i takt med att vår förtrogenhet och 
förståelse för ämnet ökade.  
 
Teorierna kring revisionsprocessen valde vi främst för att öka förståelsen för revision som 
helhet samt ge läsaren en överklick av de två delarna i revisionsprocessen som vi valt att 
fokusera på; planering av revisionen samt att testa och söka bevis. 
 
Kapitlet som behandlar uppskattningar utgör kärnan i vår studie. I vår teorimodell kan kärnan 
synas förhållandevis stor i kontrast till omfattningen av teoriavsnittet 3.5 Uppskattningar i 
redovisningen. Det var svårt att hitta vetenskapliga artiklar som behandlade uppskattningar i 
bokföringen. Många av de artiklar vi fann bestod främst av statistiska modeller och formler 
för att kunna göra korrekta uppskattningar i allmänhet. Dessa artiklar hade ingen koppling till 
revision av uppskattningar och de var därför inte användbara i vår studie. På grund av 
avsaknaden av specifika teorier om uppskattningar, har vi funnit närliggande områden som 
påverkar revisionen av uppskattningsposter. Vi anser att det är frånvaron av teorier om vår 
kärna som gör ämnet intressant att studera. De tre kapitel som omsluter kärnan behandlar 
internkontrollens vikt för tillförlitliga uppskattningar, risken i att göra felaktiga 
uppskattningar samt de revisionsbevis revisorer använder sig av. Dessa tre kapitel kan ses 
som fruktköttet runt kärnan. För att få förståelse för revision av uppskattningar i bokföringen 
krävs en inblick i dessa områden. Detta för att internkontroll, risk och revisionsbevis utgör 
grunden för en välfungerande uppskattningsprocess.  
 
Valet av teorierna gällande objektivitet och personliga egenskaper var inte lika enkelt. 
Revision baseras i stor utsträckning på lagar, regler och praxis. I RS 540 finns riktlinjer för de 
grundläggande principer för hur revisorer ska gå tillväga vid revision av uppskattningar i 
bokföringen. Revisorer är dock inte mer än människor och även deras beslut är i viss 
utsträckning subjektiva. Efter att ha läst ett flertal vetenskapliga artiklar som behandlade 
objektivitet och personliga egenskaper stod det klart att detta ämnesområde var betydelsefullt. 
Förutom de tre kapitlen om internkontroller, risk och revisionsbevis anser vi att detta kapitel 
kompletterar de övriga och ger nya intressanta infallsvinklar.  
 
Teorikapitlet ska ses som en helhet och den röda tråden som genomsyrar samtliga teorier är 
uppskattningar. 
 

3.4 Revisionens syfte och revisionsprocessen 
I dagens samhälle är internationaliseringen påtaglig och revisionen har blivit starkt påverkad 
med nya standarder och policys. Revisionsprocessen har dock inte ändrats nämnvärt och 
syftet med revisionen är detsamma. Revisionsprocessen är riskorienterad och hjälper revisorer 
att samla in tillräckliga och tillförlitliga revisionsbevis för att uppfylla syftet med revisionen.41  
                                                 
41 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, second edition, Pearsons education limited, Harlow, 2005, s 23 
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3.4.1 Revisionens syfte 
Syftet med revision är antingen att ”förmedla en sann och rättvisande bild” eller att 
”presentera finansiell information på ett rättvist sätt” till företagets intressenter. Det finns 
uttalad kritik mot båda definitionerna. Den förstnämnda påstås stå i konflikt med rådande 
lagar och regler eftersom det kan finnas incitament att frångå dessa för att förmedla en sann 
och rättvisande bild. Den andra definitionen följer lagar och regler men ger inte alltid den 
mest rättvisande bilden av företaget. För att få en enhetlig förklaring av syftet med revision 
presenteras en ny definition:42  
 
”Revision är en systematisk process som är präglad av objektivitet vid inhämtning och 
utvärdering av revisionsbevis gällande påståenden om ekonomiska händelser. Detta för att 
fastställa i vilken utsträckning det finns en överensstämmelse mellan dessa påståenden och de 
fastställda bevisen, och kommunicera dessa resultat till intressenterna”43

 
I denna definition har objektivitet fått en framträdande roll. En revision ska vara självständig, 
objektiv och vara baserad på expertis. Revisorer ska spela ett rent spel och inte låta sina 
förutfattade meningar överskugga objektiviteten i revisionen.44     
 

3.4.2 Revisionsprocessen 
Revisionsprocessen består av fyra olika steg; acceptera klienten, planera revisionen, testa och 
söka bevis samt utvärdera och rapportera.  
 
Det första steget innebär att både revisionsbyrån ska acceptera klienten och att klienten ska 
acceptera revisionsbyrån. Det kan gälla både nya och redan existerande kunder. När det gäller 
nya kunder måste revisionsbyrån utvärdera om de kan möta kundens behov och erbjuda rätt 
kompetens. Ibland kan det finnas argument för att avsluta en relation med en redan 
existerande kund. Revisorer bör då titta på om det förekommit några konflikter angående 
tidigare utförda revisioner och om klienten har varit oärlig och försökt manipulera siffrorna i 
sin redovisning. Acceptansen av klienten innebär att revisionsbyrån utvärderar klientens 
bakgrund, väljer ut personal för uppdraget och utvärderar om det finns ett behov av att 
använda annan experthjälp för att utföra revisionen.45

 
Det andra steget är att planera revisionen. Detta är ett viktigt steg för att ta fram väsentlig 
information och det krävs att revisorer är insatta i branschen och i företaget. Detta steg 
innebär att revisorer måste skapa sig en förståelse för företagets interna kontrollsystem, 
uppskatta de väsentliga felaktigheterna i företagets redovisning och göra en riskanalys. När 
revisorer har gjort detta upprättas ett revisionsprogram, där målen med revisionen framgår 
och vilka metoder för bevisinsamling som krävs för att nå dessa mål.46 Vinze, Karan och 
Murthy skriver i sin artikel att tre typer av expertkunskaper behövs för en bra planering av 
revisionen.  

• Den första typen av kunskap innebär att revisorer ska kunna bedöma väsentliga 
felaktigheter och uppskatta risken i klientens redovisning.  

                                                 
42 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 11 
43 Ibid 
44 Ibid 
45 Ibid, s 24f & 168f 
46 Ibid, s 24ff 
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• Den andra kunskapen är att revisorer ska ha kännedom om olika revisionsmetoder. 
Detta innebär att hitta bevis för att verifiera transaktioner och värden på balanskonton 
som finns i de finansiella rapporterna.  

• Den tredje kunskapen är att kunna välja ut vilka revisionsmetoder som krävs för att 
maximera effektiviteten och tillförlitligheten i revisionen. Om revisorer har bedömt 
risken som hög, det vill säga att väsentliga fel förkommer i företagets redovisning, 
krävs det fler och mer detaljgranskande metoder, för att samla in revisionsbevis än om 
risken är låg.47   

 
Att testa och söka bevis är det tredje steget i revisionsprocessen. Denna fas innebär att 
revisorer testar det interna kontrollsystemets tillförlitlighet, för att kunna avgöra om 
ytterligare tester behövs, hur många och när de ska genomföras.48  
 
Det sista steget i modellen är utvärdering och rapportering. I denna fas drar revisorer 
slutsatser utifrån de insamlade revisionsbevisen. Den slutgiltiga åsikten om klientens 
finansiella rapporter baseras på huruvida klienten har följt de gällande 
redovisningsstandarderna, om rapporten visar på en rättvisande bild av företagets finansiella 
ställning och om denna bild överensstämmer med revisorers bild av företaget.49        
 

3.5 Uppskattningar i redovisningen 
Revision av uppskattningar i bokföringen behandlas i RS 540. Målet med denna standard är 
att ge revisorer riktlinjer för hantering av uppskattningar i klientens redovisning. Detta är en 
ny standard som saknade motsvarighet i FAR:s revisionsprocess.50  
 
En uppskattning är en ungefärlig beräkning och är inte ett absolut tal, utan en approximativ 
bedömning av en posts värde.51 Savage och Van Allen kritiserar att företagen använder sig av 
ett specifikt belopp för att beskriva värdet på sina uppskattade poster. De menar att många 
poster baseras på uppskattningar och att bedöma värdet med hjälp av en punktestimation, kan 
påverka innehållet i årsredovisningen i stor utsträckning.52 Lukas menar att dåliga 
uppskattningar uppstår om kommunikationen är bristfällig, informationen är ofullständig, de 
som gör uppskattningarna är överoptimistiska samt om klienten har orealistiska förväntningar. 
Två sätt för att göra bättre uppskattningar är att ta hjälp av andra och att använda riskanalysen 
som ett verktyg för uppskattningen.53

 
De uppskattningar som förekommer i företagens redovisning är exempelvis nedskrivning av 
varulager, upplupna skatter och intäkter, avsättningar, förlustrisk i pågående arbeten och 
nyttjandeperioden för anläggningstillgångar. Beroende på vilken karaktär posten som ska 
uppskattas har, kan uppskattningsprocessen bli relativt enkel eller oerhört invecklad. Om det 

                                                 
47 Ajay S Vinze, Vijay Karan & Uday S Murthy, A generalizable knowledge-based framework for audit planning 
expert systems, Journal of Information Systems, Fall 91, Vol. 5 Issue 2, s 82-85 
48 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 26f 
49 Ibid, s 27f 
50 Larsson Lars Gunnar & Danielsson Åke ”RS utmanar revisorns beteende” s 15-19 
51 Lukas Joseph A, Bad estimates just don’t happen, AACE International Transactions, 2006, s 3.1-3.6
52 Savage Sam & Van Allen Marc, Accounting for uncertainty, Journal of Portfolio Management, Fall 2002, Vol. 
29 Issue 1, s 31-39
53 Lukas Joseph A, Bad estimates just don’t happen, s 3.1-3.6
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är en komplicerad uppskattning som ska göras kan det ibland behövas specialisthjälp för att få 
fram en tillförlitlig uppskattning av postens värde.54

 
I artikeln ”Bad estimates just don’t happen” tar författarna upp olika problemområden där 
uppskattningar är vanliga. Författarna menar att det även finns utrymme för företagsledningen 
att manipulera siffrorna inom dessa områden. Detta för att måla upp en bättre bild av företaget 
än vad verkligheten egentligen påvisar. Nedan följer exempel på tre områden där fel i 
uppskattningarna ofta förekommer: 

• Uppskattning av företagets försäljning är en svår bedömning, då vissa intäkter ännu 
inte har realiserats. Olika revisorer har ofta en skiljd uppfattning från och med när 
vinsten ska tas upp i företagets redovisning. 

• Uppskattning av osäkra kundfordringar som företaget inte kommer att få in pengar för. 
Det kan vara svårt att avgöra kundernas betalningsförmåga. Ju lägre belopp de osäkra 
kundfordringarna uppskattas till desto fördelaktigare påverkas företagets finansiella 
ställning.      

• Uppskattning av varulagrets värde är ett område där det ofta sker bedömningar av 
värdet. Eftersom varulager värderas med hjälp av lägstavärdesprincipen, det vill säga 
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, är det en post där 
uppskattningar är vanligt förekommande.55 Lagervärdering skapar ofta utrymme för 
kreativ redovisning. Detta innebär att företagsledningen exempelvis tar upp mer varor 
i lager än vad som egentligen existerar, eller att de tar upp lagret till ett för högt 
värde.56  

 
Lukas menar att det har blivit och kommer att bli ännu fler uppskattningar i redovisningen. 
För att minska risken att företagsledningen kan styra årsredovisningens innehåll med 
subjektiva uppskattningar, krävs det att FASB sätter upp tydligare riktlinjer om hur de 
finansiella rapporterna bör utformas. Det ska vara lättare att som intressent förstå hur 
ledningen kan manipulera siffrorna och på så sätt förmedla en bättre bild av företaget än vad 
verkligheten egentligen visar på. Ett exempel är att dela upp vinsten som kommer från 
försäljningen och vinsten som beror på uppskattningar, för att intressenterna lättare ska kunna 
tolka siffrorna i de finansiella rapporterna.57  
 
Eftersom uppskattningar alltid är förknippade med en viss osäkerhet krävs det att en revisor 
bedömer uppskattningarna för att säkerställa att dessa poster värderas till ett rimligt värde. 
Om revisorer anser att uppskattningen inte är rimlig med hänsyn till de data, antaganden, 
beräkningsmetoder, händelser och övriga revisionsbevis, som bekräftar uppskattningen, ska 
revisorer göra en bedömning, huruvida företagsledningen måste justera uppskattningen. Om 
de motsätter sig en justering ska den felaktiga uppskattningen tas upp som ett fel och 
tillsammans med andra fel i redovisningen ska revisorer bedöma om den totala inverkan på 
årsredovisningen är väsentlig.58

 

                                                 
54 Revisionsstandard i Sverige, 2006, RS 540: pkt 3, 5 och 17 
55 Lukas Joseph A, Bad estimates just don’t happen, s 3.1-3.6
56 Elliot Barry & Elliot Jamie, Financial accounting, Reporting and analysis, second edition, Pearsons education 
limited, Harlow, 2005 s 335f 
57 Lukas Joseph A, Bad estimates just don’t happen, s 3.1-3.6
58 Revisionsstandard i Sverige, 2006, RS 540: pkt 24-26 
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3.6 Internkontroll  
Internkontroll är ett mångfacetterat begrepp och en av de mest grundläggande processerna i de 
flesta organisationer. Företagsledning, stat, aktieägare och andra intressenter har ett behov av 
välfungerande internkontroller för att upptäcka felaktigheter i ett tidigt skede. Internkontroller 
har även en direkt effekt på revisionen och externa revisorer har därför en betydelsefull roll 
både som vägledare men även som kontrollanter.59 RS 540 understryker vikten av att 
revisorer förstår klientens redovisningssystem samt interna kontrollsystem, för att kunna 
bedöma och kontrollera de uppskattningar företagsledningen har gjort i sin redovisning.60  
 

3.6.1  Internkontroll i Sverige och i världen 
Fram till idag har det saknats enhetliga riktlinjer och standarder för hur internkontrollerna ska 
utformas. Förvirringen har varit stor hos både styrelser och revisorer. I USA utformades 2002 
bolagslagen, Sarbanes Oxley Act (SOX), för att råda bot på de brister som rådde inom ramen 
för internkontroll. Kritiker anser dock att SOX är alltför omfattande och att mycket krut läggs 
på kontroll av lågriskområden. I Sverige har debatten om internkontroller varit het de senaste 
åren och 2003 tillsattes en grupp för att utarbeta en svensk variant av SOX. Den svenska 
varianten som går under namnet ”Koden”, ska senast vara införd på bolagsstämmorna 2006. 
Koden drar upp viktiga riktlinjer för hur internkontroll och internrevision ska bedrivas och 
betonar att det är styrelsen som har ansvaret för bolagets internkontroll.61  
 
I Koden står bland annat att läsa att: ”Styrelsen skall se till att bolaget har god internkontroll 
och fortlöpande hålla sig informerad och utvärdera hur bolagets system för internkontroll 
fungerar.” För att leva upp till detta ska: ”Styrelsen årligen avge en rapport över hur den 
interna kontrollen, till den del den avser finansiell information, är organiserad och hur väl den 
har fungerat under det senaste räkenskapsåret”.62

 
I dagsläget är det endast de börsnoterade företagen som kommer att implementera de nya 
riktlinjerna utfärdade av den så kallade ”Kodgruppen”. Men eftersom de små företagen 
påverkas av de större företagens standarder, kan det på sikt innebära att även dessa kommer 
att påverkas av kodens riktlinjer.  
 

3.6.2 Internkontroll i kubformat 
Internkontroll definieras utifrån flera olika begrepp:  

• Internkontroll är inte en enskild händelse utan en process som genomsyras av 
företagsstyrelsens handlingar.  

• Internkontroll påverkas och utförs av styrelse, ledning och annan personal. 
• Internkontrollen garanterar inte fullständig säkerhet utan är endast ett medel för att nå 

företagets mål. I vilken utsträckning målen nås beror av den inneboende osäkerheten i 
det interna kontrollsystemet. Den inneboende osäkerheten beror på individens 
felaktiga bedömningar, systemfel, misstag i tillämpningen av systemet och 

                                                 
59 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 230f 
60 Revisionsstandard i Sverige, 2006, RS 540: pkt 9 
61 Precht Elisabeth, ”Internkontroll är som en tom ram som måste fyllas” Balans, nr 1, 2006, s 14ff 
62 Ibid, s 16 
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kringgående av internkontrollen på grund av konspiration. Slutligen kan ett 
internkontrollsystem aldrig bli bättre än dess användare.63    

 
Internkontroll är uppbyggd av fem olika komponenter; kontrollmiljön, ledningens 
riskbedömning, redovisningsinformation och kommunikation, företagets kontrollprocedurer 
samt internkontrollsystemen. 64  
 
Kontrollmiljön är de attityder, värderingar och handlingar hos ledning och anställda som 
påverkar internkontrollsystemet. Företagsledningens och de anställdas medvetenhet av 
internkontroller kommer att genomsyra organisationens företagsklimat, företagskultur samt 
policys. Kontrollmiljön beror bland annat på det etiska förhållningssättet, de organisatoriska 
strukturerna och ledningsstilen i företaget. Ledningens riskbedömning är en viktig del av 
internkontrollen, då mätningar, utvärderingar och analys av risker utgör en grund för hur 
företagets interna kontrollsystem är utformat. Redovisningsinformation och kommunikation 
som förmedlas via företagets redovisningssystem, hjälper företagets anställda att fullfölja sina 
förpliktelser. Företagets kontrollprocedurer syftar till att ledningens direktiv ska 
implementeras i den dagliga verksamheten, att lagret värderas till rätt värde och att 
dokumentation sker korrekt. Internkontrollsystemen förändras över tiden. Vissa 
internkontrollsystem förlorar sin effektivitet och andra sin relevans. Företagsledningen ska 
därför utföra löpande kontroller och göra kontinuerliga utvärderingar av kontrollsystemet.65

 
Internkontroll är som vi tidigare nämnt ett mångfacetterat begrepp och de fem olika 
komponenterna styrs av fyra kategorier.  

• Den finansiella rapporteringen avgör i viken omfattning den finansiella informationen 
är tillförlitlig  

• Säkring av tillgångarnas värde  
• Med effektivitet menas hur effektivt resurserna används i företaget 
• Uppfyllelse innebär i vilken utsträckning företaget efterlever rådande lagar och 

regler66 
 
Figur 2 visar hur de fem komponenterna av internkontroll relaterar till de fyra kategorierna. 

 

 
 

Figur 2: Internkontroll i kubformat 
Källa: Auditing and assurance services:  a systematic approach, s 213 

                                                 
63 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 230f 
64 Ibid, s 236 
65 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 236-257 
66 Ibid, s 231 
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3.6.3 Brister, fel och svagheter i internkontrollen 
Bristfälliga internkontroller är den i särklass största orsaken till bedrägerier inom redovisning. 
Det är inte ovanligt att de anställda saknar relevant kunskap inom redovisning och 
utformningen av internkontrollsystemet bör då förändras. I vissa fall kan internkontroll-
systemets utformning vara av hög kvalité, medan implementeringen är otillräcklig. 
Revisorernas kunskap om vikten av relevanta, välfungerande och effektiva 
internkontrollsystem, minskar risken för att fel inom redovisningen uppkommer. 67  
 
I artikeln ”Distributions of audit-detected errors partitioned by internal accounting control” 
menar författarna att det finns ett samband mellan internkontrollsystemet och antalet fel 
revisorerna kan hitta i redovisningen. Studiens resultat visar på att företag med välfungerande 
och starka kontrollsystem har upp till hälften så få fel som de företag som har 
internkontrollsystem med låg trovärdighet. Det är således av största vikt att revisorer har 
förståelse för de fem komponenterna av internkontroll för att kunna utföra en god revision.68

 
Revisorer är även skyldiga att rapportera om de svagheter som återfinns i 
internkontrollsystemen enligt ISA 400. Det är revisorers uppgift att upplysa företagsledningen 
om brister i utformningen av internkontrollsystemet, samt eventuella tveksamheter i 
implementeringen. Revisionen är dock inte specifikt utformad utifrån företagsledningens 
ändamål för att upptäcka brister i internkontrollsystemen. Revisorer är endast skyldiga att 
rapportera om de brister och svagheter som kommit till dennes kännedom genom 
revisionen.69  
 

3.7 Risk 
Risk är ett centralt begrepp inom revision och riskanalysen står till grund för hela 
revisionsprocessen. Revisorer ska planera revisionen så att risken minimeras.70 Den 
revisionsstandard som utgör utgångspunkten i det här arbetet, RS 540 – revision av 
uppskattningar i bokföringen, är anpassad efter de standarder som finns i riskbedömning och 
oegentligheter.71  
 
Företagsledningen ansvarar för de uppskattningar som görs i redovisningen. Risken för 
väsentliga felaktigheter är dock ofta hög, eftersom uppskattningarna bygger på osäkra 
händelser. Det finns således ett behov för revisorer att bedöma och kontrollera 
företagsledningens uppskattningar i redovisningen. Detta för att minska risken att dessa 
uppgifter är felaktiga och ger en skev bild av företagets finansiella ställning.72  
 

3.7.1 Väsentlighet 
Att bedöma vilka fel som är väsentliga är ingen enkel beräkning. Det är ett avgörande, av vad 
som påverkar och vad som inte påverkar intressenterna, i de beslut som tas utifrån de 

                                                 
67 William F Messier Jr, Auditing and assurance services:  a systematic approach, third edition, The McGraw-
Hill Companies Inc, New York,  2003, s 231ff 
68 Distributions of Audit-Detected Errors Partioned by Internal Accounting Control, Journal of Accounting, 
Auditing & Finance, Fall 1990, Vol. 5 Issue 4, s 545ff
69 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 524f 
70 Ibid s 194 
71 Larsson Lars Gunnar ”Fortsatt hög takt i omgörningen av de internationella revisionsstandarderna” s 8f 
72 Revisionsstandard i Sverige, 2006, RS 540: pkt 4 och 9 
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finansiella rapporterna.73 Det är den grad som felaktigheterna kan uppgå till och trots det 
anses vara acceptabla. Väsentlighet beror på felets storlek och karaktär och hänsyn måste tas 
till i vilket sammanhang felet förekommer.74 Felaktiga uppskattningar inom redovisningen är 
exempel på fel som kan komma att vara väsentliga. Processen för att applicera väsentlighet i 
revisionen sker i tre steg.75   
 
Det första steget innebär att revisorer gör en preliminär bedömning av väsentligheten och det 
maximala belopp som väsentligheten kan uppgå till, utan att påverka intressenternas beslut. 
Totala tillgångar och skulder samt nettoresultatet används ofta av revisorer när de ska bedöma 
väsentlighetsbeloppet. Men det preliminära uppskattade beloppet kan även påverkas av 
tidigare års felaktigheter och bedrägerier samt ett svagt finansiellt tillstånd.76

  
Det andra steget innebär att revisorer matchar de preliminära bedömningarna av 
väsentligheten till specifika balansposter och transaktioner. Om kontot redan är stort finns det 
utrymme för en större väsentlig felaktighet än om kontot är litet. Användarens beslut påverkas 
då inte i samma utsträckning, eftersom förändringen inte blir lika betydelsefull i ett stort 
konto.77  
 
Det tredje steget utförs, till skillnad från de andra två stegen, inte i planeringen av revisionen 
utan i slutet av den. Revisorer sammanfattar sina insamlade revisionsbevis och räknar ut 
beloppet för den totala väsentligheten. Detta jämförs med den siffra som uppskattades i steg 
ett. Om det verkliga beloppet blir högre än det uppskattade ska revisorerna kräva att 
företagsledningen ändrar i de finansiella rapporterna. Om siffran blir lägre än den uppskattade 
behöver igen åtgärd vidtas.78                 
 

3.7.2 Revisionsrisk och dess komponenter 
Felaktigheter i klientens redovisning brukar uppstå på grund av att företagsledningen har gjort 
felaktiga uppskattningar, inte upprättat redovisningen i enlighet med gällande 
redovisningsstandarder, gjort enkla fel eller försökt manipulera siffrorna i redovisningen.79  
 
Revisionsrisk innebär att revisorer ovetande misslyckats med att upptäcka att det finns en 
väsentlig felaktighet i de finansiella rapporterna, det vill säga att revisorer uttrycker en 
felaktig åsikt om rapporterna. Om revisionsrisken riskerar att bli hög måste revisorer samla in 
mer revisionsbevis för att öka trovärdigheten i revisionen.80 Revisionsrisk består av följande 
tre komponenter: 

• Inneboende risk finns i företagsmiljön och innebär att företaget i fråga inte följer de 
regler och lagar som finns. För att minska denna typ av risk brukar företag ofta 
använda sig av olika interna kontrollsystem för att upptäcka brister i redovisningen.   

                                                 
73 Vorhies James Brady, The new importance of materiality, Journal of accountancy, May 2005, Vol. 199 Issue 
5, s 54
74 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 215 
75 William F Messier Jr, Auditing and assurance services:  a systematic approach, s 83  
76 Ibid, s 83-86 
77 Ibid, s 86f 
78 Ibid, s 87 
79 Ibid, s 102f 
80 Alderman Wayne & Tabor Richard H, The case for risk-driven audits, Journal of accountancy, Mars 1989, 
Vol. 167 Issue 3, s 58 
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• Kontrollrisk är risken att dessa kontrollsystem inte fungerar, det vill säga inte 
förebygger, upptäcker eller korrigerar fel i bokföringen.  

• Upptäcktsrisk är risken att revisorer inte upptäcker de väsentliga fel som finns i 
företagets redovisning. Detta är den enda riskkomponenten som revisorer har 
inflytande över.81  

 
 

 
 

Figur 3: Revisionsrisk och dess komponenter 
Källa: Principles of auditing: an introduction to international standards on auditing, s 275 

 
                                              
Denna modell visar på följande samband:  
Revisionsrisk = Upptäcktsrisk * Kontrollrisk * Inneboende risk82

 
När den inneboende risken och kontrollrisken är hög krävs det att upptäcktsrisken är låg för 
att kompensera att revisionsrisken inte blir alltför stor. Revisorerna ska således uppskatta både 
den inneboende risken och kontrollrisken, för att på så sätt avgöra hur stor upptäcktsrisken 
blir och utifrån detta planera revisionen. Det kommer alltid att finnas en viss grad av 
revisionsrisk då väsentliga fel kan förekomma i redovisningen. Det finns dessutom en risk att 
dessa fel varken upptäcks av det interna kontrollsystemet eller av revisorerna.83  
 
I artikeln Skriv mer om hur man hanterar och bedömer risker i revisionsprocessen, beskriver 
författarna hur upptäcktsrisken, kontrollrisken och den inneboende risken hänger ihop. Som vi 
tidigare har visat på finns det en enkel formel för att förklara sambandet mellan de tre riskerna 
och revisionsrisken. Forskning har dock visat att revisionsrisken kommer att underskattas med 
denna formel. I författarnas egna empiriska undersökning visade det sig att ingen använde sig 
av den enkla formeln för att uppskatta risken, åtminstone inte genom att multiplicera ihop de 
tre riskerna. Däremot identifierade revisorerna de olika riskerna och gjorde utifrån detta en 
sammanvägd bedömning.84   
 

3.7.3 Riskhantering i revisionen 
I artikeln Skriv mer om hur man hanterar och bedömer risker i revisionsprocessen, diskuteras 
hanteringen av risker i revisionen. Idag är riskanalysen en central del i revisionen eftersom det 
är en kostnadseffektiv strategi att först identifiera riskerna och sedan vara mer specifik i den 
resterande granskningen av företaget. 85  

                                                 
81 William F Messier Jr, Auditing and assurance services:  a systematic approach, s 94ff 
82 Ibid, s 94 
83 Alderman Wayne & Tabor Richard H, The case for risk-driven audits, s 58 
84 Bengtsson Ulf & Nilsson Jonas ”Skriv mer om hur man hanterar och bedömer risker i revisionsprocessen” 
Balans, nr 6-7, 2003, s 52-54 
85 Ibid, s 52-54 
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Bengtsson och Nilsson beskriver hur revisorer går tillväga för att identifiera de risker som 
finns i klientens redovisning. Vissa studier visar på att revisorer kan vara konservativa i den 
mening att de redan har identifierat specifika högriskområden, som de sedan klamrar sig fast 
vid, revision efter revision. Det finns dock studier som visar på att revisorer har gjort 
förbättringar i att anpassa riskanalysen till det individuella företaget. I författarnas egen studie 
anser de intervjuade att det är viktigt att förstå företagens interna kontroller och affärslogik, 
för att kunna identifiera risker. Många anser också att klienten själv är en risk, då okunskap i 
redovisningsfrågor ofta leder till felaktigheter. 86      
 
Alderman och Tabor beskriver i sin artikel hur revisorers angreppssätt i revisionen påverkar 
dess effektivitet. Ett angreppssätt som bygger på risk har enligt redovisningsforskningen visat 
sig vara både ett effektivt och bra verktyg för att samla in revisionsbevis, i syfte att 
kontrollera företagets redovisning. Vissa revisorer använder ett procedurinriktat angreppssätt, 
vilket kan leda till att revisionen bygger på felaktiga antaganden.87 Ett riskinriktat 
angreppssätt innebär att revisorer först identifierar väsentliga felaktigheter i klientens 
finansiella rapporter, för att sedan analysera risken med dessa. Därefter sätter de upp målen 
med revisionen och vilka metoder som krävs för att nå dessa. Om ett procedurinriktat 
angreppssätt anammas, innebär det att revisorerna bestämmer vilka metoder som ska 
användas utan att göra en analys av de väsentliga felaktigheter som finns i redovisningen. 
Detta kan leda till att revisionen får fel inriktning och inte berör de väsentliga 
problemområdena i klientens bokföring.88      
 
Ett aktuellt område inom riskhantering i revisionen är huruvida riskanalysen borde vara mer 
strukturerad. I Bengtssons och Nilssons studie är åsikten bland de revisorer som har 
intervjuats att riskanalysen inte går att standardisera, eftersom bedömningen bygger på deras 
erfarenheter och kunskaper. Men som tidigare nämnts är revisorer inte så objektiva i sin 
bedömning som de kanske tror, då de ofta identifierar samma riskområden i sina revisioner. 
Därför är riskanalysen på ett sätt redan standardiserad. Risken med en standardiserad modell 
är att de största bokslutsposterna alltid identifieras som riskfyllda och att endast dessa 
granskas. Författarna menar även att revisorers riskattityd, beroende på om den är hård eller 
mjuk, påverkar hur stora väsentlighetsbeloppen blir i revisionen.89

 

3.8 Revisionsbevis 
”Revisorn skall inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna bedöma 
om en uppskattning är rimlig med hänsyn till de omständigheter samt, när förhållandena så 
kräver, om tillräckliga upplysningar om den lämnas”.90  
 
Ovanstående stycke som behandlar uppskattningar och revisionsbevis, står mörkt markerat i 
RS 540. Det framgår att det är besvärligare att samla in revisionsbevis för uppskattningar i 

                                                 
86 Bengtsson Ulf & Nilsson Jonas ”Skriv mer om hur man hanterar och bedömer risker i revisionsprocessen”  
s 52-54 
87 Alderman, Wayne & Tabor Richard H, The case for risk-driven audits, s 55  
88 Ibid, s 56f 
89 Bengtsson Ulf & Nilsson Jonas ”Skriv mer om hur man hanterar och bedömer risker i revisionsprocessen”  
s 52-54 
90 Revisionsstandard i Sverige, 2006, RS 540: pkt 8 
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redovisningen än vad det är för andra poster. Detta på grund av att bevisvärdet ofta är lägre 
för uppskattningsposter.91     
 
Revisorer ska alltså samla in information och dokumentera de förhållanden som sedan utgör 
grunden för de uttalanden som görs i revisionsberättelsen. Revisionsbevis är således all den 
information som revisorer behöver för att dra de slutsatser som revisionen baseras på. 
Revisionsbevisen kan vara av både skriftlig och muntlig karaktär. En stor del av de 
revisionsbevis revisorer samlar in bygger på företagets redovisningsmaterial, exempelvis 
kontrakt, köp- och säljorder samt annan finansiell information. Revisionsbevisen är viktiga då 
dessa kan påvisa eventuella fel och oegentligheter i redovisningen, så som exempelvis 
orimliga uppskattningar.92 Den vanligaste orsaken till att revisorer inte upptäcker väsentliga 
felaktigheter i klientens redovisning, är ofta att de förbiser viktiga indikationer i 
revisionsbevisen.93  
 

3.8.1 Typer av revisionsbevis 
För att komma fram till de uttalanden som görs i revisionsberättelsen använder sig revisorer 
av olika typer av revisionsbevis. Dessa kan delas in i följande kategorier: 
 

• Fysiska undersökningar – innebär att revisorerna själva beräknar och gör 
uppskattningar av exempelvis materiella tillgångar. Den här typen av revisionsbevis är 
förhållandevis tillförlitliga, men en nackdel är att ingen hänsyn tas till företagets egna 
beräkningar och uppskattningar. Exempel på fysiska undersökningar är 
lagerinventering och kassainventering. Fysiska undersökningar kräver att revisorerna 
har god kunskap om företaget och är bekant med lagrets varor och dess värde.94 
Groveman skriver i sin artikel det finns fler problem med den här typen av 
revisionsbevis. Om stickproven är för små och om revisorerna i förväg har nämnt var 
och när de ska göra sina kontroller kan det skapas ett utrymme för företagsledningen 
att manipulera lagervärdet. För att råda bot på detta kan de dyka upp oannonserat eller 
konsultera en expert.95  

 
• Efterforskningar – innebär informationsinsamling från parter både inom och utom 

företaget. Informationsinsamlingen baseras främst på intervjuer. Denna metod är den 
mest använda metoden vid insamlandet av revisionsbevis och en stor del av 
revisorernas tid går åt till att intervjua klienter. Trots användbarheten bör revisorer 
undvika att endast använda efterforskningar då denna information är subjektiv och 
ofta ger klienten fördelar. Ett exempel på en efterforskning kan vara att revisorerna 
frågar lageransvarige vilka metoder de använder sig av för att förhindra stöld av 
råmaterial.96 Whittington menar i sin artikel ”For the practicing auditor”, att revisorer 
generellt sett har för dålig kunskap i hur intervjuer ska genomföras och att en ökad 
kunskap inom området skulle kunna göra den här typen av revisionsbevis mer 

                                                 
91 Ibid 
92 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 353 
93 Groveman Howard, How auditors can detect financial statement misstatement, Journal of accountancy, Oct 
1995, Vol. 180 Issue 4, s 83 
94 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing , s 253 
95 Groveman Howard, How auditors can detect financial statement misstatement, s 83f 
96 William F Messier Jr, Auditing and assurance services:  a systematic approach, s 151 
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tillförlitliga. Intervjuer kan vara en av de mest användbara och effektiva metoderna vid 
insamlandet av revisionsbevis och Whittington betonar vikten av att revisorer bör lära 
sig grunderna i intervjuandets ädla konst.97 Även Wells menar att intervjuer är den 
mest effektiva av alla metoder och att 80 procent av all ekonomisk brottslighet 
avslöjas med hjälp av denna metod.98 

 
• Omräkning och tester – Innebär att testa exaktheten i uträkningar som gjorts i 

redovisningen genom att göra nya oberoende uträkningar och tester. Den här typen av 
revisionsbevis brukar anses ha en hög grad av tillförlitlighet då revisorer har ett stort 
inflytande, i och med att de själva skapar beviset. Exempel på en omräkning kan vara 
omräkning av osäkra kundfordringar.99 

   
• Dokumentation – Innebär att revisorerna undersöker klientens redovisning och annat 

bevismaterial som denne samlat in. Det är viktigt att de är uppmärksamma på bevisens 
reliabilitet samt i vilket syfte dokumentationen insamlats. Exempel på dokumentation 
är olika typer av avtal, kontrakt och rapporter.100  

 
• Bekräftelse – Innebär ett bevis från en oberoende tredje part, som styrker riktigheten i 

en viss fråga eller en viss information. Den här typen av revisionsbevis har hög 
trovärdighet, då beviset ofta är skriftligt och alltid går genom revisorerna.101 I dagens 
läge är ”bekräftelseprocessen” i hög grad manuell, vilket gör metoden dyr och 
tidsödande. Aldhizer och Cashell menar att det dessutom är helt omöjligt för revisorer 
att avgöra om tredje parten verkligen gör en kompetent och objektiv bedömning. 
Författarna föreslår att processen borde automatiseras för att råda bot på detta 
problem. Detta skulle inte bara öka effektiviteten och vara mer kostnadseffektivt, utan 
även öka säkerheten och minska risken för bedrägerier.102  

 
• Analytiska metoder – Innebär att revisorer analyserar, undersöker och utvärderar 

troliga relationer i finansiell och icke finansiell data. Analytiska metoder innefattar 
exempelvis en trendanalys av försäljningen. Den här typen av revisionsbevis har 
förhållandevis låg trovärdighet, men är ändå ett viktigt revisionsbevis.103 I en artikel 
visar O’Donell svårigheterna med den här typen av revisionsbevis. Revisorer som 
saknar erfarenhet har svårare att hitta eventuella fel i redovisningen. Studiens resultat 
visar bland på att det finns ett signifikant samband mellan att tidigare erfarenheter av 
fel i redovisningen gör det lättare för revisorer att exempelvis upprätta en tillförlitlig 
trendanalys.104 

 

                                                 
97 Thomas Craig R, For the practicing auditor, Journal of accountancy, Jul 1991, Vol. 172 Issue 1, s 121-126 
98 Wells Joseph T, Why ask? You ask,  Journal of Accountancy, Sep 2001, Vol. 192 Issue 3, s 88-93  
99 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 374 
100 William F Messier Jr, Auditing and assurance services:  a systematic approach, s 148ff 
101 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 374 
102 Aldhizer George R & Cashell James D, Automating the Confirmation Process, CPA Journal, Apr 2006, Vol. 
76 Issue 4, s 28-32  
103 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 374-379 
104 O’Donnell Ed, Evidence of an association between error-specific experience and auditor performance during 
analytical procedures, Behavioural research in accounting, 2002, Vol. 14, s 179-195
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• Observationer – Innebär att utifrån betrakta en process som genomförs av andra. 
Denna typ av revisionsbevis är oftast svår att dokumentera och ger bara bevis för den 
aktuella tidpunkten. Fördelarna med den här metoden är att den ger revisorer en 
inblick i verksamheten och en ökad förståelse för klienten. Observation kan då vara att 
föredra men är sällan tillräckligt som ensamt revisionsbevis.105 Det kan exempelvis 
vara svårt för revisorer att på egen hand utföra en fysisk lagerinventering eller 
kassainventering, då detta kräver att revisorerna har god kunskap om företaget. 
Revisorer bör dock ha en kritisk och ifrågasättande attityd gentemot sina klienter, då 
exempelvis lagret kan bestå av föråldrade varor.106  

 

3.8.2 RS 540 om insamlingsmetoder av revisionsbevis 
I RS 540 framgår det att revisorer ska använda sig av en eller flera metoder för att kontrollera 
företagets uppskattningar i redovisningen. I standarden tas tre metoder upp. Den första 
metoden innebär att revisorerna undersöker och kontrollerar hur företagsledningen har gått till 
väga när de har gjort uppskattningar i redovisningen. Revisorerna granskar de data som utgör 
grunden för uppskattningen. Detta kan innebära att de går igenom företagets 
redovisningssystem, samt hämtar extern information så som exempelvis tillgängliga 
marknadsanalyser. Det är även viktigt att gå igenom de antaganden som uppskattningarna 
bygger på. Antagandena kan vara allmänna eller interna. De allmänna antagandena är 
exempelvis inflationstakten och räntenivån. Dessa antaganden påverkar alla företag. De 
interna antagandena är däremot specifika för det enskilda företaget. Revisorerna måste vara 
observanta på subjektiva antaganden som kan leda till väsentliga felaktigheter. Komplicerade 
uppskattningar kan ibland skapa ett behov av att ta hjälp av en specialist. Förutom att 
revisorerna går igenom de data och antaganden som företagsledningen har använt sig av ska 
även deras beräkningsmetoder och rutiner omprövas. Till sist kan revisorerna få viktiga 
upplysningar om företagsledningens förmåga att göra bra uppskattningar, genom att analysera 
tidigare gjorda uppskattningar och jämföra dessa med det faktiska utfallet.107  
 
Den andra metoden innebär att revisorerna själva beräknar och gör en egen uppskattning, eller 
inhämtar en oberoende parts framarbetade uppskattning, för att jämföra den med 
företagsledningens. Händelser som skett efter räkenskapsårets slut, men före revisionen 
avslutas, kan verifiera företagsledningens uppskattning, så att ytterligare revisionsbevis inte 
behöver hämtas in. Detta är den tredje metoden som presenteras i RS 540.108  
 

3.9 Objektivitet 
Revisorer har ett ansvar gentemot företagets intressenter, då dessa förlitar sig på revisorernas 
integritet, oberoende och objektivitet.109 Objektivitet har idag fått en framträdande roll i 
revisionens syfte: 
 
”Revision är en systematisk process som är präglad av objektivitet(…)”110

 
                                                 
105 William F Messier Jr, Auditing and assurance services:  a systematic approach, s 151f 
106 Groveman Howard, How auditors can detect financial statement misstatement, s 84 
107 Revisionsstandard i Sverige, 2006, RS 540: pkt 11-21 
108 Ibid, pkt 22 och 23  
109 William F Messier Jr, Auditing and assurance services:  a systematic approach, s 668f 
110 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 11 
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Detta tyder på att objektivitet är en viktig faktor för huruvida felaktigheter i företagets 
redovisning upptäcks, exempelvis felaktiga uppskattningar, och om revisionen är tillförlitlig.   
 

3.9.1 Objektivitetens hörnstenar 
Objektivitet är ett vagt och svårdefinierat begrepp inom revision och redovisning. Finansiell 
information är objektiv när den är fri från personliga värderingar och förutfattade meningar.111 
För att uppnå och behålla en hög trovärdighet i revisionen är det nödvändigt att 
granskningarna är objektiva. Författarna i artikeln ”A proposed framework emphasizing 
auditor reliability over auditor independance”, menar att objektiviteten kan maximeras 
genom att kontrollera revisorernas subjektiva beslutsfattande. Detta sker genom 
självständighet, integritet och expertis.112  
 
 

 
 

Figur 4: Objektivitetens hörnstenar 
Källa: A proposed framework emphasizing auditor reliability over auditor independence, s 258 

 
 
Självständighet innebär ett oberoende av påtryckningar från kunden och andra faktorer som 
kan påverka revisorernas förmåga att fatta objektiva beslut. Enligt denna definition kan 
självständighet endast uppnås genom att fokusera på kundrelationer som bidrar till 
objektivitet. Risken när självständighet blir huvudmålet, är att fokus i alltför stor utsträckning 
kommer att ligga på att ha goda relationer med kunden. För att bibehålla de goda relationerna 
kan revisorer komma att se mellan fingrarna och tillåta kreativ redovisning. Dessutom kan de 
aldrig vara helt oberoende av påtryckningar från klienten, eftersom kunden betalar för 
revisionstjänsten. Självständighet är dock en av de tre hörnstenarna för att nå objektivitet och 
i slutändan trovärdighet. Även i artikeln SEC auditor independence requirements, menar 
författarna att revisorernas självständighet är önskvärt då det ökar kvaliteten i revisionen. 
Självständighet innebär dock inte per automatik att revisionen blir trovärdig.113  
 

                                                 
111 Wojdak Joseph F, Levels of objectivity in the accounting process, Accounting Review, Jan 2001, Vol. 45 
Issue 1, s 88f 
112 Taylor Mark H, DeZoort F Todd, Munn Edward & Thomas Martha Wetterhall, A proposed framework 
emphasizing auditor reliability over auditor independence, s 257f 
113 Ryan Stephen G, Herz Robert H, Iannaconi Teresa E, Maines Laureen A, Palepu Krishna, Schrand Catherine 
M, Skinner Douglas J & Vincent Linda, SEC auditor independence requirements, Accounting Horizons, Dec 
2001, Vol. 15 Issue 4, s 374 
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Genom att revisorerna har hög integritet minskar risken att de accepterar ett oärligt och 
manipulativt beteende i företaget. Integritet ökar objektiviteten i revisionen. Expertis är de 
kunskaper, färdigheter och erfarenheter revisorer besitter. Hög expertis hjälper dem att agera 
ansvarsfullt samt att bli mer kritiska, vilket hjälper dem att upptäcka felaktigheter i företagets 
bokföring. Expertis är således en betydande faktor för att nå objektivitet.114             
 
De tre hörnstenarna, självständighet, integritet och expertis bidrar till att revisorer fattar 
objektiva beslut, vilket i sin tur leder till hög trovärdighet. Det finns dock ingen total 
objektivitet i revisionsyrket då det finns en inneboende subjektivitet i de beslut som tas. Detta 
beror på att revisorer i många fall grundar sina beslut på delvis ofullständig information.115

 

3.9.2 Individuella egenskapers och erfarenheters påverkan på revisionen  
Artikeln ”Auditor individual differences and fairness of presentation judgments”, behandlar 
hur individuella skillnader hos revisorer påverkar de beslut som tas angående uppskattningar i 
redovisningen.  
 
Karen V. Pincus har gjort en studie där 119 revisorer fick data för att uppskatta värdet på ett 
varulager. Datamaterialet var dock felaktigt då företagsledningen hade manipulerat siffrorna. 
Genom att identifiera tre olika variabler som påverkar revisorernas bedömning, har Pincus 
analyserat de samband som föreligger mellan individuella skillnader i revisorernas beteende 
och hur rättvisande uppskattningar de gör. Dessa tre variabler är: 

• Förmågan att kunna särskilja och tillgodogöra sig relevant information från ett 
komplext område. Vissa individer har en fallenhet att förstå ett problem trots 
vilseledande information. Detta beror på en god selektiv förmåga. 

• Förmågan att gå in på djupet och identifiera de små detaljerna i ett komplext 
sammanhang. Medan en del revisorer väljer att skapa sig en överblick, väljer andra 
revisorer att fokusera på de små skillnaderna.   

• Förmågan att uppfatta och förstå svårtolkade situationer.116  
 
Studien visar på att det finns ett signifikant samband mellan förmågan att särskilja och 
tillgodogöra sig relevant information och i vilken utsträckning felaktigheterna i varulagrets 
värde upptäcks. Detta signifikanta samband återfinns även i deras förmåga att uppfatta och 
förstå svårtolkade situationer. En revisor som besitter alla de tre ovanstående egenskaperna 
kommer i 75 procent av fallen att upptäcka företagsledningens felaktiga redovisning av 
varulagret. I de fall en revisor saknar alla de tre ovanstående kvaliteterna kommer 
felaktigheterna att upptäckas i knappt 17 procent av fallen. Detta visar att individuella 
skillnader i revisorernas beteende kan spela en avgörande roll för huruvida uppskattningarna 
blir rättvisande.117

 
Förutom individuella egenskapers påverkan på revisionen har andra studier visat på att det 
finns ett samband mellan erfarenheter och förmågan att göra en tillförlitlig revision.  I artikeln 

                                                 
114 Taylor Mark H, DeZoort F Todd, Munn Edward & Thomas Martha Wetterhall, A proposed framework 
emphasizing auditor reliability over auditor independence, s 257-262 
115 Ibid, s 262f 
116 Pincus Karen V, Auditor individual differences and fairness of presentation judgments, Auditing, Fall 90, 
1990 Issue 3, s 151-154 
117 Ibid, s 157ff 
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”Auditor individual differences and fairness of presentation judgments”, visar författaren på 
att revisorer som saknar erfarenhet har svårare att hitta eventuella fel i redovisningen.118

 

3.9.3 Förhandlingsegenskaper 
Förhandlingar är en viktig del av revisionen och utkomsten av dessa förhandlingar har stor 
betydelse för revisorn, klienten och alla som tar del av företagets finansiella information. 
Risken att förlora klienter eller att få dåligt rykte är ”en morot” för revisionsbyråerna att 
förbättra sina förhandlingskunskaper. Uppskattningar i redovisningen leder ofta till 
förhandlingar mellan klient och revisor. Detta på grund av att det inte finns konkreta 
revisionsbevis för när en uppskattning är rätt eller fel. Att både fullfölja sina förpliktelser som 
revisor och samtidigt vårda relationen med kunden kräver bra förhandlingsegenskaper.119  
 
I artikeln ”Auditor negations: an examination of the efficacy of intervention methods” 
presenteras två olika förhandlingsstrategier; ”vinna-förlora-strategin” och ”vinna-vinna -
strategin”. Den förstnämnda kännetecknas av övertalning, tvång och makt och brukar ofta 
leda till att konflikten mellan parterna trappas upp. Grundpelarna i ”vinna-vinna-strategin” är 
systematik, kommunikation och tillit, vilket skapar ett öppet klimat med utrymme för 
diskussion och förståelse för den andres åsikter. Denna strategi leder ofta till mer positiva 
effekter. Beroende på om redovisningsproblemet är objektivt eller subjektivt har strategierna 
olika fördelar. Om problemet är objektivt och det finns tydliga lagar och regler om hur detta 
bör behandlas är den förstnämnda ”vinna-förlora-strategin” att föredra. Men om problemet är 
subjektivt, exempelvis uppskattningar, är en strategi där det finns utrymme för diskussion 
bättre.120   
 
Trotman, Wright och Wright har gjort en studie som visar på hur olika förhandlingstyper 
bland revisorer påverkar nedskrivningen av ett lager. De tre typer som har identifierats är: 

• En rollspelande revisor har satt sig in klientens syn på problemet och har en aktiv roll 
i diskussionen.  

• En passiv revisor har information om hur klienten ser på nedskrivningen av lagret, 
men intar inte en aktiv roll i diskussionen. 

• En praktisk revisor sätter sig inte in i hur klienten uppfattar nedskrivningen av lagret, 
utan agerar endast som en kontrollerande revisor.121 

 
Utifrån dessa tre roller har författarna, i en kvantitativ undersökning, testat till vilket belopp 
nedskrivningen av lagret uppgick, samt analyserat hur relationen med klienten fortskridit. 
Resultaten visade att den rollspelande karaktären lyckades skriva ned lagret till det lägsta 
värdet och trots detta hade en fortsatt god relation med klienten. Den passiva revisorn erhöll 
en större nedskrivning än den praktiska revisorn. Detta tyder på att revisorer får en fördel i 
förhandlingarna och en bättre fortsatt relation med kunden då dessa sätter sig in i klientens 
syn på problemet och skapar en dialog.122  

 

                                                 
118 O’Donnell Ed, Evidence of an association between error-specific experience and auditor performance during 
analytical procedures, s 179-195
119 Trotman Ken T, Auditor negotiations: an examination of the efficacy of intervention methods, The accounting 
review, Jan 2005, Vol. 80 Issue 1, s 349f
120 Ibid, s 351f
121 Ibid, s 354
122 Ibid, s 363f
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel ska vi redogöra för vårt urval, vår datainsamling samt motivera vårt 
tillvägagångssätt. Avsnittet har för avsikt att öka förståelsen för hur studien genomförts 
genom att reflektera över och kritiskt granska våra empiriska data. 
 

SanningskriterierPraktisk Metod Inledning Teoretisk 
Metod 

Teori Analys Slutstats 
och våra 
bidrag 

4.1 Primärkällor – val 
av metod 
4.2 Urval  
4.3 Intervjuer 
4.4 Praktisk access 
4.5 Kritisk granskning 
av de primära källorna 

 

4.1 Primärkällor – val av metod 
Den information som samlats in för den specifika studien brukar benämnas primärkällor eller 
primärdata.123 Våra primärdata i denna studie baseras uteslutande på de fem kvalitativa 
intervjuer som vår empiri baseras på. Vi har intervjuat fem godkända eller auktoriserade 
revisorer på fem revisionsbyråer. Revisionsbyråerna samt de personer vi har intervjuat är 
anonyma i denna uppsats. 
 

4.2 Urval 
I alla typer av undersökningar är det av stor betydelse att rätt personer väljs ut. I annat fall 
finns en risk att studien misslyckas. Valet av respondenter bör varken vara slumpmässigt eller 
tillfälligt, då en sådan urvalsprocess med största sannolikhet skulle leda till att fel personer 
väljs ut. Holme och Solvang betonar vikten av systematik i urvalsprocessen.124 Det finns två 
huvudkategorier vid urval av respondenter, sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval.125 
Sannolikhetsurvalet ger alla individer i den valda populationen samma möjlighet att komma 
med i urvalet. I ett icke-sannolikhetsurval kan forskaren välja ut de respondenter som ska ingå 
i undersökningen och alla respondenter har således inte samma chans att komma med i 
urvalet.126 Ett Icke-sannolikhetsurval kan genomföras på tre olika sätt; strategiskt eller 
bekvämlighetsurval, snöbollsurval samt kvoturval. I vår studie använder vi oss av både 
bekvämlighets- och snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren tar kontakt 
med personer som denne vet kan bidra med relevant information till studien. Med ett 
snöbollsurval menas att forskaren utnyttjar ett nätverk genom att ta kontakt med en person, 
som i sin tur rekommenderar andra respondenter som är lämpliga för studien.127     
 
För oss var inte det viktigaste kriteriet att alla personer skulle ha samma möjlighet att komma 
med i studien, utan att de som valdes ut hade relevant kunskap för vår studie. Revisorer som 
arbetar med små och medelstora företag är studiens målpopulation. Förutom att vi valde att 
intervjua BDO i Sollefteå, intervjuade vi fyra revisionsbyråer i Umeå. Vi kände till de olika 
revisionsbyråerna sedan tidigare och såg det som en fördel att de har ett nära samarbete med 

                                                 
123 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik, s 132-137. 
124 Ibid, s 101 & 104 
125 Johansson-Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s 92 
126 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 104-118 
127 Ibid, s 124-128 
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Umeå universitet. Detta eftersom att vi tror att de har erfarenhet av intervjuer då de är vana 
vid studentkontakter. Urvalet är således inte ett sannolikhetsurval, eftersom revisionsbyråerna 
valdes ut med omsorg. Valet av revisionsbyrå är ett strategiskt urval från vår sida, eftersom de 
hade den kompetens vi sökte. Däremot hade vi ingen kontroll över vem vi skulle intervjua, då 
revisionsbyråerna själva valde ut en lämplig person. Vi kan inte heller, trots att vi inte hade 
kontroll över vilka revisorer som valdes ut, påstå att urvalet av revisorerna är ett 
sannolikhetsurval. Detta eftersom alla revisorer inte hade samma chans att bli utvalda av 
byrån. För att bli utvald krävdes att de hade tid för att ta emot oss. Därför är även valet av 
revisorer ett icke-sannolikhetsurval. Detta är dock inte ett bekvämlighetsurval, utan en form 
av snöbollsurval. Vi tog kontakt med den studentansvarige eller receptionisten på 
revisionsbyråerna och introducerade dem i vår studie. De rekommenderade i sin tur den 
revisor vi fick intervjua. 
 
Vi är medvetna om att denna typ av urval innebär att våra resultat inte kan generaliseras till 
samtliga revisionsbyråer i Sverige. Då detta inte heller är syftet med studien anser vi inte att 
urvalet innebär någon nackdel för studiens trovärdighet. Syftet med denna uppsats är att 
undersöka hur fem olika revisionsbyråer arbetar med revision av uppskattningar och hur de 
ser på detta problemområde. Resultaten generaliseras endast till de fem revisionsbyråerna, för 
att dessa ska kunna jämföras med varandra och för att vi ska få en ökad förståelse för revision 
av uppskattningar, samt utvärdera den nya revisionsstandarden, RS 540.  
 

4.3 Intervjuer 
Intervjuer har precis som andra datainsamlingsmetoder sina för- och nackdelar. Till fördelarna 
räknas att en intervju till skillnad från exempelvis enkäter ger möjlighet till mer uttömmande 
svar, större öppenhet och följdfrågor.128 En personlig intervju ger förutom detta även 
möjlighet att avläsa kroppsspråk, minspel och känslor. I en intervju ”öga mot öga” är det 
således inte bara vad intervjupersonen säger, utan även hur den säger det som ger intervjuaren 
kunskap. Men även intervjuaren kan genom sitt kroppsspråk, minspel och typ av frågor 
komma att påverka respondenten. Den här typen av påverkan brukar kallas för 
intervjuareffekten. Forskaren kan medvetet eller omedvetet styra intervjun och genom sin 
närvaro kan resultaten komma att bli missvisande.129 Det är en klar fördel om forskaren är en 
erfaren och lyhörd intervjuare för att kunna sätta sig in i och förstå den andra personens 
situation.130  
 
Vi anser att intervjuer är den bästa metoden för den här studien. Detta eftersom ämnet är så 
pass komplext och känsligt att det skulle vara svårt att få tillräckligt uttömmande svar om det 
inte fanns utrymme för följdfrågor. Intervjuerna ger oss den goda förståelse och det djup vi 
eftersträvar. Trots att vår erfarenhet av intervjuer är begränsad anser vi att medvetenheten om 
intervjuareffekten bör minska vår påverkan på respondenterna. Vi har lagt ned mycket arbete 
på att formulera våra frågor och eventuella följfrågor för att de inte ska vara ledande och 
därmed inte påverka respondenterna att svara på ett visst sätt. 
 
Anledningen till att vi intervjuade fem revisorer var inget förutbestämt val. Under vår sista 
intervju kände vi att respondenten mestadels bekräftade vad vi redan visste. Vi fann därför att 
fem intervjuer gav oss den empiriska mättnad som vi eftersträvade. 

                                                 
128 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, s 61 
129 Johansson-Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s 113f 
130 Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik, s 105 
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4.3.1 Intervjuguide 
Beroende på vilken typ av studie som genomförs kan intervjuguiden utformas på flera olika 
sätt. Den kan antingen vara öppen och ostrukturerad och endast bestå av ett övergripande 
tema, eller vara mer strikt med fler detaljerade frågor. En alltför strikt och detaljerad 
intervjuguide begränsar möjligheten för respondenterna att utvidga sina argument och risken 
finns då att intervjun blir alltför styrd och att svaren på frågorna blir korta. Den öppna och 
ostrukturerade intervjun möjliggör för respondenterna att utvidga sina argument. Den ger 
dessutom både djupare och längre svar på varje fråga.131 Å andra sidan finns det en risk att 
intervjun blir alltför informell, vilket kan leda till att de olika intervjuerna skiljer sig åt i stor 
utsträckning.132

 
Vi bestämde oss för att våra intervjuer skulle vara semistrukturerade. Den här metoden är, 
som namnet antyder, ett mellanting mellan de både ovannämnda metoderna. I 
semistrukturerade intervjuer har forskaren förutbestämda teman som ska belysas under 
intervjun. Intervjuaren kan, i viss utsträckning, ställa följdfrågor om så anses nödvändigt133. 
Eftersom vi ville skapa en dialog med den intervjuade, men ändå inte riskera att tappa fokus 
och förlora jämförbarheten mellan de olika intervjuerna, valde vi att använda en 
semistrukturerad intervjuguide.  
 
Vår frågemall behandlar fem av de sex olika områdena som belyses i vår teori. Dessa är: 
revision av uppskattningar, internkontroll, risk, revisionsbevis och objektivitet. Revisionens 
syfte och revisionsprocessen behandlas inte i intervjun, eftersom detta avsnitt främst är till för 
att skapa en helhetsbild av revision. Inom de fem områden som behandlas har vi ställt mellan 
fem och tio öppna frågor, som kräver att den intervjuade motiverar sina svar.  Detta för att få 
fram så mycket information som möjligt och låta de intervjuade formulera sina erfarenheter 
av revision av uppskattningar med egna ord. 
 

4.3.2 Genomförandet av intervjuerna 
Efter noga överväganden, bestämde vi oss för att skicka ut övergripande frågor som skulle 
behandlas under intervjun. Under arbetets gång, har vi fått den uppfattningen att 
uppskattningar inom revisionen är ett relativt komplicerat område och vi ville därför ge 
revisorerna tid att förbereda sig inför intervjun. Anledningen till att vi inte valde att i förväg 
skicka ut vår kompletta intervjuguide, beror på att intervjun kan bli allt för snäv och 
informationsinriktad om de har läst igenom och granskat alla våra frågor i förväg. En alltför 
informationsinriktad intervju kan i värsta fall innebära att respondenten endast ”rabblar” lagar 
och teorier inom ämnet. Dessutom ökar risken att de spontana svaren går förlorade. Vi valde 
således endast att skicka ut några övergripande frågor inom varje område som skulle 
behandlas under intervjun.  
 
En intervju är allt som oftast ett möte mellan två, för varandra, helt obekanta människor. Det 
finns då en risk att atmosfären blir laddad, stel och alltför formell. För att intervjun ska ge så 
mycket som möjligt, är det viktigt att intervjuaren försöker skapa en god och avslappnad 
atmosfär, för att på så sätt vinna respondentens förtroende och skapa en mer personlig 
intervju.134 Vi tror att vissa av våra frågor kan uppfattas som komplicerade. Dels för att de 

                                                 
131 Johansson-Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s 119f 
132 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 121 
133 Ibid, s 363f 
134 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, s 50-53 
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behandlar komplexa områden, som kan vara svåra att sätta ord på och dels för att vissa frågor 
behandlar känsliga områden som exempelvis personliga egenskaper och objektivitet. På grund 
av detta förberedde vi oss väl för att skapa en god atmosfär vid intervjutillfället. Vi valde 
exempelvis att ta med oss hembakade muffins för att visa vår uppskattning att de hjälpte oss i 
vår studie. Innan vi påbörjade intervjun presenterade vi oss själva och syftet med intervjun för 
att de skulle få ökad förståelse för vår uppsats. Vi försökte även förklara hur de hjälpte oss 
och på vilket sätt vi skulle använda oss av deras svar. Genom denna introduktion och allmänt 
småprat fick vi en mer personlig relation till personen som vi intervjuade. Vi tror att detta 
skapade ett öppet klimat där både vi och respondenten ställde frågor till varandra.    
 
Ejvegård menar att det under intervjun är viktigt att inte ställa ledande frågor, samt att vara 
neutral och inte visa huruvida svaren uppskattas eller inte. Frågorna ska även ställas i samma 
ordning och på ett likartat sätt för att öka jämförbarheten mellan intervjuerna.135 Vi har haft 
detta i åtanke vid genomförandet av de fem intervjuerna. Vår frågemall var utförlig och vi 
hade förberett vissa följfrågor beroende på respondentens svar. Även om intervjuernas utfall 
inte blev likadana då respondenterna var med och formade intervjun med sina svar och 
motfrågor, upplever vi ändå att jämförbarheten är hög. Detta på grund av att vi höll oss till 
intervjumallen och avbröt om vi ansåg att respondenten gjorde alltför stora utsvävningar, som 
inte gick att koppla till ämnet.  
 
Varje intervju var ungefär en timme lång. Vi var medvetna om att det skulle kunna finnas 
tillfällen när både vi och respondenten kände oss okoncentrerade och trötta. För att hålla 
humöret uppe, bjöd vi på fika och försökte formulera frågorna så att de var intressanta och 
skapade utrymme för diskussion. Trots att intervjuerna var omfattande, uppfattade vi att 
samtliga respondenter gav oss utförliga svar på frågorna och att de visade ett intresse och 
engagemang kring ämnesområdena.      
 
För att inte viktig information skulle gå förlorad, bestämde vi oss för att dokumentera 
intervjuerna med hjälp av en diskret bandspelare. Förutom denna uppenbara fördel med att 
spela in intervjuerna, nämner Bryman ett antal andra fördelar. Bland annat minimeras risken 
för felaktiga och omedvetna tolkningar, analysen underlättas och forskaren kan bemöta 
eventuella anklagelser om att intervjupersonerna blivit felciterade.136 Det kan föreligga en risk 
med denna typ av dokumentering i och med att respondenterna kan känna sig hämmade och 
bli mer försiktiga i sina uttalanden.137 Vi anser dock att denna risk är lägre än den felkälla det 
skulle innebära att väsentlig information skulle gå förlorad. För att minska risken att 
respondenterna skulle känna sig hämmade berättade vi också hur vi skulle använda oss av 
bandet och att ingen annan än vi skulle få möjlighet att lyssna på intervjun. Vissa av de 
intervjuade uppträdde lite stelt i början av intervjun men efter ett tag verkade nervositeten 
släppa.  
  

4.3.3 Bearbetning av intervjuerna 
Bandspelare kan vara att föredra vid kvalitativ forskning. Det blir lättare för forskaren att 
tolka respondentens inställning till problemet, när det i efterhand är möjligt att lyssna på 
intervjun, om och om igen. En av nackdelarna är att denna procedur tar mycket tid i anspråk 
då varje detalj ska analyseras korrekt.138 Men att se över det empiriska materialet flera gånger 
                                                 
135 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, s 52f 
136 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 374 
137 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, s 50 
138 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund, 1997, s 53ff 
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är något som rekommenderas i metodlitteraturen.139 Efter intervjun rekommenderar Ejvegård 
att intervjuaren låter respondenterna läsa igenom det transkriberade materialet, för att ge sitt 
godkännande huruvida svaren har tolkats på rätt sätt. Ibland kan respondenten även välja att 
ändra sina svar vilket måste respekteras av intervjuaren.140

 
För att varje detalj skulle analyseras korrekt valde vi att transkribera ljudupptagningen till 
text. Vi skrev ner intervjuerna ordagrant, vilket resulterade i 30 sidor transkriberat material. 
Varje intervju tog cirka tre timmar att omvandla till text. Genom att plocka ut svaren inom 
varje ämnesområde för respektive revisor och lägga in dessa i ett gemensamt dokument, fick 
vi en god överblick över likheter och skillnader i deras svar. Genom att vara systematiska i 
bearbetningsprocessen minimerade vi risken för att viktig information skulle gå förlorad. 
Transkriberingen gav oss möjligheten att upptäcka nya saker respondenten sagt under 
intervjun och det gav oss gott om tid att ta till oss fakta från de empiriska material vi samlat 
in. Något som vi märkte var hur mycket information vi faktiskt hade missat, om vi inte spelat 
in intervjuerna.   
 
Användningen av en bandspelare har även gett oss en ökad insikt i vårt eget beteende under 
intervjun. När vi lyssnade på intervjuerna fick vi höra hur vi själva betedde oss och därmed 
kunde vi lära oss av de misstag vi gjorde och förbättra dessa inför nästkommande intervju. 
Våra ”misstag” skedde främst under den första och andra intervjun. När vi lyssnade igenom 
banden visade det sig att vissa frågor var aningen ledande. Detta problem uppstod främst när 
respondenten inte förstod vad vi menade och vi var tvungna att leda in denne på rätt spår. Vi 
missade dessutom några viktiga följdfrågor under vår första intervju. För varje intervju blev vi 
dock bättre på att ställa bra följdfrågor och inte låta den intervjuade göra allt för stora 
utsvävningar om sådant som inte berörde vår frågeställning. Vi märkte även att vi, vid vissa 
tillfällen, använde ett alltför akademiskt fackspråk som kan vara svårt för respondenten att ta 
till sig. Vi tror att våra misstag har påverkat vår studie. Detta märks i analysen av 
Revisionsbevis och Objektivitet, då revisorernas svar saknar en lika tydlig struktur som svaren 
från de andra områdena har. Detta leder i sin tur till att jämförbarheten mellan intervjuerna 
minskar. 
 
När transkriberingen var klar skickade vi ut den färdigskrivna intervjun till respondenterna. 
Detta gav respondenten möjlighet att tycka till om intervjumaterialet, det vill säga om denne 
anser att det hade förekommit några felciteringar eller feltolkningar. Två av respondenterna 
valde att göra några små ändringar i det transkriberade materialet. 
 

4.4 Praktisk access 
Tillträde till viktig data och information är ofta en kritisk del i forskarens vardag. Detta 
problem brukar benämnas accessproblematiken.141 Efter att vi beslutat oss för vilka 
revisionsbyråer vi ville intervjua var nästa steg att boka en tid för intervju. Under 
telefonsamtalet förklarade vi syftet med vår studie och varför vi ville intervjua just deras 
revisionsbyrå. Samtliga tillfrågade tackade ja till att ställa upp på en intervju. Det var således 
relativt enkelt att hitta respondenter till vår studie.  
 

                                                 
139 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 384 
140 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, s 50 
141 Johansson-Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap, s 135 
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Accessen till den information och kompetens som dessa respondenter besitter kan vara desto 
svårare att komma åt. Vi upplevde ibland, framförallt när frågorna var känsliga, att vissa av 
våra respondenter ville svara så fördelaktigt för revisionsbyrån som möjligt. Men för det 
mesta blev vi positivt överraskade av det faktum att respondenterna var ärliga och vågade 
kritisera sig själva och sina revisioner. Vi upplevde att accessen förbättrades allt eftersom 
intervjuerna fortlöpte. Vi uppfattade att de tre sista intervjuerna bland annat var mer 
avslappnade och att dessa intervjuer hade ett bättre flyt än de första. Detta kan bero på att vi 
som intervjuare förbättrade våra intervjukunskaper i och med varje nytt intervjutillfälle.  
 
Då tre av fem intervjuade revisorer uttryckligen bad om att både revisionsbyrån och de själva 
skulle få vara anonyma i vår studie valde vi att låta samtliga respondenter och revisionsbyråer 
vara anonyma. Förklaringen till att merparten ville vara anonyma har sin grund i ämnets 
beskaffenhet. Uppskattningar uppfattades som ett komplicerat område och revisorerna 
menade att de därför ville vara anonyma. Möjligheten att vara anonym kan bidra till mer 
öppna intervjuer där intervjupersonen vågar uttala sig i känsliga frågor. En bieffekt med 
anonymitet är dock att studiens trovärdighet sjunker. Vi anser dock att anonymiteten i vår 
studie bidrar till mer positiva än negativa effekter. Detta eftersom vissa områden i intervjun, 
som tidigare nämnts, kan anses vara känsliga och komplexa. På grund av detta tror vi att 
möjligheten för respondenterna att vara anonyma bidrog till att de vågade svara mer ärligt på 
våra frågor, vilket i sin tur ledde till en ökad access. 
 

4.5 Kritisk granskning av de primära källorna 
Hur opartiska och trovärdiga är egentligen de primära källorna? Detta är en fråga varje 
forskare bör ställa sig för att öka studiens trovärdighet.142 Alla personer är subjektiva i sina 
uttalanden och det är viktigt att ha i åtanke. Detta gäller både vi som intervjuare och de som vi 
har intervjuat. Det finns en risk att vi som intervjuare ställer ledande frågor eller att vi, som vi 
nämnt i avsnittet Intervjuer, påverkat våra respondenter med minspel, kroppsspråk och våra 
attityder. Vi anser dock att vår medvetenhet om detta bör ha minskat intervjuareffekten. En 
stor del av intervjuareffekten är dock omedveten och det är således endast spekulationer att 
försöka avgöra hur vi kan ha påverkat våra respondenter och vilken inverkan det kan ha haft 
på resultatet.  
 
Vi anser därför att en kritisk granskning av respektive intervju kan vara på sin plats för att öka 
studiens trovärdighet. Nedan följer en kort beskrivning av de fem intervjutillfällena och 
eventuella felkällor som kan ha påverkat utfallet i respektive intervju. Som vi tidigare nämnt 
är samtliga respondenter anonyma och namnen på intervjupersonerna är därför fingerade. 
Intervjun med Nils Nyanställd var vår första intervju och intervjun med Pia Pratglad vår sista. 
Vem av fem intervjuade som är vår uppdragsgivare framgår inte. 
 
Sammanfattningsvis upplevde vi att vi fick bra och utförliga svar från samtliga respondenter. 
De var tillmötesgående och visade ett intresse för ämnet. Intervjuerna skedde i en lugn och 
avslappnad miljö, antingen på deras kontor eller i konferenslokalen. 
 

                                                 
142 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, s 59 
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Nils Nyanställd 
 

 

 
Intervjun ägde rum den 1/12 2006. Denna intervju var 60 minuter lång. Nils Nyanställd har 
jobbat inom revisionsbranschen i sex år och är godkänd revisor. Han arbetar främst mot små 
men även mot större företag. Detta var vår första intervju. Han är inskolad i RS och saknar 
till viss del den erfarenhet som övriga revisorer besitter eftersom han inte har upplevt tiden 
med FAR:s revisionsprocess. Nils Nyanställd var osäker på sin kompetens inom området. 
Denna osäkerhet bidrog till att han tappade tråden och gjorde utsvävningar. Han hade inte 
heller läst igenom våra frågor innan intervjun. Sammantaget tror vi att dessa två faktorer kan 
ha bidragit till att vi fick magra svar på vissa följdfrågor. De magra svaren berodde också på 
våra begränsade intervjuegenskaper.  
 
 

Filip Försynt 
 

 

 
Intervjun ägde rum den 1/12 2006. Denna intervju var 60 minuter lång. Filip Försynt har 
arbetat på revisionsbyrå i 25 år och arbetar främst mot små företag. Han är idag godkänd 
revisor. Intervjun med Filip Försynt kändes lättsam och vi märkte att han har stor erfarenhet 
inom revisionsbranschen. Han var säker i sina uttalanden och hade tänkt igenom vissa saker i 
förväg. Detta kan i och för sig vara både positivt och negativt. I vissa frågor anser vi dock att 
han var lite väl försiktig i sina uttalanden och vi tror att han kan ha varit ”rädd” för att svara 
fel.  
 

Clas Chef 
 

 
 

 
Intervjun ägde rum den 6/12 2006. Denna intervju var 50 minuter lång. Clas Chef har arbetat 
i branschen i 25 år och är godkänd revisor. Han arbetar endast mot små företag. Stämningen 
var avslappnad och Clas Chef var väl förberedd inför intervjun. Vi anser även att han var väl 
insatt i det aktuella området. Vid intervjutillfället ringde telefonen vid några tillfällen. Det 
kan ha inneburit att han kom av sig och tappade den röda tråden.  

Tore  Teoretiker 
 

 

 
Intervjun ägde rum den 7/12 2006. Denna intervju var 60 minuter lång. Tore Teoretiker har 
arbetat i branschen i 20 år. Han arbetar mot små, men även mot större företag i 
byggbranschen. Han är auktoriserad revisor och undervisar även på universitetet. Tore 
Teoretiker har en tydlig teoretisk koppling i sina svar. Intervjun med Tore Teoretiker skiljde 
sig från de övriga, eftersom han både har teoretisk och praktisk erfarenhet. Detta innebar 
både en positiv och negativ effekt på vår studie. Den positiva effekten var att han öppnade 
dörrar med nya analysmöjligheter, samt att hans svar alltid var genomtänka och fyllda med 
fakta. Samtidigt kan hans teoretiska förståelse göra att han har uppfattat mer förändringar än 
vad han hade gjort om han inte hade arbetat som lärare. 
 
 

Pia 

Pratglad 
 

 

 

Intervjun ägde rum den 8/12 2006. Pia Pratglad har arbetat i revisionsbranschen i 16 år och är 
idag auktoriserad revisor. Hon arbetar främst mot mindre ägarledda företag, men även några 
medelstora företag. Detta var vår kortaste intervju, endast 40 minuter lång. Trots detta 
upplevde vi att hennes svar var fylliga och uttömmande. Vi märkte att hon förberett sig väl 
inför intervjun. Så här i efterhand upptäckte vi att vi inte ställt lika många följdfrågor till Pia 
Pratglad som de övriga revisorerna. Vi tror att detta beror på att Pia Pratglad var en mycket 
pratglad kvinna som gav oss svar på frågor som vi hade tänkt skulle vara följdfrågor. 
Dessutom var intervjun med Pia Pratglad vår sista intervju och det kan ha bidragit till att vi 
spurtade in i mål. 
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5. Analys 
I detta kapitel presenterar vi resultaten från vår empiriska studie. Kapitlet är uppdelat på de 
fem områden som har genomsyrat hela vårt arbete, revision av uppskattningar, 
internkontroll, risk, revisionsbevis och objektivitet. Med hjälp av den teoretiska 
referensramen gör vi en jämförelse med det empiriska materialet i syfte att få en ökad 
förståelse för hur revision av uppskattningar ser ut i verkligheten. Vi drar sedan jämförelsen 
ett steg längre i en analys och diskussion, för att kunna verifiera eller falsifiera dessa teorier. 
 

Sanningskriterier Analys Inledning Teoretisk 
Metod 

Teori Praktisk 
Metod 

Slutsats 
och vårt 
bidrag 

5.1 Kapitlets upplägg
5.2 Revision av 
uppskattningar 
5.3 Internkontroll 
5.4 Risk 
5.5 Revisionsbevis 
5.6 Objektivitet 

 

5.1 Kapitlets upplägg 
Innan vi redogör för kapitlets upplägg, vill vi börja med att motivera varför vi har valt att slå 
ihop empirin, analysen och diskussionen i ett och samma kapitel. Detta kapitel har vi döpt till 
Analys. Vi anser att vårt upplägg leder till färre upprepningar och en större koncentration av 
det mest relevanta i vårt empiriska material. I analyskapitlet återfinns endast de empiriska 
data som är betydelsefulla för vår studie, utifrån den teoretiska referensramen och studiens 
syfte. Vi ser därför hopslagningen av empiri, analys och diskussion som en fördel i vår 
uppsats.  
 
Under varje huvudrubrik återfinns en teori- samt empiridel och en efterföljande analys. 
Analyskapitlet innehåller en del kursiverade ord och fraser. Dessa kursiverade fraser återfinns 
endast i empiridelen. Syftet med dessa är att belysa det mest adekvata i våra empiriska data. 
Ofta återfinns samtliga revisorers åsikter under varje rubrik, men på vissa frågor har inte alla 
revisorer svarat. Detta berodde både på att vissa frågor var svåra att svara på, samt att vi inte 
ställde tillräckligt med följdfrågor. Det är dock inte så att vi gjort ett selektivt urval av de svar 
vi fick, utan i de fall vi fått svar på frågorna har vi tagit med dessa i empirin. Varje avsnitt 
avslutas med en tabell som sammanfattar huruvida revisorernas svar verifierar eller falsifierar 
de teoretiska resonemangen. 
 

5.2 Revision av uppskattningar 
Revision av uppskattningar är ett problematiskt område, både för företagen och för 
revisorerna. Här diskuteras införandet och förslag på förbättringar av RS 540, svårigheter med 
att göra uppskattningar och om ett intervall för uppskattningsposter i årsredovisningen kan 
vara att föredra. 
 

5.2.1 Införandet av RS 540 
Samtliga revisorer är överens om vilka poster som är de vanligaste inom uppskattningar. 
Upplupna intäkter och kostnader, avskrivningstider, lager, kundfordringar och pågående 
arbeten tillhör de vanligaste uppskattningarna och kan, enligt revisorerna, identifieras i flera 
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olika företags redovisning. Garantier, avsättningar och skatteprocesser är inte lika vanliga och 
förekommer mestadels i de större företagen. Revisorerna poängterar dock att vilka 
uppskattningar som förekommer beror på företagets storlek och vilken bransch företaget är 
verksam i. 
 
Från och med januari 2004 använder revisorerna i Sverige sig av RS, som är den svenska 
översättningen av ISA. Innan RS infördes användes FAR:s revisionsprocess. Revision av 
uppskattningar i bokföringen behandlades inte i revisionsprocessen, men i RS hanteras 
problemet i en egen standard.143  
 
De intervjuade revisorerna har olika åsikter huruvida skiftet från revisionsprocessen till de 
nya internationella revisionsstandarderna, har påverkat revision av uppskattningar. Nils 
Nyanställd, Clas Chef och Pia Pratglad anser inte att angreppssättet av revision av 
uppskattningar har ändrats i någon större utsträckning. De menar att uppskattningar i 
redovisningen alltid har förekommit och därför har deras tillvägagångssätt inte ändrats 
nämnvärt. 
 
Tore Teoretiker har identifierat en skillnad i hur de går till väga idag och hur de gick tillväga 
när de använde sig av revisionsprocessen. Han menar att uppskattningar alltid har förekommit 
i redovisningen och behandlats på liknande sätt som idag. Trots detta, anser han att 
systematiseringen har ökat. Den största skillnaden är dock att den nya revisionsstandarden 
säger Skall i stället för Bör. Detta innebär i praktiken att revision idag är mer styrt och 
utrymmet för egna tolkningar är mindre. Tore Teoretiker menar att: ”Idag vet vi vad vi ska 
göra och hur vi ska göra det.” Han anser således att bedömningsfrågorna i revision av 
uppskattningar har minskat. En stor skillnad gällande uppskattningar av lagervärdet är att 
revisorerna nu måste delta i inventeringen om lagret är stort och väsentligt. Filip Försynt 
menar att RS trycker mer på externa revisionsbevis än vad FAR:s revisionsprocess gjorde. 
Detta kan få en viss inverkan på revision av uppskattningar. Externa revisionsbevis är ett 
utlåtande från en extern part för att få uppgifter inom områden där det inte går att inhämta 
interna revisionsbevis. Filip Försynt anser att revisorer är mer styrda i och med att RS är mer 
detaljerad än FAR. Detta gäller dock främst andra områden i revisionsstandarden, men 
påverkar även revision av uppskattningar. 
 
Samtliga revisorer anser således att problematiken gällande uppskattningar alltid har funnits 
och behandlats på ett liknande sätt som det gör idag. Två av de intervjuade, Filip Försynt och 
Tore Teoretiker, har dock märkt att reglerna har blivit tydligare och att revision av 
uppskattningar har blivit mer styrt. Varför har dessa två revisorer uppmärksammat 
förändringarna och inte de andra tre? Tore Teoretiker arbetar även som lärare i revision vid 
Umeå universitet och under intervjun märkte vi att han gjorde många teorikopplingar som de 
andra revisorerna inte gjorde. Eftersom att Tore Teoretiker har teoretisk kunskap i området, är 
det logiskt att han har uppmärksammat förändringarna av övergången till RS 540 i större 
utsträckning än de andra revisorerna. Vi kan endast spekulera i varför Filip Försynt har 
uppmärksammat en del av de förändringar som införandet som RS 540 har bidragit till och 
varför de övriga tre revisorerna inte har märkt några förändringar överhuvudtaget. Det skulle 
kunna bero på vilken typ av företag som de senast har arbetat med, eftersom vissa företag gör 
färre uppskattningar än andra. En annan faktor som kan ha bidragit till de olika 
uppfattningarna är hur insatt den intervjuade är i RS 540 och i vilken utsträckning denne har 
förberett sig inför intervjun. Eftersom Nils Nyanställd, som är en av de tre revisorer som inte 
                                                 
143 Larsson Lars Gunnar & Danielsson Åke ”RS utmanar revisorns beteende” s 15-19  
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har märkt några skillnader, endast arbetade ett år innan RS implementerades, är det inte 
konstigt att han har svårt att uppfatta några direkta förändringar.   
 
Implementeringen av RS har, enligt de intervjuade revisorerna, skett i form av externa och 
interna utbildningar samt olika informationsutskick. Tore Teoretiker uttrycker i en mening hur 
implementeringen såg ut på deras revisionsbyrå för två år sedan. En morgon när han kom till 
jobbet möttes han av följande meddelande: ”Välkommen till ditt nya jobb!” Som vi tidigare 
nämnt är Tore Teoretiker den som märkt den största skillnaden i övergången till RS. Tore 
Teoretiker menar dock att RS 540 inte behandlades enskilt, utan endast som en del av alla de 
nya revisionsstandarderna. Detta är även något som de andra revisorerna nämner. Vi anser att 
även detta kan ha bidragit till en kunskapslucka, vilket inneburit att revisorerna inte 
observerat några särskilda förändringar vid införandet av RS 540.  
 
Slutligen tror vi att den främsta anledningen till varför så få revisorer uppmärksammat några 
skillnader sedan införandet av RS 540, beror på att revisorerna arbetar på ett liknande sätt som 
tidigare vid revision av uppskattningar. Däremot tror vi att de känner att spelutrymmet för 
egna tolkningar har krympt, eftersom riktlinjerna numera finns nedskrivna svart på vitt. De 
tydligare reglerna har bemötts med olika attityder hos de fem revisorerna. Vissa verkar tycka 
att det är bekvämt med tydliga regler, medan andra inte har reflekterat över detta i någon 
större utsträckning.  
 

5.2.2 Förbättringar av RS 540 
När vi ställde frågan om de vill ändra något i RS 540 för att öka användarvänligheten och ge 
ytterligare vägledning fick vi olika svar. Nils Nyanställd anser att denna standard inte är helt 
applicerbar på små företag och att många av de krav som ställs på små företag inte går att 
motivera. De andra revisorerna anser att RS 540 är fullständig, begriplig och konkret trots att 
den är kortfattad. Ingen av revisorerna har dock ägnat denna fråga någon särskild tanke.  
 
Vi tror att möjligheten finns att de skulle ha några förslag för att förbättra revisionsstandarden 
om de hade haft mer tid att läsa igenom RS 540 och fundera en liten stund. Bristen på 
utbildning i denna specifika standard kan också bidra till att revisorerna inte har förmågan att 
kritiskt utvärdera standarden. Vi uppfattar det som att flera av dem inte hade läst RS 540 
särskilt många gånger, vilket kan göra det svårt att komma med konkreta förslag på 
förbättringar.  
 

5.2.3 Svårigheter med uppskattningar 
Enligt Lukas uppstår dåliga uppskattningar om kommunikationen har brister, informationen 
är ofullständig, de som gör uppskattningarna är överoptimistiska eller har orealistiska 
förväntningar. Två sätt att göra bättre uppskattningar är att ta hjälp av andra och att använda 
riskanalysen som ett verktyg för uppskattningen.144 Om en revisor anser att uppskattningen 
inte är rimlig, med hänsyn till de underlag som finns, ska han eller hon göra en bedömning 
huruvida företagsledningen måste justera uppskattningen. Om företagsledningen motsätter sig 
en justering, ska den felaktiga uppskattningen tas upp som ett fel. Tillsammans med andra fel 
i redovisningen ska revisorn bedöma om den totala effekten på årsredovisningen är 
väsentlig.145  

                                                 
144 Lukas Joseph A, Bad estimates just don’t happen,  s 3.1-3.6
145 Revisionsstandard i Sverige, 2006, RS 540: pkt 24-27 
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Orsaker till att uppskattningarna blir felaktiga är enligt alla revisorer otillräcklig kompetens, 
dåliga underlag och brister i internkontrollen. Filip Försynt säger att: ”Den främsta 
anledningen till att det blir fel i företagets uppskattningar torde vara att det är svårt att göra 
dem.” Han medger att felen både är av medveten och omedveten karaktär. Han anser att det 
inte är helt ovanligt att företag fifflar med uppskattningarna för att hålla nere 
kostnadsreservationer vissa år och på så sätt förbättra resultatet. Samtliga revisorer nämner 
riskanalysen och hjälp från kollegor som två sätt för att göra bättre uppskattningar. Tore 
Teoretiker menar att det är en fördel att arbeta på en stor revisionsbyrå, eftersom han alltid 
kan få hjälp av sina kollegor när problem uppstår. 
 
Om revisorerna upptäcker en felaktighet i företagets uppskattningar handlar de, enligt 
intervjumaterialet, på liknande sätt. Om uppskattningen är av väsentlig karaktär och företagen 
inte har följt de redovisningsregler som finns, tar samtliga revisorer en diskussion med 
företagsledningen och förmår dem att ändra uppskattningen. I de flesta fallen upplever de att 
företagen lyssnar på vad de säger och justerar redovisningen. Om de inte gör det blir det en 
anmärkning i revisionsberättelsen, men revisorerna menar att det är ovanligt att det går så 
långt. Clas Chef säger att: ”I småföretagsvärlden lyssnar företagen på revisorn och ändrar näst 
in till alltid felen.” Filip Försynt menar att om den felaktiga uppskattningen inte upptäcks 
förrän året efter måste företagets rutiner ses över. Om det är en enskild person som har gjort 
dessa uppskattningar, utan överinseende från andra, är det svårt att hitta någon bra rutin. Det 
leder till en stor osäkerhet. Filip Försynt anser att även om företaget medvetet har förvanskat 
uppskattningarna och därmed redovisningen, blir det ingen åtgärd i revisionsberättelsen så 
länge de är villiga att rätta till felet.   
 
Men vad gör revisorerna om det inte går att göra en rimlig uppskattning? Nils Nyanställd 
använder sig av försiktighetsprincipen. Han menar att en bedömning alltid måste göras och då 
är det bättre med ett undervärde än ett övervärde. Detta är även i företagets intresse, eftersom 
de inte gynnas av att visa ett bra resultat som sedan visar sig vara felaktigt.  Tore Teoretiker är 
inne på samma spår som Nils Nyanställd. Om uppskattningsposter som kundfordringar och 
varulager finns med i redovisningen måste en uppskattning göras. Han menar att 
uppskattningen i slutändan alltid blir rimlig utifrån deras utgångspunkter och underlag. Tore 
Teoretiker medger dock att det ibland är lättare och ibland svårare att göra en rimlig 
uppskattning. Eftersom det arbetar flera kvalificerade revisorer på hans byrå rådgör de ofta 
med varandra för att öka trovärdigheten i en posts uppskattade värde.  
 
Clas Chef har erfarenhet av att det inte går att göra en bedömning och fastställa ett rimligt 
värde på uppskattningen. Ofta är det lagervärderingen som spökar. Ett exempel då det kan 
vara svårt att göra en rimlig uppskattning är då revisorn tillträder efter bokslutsdagen och gör 
en lagerinventering. I dessa fall kan revisorn inte yttra sig om lagret har tagits upp till rätt 
värde eller inte. Denne måste dock skriva in i revisionsberättelsen när tillträdet har skett och 
varför det inte går att göra en rimlig uppskattning. Problemet gäller inte bara lager utan även 
kundfordringar. Trots att posten är osäker går det inte att uttala sig så kategoriskt att den är 
felaktig, trots att mycket tyder på att den inte kommer att blir betald. Om postens värde är 
väsentligt och, trots utökade granskningsinsatser, ändå inte går att bestämma krävs det en 
notering i revisionsberättelsen. Även Pia Pratglad och Filip Försynt menar precis som Clas 
Chef att om det inte går att göra en rimlig uppskattning och posten är väsentlig, måste det 
lämnas en upplysning i revisionsberättelsen, om att det finns ett osäkerhetsmoment i denna 
posts värde. 
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Enligt revisorerna är uppskattningar i redovisningen vanligt förekommande och något som de 
ofta stöter på hos företagen. Revisorerna är överens om vad som är de bidragande orsakerna 
till att det blir fel i uppskattningar. Bristande kompetens, dåliga underlag och brister i 
internkontrollen nämns av samtliga revisorer. Detta överensstämmer delvis med de faktorer 
som Lukas nämner i sin artikel. Både revisorerna och Lukas nämner dåliga underlag som en 
anledning till att uppskattningarna blir bristfälliga. Trots att revisorerna inte nämner 
orealistiska förväntningar, överoptimism och dålig kommunikation, tror vi även att dessa är 
viktiga orsaker till att uppskattningarna blir felaktiga. Av de anledningar som revisorerna har 
nämnt till varför det blir fel i uppskattningarna, tror vi att små företag är särskilt utsatta. Både 
teorin och revisorerna bekräftar att små företag ofta saknar en separat ekonomifunktion och de 
anställda saknar ofta ekonomisk utbildning. Detta leder till att det finns brister i kompetensen 
gällande uppskattningar. Små företag saknar även ett välutvecklat internkontrollsystem, vilket 
leder till bristande underlag. Vi tror därför att revisorerna måste vara extra vaksamma i små 
företag för att minimera risken för fel i uppskattningarna. 
 
Vid fel i uppskattningarna ombeds företaget att justera dessa fel och det är precis vad de flesta 
företagen gör. Om de vägrar, blir det en anmärkning i revisionsberättelsen. Detta 
överensstämmer med teorin och RS 540. Eftersom revisionsyrket är relativt styrt av 
revisionsstandarderna tror vi att revisorerna, när det finns tydliga riktlinjer, i många fall svarar 
på ett liknande sätt. Däremot ger RS 540 inga konkreta riktlinjer för hur de ska gå tillväga om 
det inte går att göra en rimlig uppskattning. På denna fråga fick vi inte heller något entydigt 
svar från revisorerna, men vi kan urskilja två olika tillvägagångssätt. Två av revisorerna 
menar att uppskattningen måste göras om det finns sådana poster, även om det är svårt. De 
menar att de får hjälp av sina kollegor och att de hellre värderar posten i underkant än i 
överkant. Vi anser ändå att denna inställning kan få negativa följder i form av en missvisande 
årsredovisning. Om underlagen är bristfälliga och revisorn ändå gör en uppskattning finns det 
en risk att uppskattningen blir felaktig. De andra tre revisorerna anser att det är bättre att 
lämna en upplysning i revisionsberättelsen att det finns en osäkerhet i postens värde. Den risk 
vi ser med att lämna en upplysning i revisionsberättelsen är att klienten blir lidande för att 
revisorn inte godkänner deras uppskattning och inte kan göra en egen beräkning. Samtidigt 
beror detta förmodligen på att företaget inte har en tillräckligt bra internkontroll eller underlag 
för att, på ett tillförlitligt sätt, göra uppskattningen.  
 
Samtliga revisorer instämmer med teorin då de anser att riskanalysen och hjälp från kollegor, 
är två sätt att göra bättre uppskattningar. Om det är fel i en uppskattning, eller att värdet på 
uppskattningen inte går att fastställa tror vi, precis som Tore Teoretiker, att stora byråer har en 
fördel gentemot mindre byråer. Detta på grund av att en revisor på en stor byrå har fler 
kollegor att rådgöra med och på så sätt lättare kan komma fram till en lösning på 
uppskattningsproblemet.  
 
Sammanfattningsvis tror vi att ett mellanting av dessa två tillvägagångssätt är mest effektivt. 
Det är viktigt att revisorn engagerar sig och försöker göra en bra uppskattning. Som Tore 
Teoretiker sa: ”Jag sätter företaget framför allt.” Om uppskattningarna är välgjorda gynnar det 
inte bara företaget, utan även dess intressenter. Däremot tror vi att det finns lägen då 
revisorerna måste slå näven i bordet och konstatera att underlagen är så pass bristfälliga att en 
rimlig uppskattning inte kan göras. En upplysning måste då lämnas i revisionsberättelsen.   
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5.2.4 Intervall- i stället för punktskattning 
En uppskattning är inte ett absolut tal, utan en approximativ bedömning av en posts värde.146 
Savage och Van Allen kritiserar att företagen använder sig av ett specifikt belopp för att 
beskriva värdet på sina uppskattade poster. De menar att bedömningen av värdet på 
uppskattningsposter med hjälp av en punktestimation kan påverka innehållet i 
årsredovisningen i stor utsträckning.147

 
Men hur ser de fem olika revisorerna på att använda sig av ett intervall i redovisningen i 
stället för ett specifikt belopp? Filip Försynt anser att detta endast skulle skapa mer förvirring 
för intressenterna. Det finns redan tillräckligt med noter och att tydliggöra en uppskattad posts 
minsta respektive högsta värde skulle bara skapa osäkerhet. Även Pia Pratglad är kritisk till 
tanken, då hon tror att osäkerheten skulle bli större. Hon menar att företagets intressenter 
måste kunna acceptera att siffrorna i årsredovisningen inte är helt korrekta. Hon tycker också 
att revisorn ska göra en bedömning och ta ställning till den, i stället för att använda sig av ett 
intervall. Nils Nyanställd anser att ett intervall i årsredovisningen kan innebära att 
balansräkningen blir uppblåst, eftersom vissa poster då kommer att övervärderas. Han arbetar 
med försiktighetsprincipen och försöker hålla ned förväntningarna i balans- samt 
resultaträkningen, för att inte förmedla en missvisande och överoptimistisk bild till 
intressenterna.  
 
Clas Chef och Tore Teoretiker menar att revisorerna redan använder sig av intervall, om än 
omedvetet. Vid bedömning av väsenlighetsbeloppet bestämmer revisorn ett högsta värde som 
uppskattningen får uppgå till. Detta belopp ska sättas i förhållande till typ och storlek av 
verksamheten. Om posten inte överstiger väsentlighetsbeloppet blir det ingen åtgärd i 
redovisningen. På detta sätt används ett intervall vid bedömning av värdet på olika 
uppskattningsposter. Men Tore Teoretiker anser även att det kan upplevas som både svajigt 
och oseriöst om samtliga uppskattningsposter skulle ha ett inneboende intervall som redovisas 
i form av upplysningar och noter.  
 
Alla revisorer är negativa till att använda ett intervall i årsredovisningen. Dels på grund av att 
trovärdigheten i den uppskattade posten blir lidande och dels på grund av att intressenterna 
kanske börjar ifrågasätta alla siffror i årsredovisningen. Vi håller med revisorerna och anser 
att det skulle bli rörigt om ett intervall användes i de finansiella rapporterna. Vi anser att de 
teoretiska resonemangen ibland kan verka bättre än vad de egentligen är. Detta på grund av att 
verkligheten sällan är svart eller vit, utan påverkas av en mängd andra faktorer som inte tas 
hänsyn till i teorierna. Vi håller med de två revisorerna som menar att siffrorna i 
årsredovisningen inte är exakta och redan bygger på en form av intervallberäkningar. Om en 
post inte bidrar till ett väsentligt fel, kommer felet inte tas upp i redovisningen.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
146 Lukas Joseph A, Bad estimates just don’t happen, s 31-36
147  Savage Sam & Van Allen Marc, Accounting for uncertainty, s 31-39
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5.2.5 Sammanfattande tabell för revision av uppskattningar 
Här presenteras en tabell som sammanfattar hur väl de svar vi har fått från de intervjuade 
revisorerna överensstämmer med de teoretiska resonemangen.   
 
Teoretiska 
påståenden 
 

Nils Nyanställd Filip 
Försynt       

Clas Chef Tore Teoretiker Pia Pratglad 

Införandet av RS 540 
har påverkat revisionen 
 

Instämmer inte Instämmer 
delvis 

Instämmer inte Instämmer Instämmer inte 

Dåliga underlag, dålig 
kommunikation, 
överoptimism och 
orealistiska 
förväntningar är 
bidragande orsaker till 
dåliga uppskattningar 
 

Instämmer 
delvis, då han 
nämner dåliga 
underlag 

Instämmer 
delvis, då 
han 
nämner 
dåliga 
underlag 

Instämmer 
delvis, då han 
nämner dåliga 
underlag 

Instämmer 
delvis, då han 
nämner dåliga 
underlag 

Instämmer 
delvis, då hon 
nämner dåliga 
underlag 

Felaktigheter i 
uppskattningar 
behandlas enligt RS 
540 
 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

Det går alltid att göra 
en rimlig uppskattning 
 

Instämmer Instämmer 
inte 

Instämmer inte Instämmer Instämmer inte 

Intervallbedömning är 
bättre än 
punktskattningar 
 

Instämmer inte Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte, men 
menar att de 
redan 
använder 
intervall 

Instämmer inte, 
men menar att de 
redan använder 
intervall 

Instämmer inte 
 

 
Tabell 1: Sammanfattande tabell för revision av uppskattningar 

Källa: Egen tabell 

5.3 Internkontroll 
Samtliga revisorer anser att en välfungerade internkontroll utgör grunden för tillförlitliga 
uppskattningar. Nedan diskuteras hur de arbetar med internkontroll i revisionen och hur 
brister, fel och svagheter i internkontrollen påverkar uppskattningsposter.    
 

5.3.1 Förståelsen av internkontrollsystemet 
Internkontroll är ett svårdefinierat och mångfacetterat begrepp. Internkontroll är en process, 
snarare än en enskild händelse, som påverkas av företagets styrelse, ledning och personal. Det 
är inte bara stora företag som är beroende av ett välfungerande internkontrollsystem, då 
internkontroll ses som en av de mest elementära processer i de flesta organisationer.148 För att 
kunna bedöma om företagsledningens uppskattningar är riktiga bör revisorerna bland annat 
undersöka i vilken utsträckning den finansiella informationen är tillförlitlig. De bör även 
granska i vilken utsträckning företaget efterlever rådande lagar och regler.149 RS 540 menar 

                                                 
148 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 230f 
149 Ibid, s 231 
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att det är av yttersta vikt att revisorerna förstår klientens redovisnings- och 
internkontrollsystem. Detta för att kunna göra tillförlitliga bedömningar och kontroller av de 
uppskattningar företagsledningen har gjort i sin redovisning.150

 
Revisorerna är utan tvivel överens om att internkontroll är en grundläggande process i 
företagen. Nils Nyanställd menar att det ofta råder förutfattade meningar om att internkontroll 
inte existerar i mindre företag. Enligt honom inkluderar internkontroll alla typer av 
kontrollprocesser. Internkontrollen är dock längre och mer komplicerad i större företag och 
detta menar även Filip Försynt och Clas Chef. Filip Försynt menar att små företag sällan har 
något särskilt internkontrollsystem. Detta gör det emellertid inte mindre viktigt att titta på 
vilka rutiner företaget har, hur de är utformade samt att göra kontinuerliga tester av rutinerna. 
För att förstå hur företagets internkontrollsystem är uppbyggt menar Clas Chef att det är 
viktigt att kartlägga hur organisationen och redovisningssystemet är konstruerat, hur flödena 
ser ut samt hur de olika besluten tas. Clas Chef nämner även att sidorutiner samt vilka 
individer som sköter vad i företaget, bör granskas. Kartläggningen av internkontrollsystemet 
är en kombination av intervjuer och att själv följa flödet. Pia Pratglad går igenom 
ansvarsfördelningen, undersöker attestordningen och styrelseprotokoll samt ett antal andra 
verifikat. Hon testar också vissa kontroller för att se att allt verkligen stämmer. Om 
arbetsförordningar och VD-instruktioner finns tillgängliga ska dessa granskas, menar Filip 
Försynt. Då erhålls en bild av hur det interna kontrollsystemet fångar upp informationen i 
företaget. För att få en uppfattning om i vilken utsträckning internkontrollsystemet verkligen 
är som det ser ut att vara, betonar Filip Försynt och Pia Pratglad vikten av avstämning och 
uppföljning för att minimera risken att systemet inte fungerar.  
 
Samtliga revisorer ser ett samband mellan ett välfungerande internkontrollsystem och 
tillförlitliga uppskattningar. Nils Nyanställde menar att om företaget har ett bra 
internkontrollsystem finns en god grund att stå på. Uppskattningarna i de ingående kalkylerna 
eller beräkningarna får då en hög trovärdighet. Om internkontrollsystemet däremot är 
ofullständigt, är det svårare att bedöma om de siffror som ligger till grund för uppskattningen 
är korrekta. Nils Nyanställd använder sig av uttrycket: ”Skit in, skit ut!” Filip Försynt anser 
att internkontrollen är viktig för att få fram de underlag handläggaren använder för att 
fastställa uppskattningen. Men han anser att det inte alltid räcker med god internkontroll för 
att säkerställa uppskattningarnas tillförlitlighet. Clas Chef ser internkontrollen som ett bra 
hjälpmedel i sitt arbete. Trots detta menar han att många uppskattningar, så som exempelvis 
avskrivningstider, inte har så mycket med internkontroll att göra. I alla fall inte när det gäller 
små företag. Även Tore Teoretiker och Pia Pratglad menar att internkontrollen har stor 
betydelse vad det gäller vissa poster. Uppskattningar av lager är en post som ofta är väsentlig. 
Finns det brister i den interna kontrollen finns det risk att uppskattningarna blir felaktiga. Clas 
Chef, Tore Teoretiker och Pia Pratglad menar även att pågående arbeten och kundfordringar 
är poster som kan vara svåra att uppskatta. Internkontrollen blir då ett hjälpmedel för att 
exempelvis öka kontrollen över resultatredovisningen i projekten och för att bedöma 
osäkerheten i kundfordringar. 
 
Revisorerna bekräftar teorin om internkontroll som en grundläggande process i de flesta 
organisationer. Trots att de små företagen sällan har något egentligt internkontrollsystem, 
anser bland annat Filip Försynt att det är viktigt att titta på företagets rutiner och att testa 
dessa. Teorin menar att det är av stor vikt att revisorerna förstår hur företagens internkontroll 
fungerar. Utifrån de uttalanden revisorerna gjort i denna fråga menar vi att de gör en noggrann 

                                                 
150 Revisionsstandard i Sverige, 2006, RS 540: pkt 9 
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kartläggning av de väsentliga delarna i företagens kontrollprocess och att de i och med detta 
får en god förståelse för hur företagets internkontroll fungerar. De fem revisorerna ser ett 
samband mellan en välfungerande internkontroll och tillförlitliga uppskattningar. Revisorerna 
är eniga om att god internkontroll är viktig för vissa uppskattningsposter, men inte för alla.  
Även detta bekräftar de teorier som återfinns i RS, gällande sambandet mellan förståelsen av 
företagens internkontroll och förmågan att göra tillförlitliga uppskattningar. 
 

5.3.2 Brister, fel och svagheter i internkontrollen  
Brister i internkontrollen ökar risken för att det uppstår fel i redovisningen. De anställda på 
företagen saknar ofta kunskap inom redovisning. Det tillhör inte heller ovanligheten att det 
råder brister i implementeringen, trots att internkontrollsystemet ser bra ut på papperet. För att 
väga upp dessa felkällor blir det viktigt att revisorerna har god kunskap inom området, för att 
på så sätt minska risken för att uppskattningarna blir felaktiga.151 Det verkar finnas ett 
samband mellan antalet fel i redovisningen och hur välfungerande internkontrollsystemet är. I 
artikeln  ”Distributions of audit-detected errors partitioned by internal accounting control,” 
menar författarna att företag med starka kontrollsystem har upp till hälften så få fel som de 
företag som har internkontrollsystem med låg trovärdighet.152 Förutom problemet med 
bristande kompetens är bristfälliga internkontroller den i särklass största orsaken till 
bedrägerier inom redovisning.153

 
Samtliga revisorer menar att en bristfällig internkontroll medför en ökad risk för fel i 
uppskattningar. För att råda bot på detta ökar detaljgranskningen när internkontrollen är 
bristfällig. Enligt revisorerna beror ofta felen i de små företagen på att de saknar ett uttalat 
internkontrollsystem. Nils Nyanställd menar att detta i kombination med avsaknaden av en 
ekonomifunktion kan leda till felaktigheter i uppskattningarna. Tore Teoretiker ger följande 
exempel: ”Bosse som är enmansföretagare och driver en liten bilverkstad varken tänker på 
eller bryr sig om internkontroll.” Tore Teoretiker och Clas Chef menar sålunda att en av 
svårigheterna i mindre företag är att få dem att se seriöst på internkontrollen. Pia Pratglad 
anser att när det gäller små och medelstora företag är det viktigt att den som äger företaget har 
god insyn i verksamheten för att undvika fel. Tore Teoretiker menar dessutom att det finns fall 
då den interna kontrollen ser bra ut i teorin och att de berörda personerna som intervjuas 
menar att allt fungerar bra, men att det trots detta råder brister i tillämpningen.  
 
Filip Försynt och Tore Teoretiker säger att den största svårigheten för revisorerna är att förstå 
de komplexa system som stödjer de interna kontrollerna. 
 
Alla revisorer har erfarenheter av bristfälliga internkontrollsystem. Nils Nyanställd menar att 
det är viktigt att arbeta i samråd med företaget och att ge kunden en chans att förbättra sin 
internkontroll. I små företag kan det i vissa fall vara användbart med en redovisningskonsult 
eller någon som kan sköta papperna. Filip Försynt menar att det även tar tid att förändra ett 
internkontrollsystem och att allt inte går att rätta till på en gång. I de fall där internkontrollen 
är bristfällig försöker Clas Chef få företaget att förbättra sina rutiner genom att använda sig av 
andra program. I vissa fall kan även utbildning vara nödvändig.  
 
Filip Försynt och Pia Pratglad understryker att brister i internkontrollen ter sig olika beroende 
på företagets storlek. I de fall internkontrollen inte är optimal, gör Pia Pratglad en genomgång 
                                                 
151 William F Messier Jr, Auditing and assurance services:  a systematic approach, s 231ff 
152 Distributions of Audit-Detected Errors Partioned by Internal Accounting Control, s 545ff
153 William F Messier Jr, Auditing and assurance services:  a systematic approach, s 231ff 
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och skriver en rapport för att se vilka förbättringsmöjligheter som finns tillgängliga och vilka 
åtgärder företaget kan vidta för att förbättra den interna kontrollen. Därefter görs en 
uppföljning för att se hur de har jobbat vidare med frågan, i vilken utsträckning de har följt 
rekommendationerna och om de har vidtagit några åtgärder. För några år sedan jobbade Pia 
Pratglad åt ett företag som hade vissa brister i internkontrollsystemet. Detta företag 
anammade omedelbart hennes förslag på förbättringar. Det är inte alltid det fungerar så bra 
som i detta fall, men hon menar att de flesta är positiva till förslag på förbättringar. 
 
I teorin nämns avsaknad av relevant kunskap inom redovisning som en anledning till varför 
det finns brister i internkontrollen. Revisorerna bekräftar denna teori och menar att detta 
främst gäller små företag, då dessa ofta saknar en ekonomifunktion och inte ser seriöst på 
internkontroll. Teorin nämner även att det kan finnas brister i implementeringen, trots att 
internkontrollen ser bra ut på papperet. Denna teori bekräftar Tore Teoretiker. I de fall där 
företagets anställda saknar relevant kunskap eller i de fall där det råder brister i 
genomförandet, tror vi att det är ännu viktigare att revisorerna har god kunskap inom området. 
Detta för att minska risken att uppskattningarna blir felaktiga. Men Filip Försynt och Tore 
Teoretiker nämner att det inte är helt enkelt att, som revisor, förstå de interna 
kontrollsystemen. För att bredda sin kompetens och på så sätt snabbare bygga upp en 
förståelse för de interna kontrollsystemen, anser vi att det är viktigt att komma ut till så många 
olika företag som möjligt. Vi tror därför att blir lättare med åren att bedöma tillförlitligheten i 
de interna kontrollsystemen. Detta är också något som revisorerna bekräftar, då de betonar 
vikten av erfarenhet i revisionsyrket. Teorin menar även att risken för bedrägerier ökar när 
internkontrollen är dålig och detta är något som Tore Teoretiker bekräftar. Han jämför 
internkontrollen med en kedja och menar att om samma person gör alltför många delar i 
kedjan, ökar riskerna för både fel och bedrägerier. Detta är något som även konstateras av Pia 
Pratglad. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att revisorerna förstår vikten av att vara insatt i företagets 
internkontrollsystem. Då de små företagarna ofta saknar relevant kompetens inom 
redovisning ökar risken för fel i uppskattningarna. Vi tycker att de fem intervjuade är 
medvetna om detta och ser ett tydligt samband mellan en välfungerande internkontroll och 
tillförlitliga uppskattningar.    
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5.3.3 Sammanfattande tabell för internkontroll 
Här presenteras en tabell som sammanfattar hur väl de svar vi har fått från de intervjuade 
revisorerna överensstämmer med de teoretiska resonemangen.  
 
Teoretiska 
påståenden 
 

Nils Nyanställd 
 

Filip 
Försynt      

Clas Chef Tore Teoretiker Pia Pratglad 

Internkontroll utgör 
grunden i företagen 
 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

Det finns ett 
samband mellan bra 
internkontroll och 
tillförlitliga 
uppskattningar 

Instämmer Instämmer 
delvis, då 
han anser 
att det är 
en god 
grund att 
stå på 

Instämmer 
delvis, då alla 
poster inte 
påverkas av 
internkontrollen

Instämmer delvis, 
då alla poster 
inte påverkas av 
internkontrollen 

Instämmer 
delvis, då alla 
poster inte 
påverkas av 
internkontrollen

Brister i 
internkontrollen 
ökar risken för 
dåliga 
uppskattningar 
 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

Bristande 
kompetens och 
brister i 
implementeringen 
leder till svaga 
internkontrollsystem 

Instämmer 
delvis, 
avsaknaden av 
en 
ekonomifunktion 
leder till svaga 
system 

Åsikt 
saknas  

Instämmer 
delvis, svårt att 
få små företag 
att se seriöst på 
internkontroll  

Instämmer helt Instämmer 
delvis, den som 
äger företaget 
måste ha god 
insyn i hela 
processen 

 
Tabell 2: Sammanfattande tabell för internkontroll 

Källa: Egen tabell 

5.4 Risk 
De intervjuade anser att det finns ett givet samband mellan uppskattningar och risk. 
Riskbedömningens omfattning, utformning av riskanalysen och en standardiserad riskmodell 
diskuteras i detta avsnitt.    
 

5.4.1 Riskbedömning 
Revisorer ska planera revisionen så att risken minimeras. Riskbedömning står till grund för 
hela revisionen.154 Eftersom uppskattningar i redovisningen bygger på osäkra händelser ökar 
risken för väsentliga felaktigheter när sådana poster förekommer. Det finns således ett behov 
av att revisorn granskar företagsledningens uppskattningar i redovisningen, för att öka den 
finansiella informationens tillförlitlighet.155 Riskbedömning är en central del i revisionen, då 
det är kostnadseffektivt att först identifiera riskerna och sedan vara mer specifik i den 
resterande granskningen av företaget.156

 
                                                 
154 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 194 
155 Revisionsstandard i Sverige, 2006, RS 540: pkt 4 
156 Bengtsson Ulf & Nilsson Jonas ”Skriv mer om hur man hanterar och bedömer risker i revisionsprocessen” s 
52-54 
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Det finns två olika angreppssätt i revisionen, ett riskinriktat och ett procedurinriktat. Ett 
angreppssätt som bygger på risk har visat sig vara ett effektivt verktyg för att samla in 
revisionsbevis i syfte att kontrollera företagets redovisning. Det innebär att revisorer först 
identifierar väsentliga felaktigheter i klientens finansiella rapporter och sedan analyserar 
risken med dessa. Vissa revisorer använder sig av ett procedurinriktat angreppssätt, vilket kan 
leda till att revisionen bygger på felaktiga förhållanden. Om de använder sig av ett 
procedurinriktat angreppssätt innebär det att de bestämmer vilka metoder som ska användas, 
utan att göra en analys av de väsentliga felaktigheter som finns i redovisningen.157  
 
Samtliga revisorer medger att riskbedömningen är en stor del av revisionsplaneringen. Risk 
och väsentlighet utgör grunden för hela revisionen. Det är viktigt att ta reda på vilka konton 
som ska granskas, men även att ta reda på vilka konton som inte behöver granskas. Stora 
balansposter samt komplicerade och omfattande transaktioner bör kontrolleras, medan mindre 
balansposter kan sorteras bort. Clas Chef uttrycker sig i följande fras: ”Riskbedömning har 
även som syfte att motivera varför revisorn inte granskar alla poster.” Filip Försynt instämmer 
och ger följande exempel. Om lagret är stort och kortfristiga fordringar är små är det viktigare 
att kontrollera lagret, eftersom det är en större riskfälla.  
 
Tore Teoretiker anser att riskbedömningen påverkas av företagets kompetens, bransch och på 
vilket sätt det styrs. Detta påverkar hur noggrann granskningen kommer att vara och vilka 
poster som ska granskas. Nils Nyanställd kompletterar Tore Teoretikers åsikt och menar att 
det är viktigt att skapa sig en bild av företaget, hur det ser ut nu och hur det såg ut för några år 
sedan. Det är därför viktigt att ta kontakt med den förra revisorn och företagsledningen, för att 
få en så korrekt bild av företaget som möjligt. Pia Pratglad menar att risken även bedöms med 
hjälp av internkontrollen. Om internkontrollen har brister bedöms risken som högre. Hon 
anser att det är viktigt att lägga mycket krut på planeringsfasen och riskbedömningen för att 
revisionen ska bli så tillförlitlig som möjligt. 
 
Nils Nyanställd och Filip Försynt poängterar sambandet mellan risk och uppskattningar. Nils 
Nyanställd menar att uppskattningar är svåra att göra och svåra att bedöma. Därmed ökar 
risken i revisionen när uppskattningar förekommer. Filip Försynt anser att uppskattningar är 
ett högriskområde, eftersom det ofta är en enskild handläggare som tyckt till och att det sällan 
finns tillräckliga revisionsbevis för att styrka uppskattningen. 
 
Revisorerna anser således att riskbedömning är av yttersta vikt för att hitta felaktigheter i 
företagens redovisning. En utförlig riskanalys gör att hela revisionen blir bättre utförd, 
eftersom risk- och väsentlighetsbedömning påverkar alla delar i revisionen, då de utgör 
grunden för revisionsplaneringen. Enligt vårt empiriska insamlade material drar vi slutsatsen 
att revisorerna använder sig av ett riskinriktat angreppssätt. Detta eftersom de väljer ut de 
poster som är förknippade med högst risk och granskar dessa. Genom våra intervjuer har vi 
fått förståelse för hur viktigt det är med en ordentlig riskbedömning för att upptäcka fel i 
företagets uppskattningar. Risk och uppskattningar går således hand i hand, vilket 
överensstämmer med teorin. Vi anser att de fem revisorerna är väl medvetna om detta och 
lägger ned mycket tid på att utvärdera risken. Även detta stämmer med teorin som säger att 
revisorerna ska planera revisionen så att risken minimeras. 
 

                                                 
157 Alderman Wayne & Tabor Richard H, The case for risk-driven audits, s 55  
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5.4.2 Revisionsrisk och riskanalysens utformning  
Revisionsrisk innebär att revisorer inte upptäcker att det finns en väsentlig felaktighet i 
företagets finansiella rapporter, det vill säga att de uttrycker en felaktig åsikt om rapporterna. 
Revisionsrisk består av följande tre komponenter: 

• Inneboende risk finns i företagsmiljön och innebär att företaget i fråga inte följer de 
regler och lagar som finns. För att minska denna typ av risk brukar företag ofta 
använda sig av olika interna kontrollsystem för att upptäcka brister i redovisningen.   

• Kontrollrisk är risken att de interna kontrollsystemen inte förebygger, upptäcker samt 
korrigerar fel i bokföringen.  

• Upptäcktsrisk är risken att revisorer inte upptäcker de väsentliga fel som finns i 
företagets redovisning.158  

 
I artikeln ”Skriv mer om hur man hanterar och bedömer risker i revisionsprocessen,” 
beskriver författarna sambandet mellan upptäcktsrisken, kontrollrisken och den inneboende 
risken. Genom att multiplicera de tre komponenterna beräknas revisionsrisken. I författarnas 
egna empiriska undersökning visade det sig att revisorerna inte använde sig av detta 
numeriska samband för att fastställa revisionsrisken. Däremot tänkte revisorerna i dessa banor 
och identifierade de tre olika riskerna i företaget för att få en sammanvägd bedömning.159   
 
I vår undersökning menar samtliga revisorer att de använder sig av riskmodellen vi nämnt 
ovan. De arbetar med denna modell med hjälp av specifika riskprogram. Fastän de använder 
sig av olika riskprogram verkar de vara utformade på liknande sätt. Först analyseras vilka 
poster som är väsentliga. Sedan analyseras dessa poster utifrån den inneboende risken och 
kontrollrisken. Dessa två riskkomponenter sätts för varje post som låg, medel eller hög. 
Revisorerna bestämmer själva risknivåerna för varje post. Riskprogrammet tar sedan fram en 
sammanvägd risk för varje post, och detta bidrar till hur noggrann den fortsatta granskningen 
kommer att bli. Filip Försynt menar att en post som karaktäriseras av låg risk medför att det 
räcker med att intervjua handläggaren. En hög risk kräver substansgranskning, det vill säga 
granskning av detaljer. Tore Teoretiker beskriver att deras riskprogram är utformat med olika 
frågor. Genom bra internkontroll, identifiering av väsentliga poster och beroende på om 
risken bedöms som låg, medel eller hög skalas frågorna bort och revisionen blir mer effektiv. 
Om inga bedömningar och avgränsningar görs blir frågorna många och riskanalysen 
omfattande.  
 
När vi frågade vilken av de olika riskkomponenterna som var svårast att uppskatta fick vi 
olika svar. Nils Nyanställd och Pia Pratglad menar att kontrollrisken är problematisk, 
eftersom det kan förekomma komplicerade transaktioner och det kan vara svårt att förstå de 
interna kontrollsystemen. Filip Försynt anser däremot att den inneboende risken är svårast att 
bedöma, eftersom poster som exempelvis uppskattningar har en hög inneboende risk och det 
är vanligt att dessa tas upp till ett felaktigt värde. Tore Teoretiker är inne på samma spår som 
Filip Försynt och anser att det är svårt att skatta den inneboende risken eftersom den ofta 
kräver specifik branschkunskap. Tore Teoretiker ger följande exempel som visar på 
svårigheter med den inneboende risken: ”Inga äger en butik med exklusiva damkläder. Det är 
svårt att som extern revisor att avgöra när Ingas kläder har blivit omoderna och därigenom 
tappat sitt värde på grund av inkurans.” Filip Försynt menar däremot att kontrollrisken är 

                                                 
158 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 273 
159 Bengtsson Ulf & Nilsson Jonas ”Skriv mer om hur man hanterar och bedömer risker i revisionsprocessen” s 
52-54 
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lättare att bedöma eftersom det är enklare att förstå arbetsordningen, VD-instruktionen och 
internkontrollen i företaget, än att förstå den inneboende risken. Clas Chef anser att det skiljer 
sig från fall till fall vilken av riskerna som är svårast att bedöma.  
 
Enligt intervjumaterialet använder de fem revisorerna sig av revisionsriskmodellen och dess 
komponenter. Arbetet med riskanalysen verkar gå till på ett likartat sätt hos samtliga byråer. 
Först identifieras väsentliga poster i företagets redovisning och därefter bestäms ett belopp 
som väsentligheten maximalt får uppgå till, utan att det sker någon åtgärd i redovisningen. 
Slutligen bedöms kontrollrisken och den inneboende risken i varje väsentlig post, och utifrån 
detta anpassas upptäcktsrisken och hur detaljerad den fortsatta granskningen blir. Detta 
stämmer väl överens med de teorier som behandlar riskmodellen och riskanalysen. Vilken 
riskkomponent som är svårast att skatta fanns det olika åsikter om. Vissa anser att 
kontrollrisken är mer problematisk eftersom den kräver att revisorn förstår företagens 
kontrollsystem. Andra anser att den inneboende risken är den svåraste eftersom den kräver 
branschkunskap. Vi menar att det kan föreligga ett samband mellan storleken på företagen 
som revisorerna arbetar med och vilken risk de tycker är svårast att bedöma. De två revisorer 
som ansåg att den inneboende risken är mest problematisk, arbetar med små och medelstora 
företag medan de som ansåg att kontrollrisken är svårast att bedöma även arbetar mot större 
företag. Eftersom större företag ofta har mer invecklade internkontrollsystem än små företag, 
tror vi att revisorer som arbetar mot större företag kan uppfatta kontrollrisken som mer 
komplicerad att fastställa än den inneboende risken.      
    

5.4.3 Högriskområden och en standardiserad riskanalys 
Vissa studier visar på att revisorer kan vara konservativa i den mening att de redan har 
identifierat specifika högriskområden, som de sedan klamrar sig fast vid. En undersökning 
visar på att revisorerna redan har skapat sig en uppfattning om vilka riskerna i företagets 
redovisning är, innan de går igenom revisionsbevisen. Vissa studier visar dock på att 
revisorerna har blivit bättre på att anpassa riskanalysen till det enskilda företaget.160  
 
Ett aktuellt område inom riskhantering är således om riskanalysen borde vara mer 
standardiserad. Vissa revisorer menar dock att riskanalysen inte går att standardisera eftersom 
bedömningen bygger på deras erfarenheter och kunskaper. Men som tidigare nämnts är 
revisorerna inte så objektiva i sina bedömningar som de kanske tror, då de ofta identifierar 
samma riskområden i sina revisioner. Enligt Bengtsson och Nilsson innebär en standardiserad 
riskanalys att endast de stora och väsentliga posterna kontrolleras i företaget, vilket innebär att 
de mindre posterna inte kommer att granskas. Detta leder i sin tur till att samma poster 
identifieras i en viss typ av företag eftersom, dessa poster är störst och därmed borde vara 
mest riskfyllda.161  
 
De intervjuade revisorerna menar att de använder sig av en standardiserad riskanalys. Tore 
Teoretiker menar att det finns ett strukturerat sätt att arbeta med risk. Genom att granska 
företagets resultatutveckling, eget kapital och framtida prognoser kan revisorn få en förståelse 
för den risk som är förknippad med företaget. Clas Chef menar att i ett nytt uppdrag söker en 
revisor förståelse för företagets verksamhet. Alla arbetar, som tidigare nämnts, med 
standardiserade riskprogram där poster analyseras var för sig.  
 
                                                 
160 Bengtsson Ulf & Nilsson Jonas ”Skriv mer om hur man hanterar och bedömer risker i revisionsprocessen” s 
52-54 
161 Ibid 
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Revisorerna menar att det blivit lättare att, med åren, identifiera de mest riskfyllda områdena i 
företagets redovisning. Samtidigt anser vi att det kan finnas en risk med att ha en lång 
erfarenhet. Vi tror att en räv inom revisionen riskerar att identifiera samma problemområden 
gång efter annan. Risken med detta är att revisorn förbiser att andra poster, än de han eller hon 
vanligtvis identifierar, kan vara högriskområden.   
 
Revisorerna anser att de, trots användandet av en standardiserad riskmodell, ändå anpassar 
riskanalysen till det enskilda företaget. Eftersom företagen har olika kärnverksamhet, 
organisationsstruktur och internkontrollsystem identifieras olika väsentliga poster i varje 
företag. Det finns således argument som både bekräftar och förkastar Bengtsson och Nilssons 
teori. Vi anser att nackdelen med att endast granska de stora uppskattningsposterna kan vara 
att de små kommer i skymundan. Även om årsredovisningens balansomslutning eller 
årsresultat inte påverkas i särskilt stor utsträckning kommer de enskilda små posterna bli 
missvisande. Sammantaget tror vi att det kan finnas en risk att de små posterna tillsammans 
kan komma att påverka balansomslutningen. Å andra sidan kan inte en revisor kontrollera allt. 
En avvägning av för- och nackdelar med att endast granska de stora posterna måste göras. Vi 
tror att det finns ett sätt att göra de standardiserade riskmodellerna ännu mer specialdesignade 
för det enskilda företaget. Vårt förslag innebär att revisorerna identifierar och granskar de 
stora posterna i företaget, men även gör stickprov för att kontrollera de mindre 
uppskattningsposterna. Det kommer att hjälpa dem att upptäcka om företagsledningen, 
medvetet eller omedvetet, försöker förvanska årsredovisningen.    
 

5.4.4 Sammanfattande tabell för risk 
Här presenteras en tabell som sammanfattar hur väl de svar vi har fått från de intervjuade 
revisorerna överensstämmer med de teoretiska resonemangen.   
 
Teoretiska påståenden 
 
 

Nils Nyanställd Filip 
Försynt       

Clas Chef Tore 
Teoretiker 

Pia Pratglad 

Det finns ett samband 
mellan risk och 
uppskattningar  
 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

Ett riskinriktat 
angreppssätt anammas i 
revisionen 
 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

Revisionsriskmodellen 
används i revisionen 
 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

Vilken av de tre riskerna är 
svårast att bedöma 

Kontrollrisken Den 
inneboende 
risken 

Den 
inneboende 
risken 

Skiljer sig från 
fall till fall 

Kontrollrisken 

Det finns en risk att 
identifiera samma 
högriskområden då 
riskanalysen är  
Standardiserad 
 

Instämmer inte Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte 

Instämmer inte Instämmer inte 

     
Tabell 3: Sammanfattande tabell för risk 

Källa: Egen tabell 
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5.5 Revisionsbevis 
Revisorerna anser att uppskattningsposter är svåra att bedöma och att det är viktigt att samla 
in tillräckligt med revisionsbevis för att kunna göra en bra bedömning. I detta avsnitt 
diskuteras sambandet mellan revisionsbevis och uppskattningar, vilka revisionsbevis som 
passar för olika typer av uppskattningsposter och slutligen presenteras en utvärdering av de 
olika revisionsbevisen.  
 

5.5.1 Revisionsbevis och uppskattningar 
Revisorer ska samla in tillräckligt med revisionsbevis för att kunna avgöra om uppskattningen 
har tagits upp till ett rimligt värde. När det gäller uppskattningar framgår det i RS 540 att det 
är besvärligare att samla in revisionsbevis för dessa än vad det är för andra poster. Detta på 
grund av att bevisvärdet ofta är lägre.162 Revisionsbevisen är viktiga då dessa kan påvisa 
eventuella fel och oegentligheter i redovisningen, så som exempelvis orimliga 
uppskattningar.163 Den vanligaste orsaken till att revisorer inte upptäcker väsentliga 
felaktigheter i klientens redovisning beror ofta på att de förbiser viktiga indikationer i 
revisionsbevisen.164   
 
Alla revisorer anser att det är svårare att hitta bra revisionsbevis för uppskattningsposter än 
vad det är för andra poster i balansräkningen. På frågan om revisorerna ser ett behov av att 
samla in fler revisionsbevis för denna typ av poster svarar de enligt nedanstående citat och 
resonemang.  
 
Pia Pratglad säger: ”En post kan vara förhållandevis liten och då behöver jag inte anstränga 
mig i lika stor utsträckning för att hitta fler revisionsbevis. En uppskattningspost kan både 
vara liten och stor och baserat på detta samlas ett visst antal revisionsbevis in. Revisorn 
behöver således inte samla in mer revisionsbevis bara för att en uppskattningspost 
förekommer i redovisningen.” Pia Pratglad menar att det således är riskanalysen som avgör 
hur många revisionsbevis som ska samlas in. 
 
Filip Försynt håller med Pia pratglad och menar att det inte behövs fler revisionsbevis för att 
bedöma huruvida en uppskattning har tagits upp till ett rimligt värde eller inte. Han anser att 
det behövs flera olika revisionsbevis för alla balansposter, men att det däremot kan vara 
svårare att hitta bra revisionsbevis för uppskattningsposter. Inte heller Tore Teoretiker anser 
att det behövs mer revisionsbevis för att kontrollera uppskattningar. Han menar att när han 
påbörjade sin karriär ville han kontrollera allt. Med åren har han dock fått mer kunskap och 
erfarenhet och lärt sig hur många revisionsbevis han behöver samla in för att kunna göra en 
bra bedömning av en uppskattningspost.  
 
Clas Chef anser däremot, till skillnad från övriga revisorer, att det behövs fler revisionsbevis 
för poster som baseras på uppskattningar. En uppskattning innebär att det inte går att göra 
någon enkel kontroll för att avgöra om den har tagits upp till ett rimligt värde eller inte. Det 
innebär att revisorerna måste använda sig av fler metoder för att få en entydig bild av postens 
karaktär. Nils Nyanställd menar att det inte behövs fler revisionsbevis för 

                                                 
162 Revisionsstandard i Sverige, 2006, RS 540: pkt 8 
163 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 353 
164 Groveman, Howard, How auditors can detect financial statement misstatement s 83 
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uppskattningsposter, men han tror ändå att han omedvetet samlar in fler revisionsbevis, 
eftersom bedömningarna är svårare gällande uppskattningar.  
 
Enligt RS 540 är det besvärligare att samla in revisionsbevis för uppskattningsposter. 
Samtliga instämmer i att det är svårare att samla in revisionsbevis för poster som baseras på 
uppskattningar. Genom våra empiriska data verifierar vi således att det är besvärligare att 
samla in revisionsbevis för uppskattningsposter. Däremot finns det olika åsikter gällande 
mängden revisionsbevis som behöver samlas in för uppskattningsposter. Merparten av 
revisorerna menar dock att de inte samlar in fler revisionsbevis, eftersom det är kvaliteten och 
inte kvantiteten som styr insamlingen. De menar att detta gäller för samtliga balansposter och 
att det inte finns någon skillnad i deras tillvägagångssätt beroende på om posten baseras på en 
uppskattning eller inte.  
 

5.5.2 Olika typer av revisionsbevis 
Det finns olika typer av revisionsbevis och de kan vara av både muntlig och skriftlig karaktär. 
Revisionsbevis är således all den information som revisorer behöver för att dra de slutsatser 
som revisionen baseras på.165 Fysiska undersökningar, efterforskningar, observationer, 
analytiska metoder, dokumentation, bekräftelse och omräkningar samt tester är exempel på 
metoder för att samla in revisionsbevis.166

 
I RS 540 rekommenderas tre olika metoder. Den första metoden innebär att revisorer granskar 
och går igenom företagets åtgärder. Detta betyder att revisorer bedömer data och går igenom 
antaganden som uppskattningen bygger på, granskar beräkningar, jämför tidigare gjorda 
uppskattningar med dess utfall samt går igenom företagets rutiner. Den andra metoden är att 
de jämför företagets uppskattning med en oberoende uppskattning, som antingen utarbetats av 
dem själva eller av någon annan. Den tredje metoden innebär att de granskar händelser som 
skett efter räkenskapsårets slut, men före revisionen avslutas. Dessa kan verifiera 
företagsledningens uppskattningar så att ytterligare revisionsbevis inte behöver hämtas in.167

 
Revisorerna menar att det första de gör när de påbörjar insamlandet av revisionsbevis, är att 
genom trendanalyser skapa sig en bild av företaget. Nils Nyanställd säger: ”Det är sällan 
rimligt att en uppskattningspost har fördubblats på ett år.” Samtliga revisorer menar även att 
en jämförelse mellan tidigare års uppskattningar och deras utfall kan ge viktig information om 
företagets förmåga att göra bra uppskattningar. Detta tyder på att alla revisorer använder sig 
av analytiska metoder i början av revisionen.  
 
För att få ytterligare förståelse för vilka revisionsbevis som revisorerna använder sig av för att 
granska uppskattningarna presenterar vi dessa under, de som revisorerna anser vara de 
vanligaste, uppskattningsposterna. Revisorerna använder inte samma namn på metoderna som 
litteraturen gör. För att öka jämförbarheten och på så sätt förenkla analysen har vi, i början av 
varje stycke, valt att översätta deras metoder till de termer som återfinns i teorierna.  
 

• När det gäller förluster i kundfordringar använder revisorerna sig främst av analytiska 
metoder, bekräftelse och omräkningar. Filip Försynt menar att för att kunna göra en 
bedömning av de osäkra kundfordringarna är det säkraste beviset att göra en 

                                                 
165 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 353 
166 Ibid, s 369 
167 Revisionsstandard i Sverige, 2006, RS 540: pkt 11-23 
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uppföljning för att se hur utfallet blev. Detta kan göras för flera år tillbaka. Han 
analyserar även vilka kundförluster företaget har haft historiskt och vilka kravrutiner 
företaget har. Om företaget har bra kravrutiner och gamla kundfordringar tyder det på 
att dessa inte kommer att bli betalda. Om företaget har dåliga kravrutiner och gamla 
kundfordringar kan revisorn inte vara lika säker på att kunderna har dålig 
betalningsförmåga. Clas Chef menar att de främst kontrollerar företagets beräkningar 
gällande kundfordringar och följer upp dessa efter årsskiftet, för se om de blev betalda 
eller inte. Tore Teoretiker menar att han även gör saldoförfrågningar för att verifiera 
att fakturan verkligen har gått ut till kunden.  

 
• Enligt revisorerna värderas lagret med hjälp av observationer och fysiska 

undersökningar. Tore Teoretiker menar att de nya bestämmelserna i RS har bidragit 
till att det blivit vanligare att delta vid lagerinventeringen än att göra stickprov. Detta 
på grund av att revisorn numera ska delta vid inventeringen om lagret är stort och 
väsentligt. Filip Försynt anser att deltagande vid lagerinventeringen är en bra metod 
som gör att revisorerna kan vara säkra på att lagret tas upp till rätt värde. Pia Pratglad 
håller med om att lagerinventering är en bra metod, eftersom det ger en trovärdig bild 
av hur det faktiskt ser ut i företaget. Det ger även möjlighet att intervjua de personer i 
företaget som är insatta i lagervärderingen. Även de resterande revisorerna menar att 
de använder sig av inventering för att uppskatta värdet på lagret. Men om lagret inte är 
en väsentlig post och de inte har möjlighet att närvara gör de i stället en egen 
stickprovskontroll.  

 
• Förlustrisker i pågående arbeten granskas med hjälp av analytiska metoder, 

observationer samt omräkning och tester. Tore Teoretiker menar att en ökad förståelse 
för branschen gör det enklare att uppskatta förlustrisken. Förståelsen får han genom att 
undersöka vad företaget har gjort tidigare, observera företagets rutiner, eller prata med 
en kollega som har erfarenhet av den aktuella branschen. Clas Chef menar att han går 
igenom offerter och kalkyler för att kunna uttala sig om kommande perioder.  

 
• Periodiseringsposter och avskrivningstider granskas främst med hjälp av analytiska 

metoder samt omräkning och tester. För att kontrollera periodiseringsposter går Clas 
Chef igenom faktureringen efter årsskiftet för att se att periodiseringarna har blivit rätt 
gjorda. Filip Försynt menar att han främst analyserar tidigare utfall för att få en 
uppfattning om vilka periodiseringar företaget har gjort. Om företaget har sålt en 
maskin och gjort stora förluster, tyder det på att de gör för små avskrivningar. 
Avskrivningstider bedöms enligt Clas Chef med hjälp av egen erfarenhet samt 
branschföreträdare och kollegor. Därefter görs en sammantagen bedömning.  

 
Utöver ovanstående metoder nämner de fem revisorerna att de alltid använder intervjuer och 
dokumentation. Att intervjua de anställda samt att gå igenom deras redovisning, utgör 
grunden för all revision. Utifrån våra empiriska data tyder svaren på att dessa två metoder 
används inom samtliga poster revisorn kontrollerar. De övriga metoderna som nämnts 
används sedan för att spetsa kontrollerna och öka tillförlitligheten ytterligare.  
Revisorerna använder flera av de revisionsbevis som nämns i litteraturen. För olika 
uppskattningsposter används olika metoder, men vi kan ändå se att vissa används mer 
frekvent än andra. Vi vill dock inte spekulera i vilka metoder som inte används vid revision 
av uppskattningar. Bara för att den intervjuade revisorn inte har nämnt någon metod betyder 
det inte att den metoden inte används. Däremot kan vi, utifrån vår empiriska studie, dra 
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slutsatser vilka metoder som de främst verkar använda. Analytiska metoder, observationer 
samt omräkning och tester förekommer vid nästan alla typer av uppskattningsposter.  
 
Vi anser att revisorernas tillvägagångssätt vid revision av uppskattningar överensstämmer 
relativt väl med rekommendationerna i RS 540. Alla anser sig använda den första metoden då 
de går igenom företagets åtgärder vid uppskattningar. Däremot verkar metod två inte vara lika 
vanlig. Baserat på våra empiriska data verkar det som att de hellre kontrollerar och går 
igenom företagets beräkningar, än att utarbeta egna. Filip Försynt menar att de sällan 
använder sig av specialist för att kunna bedöma uppskattningsposter. Den tredje metoden 
innebär att de granskar händelser som skett efter räkenskapsårets slut, men före revisionen 
avslutas. Revisorerna menar att detta är det mest tillförlitliga revisionsbeviset. Genom dessa 
händelser får de se hur utfallet blev av de gjorda uppskattningarna. Dessa händelser kan 
bekräfta huruvida uppskattningarna var riktiga eller inte. 
 

5.5.3 Utvärdering av revisionsbevis 
Revisorerna menar att det bästa revisionsbeviset är, som tidigare nämnts, om utfallet av 
uppskattningen visar sig innan revisionen avslutats. Det är dock inte alltid detta inträffar. Filip 
Försynt och Pia Pratglad tycker att det är svårt att avgöra vilket revisionsbevis som är näst 
bäst. De menar att beroende på vilken post som granskas kan de olika revisionsbevisen bidra 
med mer eller mindre betydelsefull information. Tore Teoretiker anser att en kombination av 
kvantitativa och kvalitativa revisionsbevis leder till sanningsenliga värden på 
uppskattningsposterna. Samtliga menar dock att om företaget har bra internkontroll, blir 
risken för felaktigheter lägre och de behöver inte detaljgranska posterna i lika stor 
utsträckning. Detta eftersom att ett bra internkontrollsystem medför att värdet på vissa poster 
fångas upp av systemet. Nils Nyanställd menar att det ibland kan räcka med att använda 
intervjuer som revisionsbevis om internkontrollen är bra.   
 
Intervjuer är, enligt revisorerna, en vanlig insamlingsmetod för revisionsbevis. I ”Auditing 
and assurance services” menar författarna att intervjuer bidrar med viktig information, men 
dock inte bör användas som enskilt revisionsbevis eftersom de är subjektiva168. Whittington 
menar i sin artikel ”For the practicing auditor” att revisorer generellt sett har för dålig 
kunskap i hur intervjuer ska genomföras och att en ökad kunskap inom området skulle kunna 
göra den här typen av revisionsbevis mer tillförlitliga.169 Filip Försynt bekräftar den 
förstnämnda teorin och anser att det finns nackdelar med att använda sig av intervjuer som 
ensamt revisionsbevis. Intervjuer är subjektiva och måste kompletteras med fler revisionsbevis 
för att verifiera det intervjupersonen säger. Även Clas Chef, Tore Teoretiker och Pia Pratglad 
är kritiska mot intervjuer, då dessa lätt blir färgade av den person som intervjuas. Clas Chef 
påpekar dock de fördelar som finns med att använda sig av intervjuer. Han anser att de bidrar 
med viktig information och en ökad förståelse för hur företaget har tänkt när de har gjort sina 
uppskattningar. Filip Försynt fyller ut Clas Chefs resonemang och menar att intervjuerna 
bidrar till att revisorerna får en känsla för hur väl företaget eller handläggaren känner till 
posten och de beräkningar som har gjorts. De understryker att intervjuer bör kompletteras 
med ett eller flera andra revisionsbevis. Revisorernas åsikter är således helt i linje med de 
teoretiska resonemangen. Vi tror att intervjuer kan öka tillförlitligheten som revisionsbevis 
om de har kunskaper i intervjuandets ädla konst. Clas Chef bekräftar detta och säger att: ”Jag 

                                                 
168 William F Messier Jr, Auditing and assurance services:  a systematic approach, s 151 
169 Thomas Craig R, For the practicing auditor, s 121-126 
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tror att kunskaper i hur man tar kunden påverkar den information jag får. Ibland kan jag fråga 
och få ett visst svar och sen kan min assistent fråga och få ett helt annat svar.”   
 
Analytiska metoder har enligt teorin förhållandevis låg trovärdighet, men är ändå ett viktigt 
revisionsbevis.170 O’Donell visar i sin artikel svårigheterna med den här typen av 
revisionsbevis. Revisorer som saknar erfarenhet har exempelvis svårare att hitta eventuella fel 
i redovisningen.171 Nils Nyanställd är själv ung, men menar att erfarenhet är viktigt för att 
kunna skapa sig en trovärdig ”första-bild” av företaget. Detta sker ofta genom analytiska 
metoder i form av trendanalyser. Han menar dock att denna ”första-bild” kan visa sig vara 
helt fel när de börjar samla in fler revisionsbevis. Det är därför viktigt att använda sig av olika 
revisionsbevis för att komma så nära sanningen som möjligt. Nils Nyanställd bekräftar 
således teorin. Tore Teoretiker och Pia Pratglad anser att analytiska metoder är ett tillförlitligt 
revisionsbevis. Även fast teorin inte säger att analytiska metoder är tillförlitligt, tror vi att det 
finns många olika analytiska metoder med olika grad av tillförlitlighet.    
 
Omräkning och tester har enligt teorin hög tillförlitlighet.172 Detta är även något som alla 
revisorer anser. Tore Teoretiker säger att: ”En siffermässig bedömning är bättre än att 
intervjua en person i företaget.” Vi håller med Tore Teoretiker och anser att alla 
revisionsbevis som finns svart på vitt borde vara mer trovärdiga eftersom de är objektiva i en 
större utsträckning. Däremot tror vi att det är viktigt att komplettera mjuka och hårda 
revisionsbevis för att komma så nära sanningen som möjligt.  
 
Fysiska undersökningar är ofta ett tillförlitligt revisionsbevis.173 Groveman menar dock att det 
finns problem med den här typen av revisionsbevis. Om stickproven är för små och om 
revisorerna i förväg har nämnt var och när de ska göra sina kontroller kan det skapa ett 
utrymme för företagsledningen att manipulera lagervärdet. För att råda bot på detta kan 
revisorerna exempelvis dyka upp oannonserat.174 Pia Pratglad och Clas Chef medger att de 
inte dyker upp oannonserat för att göra stickprov. De anser att detta behov inte finns i små 
företag, men att det kanske gör det i större företag. Vi tror att de flesta företag är ärliga och 
inte medvetet skulle försöka manipulera revisorerna. Samtidigt ställer vi oss kritiska till att de 
i förväg säger när de ska komma dit och granska lagret. Vi tror att många företag förbereder 
sig för revisorernas besök genom att städa och plocka undan, för att framställa lagret i sin 
bästa dager. Sedan finns det alltid vissa som är oärliga och kanske till och med flyttar runt sitt 
lager, om de har flera lagerlokaler, för att det ska se ut som om lagret är större än vad det 
egentligen är. Därför anser vi att oannonserade besök ger mer verklighetsanknutna 
lagervärden.    
 
Extern bekräftelse har hög trovärdighet, då beviset kommer från en extern oberoende part. 
Metoden är ofta skriftlig och går alltid genom revisorn.175 I dagens läge är 
bekräftelseprocessen i hög grad manuell, vilket gör metoden dyr och tidsödande. Det är 

                                                 
170 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 374-379 
171 O’Donnell Ed, Evidence of an association between error-specific experience and auditor performance during 
analytical procedures, s 179-195
172 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 374 
173 Ibid, s 253 
174 Groveman Howard, How auditors can detect financial statement misstatement, s 83f 
175 Hayes Rick, Dassen Roger, Schilder Arnold & Wallage Philip, Principles of auditing: an introduction to 
international standards on auditing, s 28-31 
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dessutom svårt att avgöra om den tredje parten gör en bra bedömning.176 Tore Teoretiker och 
Filip Försynt bekräftar en del av teorin och menar att externa bevis är bättre än interna, 
eftersom en tredje part hjälper till att bekräfta värdet på posten. Vi tror att risken att den tredje 
parten inte gör en objektiv och kompetent bedömning är liten. Enligt revisorerna används 
externa bevis mestadels för bekräftelse av att exempelvis fakturan har gått ut till kunden. Det 
finns då ingen anledning för kunden, det vill säga den tredje parten, att ljuga. 
 
Observation har som fördel att den ger en inblick i verksamheten. Observation är dock sällan 
tillräckligt som ensamt revisionsbevis.177 Revisorerna anser att observationer blivit vanligare i 
och med införandet av RS 540. De är positivt inställda till denna metod då detta gav dem 
möjlighet att vara delaktiga under lagerinventeringen utan att själv genomföra den. 
Revisorerna påpekar dock att det är omöjligt att delta vid alla lagerinventeringar och därför 
används ofta stickprov. 
 
Dokumentation innebär att revisorer undersöker klientens redovisning och annat 
bevismaterial som de samlat in. Det är viktigt att revisorer är uppmärksamma på bevisens 
reliabilitet, samt i vilket syfte dokumentationen samlats in.178 Dokumentation var det ingen av 
de intervjuade som uttryckte någon specifik åsikt om. Baserat på den insamlade 
datamaterialet tror vi att dokumentation är något som förekommer i alla revisioner, eftersom 
revisorerna alltid granskar företagets redovisning och andra dokument. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176 Aldhizer George R & Cashell James D, Automating the Confirmation Process, s 28-32  
177 William F Messier Jr, Auditing and assurance services:  a systematic approach, 151f 
178 Ibid, s 148ff 
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5.5.4 Sammanfattande tabell för revisionsbevis 
Här presenteras en tabell som sammanfattar hur väl de svar vi har fått från de intervjuade 
revisorerna överensstämmer med de teoretiska resonemangen.   
 
Teoretiska påståenden Nils Nyanställd Filip 

Försynt      
Clas Chef Tore Teoretiker Pia Pratglad 

Det är svårare att hitta 
bra revisionsbevis för 
uppskattningsposter 
 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

Det behövs fler 
revisionsbevis för 
uppskattningsposter 

Instämmer 
delvis, då han 
omedvetet 
samlar in fler 
revisionsbevis 

Instämmer 
inte 

Instämmer  Instämmer inte Instämmer inte 

Att dyka upp 
oannonserat på fysiska 
undersökningar leder till 
bättre uppskattningar 
 

Ingen åsikt Ingen åsikt Instämmer 
inte, det finns 
inget behov i 
små företag 

Ingen åsikt Instämmer 
inte, det finns 
inget behov i 
små företag 

Omräkning och tester har 
hög tillförlitlighet 
 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  

Intervjuer är subjektiva 
och bör ej användas som 
ensamt revisionsbevis 
 

Ingen åsikt Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

Analytiska metoder har 
låg trovärdighet 
 

Instämmer Ingen åsikt Ingen åsikt Instämmer inte Instämmer inte 

Externa revisionsbevis 
har hög trovärdighet 
 

Ingen åsikt Instämmer Ingen åsikt Instämmer Ingen åsikt 

Tillvägagångssättet 
överensstämmer med 
rekommendationerna i 
RS 540 
 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

 
Tabell 4: Sammanfattande tabell för revisionsbevis 

Källa: Egen tabell 

5.6 Objektivitet 
Objektivitet ingår i revisionens syfte och är något som väcker känslor hos alla revisorer. 
Nedan diskuteras vikten av att anamma ett objektivt förhållningssätt samt om det finns 
personliga egenskaper eller förhandlingsegenskaper som underlättar en objektiv bedömning. 
  

5.6.1 Objektivt förhållningssätt 
I revisionens syfte nämns ordet objektvitet och teorierna är eniga om att objektivitet är en 
viktig faktor för att revisorer ska upptäcka felaktigheter i företagets redovisning. Objektivitet 
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är ett diffust begrepp inom revision och begreppet inbegriper flera olika aspekter. En objektiv 
revision är fri från förutfattade meningar och personliga värderingar.179  
 
För att nå maximal objektivitet krävs självständighet, expertis och integritet. Självständighet 
innebär att inte påverkas av eventuella påtryckningar från klienten och att vara medveten om 
andra faktorer som kan bidra till subjektiva bedömningar i revisionen.180 Ett alltför stort fokus 
på självständighet kan dock innebära att revisorer endast kommer att fokusera på att behålla 
sina goda relationer med kunden. Detta kan i sin tur leda till att de accepterar kreativ 
redovisning.181 Expertis i form av kunskaper, färdigheter och erfarenheter är en betydelsefull 
del för att göra kritiska bedömningar i revisionen. Hög integritet minskar risken att 
revisorerna accepterar oärliga och manipulativa beteenden. Sammantaget utgör objektivitetens 
tre hörnstenar en god grund för en tillförlitlig revision.182  
 
Nils Nyanställd tänker mycket på objektivitet. Han menar att det inte alltid är enkelt att vara 
objektiv och att det är lätt att färgas av den bransch man jobbar i. Vissa branscher har ett rykte 
om sig att inte vara helt rumsrena och han menar att han i dessa fall väljer att ta en mindre risk 
genom att granska mer. Även Filip Försynt menar att det är svårt att vara objektiv. Han 
berättar att de använder sig av en analysmodell och att de inför varje uppdrag kontrollerar att 
revisorn inte är partisk på något vis. Filip Försynt menar att de inte får revidera bolag där de 
äger aktier eller åta sig styrelseuppdrag i olika organisationer. Clas Chef upplever sig i 
dagsläget inte ha några problem med att förhålla sig objektiv. När han började arbeta som 
revisor tror han att han i vissa fall hade förutfattade meningar om vissa företag och personer. 
Clas Chef säger att: ”Ett företag med ett propert yttre kan vara en varg i fårakläder och ett 
företag som på ytan verkar struligt kan vara väldigt skötsamt.” Han nämner även att företag 
med en strulig bakgrund ska ha en högre granskningsinsats än andra. Detta beror dock inte på 
förutfattade meningar om företaget utan är något revisorer måste ta hänsyn till i 
revisionsplaneringen. Tore Teoretiker ser ordet objektivitet som ett förhållningssätt i arbetet 
och även han anser att det är viktigt att sträva efter objektivitet. Men även självständighet och 
opartiskhet är oerhört viktigt menar han. Han nämner en analysmodell de använder sig av.  I 
modellen nämns bland annat de olika hot en revisor kan utsättas för i form av skrämsel och 
påtryckningar. Han menar att det är viktigt att det finns en tanke i bakhuvudet att resultatet av 
en revisors arbete kommer att landa i en årsredovisning och att bristande objektivitet kan få 
stora konsekvenser. Pia Pratglad menar att: ”Det är en balansgång att ha en god relation med 
kunden och samtidigt inte vara en i gänget på företaget.” Hon betonar vikten av en 
kontinuerlig dialog mellan revisor och klient, men menar samtidigt att det inte får resultera i 
en kompisrelation.  
 
På frågan om de hade någon erfarenhet av bristande objektivitet gick åsikterna isär. Nils 
Nyanställd menar att det kan ha funnits tillfällen då han inte varit objektiv men att det är svårt 
att veta i efterhand. Han menar även att det funnits tillfällen då revisorer haft för hög tilltro till 
vissa företag och att det kan leda till att kontrollerna blir otillräckliga. Men i dessa fall har 
uppmärksamheten skärpts nästkommande år för att inte felet ska upprepas. Även Tore 
Teoretiker och Pia Pratglad är eniga om att revisorer inte alltid är tillräckligt objektiva i sina 

                                                 
179 Wojdak Joseph F, Levels of objectivity in the accounting process, s 88f 
180 Taylor Mark H, DeZoort F Todd, Munn Edward & Thomas Martha Wetterhall, A proposed framework 
emphasizing auditor reliability over auditor independence, s 257-262 
181 Ryan Stephen G, Herz Robert H, Iannaconi Teresa E, Maines Laureen A, Palepu Krishna, Schrand Catherine M, 
Skinner Douglas J & Vincent, Linda. SEC auditor independence requirements, s 374 
182 Taylor Mark H, DeZoort F Todd, Munn Edward & Thomas Martha Wetterhall, A proposed framework 
emphasizing auditor reliability over auditor independence, s 257-262 
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bedömningar. De har svårt att uttala sig i vilken utsträckning, men Pia Pratglad menar att det 
kan vara en svår gränsdragning i de fall kunden och revisorn, genom ett långt samarbete, har 
fått en alltför nära relation. Hon ser både för- och nackdelar med att jobba åt samma kund 
under en längre tid. En revisor som jobbat inom samma bransch en längre tid skaffar sig 
ovärderlig branschkunskap, något som är viktigt för att kunna göra tillförlitliga 
uppskattningar. Men ett alltför nära samarbete under en lång tid kan också leda till bristande 
objektivitet. Clas Chef däremot är skeptisk till att eventuella fel i revision av uppskattningar 
skulle bero på bristande objektivitet och tror att de fel som uppkommer beror på andra 
faktorer. 
 
Vi märker att det finns en medvetenhet hos revisorerna om vikten av objektivitet. När vi 
ställde frågan om hur de jobbar med objektivitet i företaget och hur de gör för att förhålla sig 
så objektiva som möjligt, ville alla att vi skulle tydliggöra vad vi menade med begreppet 
objektivitet. Detta visar på att det inte finns någon enkel eller enhetlig definition av begreppet. 
De fem revisorerna nämner olika aspekter som är viktiga för att nå maximal objektivitet. Både 
Filip Försynt och Tore Teoretiker nämner den analysmodell de jobbar med för att förhålla sig 
så objektiva som möjligt i sina bedömningar och han är den enda av de fem som nämner ordet 
självständighet som en av hörnpelarna för att förhålla sig objektiv. Självständighet innebär 
bland annat att vara medveten om de faktorer som kan bidra till subjektiva bedömningar i 
revisionen. Enligt teorin kan att alltför stort fokus på självständighet innebära att huvudmålet 
med revisionen är att bibehålla en god relation med kunden. Vi tror att Tore Teoretiker kan 
riskera att bli förd bakom ljuset om han lägger alltför stort fokus på att vårda sina 
kundrelationer. Vi påstår inte att detta är fallet men vi tror att det kan vara bra att vara 
medveten om denna faktor. Nu tror vi inte att Tore Teoretiker är den enda av de fem 
intervjuade som anser att självständighet är viktigt. Anledningen till att de övriga nämner 
begreppet självständighet kan vara att det ses som alltför självklart för revisorerna. Samtliga 
revisorer nämner samtidigt hur betydelsefull erfarenheten är för att göra kritiska och objektiva 
bedömningar av uppskattningar i redovisningen. Erfarenheten är något vi analyserar i 
nästföljande avsnitt.  
 

5.6.2 Personliga egenskaper och erfarenheter 
Föreligger ett samband mellan rättvisande uppskattningar och personliga egenskaper? Karen 
V. Pincus visar i sin studie på ett signifikant samband mellan revisorers beteende och 
uppskattningar. Variablerna som påverkar tillförlitligheten i uppskattningarna är; förmågan att 
kunna särskilja och tillgodogöra sig relevant information inom ett komplext område, 
förmågan att gå in på djupet och identifiera de små detaljerna i ett komplext sammanhang 
samt förmågan att uppfatta och förstå svårtolkade situationer.183

 
Revisorernas åsikter om i vilken utsträckning personliga egenskaper påverkar deras beslut går 
isär. Nils Nyanställd, Filip Försynt och Tore Teoretiker menar att personliga egenskaper inte 
påverkar de beslut som tas gällande uppskattningar i någon större utsträckning. Clas Chef 
menar däremot att personliga egenskaper har stor betydelse och att dessa påverkar en 
människa i alla situationer. Det är viktigt att vara medveten om detta för att kunna väga upp 
eventuella brister. Han menar även att smidighet och att ta kunden är viktiga egenskaper en 
revisor bör ha. Även Pia Pratglad tror att de personliga egenskaperna är av betydelse, 
framförallt i mötet med kunden. En bra dialog är viktig och kan göra det enklare att få kunden 
att ändra uppfattning i en viss fråga, exempelvis gällande en gjord uppskattning.  

                                                 
183 Pincus Karen V, Auditor individual differences and fairness of presentation judgments, s 151-154 
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Diversiteten i svaren på frågan om de personliga egenskapernas vikt för en tillförlitlig 
revision tror vi kan ha många förklaringar. För det första hade ingen av de fem revisorerna 
ägnat frågan någon särskild tanke. De såg alla ut som frågetecken när vi ställde frågan och 
svaren blev tvekande. Förutom detta rymmer frågan ett stort tolkningsutrymme, som öppnar 
upp möjligheten för vitt skiljda svar. Att Nils Nyanställd och Filip Försynt ansåg att de 
personliga egenskaperna inte påverkade deras beslut i någon större utsträckning tror vi beror 
på att dessa två intervjuer var våra första. När de svarade nej nöjde vi oss med det och ställde 
inga följdfrågor. Under de följande intervjuerna gav vi våra intervjupersoner en längre 
betänketid när denna fråga dök upp, speciellt i de fall vi märkte att det fanns en osäkerhet i 
deras svar. Om även Nils Nyanställd och Filip Försynt fått en längre betänketid kan utfallet ha 
blivit annorlunda. Clas Chef och Pia Pratglad menar att de personliga egenskaperna har 
betydelse och nämner bland annat förmågan att ta kunden. Ingen av revisorerna berör dock de 
faktorer som Karen V. Pincus visar på i sin studie. Detta betyder dock inte att vi förkastar 
hennes teorier. Vi tror att denna fråga är svår att få ett teoretiskt svar på och Karen V. Pincus 
studie bygger även på ett experiment och inte på intervjuer.  
 
Förutom individuella egenskapers påverkan på revisionen har andra studier visat på att det 
föreligger ett signifikant samband mellan erfarenheter och förmågan att göra en tillförlitlig 
revision.  I artikeln ”Auditor individual differences and fairness of presentation judgments,” 
visar författaren på att revisorer som saknar erfarenhet har svårare att hitta eventuella fel i 
redovisningen.184  
 
Revisorerna nämner att de ser erfarenhet som en betydelsefull faktor för att göra en tillförlitlig 
revision. Nils Nyanställd och Clas Chef menar att erfarenheter ger revisorerna viktiga 
branschegenskaper och gör det enklare att göra rimlighetsbedömningar. Tore Teoretiker 
menar att de antal år en revisor har inom yrket kan komma att påverka bedömningen och att 
tryggheten ökar med erfarenheten. Filip Försynt menar även att det skulle vara bra om 
revisorer med lång erfarenhet inom yrket kan sprida sin kunskap till andra revisorer. Han 
anser att detta kan vara svårt i praktiken, eftersom revisorer ofta har mycket att göra och ont 
om tid.  
 
Baserat på revisorernas svar drar vi slutsatsen att erfarenhet är av stor vikt inom 
revisionsyrket, eftersom erfarenhet gör det lättare att få förståelse för företagens verksamhet 
och deras redovisning. Genom att sprida kunskapen får de möjlighet att lära sig av andras 
misstag. Vi anser därför att Filip Försynts uttalande om spridning av kunskap är av stor vikt. 
Expertis eller erfarenhet är även en av de tre hörnstenarna som nämndes i föregående avsnitt.  
  

5.6.3 Förhandlingsstrategier och förhandlingstyper 
En annan viktig del i revisionen som kan ha inflytande på objektiviteten är revisorers 
förhandlingsegenskaper. Uppskattningar i redovisningen leder ofta till förhandlingar mellan 
klient och revisor. Detta på grund av att det sällan finns konkreta revisionsbevis huruvida en 
uppskattning är rätt eller fel. Utfallet av förhandlingar har stor betydelse för både revisor, 
klient och företagets intressenter. Att både fullfölja sina förpliktelser som revisor och 
samtidigt vårda relationen med kunden kräver bra förhandlingsegenskaper.185 Trotman, 
Wright och Wright nämner två olika förhandlingsstrategier och tre olika förhandlingstyper. 
De två förhandlingsstrategierna är; ”vinna-vinna-strategin” och ”vinna-förlora-strategin”. 
                                                 
184 O’Donnell Ed, Evidence of an association between error-specific experience and auditor performance during 
analytical procedures, s 179-195
185 Trotman Ken T, Auditor negotiations: an examination of the efficacy of intervention methods, s 349f
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Medan den förstnämnda strategin kännetecknas av maktkamp och ofta leder till att konflikter 
eskalerar präglas ”vinna-vinna-strategin” av ett öppet klimat och kommunikation. De tre 
förhandlingstyperna brukar benämnas; rollspelande revisor, passiv revisor och praktisk 
revisor. Den rollspelande revisorn sätter sig in i klientens syn på problemet och intar en aktiv 
roll i diskussionen. En revisor som karaktäriseras av denna förhandlingstyp har störst 
inflytande på kunden samtidigt som den fortsatta relationen är god.186

 
Det finns tillfällen då revisorn och kunden har olika åsikter. Samtliga revisorer har erfarenhet 
av att det har uppstått oenigheter och konflikter i relationen med kunden. Nils Nyanställd 
menar att i relationen till klienten, är en av grundpelarna kommunikation. Det är viktigt att 
kunna föra en diskussion. Trots att han ofta hittar saker att anmärka på i små företag anser han 
sällan att det brukar bli några större problem, eftersom de ofta lyssnar på revisorn. Clas Chef 
menar att det är sällsynt med några större tvister i små företag och att de ofta själva inser sina 
fel. Filip Försynt menar att i de fall det inte finns tillräckliga revisionsbevis är en dialog viktig 
i syfte att nå en gemensam åsikt. Det finns tillfällen då det inte går att få sin vilja igenom till 
hundra procent och ibland är en kompromiss nödvändig. Men han menar samtidigt att om 
posten är väsentlig och skillnaden mellan revisorns och kundens åsikt är alltför stor, kan det 
leda till att revisorer måste skriva en avvikande revisionsberättelse. Clas Chef, Tore 
Teoretiker och Pia Pratglad anser att varje enskilt fall är specifikt och att det är svårt att säga 
vem som är den vinnande parten. Tore Teoretiker menar att kunden i vissa fall har en mycket 
god branschkännedom och att han då litar på kundens omdöme. Han menar samtidigt att det 
inte får bli en balansgång mellan att ge med sig och att förlora kunden. Då är det bättre att 
kunden byter revisionsbyrå. 
 
I denna fråga är revisorerna eniga om att en öppen dialog är den viktigaste faktorn för ett gott 
samarbete mellan revisor och kund. Nils Nyanställd och Clas Chef menar att det är sällsynt att 
tvisterna blir alltför stora, eftersom problemen normalt inte brukar vara alltför svårlösta. Vi 
anser att detta tyder på att det inte finns någon uttalad maktkamp mellan revisor och klient. 
Ingen av de fem intervjuade revisorerna ser det som ett självändamål att vinna diskussionen 
och trots att de ibland anser att det är nödvändigt att sätta ned foten är ändå kompromisser 
nödvändiga. I vissa fall kan det till och med vara så att kunden har väldigt god 
branscherfarenhet och vet mer än revisorn. I sådana lägen måste revisorn kunna lita på 
kundens omdöme. Utifrån revisorernas uttalanden anser vi således att samtliga revisorer 
strävar efter en ”vinna-vinna-strategi”, även om varje förhandlingssituation är unik. Pia 
Pratglad betonar att en ”vinna-vinna-situation” inte nödvändigtvis innebär att kunden blir 
nöjd. Hon menar att en alltför hjälpande hand i vissa fall kan stjälpa kunden. Då samtliga 
revisorer verkar inta en aktiv roll i diskussionen och anser att kundens åsikt har stor betydelse, 
tycker vi att detta indikerar att de är rollspelande revisorer.  

                                                 
186 Trotman Ken T, Auditor negotiations: an examination of the efficacy of intervention methods, s 351-354
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5.6.4 Sammanfattande tabell för objektivitet 
Här presenteras en tabell som sammanfattar hur väl de svar vi har fått från de intervjuade 
revisorerna överensstämmer med de teoretiska resonemangen.   
 
Teoretiska 
påståenden 
 

Nils Nyanställd Filip 
Försynt       

Clas Chef Tore Teoretiker Pia Pratglad 

Objektivitet är viktigt 
 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

Det är svårt att 
förhålla sig objektiv 
 

Instämmer Instämmer Instämmer inte, 
menar att det 
idag inte är 
något problem 
men att det var 
svårare under 
de första åren i 
yrket 

Instämmer delvis, 
menar att det är 
viktigt att tänka 
på att ens arbete 
hamnar i en 
årsredovisning 

Instämmer 
delvis, då 
objektivitet är 
en balansgång 

Erfarenhet gör det 
enklare att göra 
objektiv och hitta fel i 
uppskattningarna 
 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

Specifika egenskaper 
gör det enklare att 
vara objektiv 

Instämmer inte Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis, att 
kunna ”ta 
kunden” är 
viktigt 

Instämmer inte Instämmer 
delvis, att 
kunna ” ta 
kunden” är 
viktigt 

En ”vinna-vinna-
strategi” är att föredra 
vid förhandlingar 
 

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 

Tabell 5: Sammanfattande tabell för objektivitet 
Källa: Egen tabell 
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6. Slutsats och vårt bidrag  
Detta kapitel syftar till att sammanställa vår undersökning i form av en slutdiskussion. Vi 
presenterar de slutsatser vi har kommit fram till utifrån vårt teoretiska material samt våra 
empiriska data. Vi börjar kapitlet med att återknyta till vår problemformulering och avslutar 
med ett stycke vi har gett namnet; vårt bidrag. 
 

Slutsats och vårt 
bidrag 

Inledning Teoretisk 
Metod 

Teori Praktisk 
Metod 

Analys Sanningskriterier

6.1 Slutsats 
6.2 Vårt bidrag  

6.1 Slutsats 
Vårt val av problem möttes antingen av höjda ögonbryn eller av en viss osäkerhet hos de 
intervjuade revisorerna. De verkade både förbryllade och nyfikna över vårt val av ämne. 
Genom fem intervjuer med auktoriserade eller godkända revisorer har vi utvecklat vår 
förståelse för vårt problem: Hur kontrollerar revisorer företagsledningens uppskattningar i 
bokföringen i små och medelstora företag? 
 
Utifrån våra insamlade data drar vi slutsatsen att de fem revisorerna finner den nya 
revisionsstandarden, RS 540, fullständig, begriplig och konkret trots att den är kortfattad. 
Revisorerna menar att tillsammans med andra standarder behövs ingen ytterligare vägledning 
av RS 540. Trots detta anser alla revisorer att revision av uppskattningar är ett problematiskt 
område där det finns utrymme för subjektiva bedömningar. Uppskattningar är även ett svårt 
område för företagen. Flera av revisorerna menar nämligen att svårigheterna med att göra 
uppskattningar inte bara ligger hos revisorerna utan även hos företagen. 
Redovisningsstandarderna är svårbegripliga och inte applicerbara på små företag, där 
ekonomisk kompetens ofta saknas. Ett förslag för att öka trovärdigheten i uppskattningarna är 
att ytterligare en person, förutom handläggaren, kontrollerar de gjorda uppskattningarna. 
Eftersom uppskattningar är ett så pass problematiskt område, för både företaget och 
revisorerna, är det av stor vikt att revisorerna är väl insatta i revisionsstandarden och vet hur 
de ska granska uppskattningar i redovisningen, för att på så sätt göra en tillförlitlig revision.    
 
Samtliga revisorer har fått en generell utbildning i RS, men ingen har fått en specifik 
utbildning i RS 540. Vi anser att revisorerna borde ha fått en sådan utbildning. Vi är medvetna 
om att de nya revisionsstandarderna är många och att utbildningen både begränsas av tid och 
pengar. Revision av uppskattningar utgör dock en central del för många balansposter och är 
anpassad efter den standard som behandlar riskbedömning. Enligt revisorerna utgör 
riskbedömning och riskanalys grunden för hela revisionen. Sammantaget motiverar dessa två 
aspekter att RS 540, kortheten till trots, borde ha fått större uppmärksamhet än vad som var 
fallet.       
 
Vi vill här ”knyta ihop påsen” för hur revisorerna går till väga när de granskar uppskattningar. 
Internkontrollen påverkar riskbedömningen, som i sin tur påverkar revisionsbevisen. En dålig 
internkontroll medför att kontrollrisken i riskanalysen blir högre, eftersom felen inte fångas 
upp av systemet. Detta påverkar den sammanvägda risken. I de fall den sammanvägda risken 
är hög, måste revisorn samla in fler revisionsbevis för att väga upp de brister som finns. Vilka 
revisionsbevis som revisorn samlar in beror på vilken post som ska uppskattas och hur risken 
bedömts i denna post. Vid revision av uppskattningar använder sig revisorerna, nästintill alltid 
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och oavsett post, av intervjuer och dokumentation. Om internkontrollen har brister räcker det 
sällan med dessa två metoder. För att öka tillförlitligheten i uppskattningarna måste 
revisorerna krydda revisionen med andra revisionsbevis. Revisorerna anser inte att det behövs 
fler revisionsbevis för just uppskattningsposter, men att det däremot kan vara svårare att hitta 
bra revisionsbevis. Vi tror att revisorerna kan skapa sig en helhetsbild av den gjorda 
uppskattningen genom att använda sig av revisionsbevis av olika karaktär. Vår konklusion är 
att en optimal granskning består av både mjuka och hårda revisionsbevis 
 
Internkontroll, risk och revisionsbevis har således ett nära samband. Om det finns brister i 
någon av delarna kommer det lättare att uppstå fel i uppskattningarna, alternativt att felen inte 
upptäcks.  
 
Utifrån våra empiriska data kan vi inte dra några slutsatser huruvida revisorerna är objektiva i 
sina bedömningar, eller om det finns specifika egenskaper som underlättar en objektiv 
bedömning. Däremot är det intressant att höra vad de har för tankar och åsikter om 
objektivitet, samt vilken vikt de lägger i ordet. Objektiviteten genomsyrar alla beslut som tas i 
revisionen. För uppskattningar är det ännu viktigare att revisorn anammar ett objektivt 
förhållningssätt, då uppskattningar har en inneboende subjektivitet och saknar enhetliga svar 
på vad som är rätt och fel. Vår slutsats är att samtliga revisorer anser att objektivitet alltid 
finns i bakhuvudet. Däremot medger revisorerna att det inte är lätt att förhålla sig objektiv och 
att det funnits tillfällen då det funnits tveksamheter i om deras bedömningar har varit 
tillräckligt objektiva.  
 
Revisorerna är helt eniga om att erfarenhet gör det enklare att identifiera problemområden och 
göra uppskattningar i revisionen. Med hjälp av teorierna vill vi höja en varningsflagg för att 
helt och hållet förlita sig på sin erfarenhet. Då samtliga revisorer använder sig av en 
standardiserad riskmodell ökar risken att samma poster identifieras år efter år. Dessutom finns 
en risk att endast de stora posterna identifieras i företagen. Vårt förslag för att minska denna 
risk innebär att revisorerna identifierar och granskar de stora posterna i företaget, men även 
gör stickprov för att kontrollera de mindre uppskattningsposterna. Vi tror att detta bör hjälpa 
dem att upptäcka felaktigheter i årsredovisningen.    
 
I RS 540 finns inga tydliga riktlinjer för hur revisorerna ska gå tillväga om det inte går att 
göra en rimlig uppskattning. Vissa anser att det i vissa fall inte går att göra en rimlig 
uppskattning, medan andra anser att revisorer alltid bör göra en uppskattning. Om revisorerna 
upptäcker att en uppskattning är felaktig tar de en diskussion med företagsledningen. I dessa 
fall finns en risk att en konflikt uppstår. Vad gör revisorerna då? Trots att revisorerna menar 
att det sällan blir några större konflikter i små företag, då dessa ofta förlitar sig på 
revisorernas kunskap, kan det ändå råda oenigheter. I dessa fall menar revisorerna att det 
viktigaste är att ha en öppen dialog med kunden. Kunden kan ibland ha en större 
branschkunskap än revisorn och kan därför göra mer tillförlitliga uppskattningar. Vi anser 
dock att revisorerna måste kunna sätta ned foten för att minimera risken för kreativ 
redovisning. Vår slutsats är att revisorerna föredrar en ”vinna-vinna-situation”, där 
kommunikation står i fokus och pekpinnar inte existerar. Då uppskattningar karaktäriseras av 
en inneboende subjektivitet är denna situation att föredra, eftersom både kunden och revisorn 
i längden vinner på detta.  
 
Bristande kompetens, dåliga underlag och brister i internkontrollen nämns som anledningar 
till att det uppstår fel i uppskattningarna. På grund av detta tror vi att små företag är särskilt 
utsatta. Både vårt teoretiska material och våra empiriska data bekräftar att små företag ofta har 
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brister i internkontrollen och ofta saknar nämnvärd ekonomisk utbildning. De teorier som 
behandlar uppskattningar i redovisningen har ett fokus på stora företag. Vår konklusion är att 
RS 540 är minst lika viktig i små företag. Vi tror därför att revisorerna måste vara extra 
vaksamma, och inte ta alltför lättvindigt på frågan i små företag, för att minimera risken för 
fel i uppskattningar.  
 

6.2 Vårt bidrag 
Studiens resultat visar på att revisorerna följer de rekommendationer som återfinns i RS 540. 
Då standarden är relativt kortfattad, har vi även på ett djupare plan visat på hur revisorerna går 
tillväga när de kontrollerar företagsledningens uppskattningar i bokföringen. Vårt bidrag till 
den befintliga teorin inom revision av uppskattningar är att RS 540 tillsammans med 
internkontroll, risk och revisionsbevis är en välfungerande standard av stor betydelse. Då 
standarden är kort och främst av övergripande karaktär bör den kompletteras med de 
ovannämnda standarderna. Något som saknas i RS 540 är en punkt om sambandet mellan 
objektivitet och uppskattningar. Detta på grund av den inneboende osäkerheten i 
uppskattningarna som medför subjektiva bedömningar, både för företagsledningar och för 
revisorer. Genom denna studie har vi även visat på att revision av uppskattningar är minst lika 
viktig för små och medelstora företag, som för stora. 
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7.  Sanningskriterier 
För att en studie ska värderas som trovärdig bör den uppfylla fyra olika kriterier. Dessa fyra 
kriterier är; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet.187  
 

 

SanningskriterierInledning Teoretisk 
Metod 

Teori Praktisk 
Metod 

Analys Slutsats 
och vårt 
bidrag 

7.1 Tillförlitlighet 
7.2 Överförbarhet 
7.3 Pålitlighet 
7.4 Konfirmerbarhet 

7.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet innebär att forskarens beskrivning av verkligheten är trovärdig och har tagits 
fram med hänsyn till de regler som finns. För att förbättra tillförlitligheten i en studie kan 
forskaren använda olika datainsamlingsmetoder i studien, vilket kallas triangulering. 
Forskaren kan också skicka intervjumaterialet till respondenten för godkännelse i syfte att 
vara säker på att informationen har uppfattats på rätt sätt. Detta kallas respondentvalidering.188 
I denna studie har vi endast använts oss av en datainsamlingsmetod. Eftersom vi hade fem 
intervjuer som var relativt långa och utförliga anser vi ändå att tillförlitligheten är hög. Vi 
valde även att skicka ut en sammanställning av intervjumaterialet till varje enskild respondent 
för att ge dem chansen att ändra ett uttalande om de kände sig missförstådda eller feltolkade.  
 

7.2 Överförbarhet 
Överförbarhet innebär huruvida resultatet kan generaliseras till andra sammanhang och andra 
tidpunkter. I kvalitativa studier söker dock forskaren ofta djup istället för bredd. Genom 
utförliga beskrivningar av den sociala verkligheten kan andra forskare avgöra huruvida 
resultaten är överförbara till andra kontexter.189 Vi är intresserade av att generalisera 
resultaten till de byråer vi har besökt, för att kunna jämföra och fördjupa vår förståelse kring 
revision av uppskattningar. Målet är att revisionsbyråerna och vår uppdragsgivare ska få 
vetskap om hur andra byråer arbetar med revision av uppskattningar, eftersom det är ett 
komplext område som kräver stor erfarenhet och kunskap. Vår studie kan således användas av 
revisionsbyråer för att få ytterligare kunskap om detta ämne. 
 

7.3 Pålitlighet 
Hur pålitlig studien är beror på hur utförligt forskaren har redogjort för sin 
problemformulering, datainsamlingsmetod och tolkning av data, det vill säga hela 
forskningsprocessen. Pålitligheten ökar genom att andra granskar forskningsprocessen, både i 
början och i slutet.190 Vi har försökt vara tydliga i våra metodkapitel för att underlätta 
granskningen av vår studie. Eftersom vi har använt oss av en kvalitativ metod, är vi medvetna 
om att det kan vara svårt att göra om studien och komma fram till samma resultat. Detta 
eftersom de personer vi har intervjuat är subjektiva i sina uttalanden. Dessutom kan vi tolka 
dessa svar på ett annat sätt än vad andra forskare skulle ha gjort. För att öka undersökningens 

                                                 
187 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 306 
188 Ibid, s 306f 
189 Ibid, s 307 
190 Ibid 
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pålitlighet har vi tagit hjälp av två andra studenter som har granskat vår uppsats. Den ena läser 
fortfarande vid Umeå universitet, medan den andra har avslutat sina ekonomistudier vid 
universitetet, med en magisterexamen i bagaget. Till hjälp har vi även haft vår handledare. Att 
vi dessutom är två författare tror vi ökar pålitligheten i studien, då vi hela tiden har utrymme 
att diskutera våra tolkningar med varandra.   
 

7.4 Konfirmerbarhet  
Konfirmerbarhet innebär att forskaren är medveten om sina personliga och teoretiska 
föreställningar och inte låter dessa påverka studien. Kvalitativ forskning innebär att det inte 
går att anamma ett fullständigt objektivt förhållningssätt. Men forskaren måste ändå 
eftersträva trovärdighet.191 Vi är medvetna om att våra föreställningar och förkunskaper kan 
komma att påverka studiens genomförande och resultat. Genom att låta andra studenter och 
vår handledare läsa igenom våra intervjufrågor innan genomförandet av intervjuerna, torde vi 
ha minskat risken att med ledande frågor påverka respondenterna att svara på ett visst sätt.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
191 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s 307f 
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