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Sammanfattning 
 
Väsentlighetsbedömningen är en central del i revisionsprocessen och reglerna kring 
väsentlighet finns sammanfattade i ISA, Internationella revisionsstandarderna. Revisorn 
skall i det inledande arbetet fastställa ett övergripande väsentlighetstal. Det är upp till 
den enskilde revisorn att bedöma vilket väsentlighetstal som skall gälla. Det 
övergripande väsentlighetstalet beskriver det sammanlagda beloppsfel en revisor kan 
godkänna utan att behöva lämna en oren revisionsberättelse. Bedömningarna kring 
väsentlighetstalet beror slutligen på revisorns egen fingertoppskänsla. Det står utförligt i 
ISA om vad väsentlighet innebär. Där finns dock endast riktlinjer kring hur själva 
väsentlighetstalet skall bedömas. Här finns det således ett utrymme för revisorn att göra 
egna tolkningar hur väsentlighetstalet skall sättas. Detta kan bli ett problem då revisorer 
har olika preferenser. Revisionskvalitén kan därmed variera beroende på vilken revisor 
samt revisionsbyrå som anlitas.   
 
Mot den bakgrunden kom vi fram till att syftet med vår uppsats var att studera hur 
revisionskvalitén kan påverkas, då revisorer bedömer väsentlighetstalen olika. Våra 
delsyften var att undersöka hur revisorn bedömer väsentlighetstalet och om 
revisionskvalitén kunde förbättras. Perspektivet på studien är utifrån revisorns syn. 
Utifrån vårt syfte valde vi följande teorier: väsentlighetsbedömning, risk, kvalité, 
oberoende, förtroende samt beslutsprocessen. För att uppnå vårt syfte valde vi att 
genomföra en kvalitativ studie med deduktiv ansats. Studien genomfördes i Umeå hos 
fem olika revisionsbyråer, där vi djupintervjuade olika revisorer. Urvalsmetoden vi 
använde oss av var bekvämlighetsurval. Vi valde kvalitativ metod, eftersom vi ville 
tolka respondenternas personliga åsikter.   
 
Utifrån våra djupintervjuer kan vi dra slutsatsen, att revisionsbyråerna har olika verktyg 
och mallar för att bedöma väsentlighetstalet. Vår studie visade på att revisionskvalitén 
kan bli lidande, då dagens regler och regelverk blivit allt mer omfattande. I och med 
detta har revisorerna fått mindre tid att anamma reglerna, vilket kan ha bidragit till att 
revisionskvalitén blivit lidande. Revisorerna har därmed fått mer arbete att göra på 
samma tid. De omfattande regelverken kan bero på influenser från EU, som har som 
mål att uppföra gemensamma internationella regelverk.  Kvalitén kan även äventyras, 
då revisorerna kan tolka väsentlighetstalet fritt utifrån subjektiva bedömningar. Det kan 
också vara svårt att förbättra bedömningen av väsentlighetstalet och fastställa exakta 
riktlinjer, då varje företag är unikt. En förutsättning för att väsentlighetsbedömningen 
skall hålla hög kvalité är, att revisorerna har en god kännedom om olika branschföretag 
och ständigt håller sig uppdaterade. Revisionskvalitén bottnar i många olika faktorer, 
där erfarenhet, kompetens och oberoende är viktiga parametrar. 

 

 

 

 

 

 



Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna i vår uppsats, vilka tog sig tid att svara på 
våra frågor. Vi är även djupt tacksamma för all tid vår handledare Owe R Hedström 
ägnat oss. Utan er alla hade vi inte kunnat genomföra vår C-uppsats på kandidatnivå. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Revision handlar om att professionellt bedöma och utföra granskningsåtgärder samt 
uttala sig om ett företags finansiella rapporter. En revisors främsta uppgift är att 
säkerställa att informationen gällande de finansiella rapporterna i ett företag stämmer till 
största del. De finansiella rapporterna kan vara i form av årsredovisningar och bokföring 
(FAR förlag, 2005, s. 11). Revisorernas arbete skall uppfylla kraven om “god 
revisionssed”, det vill säga granskningen skall vara så ingående och omfattande som 
“god revisionssed” kräver och utföras i enlighet med praxis bland revisorer (FAR, 1992, 
s. 8). Det skulle annars vara svårt för intressenter, såsom kunder, leverantörer och 
anställda att få en korrekt och noggrann information, så att de kan fatta rationella 
ekonomiska beslut och överväganden (Schelker, 2012, s. 432). Ju större bolag en 
revisor skall granska, desto mer komplex är dess redovisning och desto flera ovanliga 
transaktioner förekommer.   
 
Riskerna att något blir felaktigt i en revision kallas för revisionsrisk. Revisionsrisk 
definieras som att revisorn gör ett felaktigt utlåtande i sin revision (Guenin-Paracini et 
al., 2014, s. 272). Risken minskar med en väl genomtänkt planering. All väsentlig 
information samlas in för att få en bra bild av företagets verksamhet, organisation och 
konkurrenssituation (FAR, 1992, s. 14). Detta ligger sedan till grund för hur revisorn 
skall bedöma väsentlighet och risk. Revisionsrisken delas ofta in i tre olika delar: 
inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk (FAR förlag, 2005, s. 24).   
 
Eftersom revisionen görs av individer och inte av automatiserad teknik, spelar alltid 
känslor kring rädsla för att göra fel och att försätta sig i risk en stor roll (Guenin-
Paracini et al., 2014, s. 264). Oegentligheter i revisionen kan förekomma utan att 
revisorn upptäcker felen. Inte ens en hundraprocentig granskning skulle ge en försäkran 
att alla felaktigheter i redovisningsmaterialet upptäcks. Det skulle bli alldeles för 
kostsamt att se över ett företags alla transaktioner. Dessutom skulle det ta lång tid. 
Därför granskas mycket redovisningsmaterial genom stickprov (FAR, 1992, s. 21).  
 
Revisorn måste prioritera och välja ut de poster, där risken för väsentliga fel kan bli som 
störst. Revisorerna kan dock aldrig försäkra sig om att de inte gör några misstag 
(Guenin-Paracini et al., 2014, s. 272). Bedömningarna av riskerna tillsammans med 
bedömningen av väsentlighet är centralt för hur mycket som slutligen skall kontrolleras. 
Väsentlighet utgår från användarna och det är upp till revisorns professionella omdöme 
att avgöra vad som är väsentligt.  (FAR förlag, 2005, s. 23). Ett väsentligt fel hamnar 
under kategorin upptäcktsrisk och kan vara av både kvalitativ och kvantitativ natur 
(Curtis & Hayes, 2002, s. 69). Kvalitativa fel kan vara val av fel redovisningsprincip. 
Här måste revisorn överväga om “brottet” är av tillräckligt väsentlig betydelse, så att det 
därmed får en betydande effekt på bokslutet (Joldos et al., 2010, s. 227). Kvantitativa fel 
kan vara beloppsfel eller räknefel (FAR SRS Förlag, 2008 s. 420).   
Väsentlighetstalet är av kvantitativ natur och beskriver det sammanlagda beloppsfel en 
revisor kan godkänna utan att behöva lämna en oren revisionsberättelse, annorlunda 
uttryckt hur många fel det får förekomma utan att det ändrar ekonomiska beslut hos 
användarna (FAR Akademi, 2011, s. 248). Vid bedömning av väsentlighetstal får 
revisorn stort eget utrymme för tolkning. Beroende på vilken revisor som anlitas kan 
väsentlighetsbeloppet mynna ut i helt olika tal, eftersom detta belopp sätts utifrån 
revisorns subjektiva bedömning. Eftersom olika revisorer har olika personligheter och 
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därmed olika riskbenägenhet kan exempelvis en revisor med hög riskbenägenhet välja 
att sätta ett högt väsentlighetstal (Ionescu & Turlea, 2011, s. 444). Om revisorn sätter ett 
högt väsentlighetstal, tar denne en större risk, eftersom oegentligheter kan förbli 
oupptäckta och inte tas upp i revisionsberättelsen. Sätter revisorn ett lägre 
väsentlighetsbelopp minskar risken. Dessa bedömningar beror slutligen på revisorns 
enskilda fingertoppskänsla (Blokdijk et al., 2003, s. 297).   
 
Studier har genomförts där forskare undersökt hur väsentlighetstalet sätts. Mellan åren 
1998-1999 gjordes en studie i Amsterdam på fem stora revisionsbolag och på fem små 
revisionsfirmor. Studiens syfte var att undersöka skillnaderna i hur stora revisionsbolag 
respektive små revisionsfirmor bedömer väsentlighetstalet. Studien resulterade i att de 
fem större revisionsbolagen satte lägre väsentlighetstal (Blokdijk et al., 2003, s. 298). 
Enligt Morris och Nichols (1988, s. 239) har utövarna i branschen misslyckats med att 
rapportera och fastställa de krav som skall gälla vid bedömningen av väsentlighetstalet. 
Forskare rapporterar även brister på samsyn mellan revisorer. Om revisorns 
bedömningar i efterhand visar sig vara felaktiga, kan det skada förtroendet för revisorn 
och för branschen.   
 
Efter att ha granskat allt arbete och gjort slutgiltiga bedömningar skall revisorn skriva 
en revisionsberättelse. Den är revisorn skyldig att upprätta enligt lag, det vill säga den är 
lagstadgad och allmänheten får ta del av den som offentlig handling (FAR, 1992, s. 23). 
Det är viktigt att revisionen håller hög kvalité oavsett vilken revisor eller vilket bolag en 
kund väljer. Revisorsnämnden är den statliga myndighet som har i uppgift att se till att 
branschen håller hög kvalité (Revisorsnämnden, 2014). För att upprätthålla den höga 
kvalitén genomgår revisorn kontinuerliga kontroller och fortbildningar. En auktoriserad 
revisor har en giltighetstid på fem år. När giltighetstiden upphört, kan revisorn ansöka 
om en ny femårsperiod (Revisorsnämnden, 2014).  
 
Trots alla kontroller och krav har det uppdagats en del revisionsskandaler de senaste 
åren såsom Panaxia och HQ Bank. Med detta som underlag kan frågan ställas om 
förtroendet för branschen minskat. Enligt Dan Brännström och Anna-Clara Af 
Ekenstam (2013) vid FAR behövs en förändring för att undvika fler skandaler och för 
att öka förtroendet för branschen. Förtroendet för revisorn är av största vikt, eftersom 
granskande organ skall ge en rättvisande bild till omvärlden om de finansiella 
ställningarna i företagen. (FAR förlag, 2005, s. 14). FAR gjorde 2011 en undersökning 
angående förtroendet för branschen och revisorn. Resultatet av undersökningen visade, 
att de som förlorat förtroendet för revisorer är de som haft en dålig erfarenhet av 
revision. För de övriga verkade inte årtiondets stora skandaler ha påverkat utfallet, utan 
förtroendet är fortfarande stort för revisorer. FAR påpekar dock att det fortsatt är viktigt 
att skapa förtroende för revisorernas arbete (FAR, 2011a). Trots ett starkt förtroende för 
deras arbete ökar ändå fallen för stämningar av revisorer (Precht, 2007). Brist på tillit 
och förtroende för revision skulle i slutändan leda till en negativ inverkan på 
revisorernas karriärer och branschen som helhet.   
 
Studiens praktiska problem är således hur branschen skall kunna hålla en likvärdig 
kvalité samt konsensus på revisionsbedömningen, trots att många subjektiva 
bedömningar görs individuellt efter egna preferenser. Enligt Blokdijk et al. (2003, s. 
298) har det gjorts för få studier gällande bedömning av väsentlighetstal och mot den 
bakgrunden har vi funnit det intressant att göra denna studie.  
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1.2 Problemformulering 
Utifrån vår problembakgrund uppkom följande problemformulering:  
 
Hur bedömer revisorn det övergripande väsentlighetstalet samt vad har den subjektiva 
bedömningen för betydelse på revisionskvalitén? 

1.3 Syfte 
Vi har valt att dela upp vårt syfte i ett huvudsyfte och två delsyften. Studiens huvudsyfte 
är att få kunskap och betydelsefulla insikter om hur revisionskvalitén påverkas, då 
revisorer genom professionella bedömningar utvecklar olika väsentlighetstal. Det första 
delsyftet är att klargöra hur revisorerna bedömer det övergripande väsentlighetstalet. 
Avslutningsvis är det andra delsyftet att undersöka om revisionskvalitén kan förbättras. 

1.4 Begränsningar 
På grund av att tidsramen för vårt uppsatsarbete enbart är på tio veckor, har vi valt att 
göra en studie riktad mot revisionsbolag i Umeå. Eftersom vi är studenter med en 
begränsad ekonomi, har vi endast vänt oss till bolag i den kommun vi är bosatta i. Med 
tanke på vår problemformulering har vi valt att rikta oss mot yrkesarbetande revisorer, 
det vill säga auktoriserade revisorer samt godkända revisorer, med undantag av en före 
detta revisor, som numera arbetar som auktoriserad redovisningskonsult. I kapitel 4.1 
Urvalsprocessen redogör vi för valet av respondenter. Eftersom revisorerna har ett 
begränsat tidsschema, har vi enbart kunnat få access till ca en timmes intervjutid, vilket 
ändå räcker för att få klassas som en djupintervju (Hedström, 2014).  
 
Revisionsbyråerna vi har valt är av olika storlek, varvid vi ej begränsat oss till en viss 
dimension på byrån. Utifrån vår problemformulering har vi valt att undersöka, hur 
bedömningen av det övergripande väsentlighetstalet görs och hur revisionskvalitén 
påverkas, då revisorerna gör subjektiva bedömningar gällande väsentlighetstalet, samt 
hur revisionskvalitén kan förbättras. Vi avser inte att undersöka hela revisionsprocessen 
eller arbetsväsentligheten. För att förtydliga för läsaren är det väsentlighetstalet med den 
övergripande funktionen vi avser att undersöka, då vi ibland bara nämner 
väsentlighetstalet. När vi i problemformuleringen skriver revisionskvalité, har vi inte 
begränsat oss till kvalitén gällande bedömningen av väsentlighetstalet. Vi ämnar snarare 
studera, hur den totala revisionskvalitén påverkas vid subjektiv bedömning av 
väsentlighetstalet. Vi avser inte att förklara hur bedömningen gällande det övergripande 
väsentlighetstalet går till i detalj utan mer fokusera på hur revisionskvalitén påverkas 
utifrån de subjektiva bedömningarna av det övergripande väsentlighetstalet. 
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2. Studiens utgångspunkter 
I kommande avsnitt förklarar vi närmare hur vår forskningsprocess fortskridit utifrån 
vetenskapliga utgångspunkter. 

2.1 Förståelse 
Vi valde vårt ämne utifrån bådas intressen för redovisning och revision. Vi har för 
avsikt att lära oss mer inom revision, eftersom vårt nuvarande mål är att arbeta som 
revisorer i framtiden. Som varje individ innehar vi olikheter såsom bakgrund och 
erfarenhet, vilket gör att vi har varierande kunskaper i form av arbetslivserfarenhet och 
uppfattningar, vilket påverkar förförståelsen för ämnet. Båda studerar vid Umeå 
Universitet, där vi läser Civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och 
revision. Vi har tidigare läst kurser som enbart belyst ämnet kort, vilket innebär att vi 
inte har någon större kunskap i eller kännedom om ämnet. I kursen redovisningsteori 
och praxis fick vi göra ett case, där vi blev indelade i grupper. Varje grupp tilldelades ett 
och samma företag, där risk och väsentlighet skulle bedömas. Både det övergripande 
väsentlighetstalet samt arbetsväsentlighet skulle uppskattas. Här fick vi inblick i, att 
väsentlighetsbeloppet kan mynna ut i helt olika tal, då personer med olika erfarenheter 
bedömer talen.    
 
Slutligen gav detta case ett intresse och motivation för revision och väsentlighetstalet. 
Vi anser att vi vill lära oss mer och fördjupa oss mer inom ämnet med respekt för våra 
kunskapsbrister. Medvetna om detta inser vi att det behövs ett grundligt förarbete med 
litteraturinläsning för att få en bredare förståelse för ämnet. Eftersom vi inte har några 
tidigare kunskaper, har vi möjligtvis förutfattade meningar som kan påverka uppsatsens 
objektivitet. Nackdelarna med att vi inte har några tidigare kunskaper kan resultera i en 
okritisk inställning. 

2.2 Perspektiv 
Studiens syfte är att förklara hur revisorerna går tillväga vid bedömningen av det 
övergripande väsentlighetstalet samt att begripa vad dessa bedömningar har för 
inflytande på revisionskvalitén och om den kan förbättras. Perspektivet för studien blir 
således utifrån revisorns syn. Följaktligen valde vi att intervjua olika revisorer för att 
besvara vår problemformulering: Hur bedömer revisorn det övergripande 
väsentlighetstalet och vilken betydelse har den subjektiva bedömningen på 
revisionskvalitén? Motivet till valet av respondenter är att revisorer sannolikt är de 
personer som har mest kunskap för att kunna besvara våra frågor. 

2.3 Verklighetssynen 
I ett vetenskapligt arbete bör författaren redogöra för vilken ontologisk ståndpunkt eller 
verklighetssyn denne tänker använda sig av (Johansson-Lindfors, 1993, s. 39). Bryman 
(2011) nämner två olika synsätt att se på verkligheten, objektivism och konstruktionism 
(Bryman, 2011, s. 36). Objektivismen menar att det endast finns en verklighet. I denna 
verklighet är sociala företeelser oberoende av sociala aktörer och således går 
verkligheten inte att påverka. Därför är objektivismen ofta kopplad till kvantitativa 
undersökningar. Om vår studie hade haft en objektivistisk verklighetssyn, skulle det ha 
inneburit att revisorerna vi studerat inte skulle kunna påverka väsentlighetstalet utan att 
det endast fanns en väg att gå. Detta resonemang överensstämmer inte med vårt syfte, 
utan vi ämnar förstå vad som påverkar bedömningen av väsentlighetstalet utifrån olika 
revisorers subjektiva bedömningar.   
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Konstruktionismens synsätt är däremot att individerna kan påverka verkligheten, det vill 
säga den kan förändras på grund av att individerna ständigt influerar den i olika 
riktningar (Bryman, 2011, s. 36).  Konstruktionismen åsyftar mer ord och tolkning än 
siffror och fakta. Med ovanstående beskrivningar av de två olika synsätten stämmer det 
konstruktionistiska synsättet bäst in på vår studie, då vi vill förstå hur olika revisorer 
bedömer det övergripande väsentlighetstalet och vilken påverkan de subjektiva 
bedömningarna av väsentlighetstalet har på revisionskvalitén. I problembakgrunden 
nämner vi, att det finns skillnader hur revisorerna bedömer väsentlighetstalet. Här finns 
således eget utrymme för oss att tolka vad detta har för påverkan på revisionskvalitén.
  
Då vår studie är ur ett revisorsperspektiv, studerar vi sociala företeelser som kan styra 
över verkligheten och därmed skapa nya verkligheter. Därför anser vi att det 
konstruktionistiska synsättet lämpar sig bäst i vår studie, då vi vill skapa förståelse för 
revisorernas åsikter snarare än att generalisera resultaten. 

2.4 Kunskapssyn 
Utifrån den konstruktionistiska verklighetssynen avser vi att komma fram till vilken 
kunskapssyn vi hade tänkt använda oss av. Den kunskapssyn som används i ett arbete 
utgår från syftet och vad som ska studeras. Det finns två huvudsakliga kunskapssyner, 
hermeneutik och positivism. Den hermeneutiska kunskapssynen speglar hur 
respondenten uppfattar verkligheten utifrån dennes perspektiv (Bryman & Bell, 2005, s. 
442-443). Den positivistiska kunskapssynen har rötter i den naturvetenskapliga 
traditionen och bygger mest på logiskt prövbara metoder. Därför grundar den sig 
således mer på objektiva processer, där syftet är att förmedla olika sambands- och 
orsaksförhållanden (Patel & Davidson, 2011, s. 26-27).   
 
Objektivismen passar därför bra vid en kvantitativ metod (Johansson-Lindfors, 1993, s. 
40). Kvalitativa undersökningar appliceras bättre vid den hermeneutiska 
kunskapssynen, då den ger utrymme för mer subjektiva tolkningar (Bryman & Bell, 
2005, s. 442-443). Kvalitativa undersökningar förklaras närmare i nästa kapitel, 
forskningsansatsen. I vår studie har vi valt kunskapssynen hermeneutik, eftersom vårt 
syfte går ut på att tolka och uppnå förståelse. Således är vårt syfte inte att mäta 
revisionskvalité utan mer att skapa förståelse utifrån revisorernas svar. Vi utgår från 
revisorns perspektiv och dennes syn på verkligheten Därför passar den hermeneutiska 
aspekten bäst. Johansson (2011) nämner att enligt många hermeneutiker krävs det 
förståelse, inlevelse och empati i arbetet. Förståelsen hänger vidare ihop med att 
tolkning erfordras, vilket krävs i vår studie (Johansson, 2011, s. 96). Vår avsikt är inte 
att generalisera resultaten utan snarare att få en fördjupad kunskap. Utifrån den 
motiveringen anser vi att den hermeneutiska synen är mer välgrundad än den 
positivistiska. 

2.5 Forskningsansats 
Till följd av vår verklighetssyn, konstruktionism, och kunskapssynen hermeneutik avser 
vi att klargöra vilken typ av forskningsansats studien kommer att grunda sig på. Det 
finns tre typer av ansatser en studie kan vila på, nämligen: induktiv, abduktiv och 
deduktiv ansats (Patel & Davidson 2011, s. 23-25). Vi har valt den deduktiva ansatsen, 
eftersom vi anser att den är mest lämplig i vårt arbete. Den deduktiva ansatsen innebär, 
att vi arbetar från teori till empiri (Bryman, 2011, s. 40). Inledningsvis funderade vi på 
vilka teorier som skulle vara lämpliga i vår uppsats. Efter en noggrann 
litteraturgenomgång blev teoriavsnittet slutligen en stor del av vår studie. Frågorna som 
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ställs i intervjuerna är baserade på de befintliga teorier vi hittat. Därför är den deduktiva 
ansatsen att föredra i vår uppsats. Vi kommer således att tolka våra resultat på ett 
subjektivt sätt genom att pröva de teorier vi har funnit.   
 
Motsatsen till deduktion är induktion, som innebär det omvända, empiri mot teori, det 
vill säga teorigenerering (Bryman, 2011, s. 40). Om vi istället använde induktion, skulle 
vi försöka finna egna teorier utifrån empirimaterialet, det vill säga hur den subjektiva 
bedömningen av väsentlighetstalet påverkar revisionskvalitén. Med våra förutsättningar 
känns det inte som ett troligt utfall, då vi snarare vill få en djupare förståelse av vad som 
påverkar revisorn. Syftet med studien är således inte att finna nya teorier utan mer att 
förstå den enskilde revisorns syn på väsentlighetsbedömningen och kvalitén. Med denna 
motivering faller den induktiva ansatsen inte in på vår studie.   

Patel & Davidson (2011, s. 23-25) nämner, att det går att kombinera deduktion och 
induktion med varandra, vilket kallas abduktion. I vår studie skulle vi ha kunnat 
använda oss av en kombination av dessa, men då det inte var vårt syfte att utveckla nya 
teorier utifrån empirimaterialet, blev således valet att endast använda en deduktiv 
ansats. 

2.6 Val av metod 
Utifrån tidigare valda utgångspunkter är det betydelsefullt att klargöra, vilken metod 
som skall användas i uppsatsen, för att förklara hur vi har tänkt genomföra studien. I 
valet av metod är det viktigt, att det finns en klar insikt för att uppnå vetenskaplighet 
(Ejvegård, 2009, s. 33). Det finns två huvudsakliga metoder som används, kvantitativ 
respektive kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden är inriktad mot mätningar av 
insamlade data. Denna metod lämpar sig vid objektivistisk inriktning och ett 
positivistiskt synsätt (Bryman, 2011, s. 40). 
 
Den kvalitativa metoden fokuserar mer på mjuka värden, som exempelvis djupgående 
intervjuer (Patel & Davidson, 2011, s. 13). Bryman (2011) menar, att en kvalitativ 
metod handlar om att tolka respondenternas personliga åsikter (Bryman, 2011, s. 413). 
Den kvalitativa metoden innebär således, att intervjuer eller observationer utförs på 
utvalda respondenter. I vår studie har datainsamlingen utgjorts av djupintervjuer för att 
kunna besvara problemformuleringen. Eftersom vi ville undersöka hur den subjektiva 
bedömningen går till och mer djupgående förstå olika revisorers syn på bedömningen av 
det övergripande väsentlighetstalet, avsåg vi att utföra intervjuer med mer djupgående 
karaktär och bredare frågor. Tanken bakom öppna och breda frågor var, att 
respondenterna skulle ge sina personliga åsikter. Därmed ville vi inte leda 
intervjupersonerna till ett visst svar (Ejvegård, 2009, s. 54).  
 
Denna metod lämpar sig bra vid användandet av ett tolkande synsätt samt utifrån en 
konstruktionistisk verklighetssyn. Silverman (2013) är en av de främsta förespråkarna 
för att en kvalitativ metod kan användas vid deduktion (Bryman, 2011, s. 41). Därför 
har vi valt den kvalitativa metoden, då vårt syfte är att tolka och få fördjupad kunskap 
och förståelse om ämnet. 

  

6 
 



2.7 Val av teorier 
De teorier vi har valt i vår studie ligger till grund för vårt problem och utgör en 
kunskapsbas för att få en helhetssyn kring ämnet. Vi har utifrån vår problemformulering 
valt teorierna väsentlighetsbedömning, risk, kvalité, oberoende, förtroende samt 
beslutsprocessen. Dessa teorier fann vi lämpliga för att få en bredare förståelse för 
ämnet. I figur 1 på sida 10, framgår hur de olika teorierna hänger ihop och vilket 
förhållande de har till varandra. För att få en bra inblick i vad väsentlighetstalet är, 
börjar vi med att redogöra för väsentlighetsbedömningen. Det ger en grundförståelse för 
hur väsentlighetstalet definieras och förklaras i teorin. Vidare fann vi att teorier om risk 
är väsentliga, då de hänger ihop med bedömning av väsentlighetstalet. Utefter olika 
riskpreferenser bedöms nämligen väsentlighetstalet olika. Vartefter 
väsentlighetsbedömningen görs, blir parametrar som kvalité och profession viktiga, 
eftersom talet sätts efter revisorns egna subjektiva professionella bedömning. Vi valde 
att fördjupa oss inom detta genom att analysera hur olika studier ser på kvalité. Det som 
till stor del avgör om en revision håller hög kvalité eller ej är, att revisorn varit 
oberoende rakt igenom och förhållit sig objektiv mot alla intressenter. Därför valde vi 
teorier kring oberoende. Fortsättningsvis är förtroende viktigt, då detta kan komma att 
ifrågasättas om inte revisorn håller en hög kvalité och förhåller sig oberoende i sitt 
arbete. Slutligen fann vi beslutsprocessen som en viktig teori, eftersom det krävs beslut 
genom hela revisionsarbetets gång för att komma fram till olika bedömningar. 

2.8 Litteratursökning 
Hela teorikapitlet vilar på källor från vetenskapliga artiklar för att få en bra vetenskaplig 
grund att stå på (Ejvegård, 2009, s. 13). Dessa källor är inhämtade från Umeå 
Universitets Biblioteks artikeldatabas. Databaserna vi har använt oss av är Business 
Source premier, Emerald och Google Scholar. Dessa universitetsdatabaser anses vara 
lämpliga för inhämtning av material (Ejvegård, 2009, s. 47). Vi har även använt oss av 
litteratur och publikationer samt en avhandling inom revisionsområdet, vilken finns vid 
Umeå universitets bibliotek. Litteratur såsom kursböcker har främst använts för att finna 
lämplig information om metod. FAR Förlag och FARs Samlingsvolym har varit de 
dominerande källorna för att finna praxis och information gällande revisorsyrket i sin 
helhet. Artiklarna har ett tidsmässigt spann från 80-talet fram till 2014.   
 
Vi har för det mesta använt oss av sekundärkällor i form av vetenskapliga verk, 
avhandlingar och uppsatser i vetenskapliga tidskrifter. I största möjliga mån har vi valt 
att använda oss av facktidsgranskade artiklar. Här kan det förutsättas att författaren varit 
noggrann med att alla uppgifter blivit kontrollerade (Ejvegård, 2009, s.18). Vi använde 
dock inte funktionen ”peer review” systematiskt, då vi inte alltid fann väsentliga artiklar 
inom vårt ämnesområde. I många av de artiklar vi ansåg vara relevanta kunde vi hitta 
fler lämpliga artiklar genom att granska referenslistorna. Genom att vi gjorde detta, fick 
vi mycket information kring olika aspekter gällande vårt problemområde. Ett exempel 
är Svanströms avhandling, som behandlade efterfrågan, kvalité och oberoende inom 
revisionsområdet. Där fann vi intressanta författare, som även återkom i flera andra 
avhandlingar, och artiklar som stämde in på våra valda teorier. Några av dessa författare 
var Bazerman, DeAngelo, Antle och Francis.  
 
Primärkällor kan vara protokoll och statistik, det vill säga den första formella 
publiceringen av forskningsresultat (Ejvegård, 2009, s. 18). I vår studie blir 
primärkällorna de djupintervjuer som vi utfört. Dessa är centrala för att besvara vår 
problemformulering. 
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I själva sökprocessen blev det allt tydligare, att träffarna i sökmotorn blev allt fler, när 
vi använde oss av engelska ord. Flera ord valde vi att kombinera med andra för att 
smalna av sökningen till exempel audit+risk. De artiklar och böcker som hamnade högst 
upp i sökfältet var ofta de mest intressanta. 

Dessa sökord har varit ledande i vår litteratursökning:  
Risk, kvalité i revision, profession, förtroende, beslutsprocessen, revision, 
analysmodellen, ålderns inverkan på kvalité vid revision, revisionsprocessen, 
väsentlighetsbedömning, väsentlighetstalet, materiality, decisions, audit, decision 
making, rationality, audit quality, riskattitudes, trust. 

2.9 Källkritik 
Det anses vara av stor vikt att källor är tillförlitliga och att författarna ska bedöma dem 
utifrån saklighetssynpunkt men även ur objektivitetssynpunkt (Ejvegård, 2009, s. 71). I 
vår studie har vi använt oss av primära källor, som vi samlat in genom djupintervjuer. 
Vi har också använt oss av sekundära källor i form av tidigare studier, såsom 
avhandlingar, artiklar av vetenskaplig karaktär samt litteratur. Källor som avhandlingar 
och artiklar av vetenskaplig karaktär anser Ejvegård (2009) borde motsvara kraven som 
ställs på källan, det vill säga källorna ska vara både oberoende och sanningsenliga.  
 
Vi är medvetna om att vissa källor vi har hänvisat till kanske inte uppfyller kravet om 
“färskhet”, eftersom vi har hänvisat till en del artiklar från 80- och 90-talen. Det kan 
finnas nyare undersökningar på området, vilka vi inte har hittat. (Ejvegård, 2009, s. 72). 
Vi har tagit hänsyn till att vissa artiklar är av den äldre graden. Artiklar skrivna av bland 
annat DeAngelo från 1981 har funnits med i aktuella avhandlingar. Detta har medfört att 
vi trots allt använt information från artiklar, som kan anses vara inaktuella. I största 
möjliga mån har vi använt oss av vetenskapliga artiklar som är ”peer reviewed” för att 
få fler trovärdiga artiklar. Det resulterade i att 20 artiklar av 38 är facktidsgranskade. Vi 
har försökt hitta olika källor, som styrker samma ståndpunkter eller motsäger dem för 
att få en bredare synvinkel av olika fakta. Därför är inte samtliga källor 
facktidsgranskade. 
 
FAR:s samlingsvolym är publicerad 2011, vilket inte är den senaste upplagan, men 
reglerna kring väsentlighet ska inte ha ändrats nämnvärt, eftersom de största 
förändringarna skedde då ISA infördes 2011 (FAR, 2013b). Vi är medvetna om att 
litteraturböckerna, FAR 1992 och 2005, är gamla. När vi studerat dessa böcker har vi 
endast använt oss av basala fakta som inte förändrats, till exempel vilka element som 
ingår i revisionsprocessen. Vi har hämtat en del material från FAR:s hemsida och vi är 
medvetna om att material från en branschorganisation kan vara vinklad i någon mening. 
På grund av detta har vi inte använt sådant material i någon större utsträckning. När vi 
har använt oss av FAR:s hemsida, har det endast varit allmän information som ej kan 
vara vinklad, till exempel det år ISA infördes. Vi har också valt att inte använda 
material från företagshemsidor eller tidningsartiklar i någon större utsträckning, 
eftersom detta inte anses vara av tillräckligt trovärdig karaktär, då författaren kan vara 
en lekman (Patel & Davidson, 2011, s. 69). 
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2.10 Etiska aspekter 
Etik innebär vad som får göras och inte får göras utifrån en grundläggande principiell 
uppfattning (Ejvegård, 2009, s. 148). De etiska aspekterna som vi tagit hänsyn till i vårt 
arbete är frivillighet, integritet och konfidentialitet. Dessa är de huvudsakliga 
etikfrågorna inklusive anonymitet, som en forskare bör använda sig av för att uppfylla 
kraven på en etisk korrekt studie. Anonymitet är således en viktig etisk aspekt, men 
eftersom vi gör djupintervjuer kan inte studiens respondenter vara helt anonyma. Det 
finns även fyra grundläggande principer som dessa etiska aspekter bygger på. De 
principer som skall uppfyllas för att studien skall vara etiskt korrekt är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet tar hänsyn till att vi har informerat intervjupersonerna om syftet med 
vår studie och frivilligheten i att medverka. Vidare får respondenterna själva bestämma 
om de ska delta i undersökningen eller ej. På detta sätt uppfyller vi även 
samtyckeskravet.  

I våra intervjuer ville vi försäkra oss om att vi tolkat materialet rätt i transkriberingen. 
Därför frågade vi intervjupersonerna om de önskade kontrollera materialet från 
intervjun. Konfidentialitetskravet uppfyllde vi genom att vi före intervjun påpekade, att 
alla handlingar behandlas så att ingen utomstående får ta del av utskrifterna. Det innebär 
att vi inte lämnat ut uppgifterna till utomstående och att det inte finns möjlighet, att en 
enskild individ kan identifieras, när vi presenterar vårt resultat. Slutligen nämnde vi, att 
allt material från intervjuerna endast kommer att användas till vår studie och inte i något 
annat syfte, vilket uppfyller nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131-132; Patel & 
Davidson, 2011, s. 62-63). 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som utgör en grund för vår 
problemformulering och knyter an till tidigare forskning och studier. Dessa teorier 
utgör sedan en bas för att samla in empiri och dra slutsatser av detta. De teorier vi har 
valt är: väsentlighetsbedömning, risk, kvalité, oberoende, förtroende och 
beslutprocessen. 

3.1 Modell 
I den övergripande modellen nedan redovisar vi hur hela processen går till, från att ett 
uppdrag accepteras till att slutprodukten, revisionsberättelsen, produceras. I modellen 
visas hur våra teorier vävs ihop under hela arbetets gång i kronologisk ordning. Dock 
genomsyrar teorierna det mesta i hela revisionsprocessen rakt igenom. Modellen gör 
det även enklare för läsaren att förstå hur en revision går till på ett väldigt förenklat 
och kortfattat sätt.  
  

 

Figur 1. Revisionsprocessen.  
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3.2 Väsentlighetsbedömning 
För att kunna besvara vår problemformulering redogör vi vad väsentlighetsbedömning 
är, det vill säga hur den är definierad i teorin samt hur den går till.   
 
Revisionsprocessen innebär kortfattat att samla in information, planera, granska och 
rapportera för att slutligen skriva en revisionsberättelse (FAR, 1992, s. 18). Det är detta 
som illustreras kort i modellen (figur 1) ovan. Väsentlighetsbedömningen är en del av 
revisionsprocessen som avgör var fokus skall vara och hur omfattande arbetet skall bli 
(FAR, 1992, s. 15).  
 
I det inledande skedet sätter revisorn ett övergripande väsentlighetstal, som sedan utgör 
ett slags underlag för resterande bedömningar. Detta är sedan det mått som används för 
att utforma den lämpliga omfattning som krävs av granskningsåtgärder (Chen et al., 
2008, s. 239). Revisorn arbetar ytterligare med något som kallas arbetsväsentlighet. Det 
är ett slags väsentlighetstal som skiljer sig från det övergripande väsentlighetstalet. 
Arbetsväsentlighet beskriver, att summan av felaktiga poster ej får överstiga det 
övergripande väsentlighetstalet, det vill säga det kan förekomma enskilda oväsentliga 
felaktigheter, men om dessa summeras ihop kan de eventuellt utgöra väsentliga 
felaktigheter. Arbetsväsentlighet kan vara ett eller flera belopp (FAR Akademi, 2011, s. 
253). För att finna felaktiga uppgifter söker revisorn både efter kvantitativa och 
kvalitativa fel (Curtis & Hayes, 2002, s. 69). Kvalitativa fel kan vara val av fel 
redovisningsprincip. Här måste revisorn överväga om “brottet” är av tillräckligt 
väsentlig betydelse, så att det får en betydande effekt på bokslutet (Joldos et al., 2010, s. 
227). Kvantitativa fel kan vara beloppsfel eller räknefel (FAR SRS Förlag, 2008 s. 420). 
För räkenskapsår före den 1 januari 2011 gällde RS, revisionsstandard. Nu har RS 
ersatts med ISA (FAR, 2013b). De internationella revisionsstandarderna, ISA, är 
anpassade för en internationell miljö (FAR, 2013b). Det står bristfälligt i ISA om hur 
själva bedömningen av väsentlighetstalet går till rent praktiskt. Däremot står det 
uttömmande om vad väsentlighet innebär. I ISA står det, att “det krävs professionell 
bedömning för att fastställa väsentlighet”. Vidare beskriver ISA ingående om vad 
väsentlighet innebär. Begreppet väsentlighet används, när revisorn planerar revisionen 
och bedömer huruvida felaktigheter kan påverka revisionen i större utsträckning. När 
revisorn gör detta, måste denne ta hänsyn till om de felaktiga beloppens storlek är 
väsentliga eller ej. Det som betraktas som väsentligt enligt ISA är felaktigheter, även 
utlämnanden som tillsammans eller enskilt kan påverka de beslut som revisorn fattar på 
basis av den finansiella informationen som erhållits (FAR Akademi, 2011, s. 248-249). 
Graden beror på posternas eller felaktigheternas storlek. Väsentlighetstalet som revisorn 
sätter är därför mer en fråga om tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ egenskap, 
som den finansiella informationen måste ha för att vara av värde (FAR SRS Förlag, 
2008, s. 419). Mått under dessa kvantitativa tröskelvärden anses som oväsentliga 
(Montoya et al., 2009, s. 459).  
 
Det som står i ISA gällande tillvägagångssättet att bedöma väsentlighetstalet är att det är 
viktigt att utgå från olika procentandelar av valda referensvärden. Exempel på olika 
referensvärden kan vara: vinst före skatt, summa intäkter, summa eget kapital, 
bruttovinst eller totala utgifter (Montoya et al., 2009, s. 458). Revisorerna har således 
inte strikta och objektiva kriterier hur de skall bedöma det övergripande 
väsentlighetstalet, utan de förlitar sig istället mer på riktlinjer när de fattar beslut 
(Montoya et al., 2009, s. 459).  
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Det teorin beskriver kring väsentlighetsbedömning är, att riktlinjerna inte är helt klara 
över vilken grad av fel som skall anses vara väsentligt, det vill säga vilka exakta 
procentandelar av valda referensvärden som skall gälla. Normgivare har istället bedömt, 
att det är upp till revisorernas egen professionella bedömning att avgöra, vad som är 
väsentligt eller ej samt vad som är av kvalitativ respektive kvantitativ natur. De 
kvantitativa bedömningarna kan utgöras av räknefel inom bruttovinst, nettoresultat, 
balansomslutning, eget kapital eller andra liknande finansiella poster. Tröskelvärden har 
länge använts för beräkning av väsentlighetstalet. Ett klassiskt värde är fem procent av 
nettoresultatet (Acito et al., 2009, s. 663).  
 
Det kan uppstå problem då detta tal kan modifieras för att med hjälp av revisorns 
samtycke exempelvis dölja felaktigheter, som har uppstått i företaget. Denna gråzon 
skulle då kunna ge en mindre verklighetstrogen bild till de övriga externa intressenterna 
(Montoya et al., 2009, s. 459).  
 
Om vi knyter ihop väsentlighetsbedömningen med oberoende, finns ett begrepp som 
kallas revisors-rotation. Med detta menas att revisorerna bör byta uppdragsgivare då och 
då, för att inte oberoendet skall hotas och det ska uppkomma jävssituationer. I en studie 
av Bates et al. (1982) angående revisors-rotation mättes hur revisorer bedömde det 
övergripande väsentlighetstalet hos en kund i tre olika försöksgrupper. Den första 
gruppen bestod av revisorer från olika revisionsfirmor, den andra gruppen bestod av 
revisorer ifrån den egna revisionsfirman och i den sista gruppen skulle en revisor, som 
reviderat denna kund under en längre tid, bedöma talet. Resultatet visade klart att den 
revisor som haft ett långt affärsmässigt förhållande till sin kund bedömde 
väsentlighetstalet högre. Studien visar således på vikten av att byta revisor för att inte 
långa och lojala samarbeten skall påverka oberoendet och kvalitén vid bedömningen av 
väsentlighetstalet. Revisorn kan bli påverkad av kundens integritet i någon riktning och 
därmed missbedöma och undervärdera att fel kan komma att begås avsiktligt (Bates et 
al., 1982, s. 61-62). Risken att revisorn inte upptäcker ett fel kallas, som tidigare nämnts 
i kapitel 1.1 problembakgrund, för upptäcktsrisk och påverkar kvalitén (Curtis & Hayes, 
2002, s. 69). Den risken är beroende av vad och hur mycket som granskas (FAR, 1992, 
s. 15).   
 
Vi kommer i nästa teori att närmare gå in på olika risker vid bedömning av 
väsentlighetstalet. Enligt en annan studie av Arruῆada & Paz-Ares (1997) kan dock 
kvalitén bli lidande på grund av revisorsrotation, då det medför merkostnader för både 
kunden och revisionsföretaget i form av uppstartskostnader. Detta medför att 
revisorerna måste vara uppdaterade på flera kunder samtidigt och därmed kan kvalitén 
bli lidande då revisorn för ofta ställs inför nya specialiserade uppdrag (Arruῆada & Paz-
Ares, 1997, s. 57). Om vi väver ihop väsentlighetstalet med kvalité, är det viktigt att 
väsentlighetstalet ligger inom ett lämpligt intervall. Det får varken vara för högt, så att 
för många felaktigheter slinker igenom eller för lågt, så att det granskas alldeles för 
mycket. Därför har olika studier genomförts, där forskare har försökt kalibrera lämpliga 
väsentlighetsgränser och kommit fram till de mest logiska riktlinjerna utan att det för 
den skull blir ineffektivt ur kostnadssynpunkt (Chen et al., 2008, s. 240). Slutligen 
måste revisorn genom revisionen hålla en hög kvalité och skapa trovärdighet, eftersom 
företagen är beroende av utomstående intressenter. Alla dessa intressenter har direkt 
eller indirekt nytta av revisorns arbete och drabbas om inte revisionen är ärligt och 
korrekt genomförd (FAR förlag, 2005, s. 12). 
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3.3 Risk 
Utifrån valda teorier har risken ett betydande fokus i bedömningen av 
väsentlighetstalet. Följaktligen i vår problemformulering speglar kvalitén i 
väsentlighetsbedömningen den risk revisorn är beredd att ta i sitt arbete. Vi går nedan 
in djupare på ämnesområdet risk och presenterar hur olika risker kan se ut i ett företag 
och inom revisionsbranschen.  
 
Risk och osäkerhet är något som är förenat med all företagsverksamhet. Risker i 
affärslivet kan vara av olika karaktär såsom finansrisk, projektrisk, affärsrisk och 
ryktbarhetsrisk. Vi kommer endast att redogöra för ryktbarhetsrisken och affärsrisken, 
då dessa är mest väsentliga utifrån vår problemformulering. Ryktbarhetsrisken är den 
risk ett företag försätter sig i, om de bedriver en oseriös verksamhet i någon form, vilket 
påverkar företagets anseende (Kendrick, 2004, s. 70). Lennox (1999, s. 780) hävdar, att 
de större revisionsbolagen är mer motiverade att skydda sitt rykte och sitt etablerade 
varumärke än små byråer. Han menar, att stora byråer har högre incitament att bedriva 
en hög kvalité på revisionen för att undvika risken att hamna i rättsliga tvister. Här 
spelar förtroendet in som en avgörande dimension, vilket vi kommer till i nästa teori. 
Inom revisionsbranschen pratas det ofta om vissa specifika risker, som till exempel den 
operationella risken, rapporteringsrisken, efterlevnadsrisken samt risk management. 
Dessa fyra risker är ett samlingsnamn för affärsrisken. Inom revisionsbranschen är 
affärsrisken den risk företaget tar på sig vid inriktningen och omfattningen av 
revisionen (FAR förlag, 2005, s. 25). Affärsrisken kan även ses som resultatet av yttre 
omständigheter, som gjort att företaget inte nått upp till sina mål. Exempel på detta kan 
vara, om det sker en lågkonjunktur eller om företaget tappar en stor kund (Johansson, 
Grant Thornton, 2014).   
 
Alla revisorer behöver kunna hantera känslan kring risk och osäkerhet. Guenin-Paracini 
et al. (2014, s. 264) menar, att det brukar vara först i slutprocessen som revisorn börjar 
känna trygghet och tillit, att det revisionsarbete som denne utfört är tillfredsställande 
enligt praxis. I vilken utsträckning den externa revisorn ses som en källa till trygg- och 
säkerhet, beror på revisorns förmåga att minska kritiska risker (Eilifsen et al., 2001, s. 
194). En revisor ska förstå kunden och dess affärsverksamhet för att minska risken att 
fel och oegentligheter uppstår. Genom nära samarbete med kunden ökar möjligheterna 
för revisorn att uppfylla kundens förväntningar (Winograd et al., 2000, s. 177). Genom 
den senaste tidens tekniska utveckling har datorn förenklat och effektiviserat 
revisorernas arbete och därmed har riskerna kunnat reduceras (FAR, 1992, s. 16). 
Sannolikheten att en revisor begår ett misstag i sin väsentlighetsbedömning är förenat 
med den osäkerhet revisorn känner under bedömningen. Ju högre känsla av osäkerhet, 
desto större är risken att revisorns utlåtande blir felaktigt (Newton, 1977, s. 98). 
Revisorn skall i den inledande delen av revisionsprocessen beakta de risker som bolaget 
kan exponeras för (FAR, 1992, s. 14). Risken att något ändå går fel och att revisorn gör 
ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen kallas, som tidigare nämnts, revisionsrisk. 
Revisionsrisken delas in i tre delar: inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Den 
inneboende risken innebär, att det kan bli väsentliga fel i företagets redovisning eller 
brister i företagets handhavanden på grund av personalen i bolaget. Orsaker kan vara 
bland annat komplexa transaktioner eller komplicerade IT-system. I kontrollrisken är 
faran att väsentliga fel inte behandlas i den interna kontrollen. Upptäcktsrisken är att 
revisorn inte finner väsentliga fel och det i sin tur är beroende av hur mycket denne 
väljer att granska (Woodhead, 1992, s. 3).  
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Revisorerna kan använda sig av följande formel för att beräkna revisionsrisken:     
 
  
 
 
Fig. 2. Formel för Revisonsrisk. Källa: Woodhead, 1992, s. 3.  
 
Denna formel har inneburit en banbrytande utveckling av revisionsmetoden. Genom 
denna formel kan revisorn räkna ut var höga inneboende risker finns och därmed rikta 
resurserna åt rätt insatser för att uppnå det bästa resultatet. Formeln är ett försök att 
förenkla den process som revisorn går igenom för att slutligen göra sin riskbedömning 
(Woodhead, 1992, s. 3).  
 
Utifrån vår problemformulering finns det många olika faktorer, som slutligen spelar roll 
i den professionella bedömningen av väsentlighetstalet. Utifrån revisorns egen 
riskattityd kan väsentlighetstalet bedömas på olika sätt. Ekonomer har sedan länge 
klassificerat människor i tre olika typer av riskkategorier, nämligen riskälskare, 
riskneutrala och riskaversiva. Är du riskälskare, antar du en vadhållning, även om 
oddsen inte ser gynnsamma ut. Är du riskneutral, kan du vara intresserad av oddset, 
även om det bara ger en genomsnittlig vinst. Och är du riskaversiv, måste oddsen vara 
väldigt gynnsamma för att du skall anta ett vad (Newton, 1977, s. 101). I en studie av 
Turlea och Ionescu (2011, s. 453) har de studerat hur revisorns ålder kan inverka på 
väsentlighetsbedömningen. I motsats till många psykologiska studier fann forskarna, att 
revisorer är mer benägna att ta större risker ju äldre de är. Dock skriver Turlea och 
Ionescu (2011, s. 454) att mer forskning på området behövs. Detta talar bland annat 
emot en studie av Menkhoff et al. (2006, s. 1764), som forskat på området i den 
finansiella branschen och funnit att risken minskar med åldern.  

Andra personliga attribut såsom tidigare erfarenheter, utbildning, kontrollbehov, 
personlig karaktär och nuvarande ekonomisk situation kan även komma att påverka det 
övergripande väsentlighetstalet och bedömningen (Estes & Reames, 1988, s. 291). I 
figuren nedan har vi sammanställt en del av de faktorer som skulle kunna påverka 
revisorns bedömning av väsentlighetstalet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Faktorer vid bedömningen av väsentlighetstalet.  

Revisionsrisk = Inneboende risken x Kontrollrisken x Upptäcktsrisken 
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Choo & Trotman (1991, s. 465) visar i en studie att revisorer med längre erfarenhet har 
lättare att upptäcka och identifiera poster och risker, som kan vara utmärkande, än vad 
oerfarna revisorer har. Vartefter revisorn gör en bedömning av väsentlighet och risk 
skrivs en granskningsplan. I planen identifieras vilka granskningsinsatser som kommer 
att bli nödvändiga samt hur stort revisionsuppdraget ser ut att bli (FAR, 1992, s. 15).  
 
Till uppdragen avsätts revisorer med olika erfarenhet för att täcka upp alla 
kompetensområden, för att på så sätt minska risken att fel begås. I vissa fall kopplas en 
expert in som är specialiserad på ett visst område (Messier, 2010, s. 321). Under 
arbetets gång kan det även hända oförutsägbara händelser som innebär risker. Företaget 
kan exempelvis ha hamnat i en riskfylld finansiell situation eller i ekonomiskt sämre 
konkurrensläge. Vid misstanke om fel och oegentligheter skall revisorn omedelbart 
rapportera till de ledande i företaget (FAR, 1992, s. 18).  
 
Slutligen vad som utläses av ovanstående forskares bidrag är, att det övergripande 
väsentlighetstalet kan komma att bedömas olika utifrån personliga attribut och 
riskpreferenser. Det är således viktigt ur kvalitetssynpunkt att oavsett individuella 
riskpreferenser, skall revisorer bedöma väsentlighetstalet på en korrekt nivå, för att de 
reviderade kunderna skall få en likvärdig kvalité på revisionen. 

3.4 Kvalité 
Som vi tidigare belyst i problembakgrunden har kvalité i väsentlighetsbedömningen en 
betydande roll för att få fram tillförlitlig information till samhällets olika intressenter. 
Här går vi djupare in på kvalitetsbegreppet och faktorer som kan vara avgörande för 
revisionskvalitén.     
 
Den senaste tidens globalisering av näringslivet har ställt nya utmaningar att revisionen 
skall hålla en likvärdig och hög kvalité (Kleinman et al., 2014, s. 62). Syftet med 
revision är att kvalitetssäkra den information som företagets intressenter använder sig 
av, när de skall fatta beslut. Intressenter kan drabbas hårt om inte informationen håller 
en hög kvalitetsstämpel (Schelker, 2012, s. 432). Om det inte fanns revisorer, skulle 
vissa intressenter vara tvungna att anlita egna kontrollanter för att kunna lita på 
företagen (FAR förlag, 2005, s. 12). Sannolikheten att en revisor upptäcker vissa fel och 
överträdelser i revisionen beror på revisorns egen tekniska kompetens, men även på 
vilka granskningsåtgärder som använts samt omfattningen av uppdraget. Oberoendet är 
en viktig del för den totala bedömningen av kvalitén (Svanström, 2008, s. 71). 
Kompetens och oberoende är således två avgörande nyckelfaktorer i fråga om 
revisionskvalité. Detta illustreras i figuren nedan. 
 
 
 
 
Fig. 4. Revisionskvalité. Källa: Svanström, 2008, s. 71.  
 
Andra faktorer som kan påverka revisionskvalitén i någon form är storleken på 
revisionsfirman, teknologin, ryktet samt att kunna skriva orena revisionsberättelser 
(Gômez Aquilar & Ruiz Barbadillo, 2003, s. 49). Konsumenter betalar dyrt för revision. 
Det är viktigt ur samhällssynpunkt, som vi nämnde tidigare, att kvalitén på företagens 
redovisning är hög. Om revisorns tjänster blir alltför dyra, kan klienter skaffa sig 

Kompetens + Oberoende = Revisionskvalité 
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information på egen hand för att kvalitetssäkra redovisningen. Risken är därmed att de 
undgår högsta kvalitet (De Angelo, 1981, s. 186).  
 
Som tidigare nämnts i teorin om risk menar Lennox (1999, s. 780), att större 
revisionsfirmor har förmågan att leverera högre kvalité än mindre byråer. Detta styrks 
även i en undersökning av Francis & Yu, som gjordes under perioden 2003-2005. 
Studien visar att kvalitén är genomgående högre i ”Big four” byråer utan att för den 
skull påstå att små byråer håller en lägre kvalité (Francis & Yu, 2009, s. 1521). 
Anledningen kan vara att revisorerna på de mindre byråerna har otillräckliga 
erfarenheter och färdigheter på grund av att dessa byråer har färre interna kontaktnät 
och därför inte kan kommunicera problem lika ofta. Interna kommunikationer och 
samråd leder nämligen till högre granskningskvalité (Francis & Yu, 2009, s. 1522-
1523). Detta styrker även Svanström i sin avhandling om efterfrågan, kvalité och 
oberoende (Svanström, 2008, s. 72).  
 
Eftersom dagens globalisering lett till högre konkurrens behöver revisionsbyråerna 
pressa ned kostnaderna för att bli konkurrenskraftiga på marknaden. Effektivitet och 
kvalité blir därför parametrar som inte alltid går hand i hand. Ett exempel kan vara att 
en revisor sätter ett väldigt högt väsentlighetstal för att undgå noggrann granskning. 
Detta skulle sannolikt gå mycket snabbare och bli mer effektivt, än om revisorn satte ett 
lägre tal för att finna tillräckliga bevis om väsentliga fel i redovisningen (De Angelo, 
1981, s. 187).  
 
För att revisionen skall hålla hög kvalité skall revisorn enligt aktiebolagslagen utföra sitt 
arbete enligt god revisionssed. Det innebär, enkelt uttryckt, att inneha kunskap, 
erfarenhet och professionellt omdöme. Enligt Choo & Trotman (1991, s. 465) har 
revisorer med en mer gedigen erfarenhet lättare att identifiera fel och brister. De har 
också en bättre uppfattning om relevans i revisionen. Utifrån vår problemformulering 
blir således detta en viktig aspekt i avgörandet för kvalitén i revisionen. En person med 
hög ålder har mer livserfarenhet och äldre människor har ofta en mer gedigen 
arbetslivserfarenhet. Detta blir då en väsentlig faktor, då revisorn bedömer risk och 
väsentlighetstal eftersom detta skall sättas efter revisorns egna professionella 
bedömanden. Huruvida en nyligen auktoriserad revisor har samma kvalité i sin 
bedömning än en mer erfaren revisor, torde vara en intressant faktor utifrån vårt 
problem.   
 
För upprätthållande av god kvalité skall revisorerna följa god revisionssed, som nämnts 
tidigare. Detta skall ej förväxlas med god revisorssed. God revisorssed innebär istället 
att revisorn har vissa skyldigheter om etiska förhållningsregler. Etiska 
förhållningsregler kan vara integritet, objektivitet, professionellt uppträdande med mera 
(FAR SRS Förlag, 2008, s. 371). 
 
En revision som präglas av högsta kvalité är då revisorn tagit alla aspekter gällande 
regler och etik i beaktning och därefter utfärdat en korrekt åsikt beroende på företagets 
finansiella ställning (Francis 2011, s. 127). Francis (2011, s. 127) menar dock att det 
finns olika grader av kvalité även om det bara förekommer rena och orena 
revisionsrapporter. Det finns nämligen olika nivåer eller intervaller som kvalitén kan 
befinna sig inom, i de rena eller orena revisionsberättelserna.                        
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För att revisionen skall vara opartisk, vilket är en viktig kvalitetsaspekt, finns regler om 
jäv. Dessa regler återfinns i ABL, aktiebolagslagen. Reglerna innebär att revisorn inte 
får äga aktier i bolaget, inte delta i ledningen och inte bidra i bokföringen. Revisorn får 
inte vara anställd eller i beroendeställning till bolaget. Det är viktigt att revisorn alltid är 
självständig och oberoende i alla situationer (FAR förlag, 2005, s. 113-114). Mer om 
detta redogör vi för i nästa teori angående oberoende.  
 
FAR, (Förenade Auktoriserade Revisorer) är branschorganisationen för revisorer, 
redovisningskonsulter och rådgivare (FAR, 2013a). FAR ger varje år ut en 
samlingsvolym, där riktlinjer för kvalitetskontroll av revisionsverksamheten 
sammanställs. Revisorsnämnden, RN, har som uppgift att kontrollera kvalitén på 
byråerna. Därför måste RN själv hålla hög kvalité för att motsvara omvärldens 
förtroende. En hög kvalité säkerställs genom att revisorn innehar den utbildning som 
krävs samt har den lämpliga praktiska erfarenheten (FAR förlag, 2005, s. 131). 
Revisorsnämnden fungerar som tillsynsmyndighet för de auktoriserade och godkända 
revisorerna. Nämnden prövar frågor om disciplinära åtgärder mot revisorer och utreder 
om de följt de regler och krav som finns. Beroende på hur allvarligt fallet är, kan 
nämnden utge en erinran eller varning åt revisorn. Anmälning av revisorer kan göras 
från allmänheten eller myndigheter. Nämnden behandlar inte skadeståndsfrågor eller 
frågor om revisorsarvoden. De prövas istället i domstol (FAR förlag, 2005, s. 131).  
 
Efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag den 1 juli 2010 kan det 
diskuteras huruvida kvalitén på revisionen har påverkats. Det positiva med att de mindre 
bolagen befrias från revision är alla kostnadsbesparingar. Däremot har det vittnats om 
att mängden skattefel och den ekonomiska brottsligheten kan öka till följd av 
avskaffandet. EU har en betydande influens i dessa förändringar (Regeringen, 2008). 
 
Sammantaget är det viktigt att väsentlighetsbedömningen håller en hög kvalité för att 
säkra ett effektivt revisionssystem och näringsliv. Revisorerna har en mängd 
förhållningsregler att förhålla sig till genom myndigheter som finns för att säkerställa 
kvalité och profession. ISA är den nya internationella standarden för kvalitetskontroll. 
De har som mål att påverka och se till att revisorer följer de regler och lagar som 
upprättats (FAR, 2013b). Dock ser vi utifrån ovanstående studier att kvalitén ändå kan 
variera. Därför blir oberoendet en viktig parameter för kvalitetsbegreppet, vilket vi nu 
ska redogöra för. 

3.5 Oberoende 
Två viktiga beståndsdelar för att kunna hålla en hög revisionskvalité är kompetens och 
oberoende. Nedan redogör vi för oberoendet och dess betydelse. 

Inför varje nytt uppdrag en revisor antar skall en Analysmodell fyllas i. Detta för att 
säkerställa att det inte förekommer några hot mot oberoendet, som exempelvis 
vänskapshot eller intresse i uppdragsgivarens verksamhet. Tillämpningen av 
Analysmodellen är tvingande, det vill säga den är inskriven i revisorslagen (FAR SRS 
Förlag, 2008, s. 11).  

Det är viktigt att förstå revisorns roll gentemot olika intressenter. En revisor skall inte 
syssla med bokföring eller medlemsförvaltning, utan denne skall hålla sig inom ramen 
för yrkesdirektiven. En revisor måste alltid vara oberoende och agera opartiskt mot alla 
de kunder och företag denne reviderar. Det är något grundläggande för att hela 
branschen skall fungera (FAR, 1992, s. 11). Oberoende är inte bara en viktig 
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förutsättning inom revision utan en viktig aspekt i hela samhällssystemet. Hur vore det 
om lärare delade ut betyg utifrån rasfördomar eller om domare delade ut mest poäng till 
hemmalaget och så vidare? Om oberoendeförhållandena i samhället inte fungerade, 
skulle tillit och förtroende i hög grad förloras (Bazerman et al., 1997, s. 90). Vi 
fördjupar oss mer om förtroende i nästa teorikapitel.   
 
Oberoendet kan delas in i två olika typer av oberoende, nämligen faktiskt oberoende och 
synbart oberoende. Svanström (2008, s. 73) förklarar, att faktiskt oberoende innebär 
“det sinnestillstånd som tillåter en individ att ha en åsikt som inte äventyras av 
influenser som påverkar det yrkesmässiga omdömet samt agera med integritet, 
opartiskhet samt professionell skepsis”. Sedan beskriver han synbart oberoende som 
“att undvika sådana förhållanden och omständigheter som är så betydelsefulla, att en 
kunnig och omdömesgill person med insikt om alla relevanta omständigheter, inklusive 
vidtagna motåtgärder, skulle anta att integriteten, objektiviteten eller den professionella 
skepticismen hos ett revisionsföretag eller person i ett bestyrkandeteam äventyras”. 
Som vi nämnde i teorin om kvalité har konkurrensen hårdnat globalt sett och det har 
påverkat revisionsmiljön. Risken att förlora kunder ökar därför (Bazerman et al., 1997, 
s. 93).  
 
I fråga om att pressa ned priser, till exempel vid hög konkurrens, finns ett begrepp som 
heter “Low-balling”. Det innebär att revisionsfirmor sätter låga avgifter för att vinna fler 
kunder. DeAngelo (1981) hävdar i en artikel som Chu et al. skrivit, att low-balling inte 
äventyrar revisorns oberoende i någon form (Chu et al., 2011, s. 136). Kvalitén får 
nämligen aldrig hamna i fara på grund av att revisorn tagit ut för låga avgifter (FAR, 
1992, s. 30).  
 
En debatt som varit i fokus gällande revisorns oberoende är huruvida revisorerna skall 
få tillhandahålla tilläggstjänster eller ej (Antle, 1984, s. 1). Byråerna kan förutom 
traditionell rådgivning erbjuda företagsutveckling, företagsanalys, 
informationsteknologi, personalplanering med mera. Rådgivningen får ej bli av sådan 
karaktär att den skadar oberoendet (FAR, 1992, s. 29). Cote (2002, s. 68) anser, att 
debatten gällande tilläggstjänster är inne på fel spår. Han menar, att oberoendet beror på 
hur viktiga kunderna är relativt sett för revisionsfirman. Affärsrelationer mellan kunder 
och revisorer kan skapa press, såtillvida att kunden kan hota att lämna revisorn, om 
denne inte förstår kundens önskemål. Det kan exempelvis handla om att inte rapportera 
in ett fel eller att inte ge en anmärkning. Den här pressen menar Cote (2002) är 
proportionerlig med kundens betydelse för revisionsfirman. Det som är av vikt är 
således kundens förhandlingsstyrka. En revisors förmåga att kunna stå emot 
påtryckningar har alltså att göra med revisorns beroende av kunden och inte servicen 
som revisorn tillhandahåller (Cote, 2002, s. 68). I andra debatter har det diskuterats 
flitigt i vilken utsträckning rådgivningstjänster får förekomma utan att det skadar byråns 
anseende (Svanström, 2008, s. 70). Reynolds et al. (2004, s. 29-30) anser, att brist på 
oberoende kan ha varit ett av huvuddragen till de stora redovisningsskandalerna under 
den senaste tiden. 
 
Om vi skall väva ihop oberoendebegreppet med kvalité skulle revisorns funktion helt 
tappa värde, om det var så att utomstående intressenter inte förväntade sig att revisorn 
skulle rapportera några fel. Det krävs således att revisorerna lever upp till de 
förväntningar som intressenterna har, för att revision skall vara värd att efterfrågas. Det 
är viktigt om det förekommer tvivelaktigheter, att revisorn åtgärdar detta och i så fall 
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skriver en oren revisionsberättelse och inte påverkas av en utomstående bedömare. Det 
ligger i kundens intresse att revisorn skriver en ren revisionsberättelse, därmed kan 
kunden vilja påverka revisorn (Svanström, 2008, s. 71). Revisorer har ingen möjlighet 
att på något sätt försöka försvara sig, om en kund vill avsluta uppdraget. Om ett företag 
har en revisor som håller en hög kvalité, skulle företaget kunna byta ut revisorn mot en 
annan med lägre kvalité, detta i hopp om att denne skulle kunna skriva ut en ren 
revisionsberättelse (Gômez Aquilar & Ruiz Barbadillo, 2003, s. 37).   
 
Konsekvenserna om en revisor skriver orent är, att företaget som revideras kan få 
problem med att få krediter. Därmed kan andra företag avstå från att göra affärer med 
dem. Banker kan även undvika att bevilja lån och krediter till företaget (Durendez 
Gómez-Guillamón, 2003, s. 556). De företag, som får en oren revisionsberättelse, ger 
därmed intressenter och utomstående parter dåliga vibbar. Det kan i sin tur försämra 
förtroendet för företaget och dess betalningsförmåga. Vi kommer närmare in på olika 
teorier om förtroende och hur det kan påverkas nedan. 

3.6 Förtroende 
Som vi tidigare nämnt har förtroendet för revisionsbranschen kommit att ifrågasättas, 
då en del skandaler uppdagats det senaste decenniet. Här redogör vi hur olika forskare 
ser på förtroende och vad det har för betydelse inom revisionen samt vilka krav som 
förekommer för att bibehålla förtroendet.  
 
Huang & Wilkinsson (2013, s. 455) menar, att förtroende i affärsvärlden är en 
nyckelfaktor för lyckade affärer. En revisors förtroende skadas, om inte väsentliga fel 
och oegentligheter upptäcks. Förtroende har en komplex roll, när vi ser på psykologiska, 
sociala och ekonomiska faktorer i hela affärsprocessen (Huang & Wilkinsson, 2013, s. 
455). Förtroende har haft olika innebörd i litteraturen och kan definieras på olika sätt. 
Sandberg (2009) anser, att förtroende handlar om individuella preferenser (Sandberg, 
2009, s. 14). Vidare menar Sandberg (2009), att varje person har en egen preferensbas, 
när det gäller trovärdighet. Utifrån den preferensbasen anses trovärdighet och förtroende 
vara individuellt skapade (Sandberg, 2009, s. 14). Tomkins (2001, refererad i Luhmann 
1979, s. 165), anser istället att förtroende är den känsla, då någon anförtror sig åt en 
annan part och därigenom får alla förväntningar realiserade. Ovanstående författares syn 
är intressanta utifrån vårt perspektiv, då förtroende och trovärdighet spelar en avgörande 
roll. Om företagen inte har förtroende för revisorn, skulle företaget förmodligen byta 
revisor. Det är således viktigt för revisorn att agera rätt för att behålla förtroende och 
upprätthålla en god kvalité på revisionen.   
 
Lagergren (2003) beskriver vidare förtroende i tre olika steg, i en så kallad 
Förtroendetrappa. Det första steget består av trovärdighet, nummer två av förtroende 
och nummer tre av tillit. Trovärdighet beskrivs som ett väldigt individuellt fenomen. 
Trovärdigheten kan förloras vid negativ publicitet. Ett exempel är om ett företag eller en 
person skapar för mycket uppmärksamhet omkring sig. Det gäller att vara saklig och 
enhetlig för att åstadkomma trovärdighet. Förtroende, som utgör steg två i 
förtroendetrappan, bygger på mer än trovärdighet. Här delar personen med sig av sitt 
individuella handlingssätt. Om en revisor har ett gott förtroende från företagets sida, 
kommer företaget att förlita sig på att det revisorn medger är korrekt. Det sista steget i 
förtroendetrappan är tillit. Det innebär den främsta graden av kommunikation mellan två 
parter. Betydelsen av tillit menar Lagergren (2003) är, då en person aktivt söker hjälp 
med ett problem eller råd av en part personen känner tillit till.  
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Nedanstående figur illustrerar förtroendetrappan.   
 

 

Fig. 5. Förtroendetrappan. Källa: Lagergren, 2003.  
 
I en annan studie av Huang & Wilkinsson (2013, s. 456) delar de in förtroende i två 
olika delar, kognitionsbaserat förtroende samt påverkansbaserat förtroende. 
Kognitionsbaserat förtroende bygger på rationell tillit till kompetens, ansvar och 
pålitlighet hos en annan part. Denna typ av förtroende vilar på att en person agerar på ett 
logiskt och rationellt framtidsmässigt beteende. Tonkiss (2009, s. 198) anser ungefär 
som Huang & Wilkinson, att ekonomiska relationer bygger på gemensamma 
förväntningar och att parterna agerar på ett framtida rationellt förhållningsätt till 
beslutsfattandet. Vi kommer in på rationalitet i nästa teori om beslutsprocessen. Det 
påverkansbaserade förtroendet bygger på känslomässiga band mellan två parter. 
Dessutom menar Huang & Wilkinson, att förtroendet automatiskt kommer att hedras på 
detta sätt (Huang & Wilkinson, 2013, s. 456).   
 
En av de stora förtroendeskandalerna, HQ-bankskandalen, skedde för några år sedan.  
Den ledde till att en revisor blev anmäld till Revisorsnämnden. Revisorsnämnden beslöt, 
att revisorn skulle få den mildaste graden av åtgärd som kallas erinran 
(Revisorsnämnden, 2010). När den stora skandalen uppdagades var det många företag 
som valde att avskeda denne revisor på grund av förbrukat förtroende (Dagens ps, 
2010). 
 
FAR gjorde en undersökning 2011 angående förtroendet för revisorer. Resultatet av 
undersökningen visade, att åtta av tio företagsledare hade ett stort förtroende för 
revisions- och rådgivarbranschen och för sin egen revisor. I stort sett alla svenska 
politiker hade ett stort förtroende för revisorer. Bland svenskar i allmänhet visade det 
sig, att sju av tio hade stort förtroende (FAR, 2011a). Med det positiva utfallet från 
undersökningen har FAR ändå fortsatt ett brett arbete med att förstärka förtroendet för 
revisorn och revisionsbranschen. FAR menar, att skandalerna ändå påverkat branschen 
och till viss del revisorerna. Detta leder till att revisorerna blir ifrågasatta, trots att de 
figurerar i en väldigt reglerad och kontrollerad bransch (Ekenstam & Brännström, 2013, 
s. 6). År 2013 presenterade Brännström och Ekenstam från branschorganisationen FAR 
sitt arbete gällande förtroende för revisorer. Resultatet av arbetet visade, att 
revisionsbranschen har ett allvarligt problem med kommunikations- och ansvarsfrågor. 
Studien spår, att mer dokumentation kommer att krävas i framtiden, då branschen 
ständigt är i förändring. 

Tillit

Förtroende

Trovärdighet
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Då näringslivet blivit allt mer komplext och globaliserat med mycket kommunikation 
som sköts elektroniskt, har förtroende blivit viktigt. Inom bankväsendet blir denna 
aspekt extra tydlig, då många transfereringar görs elektroniskt. Har inte bankerna 
tillräcklig information om låntagarens tillgångar och skulder, som revideras av revisorn, 
kan det bli svårt att fatta rationella beslut och bedöma kreditvärdigheten hos kunden. 
Bankerna kan i och med det känna oro över, att kunden inte kommer att betala tillbaka 
sitt lån (Tonkiss, 2009, s. 198). Detta är intressant utifrån vår problemformulering, då 
revisorn skall bedöma lämpligt väsentlighetstal, för att de finansiella rapporterna inte 
ska ge en vilseledande bild samt vara trovärdiga gentemot intressenterna. Förtroendet 
för revisorer skulle riskeras att skadas i längden, om inte väsentlighetstalet bedömdes 
korrekt.    
 
En viktig aspekt inom revision för att upprätthålla förtroendet är tystnadsplikten, som 
beskrivs i revisorslagen. Tystnadsplikten är en förtroendeavgörande del i arbetet för att 
företaget ska vilja delge revisorn all information som behövs. Varken revisorn eller dess 
medarbetare får avslöja för utomstående, vad som sagts under själva processen. 
Åsidosätter revisorn sin tystnadsplikt, kan denne bli skadeståndsskyldig och riskera 
disciplinär åtgärd (FAR, 1992, s. 22). När revisorn upptäcker ett fel, kan tystnadsplikten 
bli ett hinder, då denne kan ha behov av att kommunicera med andra revisorer. 
Revisorerna regleras av associationsrättslig lagstiftning, det vill säga aktiebolagslagen. 
De omfattas även av revisorslagen, årsredovisningslagen och internationella 
revisionsstandarder (Ekenstam & Brännström, 2013, s. 11 & 21-22).  
 
Slutsatserna blir att utan förtroende för revisorn och de förtroendeuppdrag revisorn 
försätter sig i, skulle praktiskt taget inte branschen fungera. 
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3.7 Beslutsprocessen 
Vidare kartlägger vi beslutsprocessen, hur beslut fattas och vad som påverkar besluten. 
I själva revisionsprocessen måste en mängd beslut fattas. Utifrån vår 
problemformulering gör revisorerna olika subjektiva bedömningar. 
 
Varje dag fattas en mängd olika beslut i affärsvärlden. Dessa beslut måste genomgå en 
process. En revisor fattar beslut i sitt arbete, då han till exempel bedömer 
väsentlighetstalet (FAR Förlag, 2005, s. 23). Som vi var inne på tidigare i teorin om 
risk, finns det många olika faktorer som påverkar väsentlighetstalet. Skillnader i hur 
olika revisorer bedömer och fattar beslut gällande väsentlighet varierar beroende på 
tidigare erfarenheter (Choo & Trotman, 1991, s. 464). Beslutsprocessen har under en 
längre tid varit ett intresseväckande ämne. Den strategiska beslutsprocessen har lett till 
många olika undersökningar (Dean & Sharfman, 1996, s. 368). Dean och Sharfman 
(1996) ser beslutsprocessen som en strategisk beslutsmodell. Den strategiska 
beslutsmodellen förkortas SDM på engelska. Dean och Sharfman (1996) fann att chefer, 
som inkluderade mer information och såg till externa faktorer i sin beslutsprocess, var 
effektivare och fick ett bättre resultat. Kontentan av undersökningen visade således, att 
utifrån hur beslutsprocessen görs, kommer utfallen att bli olika beroende på hur de 
rationella besluten fattas (Dean & Sharfman, 2009, s. 388-389). För att binda ihop 
denna undersökning med vår frågeställning visar teorin, att om en revisor samlar in mer 
information i sin bedömning, som utgörs av en beslutsprocess, kommer 
väsentlighetstalet att bli mer korrekt och effektivare. Men hur rationella beslut tar 
revisorerna, när de gör den subjektiva bedömningen av väsentlighetstalet? Att vara 
rationell är enligt Olve (1985, s. 9) att vara förnuftig i sitt beslutsfattande.  
 
I en rationell beslutsprocess handlar det om att sortera bort de olika valen genom att 
överväga för- och nackdelar. När en person fattar beslut, används egna individuella 
erfarenheter, såsom sociala och kulturella. Ett rationellt beslut är resultatet av social 
interaktion och samarbete. Varje rationellt beslut utformas genom social praktik. Den 
rationella beslutsprocessen delas in i tre olika stadier. Det första stadiet är de befintliga 
aktörerna, som deltar i beslutsprocessen, i vårt fall revisorerna. Det andra stadiet är de 
verktyg och modeller som möjliggör revisorernas handlingar eller de revisionsprogram 
de utför sin revision i. Sista stadiet är hur revisorerna bedriver verksamheten och agerar 
(Cabantous et al., 2010, s. 1532-1533). Enligt Cabantous et al. (2010) finns det tre olika 
anledningar varför individer ej väljer att fatta rationella beslut. För det första tar många 
organisationer rationalitet för givet och arbetar inte tillräckligt målmedvetet för att fatta 
rationella beslut. För det andra försummas lätt rationalitet i ett företags interna 
utbildningssystem, även om de normativa teorierna finns där. Slutligen fokuseras det 
mest på själva beslutsprocessen och ej på konkreta metoder i beslutsfattandet 
(Cabantous et al., 2010, s. 1532).   
 
Choo & Trotman (1991, s. 466) beskriver en process, då revisorer använder tidigare 
information som är lagrat i minnet via något som de kallar Schemata. Schemata 
organiserar, förklarar, förutspår och formulerar olika åsikter som revisorn gör i sina 
revisionsbedömningar. Detta är fundamentalt, då revisorn löpande fattar olika beslut 
gällande ekonomisk information. Vidare menar de, att det är intressant och viktigt att 
förstå, hur olika revisorer fattar beslut i beslutsprocessen. Revisorer har genom många 
års arbete samlat på sig och förvärvat kunskaper och erfarenheter som de fattar beslut 
med hjälp av. Dessa kunskaper och erfarenheter ger också förtroende för den motsatta 
parten (Choo & Trotman, 1991, s. 466-468). Om förtroende kopplas ihop med 
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självsäkerhet och rationalitet, har självsäkra personer ofta lättare att fatta beslut. Men 
nackdelen kan vara att besluten är fattade främst på självsäkerhet och inte på 
rationalitet. Förtroendet och tilliten till en sådan person kan komma att genomskådas av 
andra parter. En person, som har tillgänglig information för att fatta rationella beslut, 
kan avstå från att bearbeta den information som finns tillgänglig för rationellt 
beslutsfattande. Även om personen bearbetat den, kan agerandet ändå förlita sig mer på 
tillit och förtroende (Tonkiss, 2009, s. 198). Utifrån vår problemformulering och 
ovanstående teorier kan konstateras, att de bedömningar revisorn gör är avgörande för 
revisionskvalitén, såtillvida att all erfarenhet och kompetens revisorn lagrat i minnet via 
många års erfarenhet resulterar i de beslut som revisorn fattar. 

3.8 Sammanfattande teori 
De teorier vi har presenterat är relaterade till varandra och utgör ett ramverk för läsaren 
att utgå ifrån. För att vårt problem och syfte skall kunna besvaras, har teorierna ovan 
förklarats och relaterats till varandra, detta för att förstå hur teorierna hänger ihop. 
Väsentlighetsbedömningen är central, då vår problemformulering bygger på den. 
Revisorn skall i det inledande arbetet bedöma väsentlighet och risk och fastställa ett 
väsentlighetstal. Detta väsentlighetstal använder sig sedan revisorn av, när han granskar 
den finansiella informationen. Riktlinjerna för bedömningen av väsentlighetstal 
återfinns i ISA. Dock beror slutligen bedömningen på revisorns eget professionella 
bedömande. Revisorn skall även identifiera var olika risker kan förekomma, som till 
exempel vilka poster som anses riskfyllda. Risken finns att revisorn inte upptäcker olika 
fel i de finansiella rapporterna. Det viktiga är att revisorn finner sådana väsentliga fel, 
som kan ha en betydande inverkan på de beslut som fattas. Utifrån olika riskpreferenser 
kan väsentlighetstalet bedömas olika. Kvalitén i revisionen är avgörande av dels 
revisorns kompetens och dels av om revisorn förhåller sig oberoende till alla 
intressenter. 
 
Revisorsnämnden tillsammans med branschorganisationen FAR arbetar med att 
upprätthålla kvalité och fortsatt förtroende för revisorerna. Det är viktigt, att revisorerna 
håller en hög kvalitetsstämpel på allt de gör, för att säkerställa ett effektivt och hållbart 
näringsliv. Intressenterna, såsom banker och företag, skall inte få en vilseledande bild 
om ett företag. Det är revisorns uppgift att ge intressenterna en korrekt bild, för att de 
ska kunna fatta olika rationella beslut och ställningstaganden. 
 
Oberoende är en viktig faktor för att kvalitén på revisorernas arbete skall vara 
tillförlitlig. Analysmodellen används för att säkerställa oberoende och för att inte olika 
jävsituationer ska uppstå. Revisorn skall arbeta med det som faller inom yrkesdirektiven 
och får inte vara anställd i det bolag den reviderar. Om inte oberoendeförhållandena 
fungerade, skulle förtroendet för revisorerna ifrågasättas. Vem som helst kan anmäla en 
revisor vid misstanke om jäv eller om revisorn inte agerat enlig god revisionssed. 
Förtroendet för revisorer i samhället är högt, men FAR menar, att de ständigt arbetar 
med förbättringsåtgärder. 
 
Igenom hela revisionsprocessen fattar revisorn en mängd viktiga beslut baserade på 
tidigare erfarenhet. Denna erfarenhet är lagrad i revisorns minne via så kallat Schemata. 
En revisor med längre erfarenhet har lättare att identifiera väsentlighet och brister i en 
revision än en oerfaren revisor. Rationella beslut gällande väsentlighetstalet blir mer 
korrekta, eftersom dessa beslut innefattar mer information och utformas genom social 
praktik. 
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4. Praktisk Metod 
I detta kapitel behandlar vi det praktiska genomförandet av studien. Nedan förklaras 
hur vi gått till väga för att framställa empirin utifrån olika ställningstaganden. 

4.1 Urvalsprocess 
I startfasen diskuterade vi utifrån studiens syfte, vilken befattning revisorerna skulle ha. 
Slutsatsen blev att intervjua godkända och auktoriserade revisorer med minst fem års 
erfarenhet inom branschen. Därför valde vi bort revisorsassistenter, då de inte har 
samma erfarenhet. Vi gjorde en sökning på vilka revisionsbyråer som var verksamma i 
Umeå. Därefter föll urvalet på de större byråer som förekom högst upp i söklistan. 
Fortsättningsvis beslutade vi att intervjua fem revisorer från olika byråer, för att få en 
större bredd och variation på undersökningen, detta för att kunna uppfylla syftet och 
problemformuleringen. Tanken bakom variationen av byråer var till största del för att 
se, om det fanns några skillnader mellan svaren. Accessproblem uppstod när vi 
kontaktade revisorerna. Många revisorer vi ringde upp hade inte tid eller var bortresta. 
Detta ledde till att vi slutligen, förutom fyra revisorer också, intervjuade en auktoriserad 
redovisningskonsult, som tidigare arbetat som revisor. Detta eftersom vi ansåg att fyra 
intervjupersoner inte var tillräckligt. Det var ungefär 20 år sedan redovisningskonsulten 
jobbade som revisor, vilket är en förhållandevis lång tid. Detta kritiserar vi i kapitlet 4.5 
Kritik av tillvägagångssätt. Revisorerna som intervjuades var i medelåldern, 30-50 år. 
 
I vår studie har vi således utfört ett bekvämlighetsurval, eftersom vi själva varit 
delaktiga i vilka företag vi kontaktat. Nackdelen med bekvämlighetsurval är att 
resultaten inte kan generaliseras (Bryman, 2011, s. 194). Eftersom vi inte skall 
generalisera våra resultat är detta inte ett problem. 

4.2 Konstruktion av intervjufrågor 
I kvalitativa intervjuer använder ofta forskaren frågor som är mindre strukturerade i sin 
utformning. Detta innebär att intervjuaren har större möjlighet att göra varje intervju 
mer personlig beroende på vilka frågor som ställs och ordningsföljden på frågorna. Vi 
har därmed använt oss av djupintervjuer med en struktur, som följer semistrukturerade 
intervjuer. I semistrukturerade intervjuer kan forskaren göra en mall med teman som 
intervjun kommer att bygga på (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Vi valde våra teman 
utifrån vår teoretiska referensram, det vill säga rubrikerna på våra teorier. Detta medför 
att det blir enklare som läsare att följa med i strukturen genom hela studien. Våra 
intervjufrågor grundar sig på våra teorier, som utgör den teoretiska referensramen. 
Karaktären på frågorna var öppna, för att få respondenterna att prata fritt och svara med 
egna ord, vilket karakteriserar djupintervjuer. Ibland ställde vi följdfrågor som avvek 
från intervjufrågorna, för att få respondenten att utveckla och förtydliga sig. Ett exempel 
på en intervjufråga från Appendix 1. som ställdes var “Hur går processen till för att sätta 
väsentlighetstalet?” Eftersom olika forskare som Chen et al. samt Montoya et al. 
studerat denna process tidigare och eftersom Blokdjik et al. nämnt, att det behövs mer 
forskning på området, ansåg vi att den frågan var av betydelse. Vi ställde inga ledande 
frågor eller frågor som gav ja- eller nejsvar.  
 
Målet med djupintervjuerna var att uppmuntra respondenterna att berätta utförligt om 
sina personliga åsikter och göra egna tolkningar av frågorna (Johansson-Lindfors, 1993, 
s. 120). Eftersom syftet med studien är att förstå, hur bedömning av väsentlighetstalet 
går till ur ett revisorsperspektiv, ville vi ha varje revisors enskilda syn på våra frågor. 
Utformningen av frågorna grundar sig i teorierna som vi fann i litteratursökningen.  
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Se Appendix 2. för intervjufrågor med teorianknytning. Vi använde oss inte av någon 
pilotstudie för intervjufrågorna, vilket var vår tanke från början, eftersom accessen som 
tidigare nämnts var dålig. Hade vi haft möjlighet till ett större urval av revisorer, skulle 
vi ha kunnat genomföra en pilotundersökning, för att avgöra hur lämpliga våra 
intervjufrågor var (Bryman, 2011, s. 259). De flesta intervjufrågorna gav uttömmande 
svar. Vissa intervjufrågor ansåg vi inte generera tillräckligt mycket under intervjuns 
gång, varför vi tog bort dessa frågor. Ett exempel på en sådan fråga var “I vilken 
utsträckning kan kundernas förväntningar vanligen uppfyllas?”. Intervjufrågorna 
diskuterades emellertid med vår handledare före intervjuerna för att få feedback och 
tips. Handledaren fick således fungera som testperson av vår intervju. 

4.3 Genomförande av intervjuer samt access 
Vi började med att kontakta olika revisionsbyråer i Umeå via telefon, för att få 
möjlighet att boka in personliga intervjuer. Som vi tidigare nämnt, var det svårt att få 
revisorerna att ställa upp på en intervju, då de var upptagna och bortresta. För mer om 
detta se kapitel 4.4 Databearbetning och bortfall. Under telefonsamtalet förklarade vi 
kort vad intervjun skulle handla om och tidsåtgången för intervjun. Intervjuerna skedde 
under en tidsperiod på sju dagar, då vi besökte revisorerna på deras kontor. Vi hade 
ingen intervju via telefon. Bryman (2009) förklarar, att vid personliga intervjuer kan 
kroppsspråk och minspel vara viktigt, då information om känslor kan uppfattas, vilket är 
omöjligt per telefon (Bryman, 2009, s. 433). Vid intervjuerna såg vi till att komma i god 
tid och ha en proper klädsel (Ejvgård, 2009, s. 52). 
 
Vi började intervjuerna med att presentera oss själva och förklarade kort vad vi studerar 
samt syftet med intervjun. De inledande frågorna till respondenterna berörde korta 
bakgrundsfakta som ålder och namn med mera. Vi ville att intervjupersonerna skulle 
känna sig trygga i sina uttalanden, och därför informerade vi om att allt material skulle 
komma att behandlas med största möjliga konfidentialitet. Vi hänvisar till kapitel 2.10 
för mer information om de etiska aspekterna vi tagit hänsyn till. Under intervjuns gång 
använde vi oss av en diktafon, för att kunna fokusera på vad intervjupersonerna sade 
och slapp på så vis skriva ned allt. Ejvegård (2009) menar, att det är praktiskt att 
använda sig av en bandspelare vid intervjun istället för att anteckna, då det kan vara 
svårt att hinna skriva ned allt som sägs. Det är dessutom bra att kunna lyssna på 
intervjun igen (Ejvegård, 2009, s. 51-53). Nackdelen med diktafonen kan vara, att 
respondenterna känner sig oroade och osäkra vid tanken på att deras ord och ordval 
kommer att synliggöras för omvärlden (Bryman, 2011, s. 428; Ejvegård, 2009, s. 51). 
Vi hade även applikationen röstmemo tillgänglig i våra mobiltelefoner för att garantera 
och säkerställa materialet. Detta ifall att diktafonen skulle sluta fungera. Innan vi 
startade diktafonen och mobiltelefonerna, frågade vi respondenterna om de godkände att 
intervjun spelades in, vilket samtliga godkände. Vi, författarna, deltog vid alla intervjuer 
och delade upp intervjuerna utifrån de olika teman uppsatsen består av. Under 
intervjuerna uppkom andra frågor, som ställdes av båda författarna oavsett vem som 
intervjuade för tillfället. När vi sammanfattade intervjuerna, upplevde vi att vi fick god 
access och att respondenterna tog sig tid och engagemang att svara utförligt på våra 
frågor. Vi upplevde, att respondenterna kände sig trygga i intervjusituationen och att 
accessen därför blev bra.  
 
Avslutningsvis frågade vi revisorerna, om de ville få transkriberingen sig tillskickad, 
innan vi använde materialet i uppsatsen. Det var endast en revisor som krävde detta, så 
vi skickade transkriberingen via e-mail och fick senare ett skriftligt godkännande. Det 
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var även ett par revisorer som önskade att få slutprodukten, det vill säga uppsatsen, 
skickad till sig, när den var klar. Vi visade vår tacksamhet över att de tog sig tid att bli 
intervjuade genom att bjuda på fika. 

4.4 Databearbetning och bortfall 
Vi började med att bearbeta det transkriberade materialet vi erhållit från intervjuerna. 
Allt som sades i intervjuerna skrevs ner i detalj. Detta material ligger till grund för 
empirikapitlet. Bryman (2009, s. 429) nämner denna process som väldigt tidskrävande. 
Denna tidskrävande process ansåg vi dock vara nödvändig för att kunna tolka och 
analysera materialet noggrant. Vi lyssnade på ljudfilerna upprepade gånger, för att inte 
missuppfatta vad som sades och skrev ner varje ord. Detta resulterade i ungefär tolv 
helsidor per intervju. Vi läste igenom samtliga transkriberingar och strök under det 
väsentliga och gjorde sedan en sammanfattning av alla frågor, för att underlätta 
hanteringen av materialet.  
 
Vi valde därefter att presentera datamaterialet i en tematisk framställning utifrån våra 
teorier i empirikapitlet. Materialet har tolkats utan att på något sätt förstärka eller 
förvränga revisorernas åsikter. Avslutningsvis sammanställde vi dessa tolkningar och 
sammanfattade det i vår empiri. Datamaterialet har använts med största respekt för de 
etiska kraven.  
 
Vi hade inget bortfall vad gäller det inspelade materialet i diktafonen, det vill säga 
ljudfilerna på banden var av mycket god kvalité. Det fanns några bortfall när det gäller 
intervjupersoner. Vissa tackade nej eller avböjde att svara, vilket gjorde att vi fick fråga 
någon annan för att nå vår kvot av intervjupersoner. Sammanlagt hade vi sex bortfall 
efter att ha ringt runt och mailat samtliga kontor ett flertal gånger. På grund av 
tidsbristen hade vi svårt att få tag på en femte revisor, varför vi valde att kontakta en 
auktoriserad redovisningskonsult för en personlig intervju. Kritik gällande detta och hur 
det påverkat vår studie belyser vi i nästa kapitel 4.5 Kritik av tillvägagångsätt Vi ville 
genomgående ha fysiska intervjuer, för att kunna tolka intervjusvaren på likvärdigt sätt. 
Därför valdes telefonintervjuer bort. 
 
Vi har genomgående försökt få en balans mellan citat och kommenterande text i 
empirin, för att få texten att låta levande och underhållande (Patel & Davidson, 2011, s. 
121). Ord som ”eh” och ”mm” har uteslutits i empirin, då vi ansåg att dessa ord inte 
fyller någon funktion. Vi har även kodat materialet från revisorerna med bokstäverna A-
E i empirin, där varje bokstav motsvarar en revisor. I tabellen 1.1 på sida 28, 
sammanfattas kort information om tid, datum, befattning, års erfarenhet samt access. 
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4.5 Kritik av tillvägagångssätt 
I detta kapitel vill vi upplysa våra läsare om de brister som kan finnas i studien. Vi har 
inte utfört några kvalitativa intervjuer tidigare, men vi kände att vi blev säkrare i vår roll 
som intervjuare under tidens gång. Vi är medvetna om, att vi kunde ha gjort en 
pilotstudie för att säkra frågornas lämplighet. Emellertid gjorde vi inte detta på grund av 
att det var svårt att få tag på tillräckligt många revisorer att intervjua. En intervjufråga 
som revisorerna var kritiska till var ” Hur ser du på revisionsprocessen utifrån ditt 
perspektiv? Beskriv!”. De tyckte att denna fråga var alldeles för bred. Därför fick vi ofta 
utveckla frågan genom att precisera den och förtydliga, att det gällde den subjektiva 
bedömningen av väsentlighetstalet. Nackdelen med att göra ett bekvämlighetsurval är 
att resultaten inte går att generalisera, vilket kan göras i ett sannolikhetsurval (Bryman, 
2011, s. 190). Dock är syftet i vår studie inte att generalisera.  
 
Vi upplevde att vi fick olika svar och synsätt från de yrkesarbetande revisorerna jämfört 
med den auktoriserade redovisningskonsulten, som tidigare arbetat som revisor. Detta 
kan dels ha att göra med att den auktoriserade redovisningskonsulten inte arbetat med 
revision på många år och dels på att han inte arbetar på en revisionsbyrå i nuläget. 
Fördelen med att intervjua en respondent som arbetat med revision tidigare, men inte 
representerar någon revisionsbyrå i dagsläget, kan vara att svaren inte blir lika partiska. 
Risken är dock att vi får svar som inte är tillräckligt uppdaterade, då en revisor ständigt 
måste hålla sig “up-to date” om nya regler och riktlinjer. Dock nämnde 
redovisningskonsulten, att han ständigt kom i kontakt med revisorer i sitt dagliga 
redovisningsarbete. De revisorer som i dagsläget arbetar på en revisionsbyrå kan undgå 
att avslöja känslig information, då de känner sig lojala mot byrån och inte vill förstöra 
ryktet och anseendet hos revisionsfirman.  

Vi är medvetna om att vi troligtvis hade kunnat få bättre access, ifall att vi från början 
hade besökt revisionsbyråerna. I efterhand hade detta förmodligen dock inte gjort någon 
större skillnad, då de revisorer vi ville komma i kontakt med var bortresta eller sjuka vid 
den aktuella tidpunkten. 
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5. Empiri och Analys 
I detta kapitel har vi kopplat ihop empiridelen med analysen. Vi har en tematisk 
uppställning där vi redogör för respondenternas svar i varje teori. Se Appendix 3. för 
en sammanfattande empiri i tabellform. I tabellen nedan visas kort information om de 
olika respondenterna med respekt för konfidentialitet.  
 

Revisor Tid & 
Datum 

Års 
erfarenhet 
som 
revisor 

Befattning Längd på 
intervjun 

Upplevelse/ 
Access 

Revisor A kl. 13.30 
2014-11-21 

17 år Auktoriserad 1 h 9 min Mycket engagerad 
och kunnig. Hade 
en hög position på 
företaget. Hög 
social kompetens. 

Revisor B kl. 11.00 
2014-11-24 

23 år Godkänd 44 min Korrekt. Ganska 
kortfattade svar. 

Revisor C kl. 14.00 
2014-11-24  

13 år Auktoriserad 37 min Trevlig och 
trovärdig. Väl 
insatt i området. 

Revisor D kl. 10.00 
2014-11-25 
 

14 år Auktoriserad 43 min Intresserad och 
kunde ifrågasätta.  

Redovisnings-
konsult E 

kl. 15.00 
2014-11-27 

5 år Redovisnings-
konsult, 
tidigare revisor 

52 min En allmän kritiker. 
Intressant att få en 
utomstående bild. 
Väldigt pratsam 
och engagerad. 

 
Tabell 1.1 Sammanställning av intervjuerna.  

5.1 Väsentlighetsbedömning 
Utifrån revisorernas beskrivningar om hur processen att bedöma väsentlighetstalet går 
till, har vi fått vag information hur de rent tekniskt går till väga. Majoriteten lutar sig till 
regelböcker och revisionsprogram och använder det som utgångspunkt vid 
bedömningen. Mallar, handböcker, riktlinjer och nyckeltal visade på övriga element de 
använde sig av vid bedömning av väsentlighetstalet. Därefter skildrade de diffust hur de 
gick tillväga vid den subjektiva bedömningen. De olika byråerna har således olika 
revisionsmetodiker för att utveckla väsentlighetstalet, vilket Montoya et al. (2009, s. 
458) styrker. Han menar, att objektiva och strikta kriterier inte förekommer, utan att 
revisorer förlitar sig mer på riktlinjer, som kan vara olika från byrå till byrå. Acito et al. 
(2009, s. 663) instämmer även i att exakta procentsatser av referensvärden inte 
förekommer utan att det slutligen är revisorns egen professionella bedömning som styr. 
Revisor D beskriver processen på liknande sätt: “Det finns beräkningsmodeller man kan 
utgå ifrån, men sen är det alltid en professionell bedömning.” Således kan ovanstående 
redogörelser förklara, varför vi inte fått några entydiga svar på hur bedömningen av 
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väsentlighetstalet går till. En anledning till olikheterna tror vi kan ha och göra med vad 
för slags företag revisionsfirmorna reviderar. Ytterligare en aspekt vi tror påverkar 
revisionsfirmornas val av metodiker är, hur stor revisionsfirman är i förhållande till 
kunden. Vi upplever, att revideringen är mer styrd i de större revisionsfirmorna än i de 
små. Anledningen till det tror vi kan vara, att större byråer har högre incitament att 
skydda sitt rykte.   
 
Enligt Morris och Nichols (1988, s. 239) har branschen misslyckats med att skapa en 
samsyn gällande bedömningen och de krav som skall gälla för bedömning av 
väsentlighetstalet. Utifrån dessa teorier kom vi fram till, att det torde vara av stor vikt, 
hur bedömningen gällande väsentlighetstalet kunde förbättras, vilket är ett av våra 
delsyften. Revisor A menar trots allt, att ingen förbättring behövs, utan att det bör 
fokuseras mer på den interna kontrollen. Revisor B och C förklarar, att processen 
gällande väsentlighetstalet kan förbättras men att det kan vara svårt, eftersom alla 
företag ser olika ut. Vi ser problematiken med en enhetlig bedömning, då varje företag 
är unikt.  Morris och Nichols påpekar, att branschen misslyckats med en samsyn 
gällande väsentlighetstalet. Vi som författare kan reflektera över om det överhuvudtaget 
är ett misslyckande, då vi uppfattat svårigheterna med att fastställa exakta riktlinjer. 
 
Revisor B påpekar ytterligare, att olika revisorer sällan kommer fram till samma 
väsentlighetstal. Detta bekräftar Ionescu & Turlea (2011, s. 444), då 
väsentlighetsbeloppet kan mynna ut i helt olika tal beroende på vilken revisor som 
anlitas. Detta har vi som författare själva erfarenhet av, som tidigare nämnts i 
förförståelsen. Revisor D tycker, att det var bra att ISA infördes och att riktlinjerna 
därmed blev tydligare. Revisor A antyder, att om väsentlighetstalet skulle följas 
slaviskt, utan någon subjektiv bedömning, kan följderna bli att det granskas för mycket 
och att kunderna då inte är beredda att betala för tjänsten. Nytta och ekonomi är således 
viktiga inslag i det hela, anser Revisor A. Detta påpekas också av Chen et al., som gjort 
studier där lämpliga väsentlighetsgränser fastställts utan att det för den delen blir 
ineffektivt ur ett kostnadsperspektiv (Chen et al., 2008, s. 240). Revisor C nämner 
också, att ingen kund är villig att betala för att varje transaktion skall granskas. 
 
Redovisningskonsult E hade erfarenhet av, att talet inte används i någon större 
utsträckning överhuvudtaget, utan att substansgranskning är mer vanligt förekommande. 
Eftersom Redovisningskonsult E inte längre arbetar som revisor, måste detta uttalande 
beaktas med en viss kritisk inställning. Dock arbetar han kontinuerligt mot revisorer, 
vilket skapat hans uppfattning. Enligt revisor B har bedömningen gällande 
väsentlighetstalet varit föremål för diskussion i alla tider. 

5.2 Risk 
Det rådde en enighet bland majoriteten av revisorerna om att de främsta riskerna i 
revisionsprocessen var att inte förstå kundens verksamhet. Revisor B antyder: “Risken 
är ju att man inte förstår företagets verksamhet och rutiner”. Det krävs intresse och 
engagemang, menar Redovisningskonsult E, för att sätta sig in i kundens företag och 
affärsverksamhet. Revisor D förklarar, att det finns vida skillnader i olika branscher. 
Detta instämmer revisor A i och tillägger, att tidsrapportering och lagerhantering kan se 
helt annorlunda ut inom olika affärsverksamheter. Därpå poängterar revisor A, B och D 
vikten av att förstå olika kunders affärsverksamheter. Detta styrker Winograd et al. 
(2000, s. 177) i en studie. Han menar, att förståelse för kunders verksamheter medför att 
risker för fel reduceras. Detta kräver nära samarbete under arbetets gång, vilket kan leda 
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till att revisorn uppfyller de förväntningar som ställs av kunderna. Revisor C betonar 
även vikten av att “vara nära kunden” i dess verksamhet för att åstadkomma ett 
framgångsrikt samarbete. Detta kan även stärka förtroendet för revisorn, menar Revisor 
C. Här ser vi hur förväntningar kan ställas på revisorer. En pålitlig revisor i vår mening 
är en person som innehar den branschspecifika kompetensen för att lösa det aktuella 
revisionsuppdraget.  
 
På frågan gällande: “Vilka risker förknippar du främst med bedömning av 
väsentlighetstalet?” svarar Revisor A, att risken är att de oväsentliga delarna granskas 
för mycket och de väsentliga delarna för lite. Upptäcktsrisken är den risk när revisorn 
inte lyckas avslöja väsentliga fel. Detta beror på hur mycket revisorn är villig att 
granska i sin revision, menar Woodhead (1992, s. 3). Eilifsen et al. (2001, s. 194) 
påpekar vidare, att revisorn ses som en källa till trygghet, om denne har förmågan att 
minska kritiska risker. Förmågan att identifiera och minska risker, beskriver Choo & 
Trotman (1991, s. 465), är utmärkande för revisorer med längre erfarenhet. Det vill säga 
revisorer med en mer gedigen yrkeslivserfarenhet har lättare att finna felaktigheter och 
brister, än vad en oerfaren revisor har. Detta instämmer Revisor C i, då han beskriver, 
att den ökade erfarenheten han erhållit genom åren lett till, att han är tryggare i allt han 
åstadkommer. Vad vi kan uttolka av följande är, att det är viktigt att ha tillräckligt med 
kunskap för att minska risken att fel begås. Dock kan vi spekulera i, att blivande 
revisorer kan vara mer motiverade i början av sina karriärer och därmed göra ett bättre 
arbete än de erfarna revisorerna. Således kan kvalitén bli hämmad trots ökad erfarenhet.  
    
Revisor B anser, att det är intressenterna som drabbas, om inte revisorn bedömt 
väsentlighetstalet korrekt. Detta instämmer Schelker (2012, s. 432) i, då han menar att 
intressenter kan drabbas hårt om informationen inte är sanningsenlig. Vidare anser 
Revisor C, att det kan finnas en risk med att det sätts ett för högt väsentlighetstal för att 
hinna granska allt. Som vi nämnde i teorikapitlet är det viktigt, att väsentlighetstalet 
hamnar på rätt nivå. Redovisningskonsult E påpekar ytterligare, att det är en risk att 
man bara tittar på ett år istället för att titta på flera år och få ett genomsnittligt mått för 
väsentlighetstalet. 
 
Gällande utomstående kompetensbidrag i form av specialister på olika 
revisionsområden har vi fått lite tvetydiga svar. Revisorerna A och D menar, att det 
sällan används specialister. Revisor D hävdar, att det oftare skulle behövas fler 
specialister. Revisor B menar, att specialister anlitas för att reducera risker i revisionen. 
Detta intygar Messier (2010, s. 321), då experter används i viss utsträckning för att 
täcka upp vissa kompetensområden och för att minska riskerna att olika fel begås. 

5.3 Kvalité 
Vi ställde frågan: “Vad anser du som revisor vara högsta kvalité på revisionen och det 
du reviderar”? Revisor B antyder som tidigare, att det är viktigt att förstå kundens 
verksamhet. Revisor C anser, att objektivitet och ett kritiskt förhållningssätt är 
avgörande för revisionskvalitén och påpekar: “Det är viktigt, att jag är ärlig mot kund 
och näringslivet, för jag har ju ändå en uppgift att säkerställa att årsredovisningen är 
okej.” Likaså anser revisor D, att det är viktigt att fokusera på att göra ett bra arbete och 
att kvalitén levereras och uppfylls gentemot kund. Revisor D tycker, att den faktiska 
kvalitén måste uppfyllas för att inte revisionsberättelsen skall bli felaktig och nämner: 
“Det finns faktisk kvalité och kundens upplevda kvalité.” I teorin präglas en revision av 
högsta kvalité, då revisorn tagit alla aspekter gällande regler som “god revisionssed” 
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och etik i beaktning och därefter utfärdar en korrekt åsikt beroende på företagets 
finansiella ställning (Francis, 2011, s. 127). Dock menar Francis (2011), att kvalité kan 
infinna sig på olika nivåer och i olika intervall. Vi upplever, att det kan vara svårt att 
veta exakt vilken kvalité en revisor eller ett företag har, då revisionskvalitén är svår att 
mäta. Revisionskvalitén utgörs av oberoende och kompetens, där oberoendet kan vara 
svårare att mäta än kompetensen. Dessutom kan arbetet som revisorn utför vara av 
mycket hög kvalité, även om inte kunderna tycker detsamma.       
 
I frågan hur revisorerna såg på relationen mellan kvalité och effektivitet vid bedömning 
av väsentlighetstalet, har samtliga en samstämd syn på att det är en avvägning. Revisor 
A menar, att kunden inte skulle vara beredd att betala, om det skedde en 
detaljgranskning. Revisor C påpekar vikten av att lita på väsentlighetstalet och inte bara 
sätta det för högt på grund av tidspress för att effektivisera och slippa granska. Revisor 
C antyder: “Jag måste ju förlita mig på mitt väsentlighetstal, jag tror det skulle bli 
jobbigt att sova på nätterna i slutändan om jag förenklade för mycket.” 
 
DeAngelo (1981, s. 187) beskriver detta fenomen som ett tänkbart scenario. Eftersom 
dagens globalisering lett till högre konkurrens inom revisionsbranschen, behöver 
revisionsbyråerna pressa ned priserna för att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. 
Då en revisor har många uppdrag, skulle denne därför kunna sätta ett högt 
väsentlighetstal för att undgå att granska väldigt noggrant och därmed skulle processen 
förmodligen gå mycket snabbare. Utifrån intervjuerna fick vi inget intryck av, att de 
revisorer vi intervjuat skulle vilja förenkla för mycket för sig. Vi fick snarare 
uppfattningen, att de var seriösa och noggranna i sitt arbete med bedömningen av 
väsentlighetstalet.   
 
Slutsatserna som framkom av förhållandet mellan byråns storlek och kvalitén på 
revisionen kan sammanfattas med, att det inte per automatik är sämre kvalité på mindre 
byråer. Detta hävdar majoriteten av revisorerna. Det beror mest på den enskilde 
revisorns kompetens, enligt Revisor A och Revisor B, om denne håller hög kvalité eller 
ej. I en studie av Lennox (1999, s. 780) visade det sig, att större revisionsbyråer haft 
förmågan att leverera högre kvalité än mindre byråer. Anledningen anser Lennox vara, 
att revisorerna på de större revisionsbolagen har lättare att kommunicera problem 
mellan varandra och utbyta erfarenheter inom revisionsbyrån. Detta instämmer Francis 
& Yu (2009, s. 1522), Svanström (2008, s. 72) och Gômez Aguilar & Ruiz Barbadillo 
(2003, s. 49) i. Revisor B, C och D påpekar vikten av ett brett kontaktnät. De menar, att 
de större byråerna har mer utvecklade rutiner och vidareutbildningar samt att de oftare 
kan rådgöra med varandra. Redovisningskonsult E motsätter sig detta en aning, då han 
påstår, att de stora revisionsbyråerna ofta anställer nyutexaminerade studenter som 
indirekt, genom bristfällig erfarenhet, påverkar kvalitén negativt. Han nämner också, att 
små byråer kan ha ett brett kontaktnät. De byråer som vi besökte var mestadels av 
medelstor karaktär, varav en klassades som ”Big four”, vilket kan ha påverkat våra svar. 
En tanke som vi reflekterat över är, huruvida tidigare studier definierat små och stora 
bolag. Frågan gällande förhållandet mellan byråns storlek och kvalitén på revisionen 
kan dock ha resulterat i aningen färgade svar. En revisor på en mindre byrå skulle 
knappast svara att kvalitén är sämre hos dem. Redovisningskonsult E:s åsikter känns 
därför mer trovärdiga, då denne är opartisk och inte företräder någon revisionsfirma.   
 
Då vi frågade om revisionskvalitén kunde förbättras i någon form, svarade merparten av 
revisorerna, att den alltid kan förbättras på något sätt. Revisor D beskriver, att det i 
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framtiden förmodligen kommer att utvecklas nya tekniker bland annat för dataanalys. 
Detta instämmer Revisor B i, då han lite annorlunda uttryckt beskriver, att 
revisionsprogrammen blivit mer detaljerade och integrerade genom tidens gång. Genom 
fler fortutbildningar och mer kvalitetsarbete som Revisionskommittéerna arbetar med, 
kan kvalitén förbättras, menar Revisor B. Revisor C menar, att revisorer alltid kan bli 
bättre på att dokumentera. Han säger, att han har erfarenhet av att det slarvas en hel del 
med dokumentation. Revisor C nämner också, att kvalitén blivit lidande av att det 
skapats många nya regler som måste följas. Det blir då mindre tid att anamma dem. 
Detta styrker Bazerman et al. (1997, s. 93), då konkurrensen globalt sett hårdnat och 
detta påverkat revisionsmiljön. Revisor C misstänker, att alla nya regler gjort att 
kvalitén blivit sämre, och att följden blir att det slarvas mer. “Det borde ju säga sig 
självt, att även om arvodet höjts lite grann, så tror jag inte vi hinner göra allt så bra 
som man skulle vilja göra det. Det borde inte vara så!” Revisor B vittnar om, att 
regelböckerna blivit dubbelt så tjocka. Detta tror han beror på, att reglerna i Sverige 
blivit allt mer internationellt anpassade i och med vårt medlemskap i Europeiska 
unionen. Revisor A förklarar och illustrerar i en figur nedan, hur kvalitén på revisionen 
kan förbättras genom att granska rätt saker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Revisionsrisken. Källa: Revisor A.   
 
Den rektangulära rutan visar ett företag som skall revideras. Redovisningen i företaget 
innehåller ett par fel, som utgör den lilla vita cirkeln. Den illustrerar den så kallade 
upptäcktsrisken, som är en del av revisionsrisken. Revisorns mål är att granska 
redovisningen, där risken är som störst att fel finns. Målet är att täcka den vita cirkeln 
med så få granskningsåtgärder som möjligt. Det vill säga den blå cirkeln skall vara så 
liten som möjligt i förhållande till den vita cirkeln.  Fokus skall ligga på att fastställa ett 
lämpligt väsentlighetstal och sedan granska rätt saker. Det upplever Revisor A är 
kvalité på bedömningen av väsentlighetstalet. 

5.4 Oberoende 
Intervjun fortskred med frågor gällande Analysmodellen, som är en modell för att 
säkerställa, att kriterier om oberoendet följs. Majoriteten av revisorerna anser, att 
Analysmodellen är en bra modell rent teoretiskt, men att den inte garanterar att 
oberoendeförhållandena uppfylls. Bazerman et al. anser, att om inte 
oberoendeförhållandena fungerade i samhället, skulle tillit och förtroende i högsta grad 
komma att förloras (Bazerman et al., 1997, s. 90). Revisor D instämmer vidare i vad 
Bazerman et al. påpekat, att oberoende är en stöttepelare för att bibehålla och upprätta 
förtroendet. Samtliga revisorer anser, att det är viktigt att vara oberoende av alla 

Fel 

Granskningsåtgärder 

Företag 
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intressenter. Redovisningskonsult E uttrycker sig mest kritiskt till Analysmodellen: 
“Om vi vänder på det här, hur många revisorer tror ni avsäger sig ett uppdrag för att 
de anser sig jäviga?” Vidare påstår han, att “det är en massa revisorer som är jäviga!” 
Reynolds et al. (2004, s. 29-30) anser, att just brist på oberoende kan ha varit ett av 
huvuddragen till de stora redovisningsskandalerna under den senaste tiden. Vi anser 
precis som en del revisorer, att Analysmodellen inte försäkrar att oberoendet uppfylls. 
Vi har reflekterat över denna process och menar, att den skulle behöva förbättras för att 
öka trovärdigheten.  
 
Anledningen till att revisorer är jäviga, är rädslan att mista sina kunder, anser 
Redovisningskonsult E. Då vi tidigare nämnt att konkurrensen hårdnat globalt sett den 
sista tiden, blir konsekvenserna av att förlora kunder, enligt Bazerman et al. (1997, s. 
93), högre. I och med konkurrensen kan revisionsfirmorna vara tvungna att pressa ned 
priserna och använda sig av “Low-balling”. Det innebär, att revisionsfirmor sätter lägre 
priser för att vinna fler kunder. DeAngelo (1981) hävdar dock, att “low-balling” inte i 
någon form äventyrat revisorns oberoende (Chu et al., 2011, s. 136). 
 
Revisor B och C nämner Analysmodellen som ett viktigt inslag vid kombiuppdrag, det 
vill säga när en revisionsbyrå kombinerar revision med olika tilläggstjänster. Revisor B 
hade nyligen fått nya riktlinjer om, att Analysmodellen endast behöver användas vid 
kombiuppdrag. Revisor C hade erfarenhet av att det tidigare var accepterat att 
sammanställa kundens årsredovisningar, men att det nu inte är tillåtet. Antle (1984, s. 1) 
menar, att debatten kring tilläggstjänster alltid varit föremål för debatt huruvida revisorn 
skall få tillhandahålla dessa tjänster eller ej. Cote (2002, s. 68) anser, att oberoendet inte 
har med tilläggstjänster att göra utan beror på hur viktig kunden är relativt sett mot 
firman. Kundens förhandlingsstyrka gentemot revisorn är således av vikt. En revisor 
måste kunna stå emot utomstående påtryckningar för att bibehålla oberoendet. Revisor 
B instämmer i att revisorn inte får vara påverkad av någon extern part i större 
utsträckning, då objektiviteten kan förloras. Problemet med Analysmodellen är 
gråzonerna kring oberoendet, hävdar revisor B. Han menar, att det är viktigt att ställa 
sig frågan: ”Skadar det här mitt oberoende eller ej?” och att gränsen kan vara hårfin.  
 
Angående revisorsrotation, anser Redovisningskonsult E, att det borde finnas en lag om 
att revisorer inte får granska ett företag under för lång tid. Riskerna för jäv blir då 
överhängande, då revisorn och kunden skapat en relation under en lång tid. 
Redovisningskonsult E tror inte, att revisorerna vill att revisorsrotation skall 
förekomma, då de tappar kunder i sin kundstock och därmed mister intäkter. I en studie 
av Bates et al. (1982, s. 61-62) framkom, att revisorer som haft ett långt affärsmässigt 
förhållande till sin kund bedömde väsentlighetstalet högre. Det vill säga oberoendet kan 
hotas, då jävssituationer kan uppstå. Idag finns inga krav på revisorsrotation i små bolag 
utan endast i stora bolag. Vi tror absolut, att det finns fördelar med revisorsrotation för 
att undvika en allt för nära relation med kunden. Dock, som vi nämnde tidigare i 
empirin, finns en ökad risk för att revisorn får svårt att sätta sig in i nya kunders 
verksamhet, vilket kan bli en följd av revisorsrotation. 

5.5 Förtroende  
Genomgående tyckte samtliga revisorer, att förtroende hänger ihop med relationerna 
gentemot externa intressenter. Då revisorerna fick resonera fritt om vad förtroende 
innebär för dem, påpekar Revisor A, att revisorn måste ha kundens förtroende för att 
affärssamarbetet skall fungera. “Skulle kunden inte lita på mig och tycka att jag var en 
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hagga som var och peta i allting, så skulle i princip inte en revision kunna 
genomföras!” berättar Revisor A. Revisor B tycker, att det är viktigt att ta till vara på 
både samhällets och kundens intressen. Revisor D delar samma åsikt, då han menar, att 
de finansiella rapporterna måste kunna ge intressenterna rätt information och således 
ingen vilseledande bild. Huang & Wilkinsson (2013, s. 455) delar samma ståndpunkt 
som ovanstående respondenter och tycker, att förtroendet är en viktig nyckelfaktor till 
lyckade affärer i affärsvärlden. Revisor C menar, att förtroendet är ömsesidigt mellan 
båda parter. Detta påminner om det påverkansbaserade förtroendet, som Huang & 
Wilkinsson (2013, s. 455) beskriver. Det påverkansbaserade förtroendet är då det byggs 
känslomässiga band mellan två parter, som sedan hedras automatiskt. Vi menar, att 
revisorn har dubbla roller, dels skall förtroendet mot kunderna uppfyllas och dels mot 
samhället. Vi tror, att revisorerna måste ha detta i åtanke för att behålla sitt redan nu 
starka förtroende gentemot dessa.    
 
Redovisningskonsult E poängterar vikten av att vara opartisk för att åstadkomma 
förtroende gentemot kunderna. Oberoendet hör således ihop med förtroendet. Om 
oberoendeförhållandena inte fungerade i samhället, skulle tillit och förtroende i högsta 
grad komma att förloras (Bazerman et al., 1997, s. 90). Revisor B nämner, att det är 
viktigt att revisorn har tillit till det som görs och att arbetet utförs på rätt sätt. Detta 
beskriver Revisor C lite annorlunda uttryckt: “det jag sätter mitt namn på måste jag 
kunna stå för!”. Vidare betonar Revisor C vikten av att vara nära kunden, särskilt under 
årets gång, så att inte fel och oegentligheter endast granskas i slutet av året. Vi kan se 
både för- och nackdelar med täta samarbeten i form av ökad risk för partiskhet men 
även av bättre revision genom bättre kontinuitet. Enligt Bates et al. (1982, s. 61-62) kan 
ett långt affärsmässigt förhållande ge ett högre väsentlighetstal. Men vi uppfattade 
snarare, att Revisor C ville vara nära kunden för att få en bättre granskning och revision.      
 
I frågan: “Hur kan ditt förtroende som revisor stärkas?” var samtliga eniga om att det är 
viktigt att utföra ett bra arbete och att hålla sig uppdaterad om alla nya regler och 
direktiv. För att citera Revisor D: “Det handlar om att göra insättningar på ett 
förtroendekonto. Det är bättre att överträffa förväntningarna än att underträffa dem”. 
Detta beskriver Tonkiss (2001, refererad i Luhmann, 1979, s. 165). Han menar att 
förtroende är då en person anförtror sig åt någon annan. Tillika att känslan av förtroende 
uppstår, när ens förväntningarna blir realiserade gentemot en annan person.  
 
Revisor A påpekar, att förtroendet kan vara olika starkt mellan olika kunder, då det 
beror på personkemi. Det instämmer Sandberg (2009) i, då förtroende handlar om 
individuella preferenser. Sandberg (2009) menar, att varje person har en egen 
preferensbas, när det gäller trovärdighet och förtroende, då dessa skapas individuellt 
(Sandberg, 2009, s. 14). Även om ovanstående individuella preferenser spelar en stor 
roll i valet av revisor, fick vi en uppfattning av att val av revisionsbyrå också var en 
förtroendefaktor. Revisor A hade erfarenhet av att många företag vill använda sig av 
”Big four” byråer. Vi tror att detta har att göra med, att större revisionsbyråer inger 
högre förtroende och mer status.  
 
Redovisningskonsult E tycker, att förtroende kan stärkas genom att utomstående 
intressenter inte får en felaktig bild av företaget. Tonkiss (2009, s. 198) nämner vikten 
av att bankerna måste ha tillräckligt förtroendeingivande information för att fatta 
rationella beslut kring kreditåtaganden. Har inte bankerna tillräcklig trovärdighet till 
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informationen, kan de inte känna förtroende för att kunderna kommer betala tillbaka 
lånen.   
 
Vi frågade vidare om förtroendet för revisionsbyrån kan ändras i någon form. Revisor C 
vidhåller att om revisorn begår ett fel kan förtroendet få sig en törn. Detta 
överensstämmer med det som Huang & Wilkinson säger, att en revisors förtroende kan 
skadas om denne begår ett misstag genom att inte upptäcka fel eller oegentligheter. 
Revisor C framhåller risken, att ryktet för revisionsbyrån kan påverkas negativt. Revisor 
C förklarar: “Vi jobbar verkligen med att försöka hålla kvalité. Vi kan ju inte gena 
någonstans, för det skulle skada oss i slutändan”. Kendrick (2004, s. 70) bekräftar detta 
och menar, att ett företags anseende kan påverkas negativt, om företaget eller 
revisionsbyrån inte bedriver en seriös verksamhet. 

5.6 Beslutsprocessen 
Då vi intervjuat de olika revisorerna och försökt förstå hur de fattar beslut, kommer de 
flesta revisorerna fram till beslut på liknande sätt. Revisor A och D lutar sig mycket till 
sin professionella förmåga att göra bedömningar. Revisor D menar, att yngre revisorer 
måste söka mer stöd än äldre revisorer och att äldre revisorer har lättare att göra 
professionella bedömningar. Revisor A uttrycker: “jag kan luta mig tillbaka på de 17 
års erfarenhet jag har i bedömningarna”. Redovisningskonsult E uttrycker sig på 
liknande sätt och anser, att alla revisorer borde ställa sig frågan: “Är det här rimligt”? 
Han menar, att erfarenhet har med rimlighet att göra. Choo & Trotman (1991, s. 464) 
påpekar, att det finns skillnader hur revisorer bedömer och fattar beslut gällande 
väsentlighet, beroende på deras tidigare erfarenheter. 
 
Revisor A förklarar, att revisorer blir duktigare med tiden och att de därmed blir mer 
professionella i sina bedömningar. De får en bättre känsla för vad som skall revideras. 
Dock menar Revisor A, att viljan och hungern att finna ny kunskap kan avta med 
åldern, då det är lätt att slappna av. Därmed tar magkänslan överhanden. Detta vittnar 
också redovisningskonsult E om. Han säger, att äldre revisorer är lite mer avslappnade, 
eller ordagrant: “de dricker lite kaffe och sen är det bra”.  
 
Gällande bedömningen av väsentlighetstalet lutar Revisor B sig tillbaka på 
revisionsprogram för att finna stöd. Revisor C finner stöd i nyckeltal och mallar. 
Revisor A tar hjälp av riktlinjer och handböcker. Cabantous et al. (2010, s. 1532-1533) 
menar, att verktyg som mallar och revisionsprogram utgör det andra stadiet i den 
rationella beslutsprocessen. Revisor A har erfarenhet av att yngre revisorer ofta fastnar i 
bedömningen av väsentlighetstalet och nämner: “hur ska man fastställa det här talet, 
och hur ska man räkna? Det är ju mycket mer i en riskbedömning än det här talet”. 
Revisor D poängterar, att social kompetens är viktigt liksom att ifrågasätta information, 
så att bedömningarna blir korrekta när beslut fattas. Dessutom påpekar Revisor D vikten 
av att tydligt motivera sina val. För att binda ihop dessa svar med teorin, visar det sig, 
att revisorer som samlar in mer information i sin bedömning, som utgörs av en 
beslutsprocess, kommer att bedöma väsentlighetstalet mer korrekt och effektivt (Dean 
& Sharfman, 2009, s. 388-389). Utifrån dessa revisorers svar kan vi tolka både för- och 
nackdelar med erfarenhet. Eftersom personlighet har en avgörande roll, kan vi inte dra 
några direkta slutsatser, utan det är upp till den enskilde revisorn, hur denne kommer att 
agera.  
 
Vi frågade i vilken utsträckning revisorerna tog hjälp av externa specialister för olika 
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ändamål. Det visade sig, att revisorerna använder specialister med jämna mellanrum. 
Redovisningskonsult E menar, att specialfall kallas en expert eller en specialist på ett 
visst område in. Dock säger han, att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt och 
inte lita blint på vad utomstående specialister menar. Revisor C brukar alltid kontrollera 
specialistens uppgifter, för att försäkra sig om att uppgifterna är någorlunda riktiga. I en 
studie av Dean och Sharfman (2009) visade det sig, att chefer som inkluderar mer 
information och ser till externa faktorer i sin beslutsprocess är effektivare och får bättre 
resultat. Detta kan kopplas ihop med vår problemfrågeställning. Genom att revisorer 
använder sig av externa specialister i sin beslutsprocess, kan de åstadkomma bättre 
resultat i sin revisionsbedömning. 
 
Majoriteten av revisorerna berättar, att de rådgör mycket med varandra inne på 
kontoren. Revisor C diskuterar med sin kollega för att minska risker att fel begås och få 
andra perspektiv på saker. Revisor B menar, att det brukar anordnas träffar, där det 
diskuteras hur bedömningen av väsentlighetstalet går till. Revisor D träffar sina kollegor 
varje dag och diskuterar igenom ärendet, om det finns några frågetecken. Detta kan 
kopplas ihop med Dean och Sharfmans (2009) teorier, som visar att externa personer 
kan göra beslutsprocessen effektivare. Vidare beskriver Cabantous et al. (2010, s. 1532-
1533), att ett rationellt beslut är resultatet av social interaktion och samarbete samt att 
varje rationellt beslut utformas genom social praktik. 
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6. Slutsats 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för våra slutsatser. Vi repeterar vår 
problemformulering och vårt syfte, för att läsaren ska kunna förstå vad våra slutsatser 
grundar sig på.  
 
Utifrån vår problembakgrund uppkom följande problemformulering:  
 
Hur bedömer revisorn det övergripande väsentlighetstalet samt vad har den subjektiva 
bedömningen för betydelse på revisionskvalitén?  
 
Vi valde att dela upp vårt syfte i ett huvudsyfte och två delsyften. Studiens huvudsyfte 
var, att få kunskap och betydelsefulla insikter om hur revisionskvalitén påverkas, då 
revisorer genom professionella bedömningar utvecklar olika väsentlighetstal. Det första 
delsyftet var att klargöra, hur revisorerna bedömer det övergripande väsentlighetstalet. 
Avslutningsvis var det andra delsyftet att undersöka om revisionskvalitén kunde 
förbättras. 

6.1 Erhållna slutsatser 
Hur bedömer revisorn väsentlighetstalet?  
Vår slutsats resulterade i, att alla de revisionsbyråer vi studerat har olika processer för 
att bedöma det övergripande väsentlighetstalet. Undersökningen visade, att majoriteten 
av revisorerna på de olika revisionsbyråerna använde sig av revisionsprogram, 
nyckeltal, handböcker med mera, detta för att finna stöd för sina bedömningar. Dessa 
riktlinjer och verktyg visade sig vara olika beroende på revisionsbyrå. Vår slutsats är 
således, att beroende på vilken revisor som anlitas bedöms väsentlighetstalet olika 
utifrån de hjälpmedel som används. Vi kan konstatera, att fastställandet av 
väsentlighetstalet slutligen alltid beror på revisorns egen professionella bedömning. Det 
är i slutändan den enskilde revisorns skicklighet, som avgör vad som är av väsentlig 
karaktär eller ej. Anlitas en skicklig revisor som tar hänsyn till god revisionssed och 
etiska aspekter, är sannolikheten att revisionen blir mer korrekt och att därmed underlag 
till utomstående intressenter blir bättre. Vi fick även insikt om att väsentlighetstalet 
ibland inte användes överhuvudtaget.     
      
Vad har de subjektiva bedömningarna för betydelse och påverkan på 
revisionskvalitén? 
Vi fann, att revisorerna kan utnyttja sitt fria spelrum under väsentlighetsbedömningen 
och tolka väsentlighet utifrån sina egna preferenser och omdömen. Detta anser vi kan ha 
betydelse för revisionskvalitén, då den kan bli lidande av att revisorer har olika 
preferenser och att det finns stort utrymme för egna tolkningar. Risken med de 
subjektiva bedömningarna anser vi vara, att väsentlighetstalet kan komma att bedömas 
slentrianmässigt. Dock kan en fördel med subjektiv bedömning vara, att 
väsentlighetstalet bedöms av en människa, då ett program eller en mall inte alltid kan ta 
hänsyn till lokala förhållanden och specifika situationer. Eftersom bedömning av 
väsentlighetstalet hör ihop med revisorns individuella riskbenägenhet samt övriga 
faktorer, som till exempel oberoende och kompetens, kan revisorerna sätta olika 
väsentlighetstal utifrån tidigare erfarenheter. Oberoende och kompetens är centrala 
aspekter, som påverkar revisionskvalitén. Utifrån våra upptäckter kan vi dra slutsatsen, 
att om en revisor inte har någon större erfarenhet av att revidera ett specifikt företag, är 
riskerna betydligt högre att fokus inte läggs på det väsentliga och att väsentlighetstalet 
blir oriktigt.  
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Även om tidigare studier visar, att större byråer som ”Big four” byråer håller en 
genomgående högre kvalité än mindre byråer, fann vi utifrån revisorernas svar, att det 
inte behöver vara så.  De flesta antydde, att större byråer ofta har fler internutbildningar 
och mer utbyte av erfarenheter. Det finns dock inga garantier för att kvalitén skulle vara 
avsevärt mycket högre, om en revisor anlitas på en stor byrå än på en mindre byrå. Det 
är i slutändan alltid är upp till den enskilde revisorns skicklighet och omdöme att 
slutligen avgöra revisionskvalitén och kvalitén på bedömningen av väsentlighetstalet.   
   
Väsentlighetstalet beskriver det sammanlagda beloppsfel en revisor kan godkänna utan 
att behöva lämna en oren revisionsberättelse. Det är direkt kopplat till hur mycket den 
enskilde revisorn väljer att granska. Eftersom vår studie visar på att regelverken blivit 
allt mer omfattande på grund av internationalisering, tyder det på att revisorerna fått mer 
att göra utan att ha fått mer tid för detta. Hur mycket revisorn då väljer att granska kan 
bli avgörande för revisionskvalitén i slutändan. Dock har vi fått insikt om, att 
väsentlighetstalets betydelse är ganska ringa. Vi har insett, att det är en hel del andra 
parametrar som avgör huruvida revisionen håller hög kvalité eller ej, det vill säga, att 
det kan vara lätt att fastna i väsentlighetstalet och glömma bort att se de övriga riskerna 
som är förknippade med revision.   
 
Hur kan kvalitén förbättras?  
Alla företag har sina specifika karaktärsdrag. Därför kan vi dra slutsatsen, att det kan 
vara svårt att definiera exakta riktlinjer för att beräkna olika väsentlighetstal. Problemet 
med att fastställa olika exakta mallar och riktlinjer är, att dessa kan vara svåra att 
anamma på det unika företaget. Bedömningarna gällande väsentlighetsgränserna kan 
vara svåra att skräddarsy för det enskilda företaget. Vår studie visar till viss del på, att 
revisionskvalitén skulle kunna förbättras genom att revisorerna blir bättre på att 
dokumentera. Samtliga revisorer är eniga om, att vikten av att förstå olika kunders 
verksamheter är avgörande för revisionskvalitén. Vi anser, att det erfordras ständig 
utbildning, så att revisorerna håller sig uppdaterade med ny information. Det är också av 
stor vikt, att de genomgår kontroller för att upprätthålla det förtroende som 
revisorskåren innehar. Vår uppfattning är, att revisionskvalitén kan förbättras genom att 
revisionsprogrammen blir effektivare och integrerade samt genom att branschen 
ständigt lär och utvecklas. Dock anser vi, att kvalitén kan bli ytterligare hotad, om 
konkurrensen fortsätter att öka. Revisorerna får då mindre tid på sig att göra samma 
arbete och reglerna blir allt fler. Vi kan även spekulera i att högre konkurrens kan leda 
till, att revisionsbyråerna blir mer måna om att göra ett bra arbete och på så sätt vill göra 
allt för att revisionskvalitén ska bli bättre. 

6.2 Studiens bidrag 
Målet med vår studie var att ge ett praktiskt kunskapsbidrag. Vi ville öka förståelsen för 
och få bredare kunskap om vad de subjektiva bedömningarna av väsentlighetstalet har 
för påverkan på revisionskvalitén. Vårt bidrag är, att revisorerna använder sig av olika 
mallar och riktlinjer för bedömningen av väsentlighetstalet. Det är alltid den 
professionella bedömningen, som är avgörande i slutändan. En avgörande faktor för 
kvalitén på revisionen är, att revisorn har kompetens och förståelse för olika 
verksamheter. Detta skulle kunna bidra till att revisionsbyråer kontinuerligt uppdaterar 
sina anställda i dessa kunskapsområden. Eftersom våra resultat inte kan generaliseras, 
kan studien snarare ses som ett stöd för vidare forskning i ämnet. Slutligen kan vi 
konstatera, att vi inte bidragit med några nya vetenskaper utan snarare förstärkt de 
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teorier, som redan fanns inom ämnet. Vi har genomgående varit opartiska i vår uppsats 
och våra resultat, även om vi haft ett tolkande synsätt. Med det menar vi, att slutsatserna 
inte färgats av någon intervjuperson, då ingen av oss har eller har haft någon relation till 
respondenterna. 

6.3 Samhällelig diskussion 
Våra slutsatser indikerar, att de utomstående intressenterna i samhället kan drabbas av 
att det inte råder konsensus gällande väsentlighetsbedömningen. Eftersom revisorerna 
kan tolka väsentlighetstalet fritt, kan revisionskvalitén bli lidande och därmed ge de 
utomstående intressenterna en vilseledande bild. Då varje revisor bedömer 
väsentlighetstalet utifrån individuella preferenser, kan intressenterna, som till exempel 
stat, kommun och banker, få svårt att fatta rationella beslut, om väsentlighetstalet skulle 
mynna ut i allt för olika belopp. Det bör ej vara för stora skillnader i bedömningen av 
väsentlighetstalet, utan det bör hamna på ungefär samma belopp, oavsett vilken revisor 
som granskar företaget. Reglerna gällande revisorsrotation kan vara av vikt att studera 
närmare. Studier visar på att revisorer som haft ett långt affärsmässigt förhållande till 
sin kund bedömer väsentlighetstalet högre, än om en ny revisor antas till uppdraget. Vi 
anser, att detta slutligen kan skada intressenterna i samhället.  
 
Studier visar att konkurrensen blivit allt hårdare genom globaliseringen, vilket lett till 
att revisorerna har fått mer att göra på samma arbetstid. Utvecklingen har lett till, att 
revisionsreglerna har blivit internationella och allt mer omfattande. Denna globala trend 
tror vi kommer att hålla i sig. Huruvida globaliseringen i framtiden kommer att påverka 
revisionskvalitén är intressant. Riskerna är att den ökade konkurrensen äventyrar 
oberoendeförhållandena. Exempel på detta kan vara olovliga tilläggstjänster eller att 
kunder antas på grund av de ekonomiska aspekterna. Det är i slutändan kunderna som 
betalar revisorernas tjänster. Vi anser, att det är viktigt att revisorns roll som oberoende 
aktör utifrån samhällets intressen inte skadas. 

6.4 Förslag till vidare studier 
Utifrån vår studie har det framkommit en del intressanta förslag om fortsatt forskning. 
Då vi endast studerat det övergripande väsentlighetstalet, skulle det kunna vara 
intressant att också undersöka hur bedömningen av arbetsväsentlighet går till. Eftersom 
arbetsväsentlighet är ett nytt påfund, då det infördes i ISA 2011, har arbetsväsentlighet 
förmodligen inte studerats i någon större utsträckning. Eftersom vi begränsade oss till 
att enbart studera revisorer i Umeå, vore det intressant att göra en större nationell 
undersökning för att få ett mer generaliserbart resultat.  

Under en intervju med en revisor diskuterades en del om olika jävssituationer. Detta 
förde oss in på tanken, att det vore intressant att studera jäv på småorter. Eftersom 
småorter oftast präglas av att “alla känner alla”, borde det i princip vara omöjligt att 
undgå jävsproblematik. Denna studie skulle förmodligen bli svår att genomföra 
praktiskt, eftersom revisorer ofta kommer fram till, att de inte är jäviga, vilket 
åstadkommer gråzons-problematik. En ytterligare tänkvärd fråga, som skulle kunna 
studeras, är vad revisorerna har för arbetsuppgifter, då revisorerna vittnar om att många 
utomstående inte har kunskap om detta. Således skulle det vara intressant att studera 
revisorns roll och utomståendes syn på revisorsyrket.  
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7. Sanningskriterier 
I följande kapitel kommer det att framgå vilka sanningskriterier som är av betydelse för 
bedömningen av kvalitén på vår studie.      
 
I kvantitativa studier brukar begreppen reliabilitet och validitet vanligen användas som 
sanningskriterier. Eftersom vi valt en kvalitativ studie, passar sanningskriterierna 
tillförlitlighet och äkthet bättre in. Dessa motsvarar nämligen kriterierna för reliabilitet 
och validitet i den kvantitativa forskningen (Bryman, 2011, s. 352). Nedan resonerar vi 
kring dessa och motiverar hur vi uppfyllt kriterierna. 

7.1 Tillförlitlighet 
Sanningskriteriet tillförlitlighet består av fyra delkriterier som är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera, det vill säga 
objektivitet. 
 
Trovärdighet 
Att skapa trovärdighet i en studie bygger på, att reglerna gällande forskning efterlevs 
och att respondenterna får ta del av det material som skall användas i uppsatsen. Detta 
kallas respondentvalidering, och denna teknik har vi använt oss av. Syftet med 
respondentvalidering är, att respondenterna ska kunna konfirmera att vi uppfattat dem 
på rätt sätt. Dock var inte alla respondenter intresserade av att läsa igenom 
transkriberingen och bekräfta materialet. Det är viktigt att uppnå intersubjektivitet, 
vilket innebär att få acceptans för de tolkningar som senare gjorts i uppsatsen 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 166). Vi har inte delat med oss av våra tolkningar i 
empirin, så vi får lita på vår egen bedömning, detta beroende på brist på tid. Eftersom 
julledigheten infann sig, tänkte vi att respondenterna ej ville spendera tid på en C-
uppsats. Då de flesta revisorerna antydde, att de litade på vår förmåga att inte feltolka 
materialet i större utsträckning, valde de att inte ta emot transkriberingen. Den revisor 
som ville ta del av transkriberingen godkände materialet och ville inte vidare kontrollera 
empirimaterialet. Riskerna att feltolka materialet i kvalitativa studier torde vara större än 
vid kvantitativa studier, då tolkningar görs av den sociala verkligheten. Vi har i vår 
studie på grund av tidsbrist frångått ett begrepp som kallas “peer debriefing”, vilket 
betyder att forskaren löpande testar sina tolkningar inför respondenterna (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 167).    
 
Överförbarhet 
Eftersom vi har genomfört en kvalitativ studie, har vi studerat ett fåtal respondenter med 
ett djup, där fokus ligger på det unika. Vi har således producerat täta beskrivningar på 
sociala kontexter i en viss miljö. Då vi studerat en revisorsmiljö i Umeå, är det viktigt 
att vår miljö inte generaliseras eller tillämpas nationellt eller internationellt. Då det 
främst förekommer mindre bolag i Umeå, blir den subjektiva bedömningen av 
väsentlighetstalet mer framträdande, eftersom väsentlighetstalet är mer anpassat till 
större bolag. Vår studie ger därför ingen rättvisande bild av hur 
väsentlighetsbedömningen går till i det övriga riket. Dock har vi försökt diversifiera oss 
genom att få en bredd av respondenter vid fem olika byråer i Umeå. Se tabell 1.1 sida 
28, för information om våra olika respondenter.  
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Pålitlighet 
Pålitlighet handlar om att säkerställa att lämpliga metodval använts och att övriga 
processer gällande problemformulering och undersökningspersoner varit passande. 
Pålitlighet är motsvarigheten till reliabilitet inom kvantitativ forskning. Det handlar om 
att ha ett granskande synsätt till uppsatsens olika delar (Bryman, 2011, s. 365). Vi har i 
kapitel fyra, praktisk metod, varit noggranna med att förklara, hur vi har gått till väga 
inför, under och efter intervjuerna. Senare i kapitlet har vi redogjort för vårt kritiska 
förhållningssätt till tillvägagångssättet för att förstärka pålitligheten. Vi har under hela 
uppsatsens gång fått vägledning av en erfaren handledare. På de veckovisa 
handledningarna har vi kunnat diskutera olika idéer, för att uppsatsen skulle kunna bli 
så pålitlig som möjligt. Vi har fått konstruktiv kritik, där vi har fått möjligheten att 
utveckla oss som författare  
 
Att styrka och konfirmera 
Att styrka och konfirmera innebär, att forskaren agerat i god tro. Forskaren skall inte 
låta personliga värderingar påverka uppsatsen i någon riktning utan förhålla sig objektiv 
i undersökningen. Utgångspunkten är att det inte alltid går att uppfylla fullständig 
objektivitet (Bryman, 2011, s. 355), då vi tidigare i förförståelsen förklarat våra 
bristfälliga erfarenheter. Vi har som författare inte haft några avsikter med att påverka 
studiens slutsatser i någon form. 

7.2 Äkthet 
Rättvis bild      
För att en studie skall bidra med en rättvis bild av det som studerats, är det viktigt att 
olika perspektiv beaktas. Vi har haft möjligheten att intervjua en respondent, som till 
skillnad från de resterande intervjuobjekten, inte arbetar som revisor. Eftersom revisorer 
kan ha en vinklad bild, finns det risk för partiskhet, som i slutändan kan påverka vår 
studies äkthet. Revisorer kan ha som incitament att vilja presentera byrån ur ett så 
fördelaktigt perspektiv som möjligt, då vi som studenter kan vara framtida potentiella 
arbetstagare. Eftersom revisorer till viss del är säljare i yrket, kan de sälja in bolaget på 
bästa tänkbara vis. Som vi tidigare nämnt i kritik av tillvägagångssättet, upplevde vi att 
svaren skiljde sig åt mellan redovisningskonsulten och övriga revisorer. Det var 
intressent, att få en bild av hur en tidigare revisor uppfattade frågorna, även om studien 
var ur ett revisorsperspektiv.   
 
Autencitet 
Autencitet kan delas upp i fyra olika äkthetskriterier, nämligen ontologisk, pedagogisk, 
katalytisk och taktisk autencitet. Vi redogör nedan för en sammanfattning av samtliga 
kriterier.  
 
För att studien ska uppfylla kriterierna gällande autencitet bör den bidra till att 
respondenterna får en bättre förståelse av den sociala miljön de befinner sig i. Vi anser, 
att vår studie snarare bidragit med olika infallsvinklar på våra problemområden, vilka 
kan vara intressanta ur ett revisorsperspektiv. 

Vår studie kan ge respondenterna en bättre bild av hur andra personer i samma miljö 
uppfattar våra frågor och problem. Vi tror inte vår studie på något sätt bidragit till att 
skapa möjliga förändringar hos de olika revisionsbyråerna. Ett exempel skulle vara, om 
en byrå börjar använda en annan byrås tankegångar, vilket vi inte ser som en trolig 
effekt av vår studie.  
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Vi tror inte, att vår undersökning kommer att leda till några större förändringar i 
revisorsyrket eller att revisorerna kommer att vidta de åtgärder vi föreslagit. Däremot 
kan vår studie ha uppmuntrat revisorerna att reflektera över sin situation. 
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Appendix 1. Intervjufrågor 
 
PERSONLIGA EGENSKAPER 
Ålder? 
Hur många års erfarenhet har du inom revision? 
Specialistkompetens inom revision?  
Hur regelbundet deltar ni i fortbildning? 
Vilka egenskaper tycker du lite kort är viktiga för att bli en bra revisor? 
Hur många bolag reviderar du? 
Hur många nya revisionsuppdrag får du samt hur många revisionsuppdrag får du lämna 
per år? 
 
REVISIONSPROCESSEN/VÄSENTLIGHETSBEDÖMNING 
Hur ser du på revisionsprocessen utifrån ditt perspektiv? Beskriv! 
Hur går processen till för att sätta väsentlighetstalet?  
Har processen gällande väsentlighetsbedömning förändrats med tiden? Varför?  
Hur många direktiv och riktlinjer ger byrån dig när du sätter talet? 
Vilka är dina enskilda viktigaste parametrar när du sätter väsentlighetstalet? 
Tycker du att väsentlighetstalet är ett tillräckligt tillförlitligt mått att använda för att 
åstadkomma högsta precision och kontrollerbarhet? Uppfyller det samhällets krav, tror 
du? 
 
RISK 
Vilka är de främsta riskerna i hela revisionsprocessen? 
Vilka risker förknippar du främst med bedömning av väsentlighetstalet? 
Finns det några risker med att ha en färdig mall eller standardiserade datorprogram vid 
beräkningar av olika bedömningar såsom väsentlighetstalet? 
Använder du några egna tumregler vid beräkning av väsentlighetstalet? I så fall vilka? 
Vilka risker innebär det att ta in en specialist vid olika bedömningar? Hur ofta och 
varför görs det? 
Hur stor del av ditt totala arbete förknippar du med risktagande? Risken för att bli stämd 
m.m.? 
 
FÖRTROENDE 
Vad innebär förtroende för dig som arbetar som revisor gentemot kunden respektive 
samhället? 
Hur kan ditt förtroende stärkas?  
Hur ser du att förtroendet har förändrats över tiden? 
Kan kundens förtroende för företaget ändras? Kan du ge exempel på hur det skulle 
kunna förändras?  
I vilken utsträckning kan kundernas förväntningar vanligen uppfyllas? 
 
KVALITÉ 
Vad anser du som revisor är högsta kvalité på revision och det du reviderar? Kan du 
utveckla begreppet kvalité? 
Hur ser du på relationerna mellan kvalité och effektivitet vid bedömning av 
väsentlighetstalet?      
Hur ser du på revisorsbyråns namn som en kvalitetsstämpel på revisionsrapporten? 
Hur ser du på förhållandet mellan en revisionsbyrås storlek och dess kvalité på 
revisionen?  
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Har du erfarenhet av att mindre bolag har mer bristfällig revision eller bättre? Varför? 
Har ni blivit granskade av någon instans i någon form? Hur ofta görs kontroller? 
Kan kvalitén på ert arbete med revision och väsentlighetsbedömning i någon form 
förbättras? 
Upplever du att kvalitén har förbättrats eller försämrats på senaste tiden och varför? 
Motivera! 
Hur kan kvalitén förbättras? 
 
ANALYSMODELLEN 
Vad tycker du om analysmodellen? 
Anser du den vara tillräckligt uttömmande? 
I vilken utsträckning ger modellen dig tillräckliga instrument för att uppfylla de 
grundläggande revisorskraven? 
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Appendix 2. Intervjufrågor och teorianknytning 
 
1. Hur ser du på revisionsprocessen 

utifrån ditt perspektiv? Beskriv. 
Chen et al., 2008, s. 239; Schelker, 2012, 
s. 432; Guenin-Paracini et al., 2014, s. 
272; Montoya et al., 2009, s. 459 

2. Hur går processen till för att sätta 
väsentlighetstalet?  

Chen et al., 2008, s. 239; Schelker, 2012, 
s. 432; Guenin-Paracini et al., 2014, s. 
272; Montoya et al., 2009, s. 459 

3. Har processen gällande 
väsentlighetsbedömning förändrats 
med tiden? Varför?  

Chen et al., 2008, s. 239; Schelker, 2012, 
s. 432; Guenin-Paracini et al., 2014, s. 
272; Montoya et al., 2009, s. 459 

4. Hur många direktiv och riktlinjer 
ger byrån dig när du sätter talet? 

Montoya et al., 2009, s. 459 

5. Vilka är dina enskilda viktigaste 
parametrar när du sätter 
väsentlighetstalet? 

Montoya et al., 2009, s. 459 

6. Tycker du att väsentlighetstalet är 
ett tillräckligt tillförlitligt mått att 
använda för att åstadkomma högsta 
precision och kontrollerbarhet? 
Uppfyller det samhällets krav, tror 
du? 

Montoya et al., 2009, s. 459 

7. Vilka är de främsta riskerna i hela 
revisionsprocessen? 

Winograd et al., 2000, s. 177;  
Woodhead, 1992, s. 3; Choo Trotman. 
1991, s. 465 

8. Vilka risker förknippar du främst 
med bedömning av 
väsentlighetstalet? 

Newton, 1977, s. 98; Estes & Reames 
1988, s. 291 

9. Finns det några risker med att ha en 
färdig mall eller standardiserade 
datorprogram vid beräkningar av 
olika bedömningar såsom 
väsentlighetstalet? 

FAR, 1992, s. 16 

10. Använder du några egna tumregler 
vid beräkning av väsentlighetstalet? 
I så fall vilka? 

Montoya et al., 2009, s. 459 

11. Vilka risker innebär det att ta in en 
specialist vid olika bedömningar? 
Hur ofta och varför görs det? 

Messier, 2010, s. 321 

12. Hur stor del av ditt totala arbete 
förknippar du med risktagande? 
Risken för att bli stämd m.m.? 

Winograd et al., 2000, s. 177; Woodhead 
, 1992, s. 3; Choo Trotman, 1991, s. 465 

13. Vad innebär förtroende för dig som 
arbetar som revisor gentemot 
kunden respektive samhället? 

 Huang & Wilkinsson, 2013, s. 456; 
Sandberg, 2009, s. 14; Lagergren, 2003 
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14. Hur kan ditt förtroende stärkas?  Huang & Wilkinsson, 2013, s. 456; 
Sandberg, 2009, s. 14; Lagergren, 2003 

15. Hur ser du att förtroendet har 
förändrats över tiden? 

 Huang & Wilkinsson, 2013, s. 456; 
Sandberg, 2009, s. 14; Lagergren, 2003 

16. Kan kundens förtroende för 
företaget ändras? Kan du ge 
exempel på hur det skulle kunna 
förändras?  

 Huang & Wilkinsson, 2013, s. 456; 
Sandberg, 2009, s. 14; Lagergren, 2003  

17. I vilken utsträckning kan kundernas 
förväntningar vanligen uppfyllas? 

  Tonkiss 2009, s. 198 

18. Vad anser du som revisor är högsta 
kvalité på revision och det du 
reviderar? Kan du utveckla 
begreppet kvalité? 

 

   Svanström 2008 s, 71; De Angelo, 1981, 
s. 186. 

19. Hur ser du på relationerna mellan 
kvalité och effektivitet vid 
bedömning av väsentlighetstalet?      

    De Angelo, 1981, s. 187 

20. Hur ser du på revisorsbyråns namn 
som en kvalitetsstämpel på 
revisionsrapporten? 

 Francis & Yu 2009, s. 1521 

21. Hur ser du på förhållandet mellan en 
revisionsbyrås storlek och dess 
kvalité på revisionen?  

 Gomez Aquilar & Ruiz Barbadillo, 2003, 
s. 49 

22. Har du erfarenhet av att mindre 
bolag har mer bristfällig revision 
eller bättre? Varför? 

  Francis & Yu, 2009, s. 1521 

23. Har ni blivit granskade av någon 
instans i någon form? Hur ofta görs 
kontroller? 

   FAR Förlag, 2005, s. 131 

24. Kan kvalitén på ert arbete med 
revision och 
väsentlighetsbedömning i någon 
form förbättras? 

 

25. Upplever du att kvalitén har 
förbättrats eller försämrats på 
senaste tiden och varför? Motivera! 

 

26. Hur kan kvalitén förbättras?  

27. Vad tycker du om analysmodellen?    FAR SRS Förlag, 2008, s. 11 

28. Anser du den vara tillräckligt 
uttömmande? 

   FAR SRS Förlag, 2008, s. 11 

29. I vilken utsträckning ger modellen 
dig tillräckliga instrument för att 
uppfylla de grundläggande 
revisorskraven? 

   FAR SRS Förlag, 2008, s. 11 
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Appendix 3. Sammanfattande empiri 
Här sammanfattar vi de viktigaste frågorna som syftar till att svara på vår 
problemformulering utifrån empirimaterialet. Nedan finns revisorernas svar 
sammanfattade i tabellform. 

1. Hur går processen till för att sätta väsentlighetstalet? 
2. Skulle processen gällande väsentlighetstalet kunna förbättras? 
3. Vad anser du som revisor vara högsta kvalité på revision och det du reviderar?  
4. Hur ser du på relationerna mellan kvalité och effektivitet vid bedömningen av 

väsentlighetstalet?  
5. Hur kan kvalitén förbättras? 
6. Vilka är de främsta riskerna i hela revisionsprocessen? 
7. Vilka risker förknippar du främst med bedömningen av väsentlighetstalet? 
 

 

 Revisor A Revisor B Revisor C Revisor D Redo- 
visnings-
konsult E 

Fråga 
1. 

Revisions-
metodik, en 
egen handbok 
från firman, 
teknisk 
beräkning, 
men 
subjektiva 
bedömningar. 

Ett revisions-
program, sneglar 
på programmet 
och har det som 
utgångspunkt. 

Helhets-
bedömning, 
söker stöd av 
olika nyckeltal 
och mallar, 
subjektiva 
bedömningen 
styr. 

Faktiska 
bedömnings-
modeller, 
riktlinjer och 
nyckeltal, i 
slutändan alltid 
professionella 
bedömningar.  

Det används 
inte i större 
utsträckning 
överhuvud-
taget, mer 
substans-
granskning. 

Fråga 
2. 

Ingen 
förbättring 
behövs, andra 
parametrar 
som avgör. 

Svårt att säga att 
det ska vara på ett 
visst sätt, 
väsentlighets-talet 
bör ej avvika 
mellan revisorer. 

Eftersom alla 
företag är olika 
kan man inte 
fastna i specifika 
nyckeltal.  

Kan väl alltid 
förbättras, inga 
bra förslag på 
hur, bra att ISA 
infördes och att 
det då blev 
tydligare. 

Ej peta i 
småsaker 
utan fokusera 
på det 
väsentliga, 
man ska 
kunna se brett 
på det hela. 

Fråga 
3. 

Kvalité mot 
intressenterna
, viktigt att 
tillfredsställa 
alla. 

Kunna mycket 
om företaget du 
reviderar, förstå 
hur saker och ting 
hänger ihop.  

Vara objektiv 
och kritisk till 
allt jag gör, vara 
ärlig mot kund 
och näringsliv. 

Det viktigaste 
är att man gör 
ett bra arbete 
och att man 
levererar till 
kund. Faktisk 
och upplevd 
kvalité.  

Lyfta blicken 
och inte peta i 
smått. Ej 
agera 
skattemyndig
-het. Se till 
att 
utomstående 
ej blir 
vilseledda. 
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Fråga 
4. 

Effektivitet 
styr väldigt 
mycket, hur 
mycket vi 
kan arbeta för 
priset.  

En avvägning, 
bäst att känna till 
vilka poster som 
är mest 
väsentliga. 

Lita på 
väsentlighets-
talet och ej 
förenkla för 
mycket för sig 
själv. 

Alltid en 
avvägning, har 
blivit bättre 
genom 
dataanalys. 

Inte lägga ner 
för mycket 
tid 
egentligen. 
Redo- 
visnings-
konsulten 
gjort ett bra 
arbete. 

Fråga 
5. 

Granska rätt 
saker och att 
man inte 
granskar för 
mycket. 

Revisions-
kommitté som 
arbetar med 
kvalitets-frågor 
och fort-
bildningar. 

Kvalitén kan 
alltid förbättras, 
vi kan bli 
duktigare på att 
dokumentera. 

Det handlar om 
att lära sig nya 
tekniker bl.a. 
dataanalys. 

Revisorerna 
borde inse 
vad de 
egentligen 
har för 
uppgift och 
titta stort. 

Fråga 
6. 

Ej förstått 
kundens 
verksamhet. 

Ej förstått 
kundens 
verksamhet. 

Är ej objektiv i 
bedömningen, 
arvodet styr mer 
än vad 
revisionen gör. 

Ej förstått 
kundens 
verksamhet. 

Stora poster 
t.ex. lager-
värdering. 
Brytpunkter 
vid årsslut. 

Fråga 
7. 

Det granskas 
för mycket 
och man 
missar de 
viktigaste 
delarna 

Om man ej 
bedömer företaget 
rätt, dvs. att det är 
sämre än vad det 
ger sken av att 
vara. Då kan 
intressenter 
drabbas.  

Att man satt för 
högt 
väsentlighetstal 
och slarvar och 
gå igenom allt. 

Man har inte 
förstått 
intressenternas 
förväntningar, 
dvs. man tror att 
de accepterar 
större fel än de 
gör. 

Ej titta bara 
på ett år utan 
på flera. 
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