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Sammanfattning 
 
Syftet med den externa redovisningen som företag presenterar är att förse dess intressenter 
med information om företagets ekonomiska ställning. Bristen på både tid och pengar gör att 
en revisor inte kan granska alla transaktioner som uppkommer i ett företag, utan han/hon 
måste således prioritera det som är mest väsentligt att granska. Det finns i praktiken dock inga 
enkla och entydiga svar på vad som är väsentligt eller inte. Istället är det upp till revisorn att 
lita på sitt omdöme och sin erfarenhet för att bedöma vad som är väsentligt att granska. Syftet 
med den här studien var att undersöka hur olika revisorer på små revisionsbyråer gör 
väsentlighetsbedömningen. Vidare var syftet att undersöka huruvida bedömningen och själva 
väsentlighetsbeloppet skiljer sig åt, beroende på om det är en erfaren eller oerfaren revisor 
som tagit beslutet. För att få klarhet i hur det låg till med detta, har en kvalitativ metod 
använts. Genom fyra intervjuer, två med erfarna revisorer, respektive två med oerfarna 
revisorer, har deras synpunkter och tillvägagångssätt fångats upp. I fiktiva scenarios fick 
revisorerna ta ställning till ett antal variabler, för att sedan fastställa ett väsentlighetsbelopp 
för totala fel i årsredovisningen. Resultatet av den här studien visar att väsentlighets-
bedömningen är en beslutsprocess där både kvantitativa och kvalitativa faktorer påverkar 
resultatet av bedömningen, vilket ligger i linje med vad tidigare forskning kommit fram till. 
Vad som snarare är intressant i den här studien är erfarenhetens roll i bedömningen. Studien 
visar att de erfarna revisorerna satte ett lägre väsentlighetsbelopp för totala fel än vad de 
oerfarna gjorde, dessutom behövde de erfarna revisorerna både mer information och tid för att 
kunna fatta ett beslut. Det visade sig även att de oerfarna revisorerna förlitade sig mer på de 
finansiella nyckeltalen än vad de erfarna revisorerna gjorde. 
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1. Inledning 
I det här inledande kapitlet kommer en bakgrund till ämnet att presenteras, följt av en 
problemdiskussion, där tidigare forskning inom ämnet diskuteras. Denna diskussion leder 
fram till den här studiens problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med definitioner av 
för den här studien centrala begrepp. 
 
 

1.1 Bakgrund 
Syftet med den externa redovisningen som företag presenterar är att förse dess intressenter 
med information om företagets ekonomiska ställning och välmående (Christensen & Demski, 
2002). Redovisningen ska ge en rättvisande bild av företaget, samtidigt som den fungerar som 
ett verktyg att kommunicera med omvärlden (Godfrey, Hodgson & Holmes, 2000). För att 
redovisningen ska vara trovärdig, och för att intressenterna ska kunna lita på det som står i 
redovisningen, måste den revideras av en oberoende revisor (Moberg, 2003). Syftet med 
revisionen är således inte att tillföra någon ny information, utan snarare att göra den 
ekonomiska information som redan finns mer pålitlig (Dunn, 1996). 
 
Brist på både tid och pengar gör att en revisor inte kan granska alla transaktioner som 
uppkommer i ett företag. Revisorn måste således prioritera, och granska de poster och 
transaktioner som anses mest väsentliga, och där risken för att fel har uppkommit är som 
störst. (Hubbard, 2000) Det finns i praktiken dock inga enkla och entydiga svar på vad som är 
väsentligt eller inte. Istället är det upp till revisorn att lita på sitt omdöme och sin erfarenhet 
tillsammans med de eventuella riktlinjer revisionsbyrån har, för att bedöma vad som är 
väsentligt att granska. (Gray & Manson, 2000)  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
Vid bedömningen av vad som är väsentligt att granska fastställer revisorn ett 
väsentlighetsbelopp. Det definieras som den maximala summan fel som får förekomma i 
årsredovisningen utan att en person skulle ändra mening om företaget om felen var kända. 
Utifrån väsentlighetsbeloppet avgörs sedan vilka poster som ska granskas. Beslutet om belopp 
ska tas efter att både kvantitativa och kvalitativa förhållanden har beaktats, och brukar i de 
flesta fall vara en procentsats på till exempel nettoomsättning, balansomslutning eller resultat 
före skatt. Det innebär således att ett rätt fastställt belopp är avgörande för en framgångsrik 
revision. (McKee & Eilifsen, 2000)  
 
På grund av avsaknaden av speciella regler och standarder för vad som är väsentligt, menar 
Iskandar och Iselin (1999) att skillnader i väsentlighetsbelopp skiljer sig åt på grund av 
flertalet faktorer som påverkar bedömningen. De nämner revisorns personlighet, och de lyfter 
även fram att revisionens struktur och just avsaknaden av regler och standarder medverkar till 
att beloppet varierar. McKee och Eilifsen (2000) menar också att typ av bolag ligger till grund 
för väsentlighetsbeloppet. De skriver i sin studie att revisorer i statliga bolag ofta sätter ett 
lägre väsentlighetsbelopp än revisorer i privata företag på grund av den publicitet och det 
allmänintresse som finns för de statliga bolagen. 
 



 2 

Kranacher (2007) menar att för att en revisor ska kunna veta vad som är väsentligt eller inte, 
måste han/hon sätta sig in i vilka som läser redovisningen. Vad som är väsentligt för en 
person, är det kanske inte för en annan. Vidare pekar författaren på att väsentlighet inte går att 
mäta i bara kvantitativa termer, utan att beakta de kvalitativa aspekterna, och menar att det 
skulle vara svårt att sätta regler på att till exempel väsentlighet är 5% av nettoinkomsten. 
Begreppet måste således sättas in i sitt sammanhang, och det varierar från gång till gång.  
 
På grund av avsaknaden av regler och riktlinjer kring vad som är väsentligt eller inte, råder 
osäkerhet och ostämmighet revisorer emellan (Iskandar och Iselin, 1999). Detta leder till att 
ett väsentlighetsbelopp ställt av en revisor, inte behöver bli detsamma som om någon annan 
revisor tagit beslutet. Revisionen är en process där erfarenhet och expertis är av hög betydelse 
(Macintosh, 1985). Krogstad, Ettenson och Shanteau (1984) menar att erfarna revisorer ofta 
sätter ett högre väsentlighetsbelopp än vad oerfarna revisorer gör, och Patric Andersson 
(2003) menar att erfarna kreditbedömare, som i många aspekter liknar revisorer när de gör 
sina bedömningar, behöver både mer information, och mer tid för att kunna göra en 
bedömning. Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic och Stein (2003) menar liksom Messier (1983), 
att väsentlighetsbedömningen även skiljer sig åt beroende på om revisorn arbetar på en stor 
eller liten revisionsbyrå. De menar att revisorerna på större revisionsbyråer ofta sätter ett 
högre väsentlighetsbelopp än vad revisorerna på små revisionsbyråer gör. För att på ett 
tydligare sätt se hur själva erfarenheten påverkar väsentlighetsbedömningarna, är den här 
studien inriktad mot revisorer verksamma inom små revisionsbyråer. 
 
 

1.3 Problemformulering 
Med grund i ovanstående problemdiskussion, huruvida ett väsentlighetsbelopp skiljer sig åt 
beroende på vem som gör väsentlighetsbedömningen, är frågeformuleringen för den här 
studien; 
 

• Hur gör revisorn på små revisionsbyråer väsentlighetsbedömningen, och hur skiljer sig 
bedömningen åt beroende på om det är en erfaren eller en oerfaren revisor som gör 
bedömningen? 

 
 

1.4 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur olika revisorer på små revisionsbyråer gör 
väsentlighetsbedömningen. Vidare är syftet att undersöka huruvida bedömningen och själva 
väsentlighetsbeloppet skiljer sig åt, beroende på om det är en erfaren eller oerfaren revisor 
som tagit beslutet. 
 
 

1.5 Definitioner 
Erfarenhet 
William F. Messier Jr. använder sig i sin studie The Effect of Experience and Firm Type on 
Materiality/Disclosure Judgments (1983) av tre olika stadier när han delar in revisorer i 
huruvida de är erfarna eller inte; 1) färre än 15 års erfarenhet som revisor, 2) mellan 16 och 20 
års erfarenhet som revisor, och till sist 3) mer än 21 års erfarenhet som revisor.  
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För att få en så stor kontrast som möjligt mellan en erfaren och en oerfaren revisor, har jag i 
den här studien valt att utesluta det andra stadiet, det vill säga revisorer med mellan 16-20 års 
erfarenhet. I övrigt kommer jag att använda mig av Messiers (1983) definition. 
 
Hur länge en person har arbetat som revisor kommer i den här studien vara oberoende av 
huruvida personen är Godkänd eller Auktoriserad revisor. Det är snarare de totala antal åren 
som revisor som räknas. 
 
Små revisionsbolag 
I den här studien är ett litet revisionsbolag inte ett av ”de fyra stora” (Öhrlings 
Pricewaterhouse, Ernst&Young, Deloitte och KPMG). 
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2 Referensram 
Det här kapitlet kommer att ta upp den redan befintliga litteraturen och teorin inom ämnet. 
Först kommer en kort allmän förklaring kring revision, för att sedan rikta in sig mot 
väsentlighetsbedömningen och faktorer som påverkar denna.  Kapitlet kommer att ligga till 
grund för de frågor som ställs i empirin, och ska sedan analyseras tillsammans med empirin i 
kapitel 5. 
 

2.1 Revision 
Revisionen är en process där revisorn med en professionell skepticism planerar, granskar, 
bedömer och uttalar sig om företagens årsredovisning, bokföring och förvaltning. Eftersom 
ägarnas ansvar ofta är begränsat i företagen, krävs att en oberoende part säkerställer den 
ekonomiska informationen företaget lämnar. Revisionen är därmed en förutsättning för ett väl 
fungerande samhälle, där intressenterna kan lita på informationen som företaget lämnar i sin 
årsredovisning. (FAR, 2006a) En revision behövs av den anledningen att personen som själv 
upprättat den ekonomiska informationen för ett företag inte kan garantera vare sig säkerheten 
eller objektiviteten i den. (Dunn, 1996)  
 
Genom en korrekt utförd revision får bolagen en större trovärdighet gentemot sina 
intressenter. Förutsättningar som då måste vara uppfyllda är då bland annat att revisorn utfört 
revisionen enligt god revisionssed. Detta innebär att revisorn besitter goda kunskaper, har 
bred erfarenhet samt professionellt omdöme. (FAR, 2006a) 
 
Enligt Dunn (1996) är det företagets intressenters intressen som ska tillfredställas genom att 
revisionen är gjord med en objektiv och systematisk bedömning av företagets ekonomiska 
information. Dunn menar att revisionen är en självständig utredning som är till för att granska 
tillförlitligheten i den ekonomiska informationen företaget presenterar. 
 
 

2.2 Revisionsprocessen 
Revisionsprocessen består i huvudsak i tre delar. Planeringen, där revisorn bestämmer vilka 
områden som ska granskas, granskningen, som syftar till att ge revisorn de underlag han/hon 
behöver för att kunna uttala sig i revisionsberättelsen, samt till sist, rapporteringen, som 
mynnar ut i bland annat revisionsberättelsen. (FAR, 2006a) 
 

2.2.1 Planering 
Enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, ska revisorn planera revisionsarbetet på så sätt att 
revisionen utförs effektivt. För att revisionen ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt ska 
revisorn utarbeta en särskild revisionsstrategi, med en detaljerad plan över den förväntade 
karaktären, omfattningen och förläggningen i tid av revisionen. Planeringen av revisionen 
medför att revisorn måste ta ställning till vad som är väsentligt att granska, identifiera 
uppkomna problem, samt se till att arbetet utförs snabbt och effektivt. (FAR, 2006b) 
Väsentlighet är således något som påverkar revisionen redan under planeringsprocessen, där 
revisorn bestämmer vilka poster som ska granskas eller inte (Boynton och Johnson, 2006). 
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En annan viktig sak för revisorn under planeringsfasen är att skaffa sig så bred kunskap som 
möjligt om den verksamhet som han/hon ska revidera. Genom att känna till branschen kan 
revisorn snabbare identifiera händelser, transaktioner och andra förhållanden som till 
väsentlig del kan påverka bland annat årsredovisningen eller företagsledningens tänkande och 
förvaltning av företaget. (FAR, 2006b) 
 
Planeringsfasens omfattning påverkas således av bland annat företagets storlek, revisorns 
erfarenhet av företaget och dennes kunskaper inom branschen (FAR, 2006b). Det leder i sin 
tur till att det redan i planeringsfasen beslutas om revisionens omfattning. (Boynton och 
Johnson, 2006) 
 

2.2.2 Granska 
Poängen med granskningsfasen är att revisorn ska kunna bilda sig en uppfattning om 
företagets räkenskaper och förvaltning, och få underlag för de uttalanden han/hon gör i 
revisionsberättelsen. Genom att granska årsredovisningen syftar revisorn till att kunna 
fastställa att redovisningen upprättats för att ge en rättvisande bild av företagets resultat och 
räkenskaper. (FAR, 2006a) 
 
Oftast använder sig revisorn av både så kallad kontrollgranskning och substansgranskning 
under en revisionsprocess. Kontrollgranskning syftar till att säkerställa att de interna 
kontrollerna inom företaget fungerat på ett tillförlitligt sätt. Substansgranskning däremot 
syftar till att granska de enskilda poster och transaktioner i balans- och resultaträkning som 
revisorn anser som mest väsentliga att granska. Det kan till exempel handla om att revisorn 
ska vara med vid en lagerinventering, stämma av kostnadsposter mot kvitton, eller att göra 
saldoförfrågningar mot kunder. (FAR, 2006a) 
 
En central del i granskningsfasen för revisorn är att han/hon måste dokumentera all sin 
granskning. Enligt RS (FAR, 2006b, s. 362) ska revisorn ”dokumentera sådana förhållanden 
som har betydelse för att ge bevis till stöd för uttalandena i revisionsberättelsen och som 
bevis för att revisionen utförts enligt god revisionssed sådan den uttrycks i RS”. Det ska 
således vara möjligt att i efterhand bedöma hur granskningen har utförts, omfattningen av den, 
vilka iakttagelser som har gjorts, samt vad revisorn grundat sina slutsatser på (FAR, 2006a). 
 

2.2.3 Rapportera 
Det främsta målet med en revision är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse. I denna 
uttalar sig revisorn om huruvida årsredovisningen upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
därmed ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. För att revisorn ska kunna 
uttala sig krävs att han/hon har satt sig in i företaget och granskat årsredovisningen, 
bokföringen och företagsledningens förvaltning, för att därefter med ”hög men inte absolut 
säkerhet” (FAR, 2006b, s. 337) fastställa att årsredovisningen i sin helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter. (FAR, 2006b) 
 
 

2.3 Väsentlighet 
Enligt RS, Revisionsstandard i Sverige, lyder definitionen på väsentlighet som följer;  
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"Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som 
användaren fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna. Graden av 
väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet 
eller felet. Väsentlighet är därför mer en fråga om en tröskelnivå än en grundläggande 
kvalitativ egenskap som informationen måste ha för att vara av värde" (FAR, 2006b, s. 320). 
 
Ovanstående definition av väsentlighet tyder på att det är effekten på mottagaren som avgör 
en post eller transaktion är väsentlig eller inte. Det leder till att revisorn måste ta hänsyn till 
vilka personer det är som läser företagets redovisning och revisionsberättelsen, och i sin tur 
fattar beslut på den informationen som presenteras. Därför är det viktigt för revisorn att 
han/hon redan under planeringsfasen bestämmer sig för ett väsentlighetsbelopp, över vilket 
inga fel får förekomma i företagets årsredovisning. (Gray & Manson, 2000) 
 
 

2.4 Väsentlighetsbedömningen 
Att bedöma vad som är väsentligt eller inte är en viktig del av revisionen och bör således 
påbörjas redan under planeringsfasen. Denna bedömning blir mest preliminär, eftersom 
omständigheter runt omkring företaget kan komma att ändras allteftersom granskningen av 
företaget sker. (Kell & Boynton, 1992) Då väsentlighetsbedömningen är en så viktig del av 
revisionen, kan en felaktigt satt väsentlighetsnivå påverka både effektiviteten och resultatet av 
revisionen (McKee och Eilifsen, 2000). 
 
Anledningen till att revisorerna ska inrikta sig på det som är väsentligt är för att skydda 
företagets intressenter. Det kan med andra ord beskrivas som att revisorn ska ”göra rätt 
saker”, det vill säga granska de poster och transaktioner där utelämnande eller felaktigheter i 
informationen kan tänkas påverka intressenternas åsikter och beslut om företaget. (Öhman, 
2004) Eftersom det inte finns några utarbetade riktlinjer och lagar som säger vad som är 
väsentligt eller inte (Iskandar och Iselin, 1999) är det således viktigt att revisorn ska ”göra 
saker rätt”. Det innebär bland annat att revisorn ska ta hjälp av sitt professionella omdöme, 
och samtidigt de eventuella nyckeltal som finns tillgängliga för att göra bedömningen av vad 
som är väsentligt att granska eller inte. Det intressanta i väsentlighetsbedömningen är således 
i vilken grad revisorn baserar sina beslut på sitt professionella omdöme (subjektiva 
bedömningar) respektive de riktlinjer och nyckeltal (objektiva formaliseringen) som 
eventuellt finns att tillhandahålla. (Öhman, 2004) 
 
Väsentlighetsbedömningen är således ett mycket viktigt beslut, då det vägleder revisorn i om 
en post är viktigt nog att granska för att kunna fatta ett beslut om den finansiella ställningen i 
företaget är rättvisande eller inte. (Boynton & Johnson, 2006) Bedömningen av väsentlighet 
är dock enligt Dunn (1996) en av de mest subjektiva bedömningar som görs av revisorn i 
revisionsprocessen. Författaren menar att på grund av subjektiviteten, kommer revisorn aldrig 
kunna vara helt säker på riktigheten och den rättvisande bilden i sina uttalanden om företagets 
ekonomiska ställning. Vidare menar författaren att det är orimligt att tro att två oberoende 
revisorer skulle fastställa en precis lika dan revision av samma företag. 
 
Väsentlighet är en bedömningsfråga som varierar från revision till revision, och önskan om ett 
numeriskt tal som skulle gälla för alla revisioner och typer av företag är en förhoppning som i 
praktiken skulle vara omöjlig att genomföra. (Boynton & Johnson, 2006) Revisorns 
bedömning av vad som är väsentligt att granska bygger således på dennes professionella 
omdöme (FAR, 2006a). 
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2.4.1 Väsentlighetsbelopp 
För att revisorn ska veta den totala summan fel som får förekomma i företagets årsredovisning 
fastställer han/hon ett väsentlighetsbelopp för totala fel. Idag finns det inga regler eller normer 
för hur detta ska beräknas, vilket gör det till en svår uppgift för revisorerna att fastställa ett 
korrekt belopp. (Nolan, 2005) Väsentlighetsbeloppet brukar definieras som den totala 
summan fel som får förekomma i företagets årsredovisning utan att en person skulle ändra 
åsikt om företaget om felen var kända. (McKee & Eilifsen, 2000) Den här definitionen tar 
hänsyn både till företaget och till dess intressenter, vilket gör att en post som är väsentlig i ett 
företag, inte behöver vara det i ett annat, beroende på företagets storlek och struktur. 
Väsentlighetsbeloppet ska fastställas för både enskilda balansposter och för räkenskaperna i 
sin helhet, och beloppet är individuellt för varje enskilt företag, och för varje revision som 
görs (Kell & Boynton, 1992). 
 
Generellt sett gäller att revisorer hellre justerar ett väsentlighetsbelopp uppåt än neråt. 
Anledningen till detta är att ju lägre ett väsentlighetsbelopp är, desto mer omfattande blir 
revisionen och det arbete som måste utföras för att se till att beloppet inte överskrids. 
Marginalen för vad som får vara fel i årsredovisningen blir således mindre, och antal poster 
och transaktioner som revisorn måste granska blir fler. (Porter, Simon & Hatherly, 2003)  
 
 

2.4.2 Väsentliga poster 
Syftet med väsentlighetsbedömningen är att revisorn ska finna och granska de poster i 
företagets årsredovisning där risken för att väsentliga fel uppkommit är som störst (Broberg, 
Gullefors, Lundén & Ohlsson, 1998). 
 
FAR (2006a) liknar granskningen som revisorerna gör för att hitta väsentliga fel vid ett 
fisknät, och framhäver betydelsen av att välja rätt fisknät. Är maskorna för stora, riskerar man 
att allt för stora fiskar (väsentliga fel) slinker igenom. Har man däremot får små maskor 
fångas även de allra minsta fiskarna (avvikelser som är ointressanta). Granskningen ska 
således vara konstruerad på så sätt att de den släpper igenom oväsentliga fel, men fångar upp 
väsentliga fel (Broberg et al. 1998). 
 
Då resurserna är begränsade, finns det ingen möjlighet för revisorn att granska alla poster och 
transaktioner i ett företag (Hubbard, 2000). Vad som är väsentligt eller inte varierar från 
företag till företag, och således från revision till revision, och beror på bland annat postens 
storlek och karaktär, och huruvida en felaktighet i posten skulle kunna påverka trovärdigheten 
i de finansiella rapporterna (FAR, 2006b). 
 
Varulagret är en post som ofta brukar vara utsatt för granskning. Dels på grund av att det är en 
av de mest komplexa områdena inom revisionen, och dels på grund av att posten ofta utgör en 
betydande del av balansräkningens tillgångssida. Varulagret är dessutom en post som varierar 
oerhört beroende på vad det är för företag som har tillgången, vilket bör leda till en stor 
försiktighet och insatthet i företaget. (Carmichael, Willingham & Schaller, 1996) 
 
Kundfordringar är också ett exempel på en post som ofta granskas i samband med att revisorn 
ska hitta de väsentliga felen. Syftet är främst då för revisorn att konstatera att 
kundfordringarna existerar på balansdagen, samt att de är upptagna och värderade till rätt 
värde. (Boynton & Johnson, 2006) 
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2.4.3 Kvantitativa bedömningsvariabler 
Tidigare forskning fokuserar främst på revisorns kvantitativa bedömningar, medan 
forskningen inom ämnet på senare tid tydligt visar på betydelsen av de kvalitativa 
bedömningarna och variablerna när ett väsentlighetsbelopp ska bestämmas (Iskandar och 
Iselin, 1999). Bland flera andra forskare skriver både Kranacher (2007) och McKee & Eilifsen 
(2000) att både de kvantitativa och de kvalitativa bedömningarna är viktiga variabler som bör 
tas hänsyn till när det ska bedömas om vad som är väsentligt eller inte. 
 
Som nämnts tidigare finns det inte några lagstadgade principer för vad som klassas som 
väsentligt eller inte. McKee & Eilifsen (2000) menar att revisorer baserar väsentlighets-
beloppet på kvalitativa faktorer, men att de ändå gör en preliminär uppskattning med hjälp av 
kvantitativa faktorer. Utifrån den kvantitativa bedömningen, som ofta är en procentsats på 
någon finansiell post, kan sedan väsentlighetsbeloppet justeras antingen uppåt eller nedåt, 
beroende på de kvalitativa aspekterna som också måste tas hänsyn till (Holder, Scherman & 
Whitington 2003). 
 
McKee & Eilifsen (2000) har kategoriserat de kvantitativa faktorerna i fyra olika kategorier. 
Dessa är Single rules, Variable or size rules, Average or blending rules, och till sist, Formula 
methods.  
 
Single rules är enligt författarna riktlinjer där väsentlighetsbeloppet uppskattas efter endast en 
finansiell variabel. Oftast använder sig revisionsfirmorna av tre-fyra olika sådana variabler.  
Beroende på revisionens art, kan revisorn enligt de standarder och variabler revisionsfirman 
använder sig av, använda sig av det finansiella tal som är mest lämpligt för den specifika 
revisionen. Exempel på tal som i praktiken används är enligt författarna 5% av resultatet före 
skatt, 0.5% av totala tillgångar, 1% av eget kapital, eller 0.5% av vinsten. (McKee & Eilifsen, 
2000) 
 
Variable or size rules liknar föregående, men erbjuder istället en bredare spridning av 
väsentlighetsbeloppet, som varierar beroende på företagets storlek. Det kan till exempel röra 
sig om 2-5% av vinsten, om vinsten är mindre än 200 000 kronor, 1-2% om vinsten är mellan 
200 000 kronor och 1 miljon kronor, eller 0.5-1% av vinsten om den är över 1 miljon kronor, 
för att ta ett exempel. För att hitta det väsentlighetsbelopp som är bäst lämpat för just den 
specifika revisionen krävs att revisorn använder sig av sin erfarenhet och sitt goda omdöme 
vid bedömningen. (McKee & Eilifsen, 2000) 
 
Vid Average or blending methods används olika variabler, som viktas efter dess betydelse, för 
att på så sätt få fram ett medeltal som väsentlighetsbelopp. Vid Formula methods används 
istället förutbestämda formler för att räkna fram väsentlighetsbeloppet. (McKee & Eilifsen, 
2000) 
 
Eftersom väsentlighet är ett relativt begrepp är det viktigt att ha någon slags vägledning om 
vad som är väsentligt eller inte. Macintosh (1985) menar att nettoomsättningen är den mest 
kritiska post att granska, och hävdar att posten är den viktigaste att ta hänsyn till när revisorn 
ska bestämma ett väsentlighetsbelopp. Iskandar och Iselin (1999) menar att just en procentsats 
på nettoomsättningen är den mest vanliga faktorn som påverkar väsentlighetsbedömningen 
och väsentlighetsbeloppet. 
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2.4.4 Kvalitativa bedömningar 
Iskandar och Iselin (1999) lyfter fram bedömningar såsom till exempel vilken bransch 
klientföretaget är verksamt inom, vilken typ av ledning och kultur som finns inom 
klientföretaget, hur dess organisation är uppbyggt, samt även revisorns yrkesmässiga 
erfarenhet. 
 
Just klientföretagets storlek har i flertalet studier undersökts. Costigan och Simon (1995) 
menar att större företag ofta har ett bättre utarbetat redovisningssystem, vilket leder till att 
revisorn mer sällan gör justeringar eller tillrättavisningar. Är det dessutom ett riktigt stort 
företag, med ett stort allmänintresse, tenderar revisorerna att vara hårdare, på grund av att 
företaget blir så grundligt granskat av diverse experter, myndigheter och media, och revisorn 
inte vill riskera att missa något av väsentlig betydelse. 
 

2.4.5 Vad påverkar bedömningen? 
Ingen människa är den andra lik, vilket leder till att olika personer kan fatta olika beslut, 
baserat på samma information. Detta beror på att alla personer tolkar information på olika 
sätt, baserat på ens tidigare minnen och erfarenheter. Det innebär således att händelser och 
tidigare intryck i livet påverkar de beslut man tar, och hur man bearbetar den information man 
ställs inför. (Danielsson, 2001) 
 
Estes och Reames (1988) studerade olika typer av personliga karaktärsdrag hos revisorerna, 
som till exempel ålder, erfarenhet, utbildning och kön, men fann att det bara var åldern och 
erfarenheten som märkbart påverkade väsentlighetsbedömningen. De menar att äldre personer 
är mer självsäkra i sina bedömningar, vilket de tror har och göra med att de gjort fler 
bedömningar och tagit fler beslut jämfört med en yngre kollega. 
 
Revisorns ålder och erfarenhet är båda faktorer som leder till att väsentlighetsbedömningen 
ser olika ut mellan olika revisorer. En revisor som har större erfarenhet av revisionsarbetet är 
oftast mer säker i sina bedömningar och har en större förståelse för sina beslut. (Iskandar och 
Iselin, 1999) Taylor (1975) menar i sin studie att äldre personer söker efter mer information 
att grunda beslutet på, samtidigt som de tenderar att ta längre tid på sig för att kunna fatta ett 
beslut. Att de skulle ta längre tid på sig för att fatta beslut menar Taylor beror på att de just 
söker mer information, och att mer information tar längre tid att granska. Vidare skriver han 
att äldre personer har lättare för att bedöma värdet i informationen, något som han menar att 
erfarenheten personen byggt upp hjälper till med.  
 
 

2.5 Erfarenhetens roll vid väsentlighetsbedömningen  
Revisionen är en process där erfarenhet och expertis är av hög betydelse. Revisorn ska bland 
annat känna till branschen, utvärdera interna kontroll- och redovisningssystem, få en 
uppfattning om säkerheten för dessa system, samla revisionsbevis för de finansiella 
rapporterna, samt till sist fatta ett beslut om huruvida företaget lever upp till den 
informationen som det lämnar i redovisningen. Det märks inte minst i revisionsberättelsen att 
revisorn under revisionens gång tagit en mängd beslut som i många avseenden ligger i grund 
hos revisorns erfarenhet. Exempel på att revisionsprocessen präglas av en stor mängd 
erfarenhet, och som går att finna i revisionsberättelsen är bland annat; jag har undersökt…, 
genom beviljande av…, min åsikt…, lägger fram tämligen… (Macintosh, 1985) 
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En mängd beslut fattas genom att den som tar beslutet litar på sin erfarenhet och sitt kunnande 
inom det som han/hon gör. Olika variabler samlas in, de analyseras och sätts in i rätt kontext 
innan ett beslut kan tas. Ett flertal frågor dyker upp under processen, till exempel vilken 
information som kan uteslutas, behövs det mer information, är informationen tillförlitlig och 
så vidare. (Macintosh, 1985) 
 
Carpenter och Dirsmith (1992) skriver i sin studie att de har identifierat två skillnader mellan 
en erfaren och en oerfaren revisor. Författarna menar för det första att de erfarna revisorerna 
tenderar att i större utsträckning fokusera mer på principer och substans i beslutsfattandet, till 
skillnad från de oerfarna revisorerna som istället fokuserar på ytliga kännetecken och tydliga 
objekt. Vidare använder de erfarna revisorerna sig av sammanhängande kunskap organiserad 
runt principer i sin bedömning, vilket oerfarna revisorer inte gör. Författarna hävdar att 
revisorns erfarenhet förbättrar väsentlighetsbedömningarna genom bättre självinsikt, 
konsistens och konsensus i bedömningen. Estes och Reames (1988) menar att det ligger ett 
samband mellan hur många väsentlighetsbedömningar som revisorn gjort och revisorns 
självförtroende i bedömningen. 
 
Att erfarenheten är en viktig variabel då beslut ska tas är flera forskare överens om, men det 
råder oenighet över huruvida erfarna personer fattar bättre beslut än oerfarna. Krogstad et. al. 
(1984) menar att erfarna revisorer ofta sätter ett högre väsentlighetsbelopp än vad oerfarna 
revisorer gör. Messier (1983) förklarar detta genom att erfarna revisorer ofta har en större 
förståelse för beslutsprocessen, samt att de förlitar sig mer på de finansiella nyckeltalen, så 
som till exempel nettovinsten.  
 
I en studie gjord av Patric Andersson (2003) diskuterar han betydelsen av erfarenhet vid 
kreditbedömningen hos bankmän. Kreditbedömningen är en bedömning som kännetecknas av 
mångfald, mångtydighet och informationsasymmetri, något som även känns igen i revisorns 
väsentlighetsbedömning. Vidare skriver Andersson (2003) att en erfaren, i det här fallet, 
kreditbedömare förväntas kunna urskilja relevant information enklare, vilket skulle resultera i 
en mer effektiv och rationell beslutsprocess än vad de oerfarna kreditbedömarna har. 
Resultatet i hans studie visade dock bland annat att de erfarna kreditbedömarna konsekvent 
sökte efter mer information än de oerfarna gjorde, de erfarna behövde också mer information 
för att kunna fatta beslut, och de behövde dessutom mer tid för att kunna skaffa sig en 
uppfattning om kreditpropåerna.  
 
Erfarenheten hos en person kan föra med sig fördelar som till exempel förmågan att anpassa 
informationen till sitt sammanhang, lättare avgöra vad som är relevant information, samt 
kunna identifiera vanligt förekommande problem. Vad som dock måste beaktas är att 
erfarenhet är präglat av just tidigare erfarenheter, vilket kan leda till att det kan vara lättare att 
ta saker för givet, bara för att det varit på liknande sätt tidigare. Sett ur den aspekten kan en 
oerfaren person till exempel vara mer uppmärksam på och öppen för ny information. (Fisher, 
Chengalur-Smith, Ballou, 2003) 
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2.6 Sammanfattning referensram 
Revisionen ska enligt Dunn (1996) tillfredställa företagets intressenters intressen genom 
att den är gjord med en objektiv och systematisk bedömning av företagets ekonomiska 
information. Revisionen är en process där erfarenhet och expertis är av hög betydelse, och 
väsentlighet är något som påverkar revisionen redan under planeringsfasen, där revisorn 
bestämmer vilka poster som ska granskas eller inte (Boynton och Johnson, 2006). 
 
Bedömningen av väsentlighet är enligt Dunn (1996) en av de mest subjektiva bedömningar 
som görs av revisorn i revisionsprocessen, vilket gör att revisorn aldrig kan vara helt säker på 
riktigheten och den rättvisande bilden i sina uttalanden om företaget.  
 
För att revisorn ska veta den totala summan fel som får förekomma i företagets årsredovisning 
fastställer han/hon ett väsentlighetsbelopp för totala fel. Idag finns det inga regler eller 
normer för hur detta ska beräknas, vilket gör det till en svår uppgift för revisorerna att 
fastställa ett korrekt belopp. Krogstad et. al. (1984) menar att erfarna revisorer ofta sätter 
ett högre väsentlighetsbelopp än vad oerfarna revisorer gör. 
 
Både Kranacher (2007) och McKee & Eilifsen (2000) menar att både de kvantitativa och de 
kvalitativa  bedömningarna är viktiga variabler som bör tas hänsyn till när det ska bedömas 
om vad som är väsentligt eller inte. 
 
Forskning har visat att erfarna revisorer tenderar att i större utsträckning fokusera mer på 
principer och substans i beslutsfattandet, till skillnad från de oerfarna revisorerna som 
istället fokuserar på ytliga kännetecken och tydliga objekt. Författarna hävdar att revisorns 
erfarenhet förbättrar väsentlighetsbedömningarna genom bättre självinsikt, konsistens 
och konsensus i bedömningen. De erfarna revisorerna är oftast mer säkra i sina 
bedömningar och har en större förståelse för sina beslut. 
 
Estes och Reames (1988) studerade olika typer av personliga karaktärsdrag hos revisorerna, 
som till exempel ålder och erfarenhet, och fann att dessa märkbart påverkade 
väsentlighetsbedömningen. Taylor (1975) menar i sin studie att äldre personer söker efter 
mer information  att grunda beslutet på, samtidigt som de tenderar att ta längre tid på sig för 
att kunna fatta ett beslut. Andersson (2003) kommer fram till liknande slutsatser i sin studie 
om bankmän i deras kreditbedömningar, men menar att det är erfarenheten, inte åldern, som 
ligger bakom dessa skillnader. 
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3. Metod 
I det här kapitlet kommer det ges en förklaring över hur den här studien har genomförts. Det 
kommer att diskuteras metodval, en litteraturgenomgång kommer ges, samt en beskrivning av 
hur fältstudien har gått till. Till sist kommer en genomgång över studiens kvalité, samt en 
kortare diskussion kring metodvalen. 
 
 

3.1 Forskningsansats 
Då syftet med den här studien var att undersöka hur väsentlighetsbedömningen görs, samt om 
den skiljer sig åt beroende på om det är en erfaren eller en oerfaren revisor som gör den, ansåg 
jag att en kvalitativ ansats var det mest lämpade, då jag ville få fram individernas uppfattning 
av verkligheten. Den kvalitativa metoden är mer öppen, och lägger mer vikt på detaljer, 
nyanser och det unika hos aktörerna, i jämförelse med en kvantitativ ansats (Jacobsen, 2002). 
En kvalitativ metod är också bäst tillämplig då man vill se ett samband mellan individen och 
kontexten, och när man vill vara öppen för oväntade händelser (ibid). 
 
För att kunna ta reda på hur väsentlighetsbedömningarna görs, var det av stor vikt att jag 
innan jag gick ut och samlade in empiri hade en föreställning om hur bedömningen går till. 
Detta för att jag inte skulle missa chansen att ställa relevanta frågor till aktörerna i den här 
studien. Det innebär således att en deduktiv ansats har valts. En deduktiv ansats är enligt 
Jacobsen (2002) att man går så att säga från teorin, till empirin. Det vill säga att man först 
läser in sig på ämnet och bygger upp förväntningar om hur det ser ut, för att sedan gå ut i 
”verkligheten” för att se om empirin stämmer överens med den tidigare insamlade teorin. 
Eftersom en kvalitativ metod valdes för studien, var det dock viktigt för mig att kunna vara så 
öppen som möjligt för ny information, varför det även går att urskilja induktiva inslag i den 
här studien. 
 
Vidare är den här studien är utformad efter ett intensivt upplägg. Det innebär att relativt få 
enheter undersöks, samtidigt som så många variabler som möjligt tas med. Detta för att få 
fram en så fullständig bild av situationen som möjligt, både med dess likheter och med dess 
skillnader. (Jacobsen, 2002) 
 
 

3.2 Litteraturstudie 
Referensramen i den här studien har insamlats genom att grundligt söka efter den mest 
relevanta litteraturen och artiklarna för att kunna ge stöd åt studiens problemformulering. 
Sökningen har skett på Högskolan i Halmstads bibliotek, genom dess sökmotor Hulda, samt i 
några av de databaser biblioteket har tillkomst till. Viss data har med stor försiktighet hämtats 
genom Internets sökmotor Google. Databaserna som har använts är J-STOR, ABI/Inform, 
Emerald och Science Direct, och med hjälp av sökorden väsentlighetsbedömning, 
väsentlighetsbelopp, revision, erfarenhet, audit, materiality, audit planning och experience har 
relevant litteratur funnits. 
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3.3 Empirisk studie 

3.3.1 Val av aktörer 
För att kunna svara på studiens problemställning krävs det data från både erfarna och oerfarna 
revisorer. Jag har således valt att intervjua två stycken erfarna, och två stycken oerfarna 
revisorer, för att dem emellan se vad det finns för likheter och skillnader i deras 
tillvägagångssätt i att besluta ett väsentlighetsbelopp. Kriterierna för att en revisor ska räknas 
som oerfaren, är att han/hon ska ha jobbat som revisor i färre än 15 år, medan en erfaren 
revisor ska ha arbetat som revisor i över 21 år. Att just dessa gränser valdes har att göra med 
att jag ville få en så stor kontrast som möjligt mellan en erfaren revisor och en oerfaren 
revisor. Revisorerna i den här studien arbetar med utgångspunkt i Halland och Västra 
Götaland. Att just dessa två områden valdes beror på de begränsande förutsättningarna för den 
här studien, i både rum och tid.  
 
Med tanke på att studien riktar sig mot små revisionsbolag, var även det en förutsättning som 
var tvunget att uppfyllas, nämligen att revisorerna var verksamma på små revisionsbolag. 
Med små revisionsbolag menas i den här studien revisionsbolag som inte räknas till ”de fyra 
stora”, det vill säga PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG och Deloitte. 
 
För att hitta revisorer som passade in på ovanstående kriterier började jag med att söka efter 
revisionsbyråer på Internet, med hjälp av Eniros sökfunktion. Därefter ringde jag runt och fick 
till största del hjälp av personen i växeln med att få kontakt med rätt personer. Detta 
resulterade i att jag senare kom att intervjua fyra stycken revisorer. 
 

3.3.2 Förberedelse av informationsinsamling 
Informationsinsamlingen har gjorts genom öppna, individuella intervjuer. Denna typ av 
intervju är enligt Jacobsen (2002) bäst lämpad då det är relativt få enheter som ska 
undersökas, vilket det är i den här studien. Anledningen till det är att den öppna intervjun i 
regel ger väldigt mycket information, antingen genom anteckningar eller genom 
bandupptagningar. All information som samlas in måste i sin tur analyseras. Att då intervjua 
en stor mängd enheter skulle ge ett väldigt stort material att analysera, vilket är både tids- och 
kostnadskrävande. (Jacobsen, 2002) 
 
En annan anledning till att den öppna, individuella intervjun valdes för den här studien är att 
den bäst lämpar sig då man är intresserad av den enskilde personens inställning och 
uppfattning om saker och ting (Jacobsen, 2002). 
 
För att intervjuerna med de olika aktörerna till strukturen skulle se något sånär likadana ut, 
valde jag att innan intervjutillfällena ställa upp en intervjuguide. Denna guide ger mig som 
intervjuare en riktlinje om vilka frågor jag ska ställa, samt i vilken ordning jag ska ställa dem. 
Då jag ville ha så öppna och ärliga svar som möjligt, innehöll intervjuguiden bara frågor med 
öppna svarsalternativ. Dessutom innehöll guiden till största del inga ”JA”- eller ”NEJ”-frågor, 
eftersom jag ville ha så uttömmande svar som möjligt. 
 

3.3.3 Scenarios 
För att aktörerna skulle ha någonting att ta ställning till, valde jag att framställa fyra stycken 
fiktiva scenarion. Varje scenario innehåller en mängd olika variabler, bland annat verksamhet, 
omsättning, huruvida det tidigare funnits anmärkningar i revisionsberättelsen med mera. För 
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att kunna ta fram de variabler som ingår i scenariosen, valde jag att hämta inspiration från 
årsredovisningar inom de olika branscher som scenarieosen representerade. Utifrån 
årsredovisningarna plockade jag sedan ut olika variabler, detta för att få en så 
verklighetstrogen bild som möjligt av företagen. Utifrån dessa scenarios ombad jag aktörerna 
att sätta ett väsentlighetsbelopp för totala fel, för att senare kunna jämföra de olika beloppen 
och se om det finns några skillnader mellan erfarna och oerfarna revisorer. Ytterligare ett 
syfte med dessa scenarios var att få igång en diskussion med revisorerna för att försöka utröna 
hur de tänkte kring väsentlighetsbedömningen. Dessa scenarion återfinns som bilaga. 
 

3.3.4 Pilotintervju 
För att den empiriska studien skulle ge ett så bra resultat som möjligt, valde jag att genomföra 
en så kallad pilotintervju, innan jag intervjuade mina aktörer. Syftet med en sådan intervju är 
att kunna göra de riktigt intervjufrågorna så slipade som möjligt, och eftersom jag inte har 
någon praktisk erfarenhet av väsentlighetsbedömningar ville jag även kolla de scenarios jag 
ställt upp. Denna pilotintervju genomfördes med Mikael Hansson på Öhrlings Pricewater-
houseCoopers. Mikael har arbetat som revisor sedan 1986, och har således stor erfarenhet av 
att göra väsentlighetsbedömningar. Det främsta syftet med att göra denna intervju, var att testa 
de så kallade scenaros, för att se om de var rimliga och trovärdiga. Dessutom fick jag en bra 
möjlighet att pröva de frågor jag senare skulle ställa under de ”riktiga” intervjuerna. Att 
genomföra denna intervju visade sig vara ett bra drag, då Mikael inte bara bistod med bra tips, 
utan även föreslog en del ändringar, som senare kom att göra att jag fick mycket bra svar 
under mina intervjuer. Dessa ändringar skedde främst i de scenarios jag ställt upp, där han 
tyckte att vissa nyckeltal saknades för att man som revisor skulle kunna göra en någorlunda 
rättvis väsentlighetsbedömning, och komma fram till ett väsentlighetsbelopp för totala fel. 
 

3.3.5 Genomförd intervju 
I den här studien har fyra intervjuer genomförts. Samtliga intervjuer har genomförts på 
aktörens kontor eller i intilliggande konferensrum för att aktören ska känna sig så hemma och 
bekväm som möjligt. Redan vid första kontakten med aktören upplyste jag om att jag hade för 
avsikt att spela in intervjuerna, och det var det ingen som motsatte sig. Att spela in 
intervjuerna gjorde det enklare för mig att vara på hugget och ställa bra följdfrågor, istället för 
att sitta och anteckna frenetiskt och då tappa fokus från intervjun. Jag gjorde dock under alla 
intervjuer små stödanteckningar, vilka mest var som hjälp att komma ihåg intervjun i stora 
drag, utan att behöva lyssna igenom inspelningen.  
 
Min förhoppning om att få så uttömmande svar som möjligt tycker jag infriades i och med de 
öppna frågor jag ställde, och scenarierna, som diskuterades sist i intervjun, gav en bra 
diskussion utöver de frågor jag tidigare ställt. Genom att jag spelade in intervjuerna, kunde 
jag i efterhand gå tillbaka till varje enskild intervju för att ta tiden på de olika scenariosen, 
något som jag senare kunde använda mig av i analysen. Genom att tidtagningen skedde i 
efterhand, och dessutom utanför aktörernas vetande, gör att det varken stressat eller påverkat 
dem i deras bedömningar av scenariosen. 
 
 

3.4 Empirisk analys 
För att kunna analysera den information som framkommit genom den empiriska 
undersökningen, valde jag att så snart som möjligt efter varje intervju sätta mig ner och 
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renskriva allt som sades. Förutom de anteckningar jag förde under intervjun, hade jag mycket 
stor hjälp av den bandspelare jag använde mig av under intervjuerna. Då denna metod ger 
mycket information, gick jag sedan vidare med att formulera om, korta ner, och pressa 
samman texten till en mer koncist sammanställning. Enligt Kvale (1997) kallas detta för 
meningskoncentrering. 
 
Nästa fas i att analysera informationen som framkom genom intervjuerna var att kategorisera 
denna genom att dela in den i olika rubriker och stycken. På så sätt var det lättare att få en 
överblick över vad som hade sagts under intervjun, samtidigt som materialet hela tiden 
reducerades, för att till slut bara ha med det i empirikapitlet som faktiskt var relevant för att 
kunna besvara på studiens problemformulering. Detta kallas enligt Jacobsen (2002) för att 
kategorisera informationen. 
 
Det sista steget i den empiriska analysen var tolkningen av informationen. Här försökte jag 
hitta mönster och strukturer i informationen för att ge det en betydelse i förhållande till de 
teoretiska utgångspunkterna för studien. Genom att noggrant tolka informationen kunde jag 
hitta likheter och skillnader i förhållande till den teoretiska utgångspunkten, som presenteras i 
Kapitel 5. I och med bandspelaren var det lättare att på ett så sanningsenligt sätt som möjligt 
återge exakta citat från aktörerna, vilka kom att ge en större tyngd åt den empiriska 
undersökningen.  
 
 

3.5 Studiens kvalité 
En del begreppsförvirring råder mellan begreppen för studiens kvalité, beroende på om det är 
en kvantitativ eller en kvalitativ studie som gjorts. I kvantitativa studier syftar validiteten till 
huruvida det man mätt, verkligen är det man vill mäta. I kvalitativa studier däremot, menar 
Stenbacka (2001), är validiteten snarare det att aktören är väl insatt i det ämne problemet rör, 
och utifrån detta får möjligheten att prata fritt utifrån hans/hennes kunskaper. Validitet uppnås 
därför i kvalitativa studier genom att intervjuerna sker genom öppna frågor, med väl valda 
aktörer. 
 
En fråga som bör ställas vid sådana här studier är om aktörerna i studien är representativa för 
andra än sig själva? I kvalitativa studier kan man generalisera analytiskt, det vill säga att man 
vill kunna lyfta det empiriska resultatet till en generell nivå, där analyser av människors 
beteende görs möjligt genom att förstå deras motiv till handlingarna. För att uppnå detta görs 
ett strategiskt val av aktörer. (Stenbacka, 2001) 
 
 

3.6 Metoddiskussion 
En nackdel, som möjligen kan ha påverkat resultatet för den här studien, är att det är jag, 
ensam, som analyserat svaren jag fick genom intervjuerna i empirikapitlet. Hade jag haft 
någon att diskutera svaren med, eller i bästa fall, någon som varit med vid intervjutillfällena, 
hade risken för att jag tolkat aktörerna fel minskat. För att undgå problemet med att jag skulle 
ha feltolkat svaren jag fick, mailade jag ut den färdigredigerade versionen av respektive 
intervju till den jag intervjuat, för att de skulle få en möjlighet att rätta till eventuella 
missförstånd. 
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4. Empiri 
I det här kapitlet kommer den information att framställas som framkom vid de fyra intervjuer 
som har gjorts. Samtliga intervjuer har varit personliga, med revisorer från små 
revisionsbyråer. Först kommer de två erfarna revisorerna att presenteras, och sedan de två 
oerfarna revisorerna. Namnen är fingerade. 
 
 

4.1 Intervju med revisor A. Andersson 
 
A. Andersson har arbetat som revisor sedan 1985, och räknas således i den här studien som en 
erfaren revisor. Auktoriserad blev han fem år senare, och har jobbat på samma kontor sedan 
1992, ett kontor som idag har åtta stycken anställda.  
 
Andersson definierar väsentlighet som det som är av betydelse för ställningen i ett bolag, det 
vill säga att väsentliga fel påverkar de externa läsarnas uppfattning om företaget. Vidare 
menar han att alla intressenter, oavsett om det är banken, ägaren, leverantörerna eller till och 
med konkurrenterna, ska kunna lita på den information som finns i årsredovisningen. 
 
Enligt Andersson kommer väsentlighetsbedömningen in redan tidigt i planeringsfasen av 
revisionen. Att tidigt bläddra igenom de handlingar som finns om företaget, gör att man får en 
bättre överblick över var jag ska lägga tiden samt vad det är jag måste granska, menar han. 
Han tillägger dock att planeringen självklart kan komma att ändras om det skulle dyka upp 
någon ny information. Han menar att väsentlighetsbedömningen är en mycket viktig 
bedömning, då det är den man senare i granskningen lutar sig tillbaka mot, för att se vilka 
poster som är väsentliga att granska eller inte.  
 
För att göra väsentlighetsbedömningen har Andersson och hans kollegor en väl utarbetad 
programvara som hjälper till vid bedömningen. Detta program läser av ett antal nyckeltal för 
de senaste åren, och utifrån dessa nyckeltal ger programmet förslag på väsentliga poster att 
granska, samt ett väsentlighetsbelopp för totala fel i årsredovisningen. Nyckeltal som 
programmet då bearbetar är bland andra årets och föregående års omsättning, 
balansomslutning och resultat efter finansnetto. Utifrån förslaget är det sedan upp till varje 
revisor att själv bedöma om det verkar rimligt, förklarar Andersson. Han menar att förslaget 
ska ses som en vägledning, inget man slaviskt ska följa.  
 
Utifrån det belopp som dataprogrammet hjälper till att räkna ut, är det sedan flera faktorer 
som enligt Andersson påverkar om huruvida man ska hålla fast till förslaget, eller om man ska 
justera det. Andersson menar att på postnivå skulle han göra en mer detaljerad granskning 
över alla poster som är över 10 % av balansomslutningen, medan beloppet för totala fel 
istället skulle ligga på runt 5 % av balansomslutningen. Vidare menar han att till exempel 
vilken bransch företaget är verksam inom påverkar bedömningen, likaså kompetensen hos 
företagsledningen. 
 
De balansposter där det oftast förekommer väsenliga fel är enligt Andersson de olika 
värderingsposterna, så som till exempel varulager och kundfordringar. Prissättningen i 
varulagret, och risken för osäkra fordringar är alltid svårt att bedöma, menar han. Han 
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konstaterar dock att de flesta största felen redan är tillrättade när de kommer till hans 
skrivbord. 
 
Egenskaper en revisor bör ha för att kunna göra en bra bedömning tror Andersson är bland 
andra att man måste ha en stor kunskap om den verksamhet och bransch som bedrivs. Att 
våga lita på sin magkänsla är en annan egenskap han tar upp, och menar att det byggs upp av 
den erfarenhet man får efter några år i branschen. Han menar att siffrorna blir mer som ett 
stöd i bedömningen om man vågar lita på sin magkänsla. 
 
Om Andersson ser tillbaka på sina år som revisor, kan han konstatera att den största 
skillnaden vad gäller väsentlighetsbedömningen är just vad som är väsentligt eller inte.  
 

För 15 år sedan, ja, då var näst intill allt väsentligt, och man ville helst inte släppa igenom 
några fel alls. 

 
Ser man överlag vad som har hänt i revisionsbranschen, så har rekommendationer utvecklats 
på så sätt att revisorerna måste tänka mer nu, och även dokumentera hur man har tänkt, säger 
han.  
 

4.1.1 Scenarios  
Lunchrestaurangen AB: Vad gäller restaurangen vill Andersson först och främst ha reda på 
huruvida det är ett familjeföretag eller inte, eftersom det kan påverka lönebilden i företaget. 
Eftersom det dessutom är en bransch med mycket kassahantering, skulle extra energi läggas 
på att granska företagets interna kontroller kring kontanthanteringen och bokföringen kring 
denna. På grund av att han ändå tycker att det är ett hyfsat bra eget kapital, väljer han ett 
väsentlighetsbelopp för totala fel på 25 000 kronor, cirka 4 % av balansomslutningen. 
Tidsåtgång: 2 minuter, 20 sekunder. 
 
Tillverkningsföretaget AB: I tillverkningsföretaget resonerar Andersson mycket kring 
huruvida den konstaterade minskningen i omsättningen är tillfällig eller bestående. Han hade 
gärna velat se någon typ av flerårsanalys, eller möjligen de senaste årsredovisningarna för att 
kunna utröna om ifall föregående år varit ett ovanligt bra år, och för att kunna se eventuella 
trender i omsättningen. Vidare skulle Andersson gärna vilja veta hur företagets kundkrets ser 
ut eftersom de har mycket kundfordringar. Andersson ser tydliga risker i det här företaget, och 
genom att prata med företagsledningen om vad som är på gång att hända i bolaget skulle 
bilden förhoppningsvis klarna något. Andersson sätter tillslut ett väsentlighetsbelopp för 
totala fel på 100 000 kronor. Han menar på att det inte är så stor procent av omsättningen, 
men han skulle ändå ändra på fel i årsredovisningen som översteg 100 000 kronor i det här 
bolaget i och med riskerna. Tidsåtgång: 3 minuter, 50 sekunder. 
 
Klädbutiken AB : Det här är en känslig bransch, menar Andersson, i och med att modet 
svänger så. Risken är att företaget kan komma att behöva rea ut sitt lager rätt ofta, ibland till 
och med med förlust. Han konstaterar att företaget är noga med att betala sina 
leverantörsskulder, vilket får till följd att likviditeten är låg. Butikens läge är avgörande för 
den här butiken, tror Andersson. Ligger den avsides till, är risken nog rätt stor att butiken inte 
kan överleva så länge till. Andersson sätter här ett väsentlighetsbelopp på totala fel till 20 
000 kronor. Tidsåtgång: 2 minuter, 35 sekunder. 
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IT-företaget AB: Här menar Andersson att det är de anställdas kompetens som är det viktiga 
i företaget. Hur ser deras intjäningsförmåga ut? Debiteringsgrad? Vidare skulle han vilja veta 
hur företagets kunder ser ut, om det är många små, eller ett fåtal stora kunder. Finns det några 
pågående arbeten? Här skulle det kunna vara ett rätt högt tal, menar han, och bestämmer sig 
för ett väsentlighetsbelopp för totala fel på 150 000 kronor. Tidsåtgång: 2 minuter 10 
sekunder. 
 
 

4.2 Intervju med revisor B. Bengtsson 
 
B. Bengtsson har jobbat som revisor sedan år 1980, och räknas därför som en erfaren revisor i 
den här studien. Han blev Godkänd revisor 1986, och idag driver han en egen revisionsbyrå, 
med sju anställda. 
 
Väsentlighet inom revisionen är enligt Bengtsson ett så stort fel som en utomstående läsare av 
årsredovisningen kan acceptera utan att ändra sin uppfattning om bolaget. Alla intressenter 
är viktiga för företaget, men det går inte att tillfredställa allas behov, menar han. 
 
Bengtsson menar att väsentlighet är någonting som följer med i hela revisionsprocessen. Först 
och främst dyker det upp i planeringsfasen, där en bedömning görs över vilka poster som ska 
granskas. Senare, strax innan rapporteringen, menar Bengtsson att man återigen går tillbaka 
för att se om det behövs göra justeringar av det satta väsentlighetsbeloppet, om till exempel 
några nya omständigheter dykt upp som man inte visste om från början. 
 
Själva bedömningen går enligt Bengtsson till som så att man som revisor tittar på någon typ 
av historik från företaget, gärna gamla årsredovisningar. Finns det ingen historik att tillgå, har 
revisorn en skyldighet att prata med den tidigare revisorn, alternativt ägaren om det är ett 
nystartat företag. Att prata med ägaren och få en uppfattning om hur denna ser på företagets 
ställning är en viktig del att ta ställning till. Är det sedan så att företaget står inför till exempel 
en försäljning, menar Bengtsson att det är extra viktigt att man har en lägre acceptansnivå på 
fel, än om det bara hade varit ett vanligt bokslut.  
 
Bengtsson säger att han vid alla revisioner använder sig av ett väsentlighetsbelopp för totala 
fel, och menar att detta brukar hamna på någonstans mellan 5-10 % av eget kapital. Beloppet 
blir då en typ av ledstjärna, som kan justeras både uppåt och nedåt beroende på övriga 
omständigheter. Han menar att det är väldigt svårt att generalisera väsentlighetsbeloppet, men 
att det vanligtvis hamnar där någonstans. Undantag härifrån görs exempelvis om företaget 
skulle stå inför en försäljning. Övriga nyckeltal som tittas på är bland andra företagets 
omsättning, balansomslutning, och resultatet före finansnetto. För att kunna sätta det här 
beloppet är det som krävs, enligt Bengtsson, företagets årsredovisning, och samtal med 
ägaren. Vidare menar han att väsentlighetsbeloppet är ett viktigt beslut att fatta under 
revisionen, och menar att en diskussion med kunden, beställaren, om väsentlighetsbeloppet är 
viktigt för att få dem att veta och förstå på vilken nivå granskningen ligger. Dock har de på 
byrån inga skrivna regler om hur det ska gå till att sätta väsentlighetsbeloppet. 
 
Enligt Bengtsson är de balansposter som oftast innehåller väsentliga fel varulagret och 
pågående arbeten, i och med att dessa i regel är rätt svårvärderade. Bankkonton är ju relativt 
lätt att kontrollera att de stämmer, likaså kundfordringar, menar han.  
 



 19 

De egenskaper som är viktiga hos en revisor att ha under bedömningen tror Bengtsson är att 
man måste kunna ha en bra dialog med kunden, stora kunskaper om den bransch man 
granskar, samt även ha en insikt i hur andra intressenter än ägaren tittar på företagets 
årsredovisning.  
 
Bengtsson tror och hoppas att hans tid som revisor gjort honom mer säker i sina 
väsentlighetsbedömningar och att han med tiden fått större självförtroende att sätta ”rätt” 
väsentlighetsbelopp.  
 

Det märker jag på en del av de yngre som inte jobbat så länge som revisorer, att de är mer 
osäkra och har svårare att sätta beloppet. 

 
Han menar att han tidigare inte gärna ville släppa igenom några fel överhuvudtaget, och att 
han inte tänkte på så mycket huruvida tredje man, intressenterna, uppfattade årsredovisningen. 
Det gjorde, säger han, att han tidigare var mer osäker på att sätta ett belopp, och att han 
numera tänker mer på hur tredje man tolkar årsredovisningen. 
 

4.2.1 Scenarios 
Lunchrestaurangen AB: Bengtsson resonerar här kring Lunchrestaurangen AB:s relativt 
låga resultat och den svaga kassalikviditeten. Han önskar dock att han kunde få prata med 
ägaren om företagets situation, och eventuellt även med den tidigare revisorn, för att på så sätt 
få bättre koll på företaget. Eftersom han ändå tycker att företaget har ett hyfsat bra eget 
kapital, väljer han att sätta ett väsentlighetsbelopp på totala fel till 25 000 kronor. 
Tidsåtgång: 2 minuter, 5 sekunder. 
 
Tillverkningsföretaget AB: I det här företaget hade Bengtsson velat se någon typ av 
flerårsanalys för de senaste 3-4 åren, för att på så sätt kunna se vad det finns för trender i 
företaget. Vidare resonerar han kring huruvida de sena inbetalningarna för skatten påverkar 
hans beslut, men konstaterar att det inte har någon betydelse för hur väsentlighetsbeloppet ska 
sättas. Även i det här företaget vill Bengtsson prata med företagsledningen för att höra hur de 
ser på den minskade omsättningen, och för att eventuellt få svar på orsaker till denna. Innan 
han pratade med ledningen skulle han dock sätta sig in i företaget och läsa på så mycket som 
möjligt om det. Tillslut bestämmer han sig för ett väsentlighetsbelopp för totala fel på 
350 000 kronor. Tidsåtgång: 3 minuter, 35 sekunder.  
 
Klädbutiken AB : I Klädbutiken AB är det enligt Bengtsson lagret som är det stora bekymret 
att bedöma, främst beroende på den inkurrens som kan förekomma. Företaget har ett relativt 
lågt resultat, och relativt lågt eget kapital, varför det enligt Bengtsson är oerhört svårt att sätta 
ett väsentlighetsbelopp i de lägena. Efter att ha fått prata med ägaren, och eventuellt en 
tidigare revisor, skulle han ändock sätta väsentlighetsbeloppet för totala fel till 25 000 
kronor . Tidsåtgång: 2 minuter, 45 sekunder.  
 
IT-företaget AB: Det här är ett företag som enligt Bengtsson är relativt lätt att revidera. Han 
tror att ägarna kan vara måna om att resultatet är rätt, eftersom det i sådana här företag ofta 
förekommer någon typ av bonusersättningar, som i många fall är resultatstyrda. Skulle så vara 
fallet, vilket han kan få reda på genom att prata med ägarna och personalen, skulle han sätta 
ett lägre väsentlighetsbelopp. Väsentlighetsbeloppet för totala fel sätter han till 200 000 
kronor  för företaget. Tidsåtgång: 1 minut, 50 sekunder.  
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4.3 Intervju med revisor C. Carlsson  
 
C. Carlsson började jobba som revisor 1999, och blev Godkänd revisor efter tre och ett halvt 
år. Han har jobbat på samma kontor och byrå under hela tiden, ett kontor som idag har 30 
anställda. I den här studien räknas han som en oerfaren revisor. 
 
Larsson definierar väsentlighet som en omständighet som, om den skulle ändras, skulle 
påverka intressenternas beslut. Han menar att revisorer inte får favorisera någon intressent, 
utan alla har samma värde, och att andra är mer aktiva än andra.  
 
För att tidigt få en fingertoppskänsla hur väsentlighetsbeloppet för totala fel ska sättas bör det 
göras en bedömning av företaget redan i början av planeringsfasen av revisionen, säger 
Carlsson. Man samlar in den kunskap man har om företaget, om branschen, genom gamla 
årsredovisningar, och så vidare, för att kunna göra en helhetsbedömning. Vidare menar han att 
väsentlighetsbedömningen är ett ”levande dokument”, som kan komma att kompletteras och 
omvärderas under revisionens gång, beroende på om nya omständigheter dyker upp.  
 
Carlsson använder sig alltid av ett väsentlighetsbelopp under revisionen, och menar att 
beräkningen av beloppet oftast är relaterad till något typ av nyckeltal. Han nämner bland 
andra 1-2 % av företagets årsomsättning, 5-10 % av rörelseresultat, 3-5 % av eget kapital, och 
olika procentsatser av balansomslutningen, och menar att dessa är de vanligaste, antingen 
enskilt, eller i kombination med varandra. Utifrån resultatet nyckeltalen ger, är det sedan upp 
till varje revisor att göra en yrkesmässig bedömning av beloppet, för att se om det verkar 
rimligt, menar han. 
 
Vad gäller väsentlighetsbeloppet är det enligt Carlsson viktigt att hitta rätt nivå. Då kan man 
upptäcka konstaterade fel upp till den här nivån utan att behöva anmärka i 
revisionsberättelsen. Skulle man då anmärka på fel som understiger väsentlighetsbeloppet för 
totala fel begår man ett tjänstefel. Hittar man däremot fel som överstiger 
väsentlighetsbeloppet för totala fel måste man anmärka dessa till ledningen, och de får i sin 
tur ta beslut om de vill ändra felet eller inte. Skulle ledningen inte ändra på felet, ja, då måste 
vi som revisor anmärka i revisionsberättelsen, menar han.  
 
På byrån där Carlsson arbetar sätter man väsentlighetsbeloppet ganska strikt till omsättningen. 
Han menar att ett väsentlighetsbelopp måste vara ett mått som alla kan relatera till, och i just 
de här sammanhangen finns inget annat att välja på än ett monetärt belopp, menar han, i och 
med att företagen man reviderar handlar med just monetära belopp. Carlsson säger att i det i 
de allra flesta fall går att förlita sig på den kvantitativa bedömningen, men poängterar att den 
kvalitativa aspekten och perspektivet inte går att bortse från. Vidare säger han att 
väsentlighetsbeloppet i grunden vilar på en kvantitativ bedömning, och att det skulle bli en 
alldeles för komplex och krånglig situation rent praktiskt att förlita sig på fler parametrar. 
Dessutom, säger han, så skulle bedömningarna bli väldigt olika beroende på vem som gör 
bedömningen, och enligt Carlsson ser väsentlighetsbedömningarna rätt lika ut, oavsett vem 
som gör bedömningen. 
 
De poster där det oftast förekommer väsentliga fel är enligt Carlsson de poster som är svårast 
att redovisa. Han nämner främst pågående arbeten, och olika typer av bedömningsfrågor, så 
som till exempel tvist- och rättegångsfrågor. Tvärtemot vad många skulle tro, säger Carlsson, 
är det förvånansvärt lite kvantitativa fel i lagret, utan i lagerposten är det snarare 
prissättningen som är det svåra. 
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De viktigaste egenskaper man som revisor bör ha vid väsentlighetsbedömningarna är enligt 
Carlsson att man måste kunna vara strukturerad och att man har en analytisk läggning. Vidare 
menar han att man måste ha goda kunskaper om företaget man granskar, och om den bransch 
företaget är verksamt inom. Dessutom måste man veta vad ägaren och företagsledningen har 
för kompetens, och hur de sköter sina rutiner på företaget. 
 
Carlsson tror att hans syn på väsentlighet har förändrats under sin tid som revisor. Han menar 
att 
 

Man blir relativt lite externt utbildad på sådant här, vilket gör att det tar lång tid att genom 
interna studier och praktisk erfarenhet få en uppfattning om hur man ska förhålla sig till 

väsentlighetstalet. 
 
Vidare säger han att den fingertoppskänsla som man får efter ett tag som revisor, är till stor 
nytta just vid väsentlighetsbedömningarna. Vidare menar han att kraven är större på 
revisorerna idag än vad de var för 20 år sedan, då det numera finns en särskild dokumenterad 
och utformad revisionsmetod för hur man ska arbeta. 
 

4.3.1 Scenarios 
Lunchrestaurangen AB: Efter lite räknande kommer Carlsson fram till att detta är vad de på 
byrån kallar för ett minimibolag, där 50 000 kronor sätts som totalt väsentligt fel i 
årsredovisningen. 50 000 kronor är det minsta beloppet byrån sätter som väsentlighetsbelopp 
enligt praxis. Tidsåtgång: 1 minut, 5 sekunder.  
 
Tillverkningsföretaget AB: Här hade Carlsson velat ha reda på snittet på omsättningen för de 
senaste tre åren, i och med den sviktande omsättningen i år, och uppskattar detta till cirka 20 
miljoner kronor. Därefter sätter han ett väsentlighetsbelopp för totala fel på 200 000 
kronor . Tidsåtgång: 1 minut, 30 sekunder.  
 
Klädbutiken AB : Det här är också enligt Carlsson ett minimibolag, och sätter ett 
väsentlighetsbelopp f ör totala fel på 50 000 kronor . Tidsåtgång: 50 sekunder.  
 
IT-företaget AB: Även detta företag är ett minimibolag enligt Carlssons uträkningar, och får 
därför 50 000 kronor som väsentlighetsbelopp för totala fel. Tidsåtgång: 40 sekunder.  
 
 

4.4 Intervju med revisor D. Davidsson 
 
D. Davidsson började arbeta som revisor år 2001, och räknas i den här studien således som en 
oerfaren revisor. Hon har hela tiden arbetat på samma kontor, ett kontor där det idag arbetar 
sju stycken anställda. 
 
Väsentlighet inom revision för Davidsson är att fastställa var de största riskerna finns, och 
kunna inrikta revisionen på områden med störst risk för väsentliga fel, för att på så sätt 
skydda företagets intressenter från att få felaktig information. Vad gäller intressenter säger 
hon att olika intressenter har olika intressen i företaget, och det går inte generellt att säga vem 
som skulle vara den viktigaste intressenten, utan det beror på hur företaget ser ut. 
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Väsentlighetsbedömningen påbörjas redan i planeringsfasen i revisionen, enligt Davidsson, 
och allt eftersom granskningen fortskrider, kan det enligt henne uppkomma situationer eller 
omständigheter som gör att man måste justera vad som är väsentligt eller inte. I 
planeringsfasen utgår man enligt Davidsson ifrån vad man redan vet om företaget, och dyker 
det sedan under granskningen upp information som man inte hade innan får man justera 
beloppet. 
 
Den viktigaste biten under väsentlighetsbedömningarna är enligt Davidsson att man vet så 
mycket som möjligt om det företag och den bransch man ska revidera. Att vara insatt i hur 
branschen fungerar, hur företagsledarna styr företaget, hur deras rutiner ser ut och hur deras 
interna kontroller fungerar är alla exempel på information som revisorn måste samla in, säger 
hon. Skulle det dessutom vara ett företag man ska revidera för första gången, har man alltid en 
skyldighet att kontakta den förre revisorn, tillägger hon. 
 
Davidsson använder sig alltid av väsentlighetsbelopp under varje revision, ett på postnivå, och 
ett för totala fel i årsredovisningen. På postnivå väljer i regel Davidsson att extra granska alla 
poster som överstiger 10 % av balansomslutningen. Detta är dock bara en tumregel, 
poängterar hon, och menar att det kan komma att justeras både uppåt eller nedåt beroende på 
omständigheterna i företaget. För väsentlighetsbeloppet för totala fel menar Davidsson att det 
till största del är ett övervägande kring olika poster i årsredovisningen, och nämner eget 
kapital och årets resultat. Hon tillägger att det är årsredovisningen i stort hon tittar på, och 
utifrån den gör hon bedömningar om huruvida beloppet måste justeras. 
 
Att ha ett rätt ställt väsentlighetsbelopp menar Davidsson är mycket viktigt, dels för 
intressenternas skull, och dels även för sin egen skull som revisor. Att kunna visa att 
väsentlighetsbeloppet är satt på en viss nivå, ger ett visst skydd om det senare skulle bli någon 
form av granskning mot revisionen säger hon. 
 
För att kunna utföra en bra revision, och göra bra väsentlighetsbedömningar, menar 
Davidsson att det allra viktigaste är att man har goda kunskaper om det företag man granskar. 
Dessutom menar hon att det är viktigt att man är både lyhörd och ifrågasättande, och att man 
har någon typ av analytisk läggning. 
 
På byrån där Davidsson arbetar har de inga skriftliga regler om hur en 
väsentlighetsbedömning ska göras. Däremot tror hon att de flesta på byrån tittar på ungefär 
samma saker; eget kapital, årets resultat, omsättningen och balansomslutningen. Övriga 
aspekter att ta hänsyn till, de kvalitativa faktorerna, menar Davidsson bland annat är vilken 
bransch företaget är verksamt inom, om det förekommer risker med verksamheten, samt om 
det finns någon intern kontroll i företaget. 
 
Davidsson säger att hon har en liten tumregel som hon brukar följa; hamnar 
väsentlighetsbeloppet under 50 % av det registrerade aktiekapitalet efter att ha gjort 
bedömningen, brukar hon sätta väsentlighetsbeloppet till hälften av aktiekapitalet. Hon 
motiverar detta med att i väldigt små företag är risken stor att väsentlighetsbeloppet blir 
väldigt litet, vilket i praktiken skulle innebära att man fick granska i princip alla transaktioner 
i företaget, något som är väldigt resurskrävande. De poster där det förekommer flest 
väsentliga fel är enligt Davidsson posten upplupna kostnader, och olika periodiseringsposter. 
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I jämförelse med när Davidsson började som revisor, säger hon att hon idag känner sig mer 
säker i sina bedömningar.  
 

I början hände det ofta att jag resonerade med kollegorna vid väsentlighetsbedömningen, 
något som händer mer sällan nu. 

 
Hon tillägger dock att det fortfarande förekommer att hon diskuterar väsentlighetstal med 
kollegorna, och menar att hon fortfarande nog är ganska försiktig i sina bedömningar. 
 

4.4.1 Scenarios 
Lunchrestaurangen AB: Efter lite resonerande kring företagets resultat, eget kapital samt 
dess balansomslutning, väljer Davidsson ett väsentlighetsbelopp för totala fel på 50 000 
kronor. Tidsåtgång: 1 minut, 15 sekunder. 
 
Tillverkningsföretaget AB: Davidsson sätter här ett väsentlighetsbelopp för totala fel på 20 
% av resultatet, alltså 500 000 kronor. Hon menar att den sena skatteinbetalningen inte 
påverkar hennes beslut om väsentlighetsbelopp. Tidsåtgång: 2 minuter, 30 sekunder.  
 
Klädbutiken AB : Är det bara en ägare, som dessutom är anställd, menar Davidsson att det är 
en väldigt låg intern kontroll i företaget, vilket påverkar väsentlighetsbeloppet för totala fel. 
Dessutom kan lagret komma att behöva skrivas ner, men Davidsson tror att lagret skulle vara 
en väsentlig post att granska, och att man i så fall upptäcker det där. Hon sätter ett 
väsentlighetsbelopp för totala fel på 50 000 kronor. Tidsåtgång: 1 minut, 50 sekunder. 
 
IT-företaget: Det här ser ut att vara ett stabilt företag, menar Davidsson, och syftar på det bra 
resultatet, den höga likviditeten och det egna kapitalet. Hon sätter ett väsentlighetsbelopp för 
totala fel på 300 000 kronor. Tidsåtgång: 1 minut, 20 sekunder.  
 
 

4.5 Sammanfattning Empiri 
Trots att det inte finns några särskilda regler om hur en väsentlighetsbedömning går till, är 
alla fyra revisorer som är intervjuade i den här studien överens om att 
väsentlighetsbedömningen är något som bör påbörjas redan i planeringsfasen. Då samlas all 
information som går att få tag på in om företaget som ska revideras, och denna information 
kompletteras allt eftersom revisionen fortlöper. Dyker det under granskningen upp 
omständigheter som inte var kända sedan tidigare, får man omvärdera den bedömning man 
först gjorde av företaget. 
 
För att kunna sätta ett väsentlighetsbelopp för totala fel, krävs det att man tar hänsyn till både 
de kvantitativa och de kvalitativa aspekter som rör företaget. De kvantitativa nyckeltal som 
revisorerna nämner är årsomsättningen, balansomslutningen, eget kapital och årets resultat, 
och de använder dessa utifrån olika procentsatser för att bestämma en nivå där 
väsentlighetsbeloppet ska sättas. De kvalitativa aspekter som också måste tas hänsyn till är 
enligt revisorerna branschen företaget är verksamt inom, kompetensen hos företagsledaren 
samt att man måste vara insatt i hur företagets rutiner och interna kontroll fungerar. 
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4.5.1 Sammanställning av scenarios 
 
 
 Andersson Bengtsson Carlsson Davidsson 
Erfaren/oerfaren Erfaren Erfaren Oerfaren Oerfaren 
Lunhrest. AB     
Väsentlighetsbelopp 25 000 25 000 50 000 50 000 
Mer information? Ja Ja Nej Nej 
Tidsåtgång 2 min, 20 sek. 2 min, 5 sek. 1 min, 5 sek. 1 min, 15 sek. 
Tillv. AB          
Väsentlighetsbelopp 100 000 350 000 200 000 500 000 
Mer information? Ja Ja Ja Nej 
Tidsåtgång 3 min, 50 sek 3 min, 35 sek. 1 min, 30 sek. 2 min, 30 sek 
Klädbutiken AB          
Väsentlighetsbelopp 20 000 25 000 50 000 50 000 
Mer information? Ja Ja Nej Nej 
Tidsåtgång 2 min, 35 sek. 2 min, 45 sek. 50 sek. 1 min, 50 sek. 
IT-Företaget AB         
Väsentlighetsbelopp 150 000 200 000 50 000 300 000 
Mer information? Ja Ja Nej Nej 
Tidsåtgång 2 min, 10 sek. 1 min, 50 sek. 40 sek. 1 min, 20 sek. 
 
Tabell 1. Sammanställning av scenarios  (Källa: egen sammanställning) 
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5. Analys 
I det här kapitlet kommer informationen som framkom vid intervjuerna, och som sedan 
presenterades i empirikapitlet, att analyseras tillsammans med den teorin som referensramen 
berör. Utifrån resultaten som framkommit, resonerar jag kring eventuella orsaker och 
samband. 
 
 

5.1 Väsentlighet 
Det råder ingen tvekan om att revisorerna som blivit intervjuade i den här studien har full koll 
på RS:s definition av vad som är väsentligt, då alla fyra, om ändock på olika sätt, förklarar 
deras syn på vad som är väsentligt. RS definition på väsentlighet lyder att ”information är 
väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som användarna 
fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna...” (FAR 2006b, s. 320), vilket 
de på ett eller annat sätt fångat upp i sina svar. Alla fyra nämner att det är viktigt att 
intressenterna inte får felaktig information om företaget genom årsredovisningen, vilket ligger 
i linje med att Gray och Manson (2000) hävdar att det är effekten på mottagaren som avgör 
om huruvida en post är väsentlig eller inte. 
 
 

5.2 Väsentlighetsbedömningen 
Utan att tveka säger alla de intervjuade revisorerna i den här studien att de redan i 
planeringsfasen måste inrikta sig mot det som är väsentligt att granska, eftersom 
väsentlighetsbedömningen i mångt och mycket sätter ramen för hur effektiv revisionen 
kommer att bli. För att få en helhetsbild över företaget är det viktigt att man då samlar in så 
mycket information som möjligt om företaget, den bransch det är verksamt inom, hur deras 
rutiner ser ut, och även gärna någon typ av flerårsanalys, eller uppställning av de senaste årens 
årsredovisningar, för att få ett hum om hur företagets ekonomiska ställning ser ut, och har sett 
ut de senaste åren. Vad som är viktigt att beakta, är som revisor Carlsson uttrycker det, att 
väsentlighetsbedömningen är ett ”levande dokument”, som kan komma att ändras allt 
eftersom granskningen fortskrider. Detta framhåller även de tre andra revisorerna, och menar 
att bedömningen av vad som är väsentligt ständigt påverkas av nya omständigheter som 
framkommer kring företaget.  
 
Ovanstående ligger i linje med vad teorin säger om väsentlighetsbedömningar. Enligt Kell och 
Boynton (1992) är väsentlighetsbedömningen en så pass viktig del i revisionen, att den bör 
påbörjas redan under planeringsfasen. Författarna menar dock att denna bedömning så tidigt i 
revisionen mest är preliminär, och att den kan komma att ändras senare i revisionsprocessen 
beroende på om det dyker upp nya omständigheter kring företaget. 
 
Öhman (2004) menar att det intressanta i väsentlighetsbedömningen är i vilken grad revisorn 
baserar sina beslut på sitt professionella omdöme, respektive de riktlinjer och nyckeltal som 
eventuellt finns att tillhandahålla. Mer om detta senare i analysen. 
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5.2.1 Hur sätts väsentlighetsbeloppet? 
För att kunna sätta ett väsentlighetsbelopp är det viktigt att ta hänsyn till både de kvantitativa 
och de kvalitativa faktorer som påverkar bedömningen av företaget (McKee & Eilifsen 2000). 
Här är återigen alla fyra revisorerna överens om att en kombination av både kvantitativa och 
kvalitativa faktorer måste tas hänsyn till under bedömningen. Alla fyra lägger särskilt stor vikt 
vid de kvantitativa nyckeltal som de får fram genom att kolla på årets och föregående års 
årsredovisningar, och justerar sedan väsentlighetsbeloppet utifrån de kvalitativa 
omständigheter som rör företaget. De nyckeltal som nämns bland revisorerna i den här studien 
är bland andra procentsatser på balansomslutningen, omsättningen, årets resultat och eget 
kapital. Dessa används som Carlsson säger antingen enskilt, eller i kombination med 
varandra. Eftersom det idag inte finns några regler eller normer för hur väsentlighetsbeloppet 
ska beräknas, gör det till en svår uppgift för revisorerna att fastställa ett korrekt belopp 
(Nolan, 2005). Enligt Dunn (1996) är just väsentlighetsområdet en av de mest subjektiva 
bedömningar som görs av revisorn i revisionsprocessen, och menar att det är orimligt att tro 
att två oberoende revisorer skulle göra en likadan bedömning av samma företag. Eftersom 
väsentlighet är ett relativt begrepp är det viktigt att ha någon slags vägledning om vad som är 
väsentligt eller inte (Macintosh, 1985), men då det idag saknas konkreta regler för hur 
bedömningen ska göras är det inte konstigt att bedömningarna blir olika, beroende på vem 
som har gjort den. 
 
McKee & Eilifsen (2000) menar att revisorer baserar väsentlighetsbeloppet på kvalitativa 
faktorer, men att de ändå gör en preliminär uppskattning med hjälp av kvantitativa faktorer. 
Utifrån den kvantitativa bedömningen, som ofta är en procentsats på någon finansiell post, 
kan sedan väsentlighetsbeloppet justeras antingen uppåt eller nedåt, beroende på de 
kvalitativa aspekterna som också måste tas hänsyn till (Holder et. al. 2003). 
 
 

5.3 Erfarenhetens roll under väsentlighetsbedömning en 
Som nämndes tidigare, menar Öhman (2004) att det intressanta i väsentlighetsbedömningen är 
i vilken grad revisorn baserar sina beslut på sitt professionella omdöme, respektive de 
nyckeltal som finns att tillgå. Exakt i vilken grad beslutet baseras på omdömet eller de 
nyckeltal som finns, framkommer inte i den här studien. Däremot går det tydligt att se vissa 
skillnader mellan de erfarna respektive de oerfarna revisorerna genom svaren i de scenarios 
dem fick ta ställning till, för att kunna sätta ett väsentlighetsbelopp för totala fel.  
 
Först och främst, vad gäller själva väsentlighetsbeloppet, går det att utläsa att både Andersson 
och Bengtsson, de båda erfarna revisorerna, i tre fall av fyra satte ett lägre väsentlighetsbelopp 
för totala fel än vad de båda oerfarna revisorerna gjorde. Detta är tvärtemot vad Krogstad et. 
al. (1984) skriver, att erfarna revisorer oftast sätter ett högre väsentlighetsbelopp än vad de 
oerfarna revisorerna gör. En förklaring till detta skulle kunna vara att de oerfarna revisorerna 
förlitar sig mer på de finansiella nyckeltalen, de kvantitativa faktorerna, än vad de erfarna 
revisorerna gör, och att de dessutom inte ännu byggt upp det självförtroende kring 
bedömningen som de erfarna revisorerna fått med tiden, och att våga gå bortom ramarna för 
vad nyckeltalen säger. Estes och Reames (1988) menar att äldre personer är mer självsäkra i 
sina bedömningar, vilket de tror har och göra med att de gjort fler bedömningar och tagit fler 
beslut jämfört med en yngre och oerfaren kollega. Dessutom är det inte orimligt att tro att det 
under de senaste åren kommit att ställas allt högre krav på revisorerna, något som Carlsson 
poängterar genom att det idag finns en särskilt utarbetad och dokumenterad revisionsmetod 
för hur revisionen ska gå till, något som saknades för 20 år sedan. Anderssons kommentar om 
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att det ” För 15 år sedan, ja, då var näst intill allt väsentligt...”, visar tydligt på att 
bedömningen av vad som är väsentligt förändrats med tiden han arbetat som revisor. 
 
Vad gäller mängden information som de intervjuade revisorerna krävde för att kunna göra en 
bedömning fanns ett mycket tydligt mönster. Både Andersson och Bengtsson krävde 
genomgående mer information om företagen och dess omgivning för att de skulle kunna bilda 
sig en uppfattning inför väsentlighetsbedömningen. Carlsson gör en egen uppskattning på 
Tillverkningsföretagets genomsnittliga omsättning, annars efterfrågar varken han eller 
Davidsson någon ytterligare information än den som ges i scenariosen för att kunna göra 
bedömningen av företaget, för att sedan kunna sätta ett väsentlighetsbelopp för totala fel. 
Detta stämmer bra överens med vad Patric Andersson (2003) kom fram till i sin studie om 
erfarna respektive oerfarna kreditbedömare i sin bedömning, en bedömning som i många fall 
liknar revisorernas väsentlighetsbedömningar. Resultatet i hans studie visade bland annat att 
de erfarna kreditbedömarna konsekvent behövde mer information för att kunna fatta ett beslut 
än vad de oerfarna kreditbedömarna behövde.  
 
Inte nog med att de erfarna revisorerna behövde mer information för att kunna skapa sig en 
uppfattning om företaget, det går också tydligt att se att dem behövde mer tid på sig för att 
kunna fatta ett beslut än vad de oerfarna revisorerna behövde. Möjligt är dock att dessa två 
resultat hänger ihop. Har man mer information att granska, tar det också längre tid, något som 
Taylor (1975) nämner i sin studie. 
 
Inte bara mängden, utan också innehållet i informationen påverkar bedömningen av företaget. 
Messier (1983) kom i sin studie fram till att de erfarna revisorerna förlitar sig mer på de 
finansiella nyckeltal som finns att tillgå än vad de oerfarna revisorerna gör, något som inte 
överensstämmer med resultatet i den här studien, då scenariosen bestod mestadels av 
finansiella nyckeltal. Istället var det de oerfarna revisorerna som nöjde sig med uppgifterna i 
scenariosen, medan de erfarna sökte efter mer information. Detta skulle kunna tyda på att de 
oerfarna revisorerna är mer effektiva i sina bedömningar, på så sätt att de inte behöver lika 
mycket information, och därmed inte lika mycket tid på sig för att bedöma informationen 
kring företaget. Generellt sett gäller att revisorer hellre justerar ett väsentlighetsbelopp uppåt 
än neråt, beroende på att ett högre väsentlighetsbelopp ger större marginaler över vad som får 
släppas igenom i årsredovisningen. Antalet poster och transaktioner som revisorn måste 
granska blir färre (Porter et. al., 2003), vilket skulle kunna leda till en mer effektiv revision. 
En viktig balansgång är dock att vid ett för högt väsentlighetsbelopp, ökar risken för att man 
släpper igenom fel som de externa läsarna av årsredovisningen skulle ändra uppfattning om 
företaget om.  
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6. Slutsatser 
I det här avslutande kapitlet kommer slutsatserna för den här studien att framställas. Vidare 
kommer det att föras en diskussion, men mina egna reflektioner över studiens resultat. Till sist 
kommer implikationer att framföras, samt förslag på framtida forskning 
 
 

6.1 Slutsatser 
Syftet med den här studien var att undersöka hur olika revisorer på små revisionsbyråer gör 
väsentlighetsbedömningen. Vidare var syftet att undersöka huruvida bedömningen och själva 
väsentlighetsbeloppet skiljer sig åt, beroende på om det är en erfaren eller oerfaren revisor 
som tagit beslutet. 
 
Efter avslutad studie kan det konstateras att väsentlighetsbedömningen är en 
bedömningsprocess där både kvantitativa och kvalitativa faktorer påverkar resultatet. Då 
väsentlighetsbedömningen sätter ramen för revisionens effektivitet, är det viktigt att den 
påbörjas redan i planeringsfasen, där revisorn samlar på sig så mycket kunskap som möjligt 
om företaget. 
 
Vidare går det att se märkbara skillnader i hur en erfaren respektive en oerfaren revisor gör 
väsentlighetsbedömningen. Bland annat framkom att: 

• Erfarna revisorer satte ett lägre väsentlighetsbelopp för totala fel än vad oerfarna 
revisorer gjorde, 

• Erfarna revisorer krävde mer information för att kunna göra en bedömning av 
företaget, 

• Erfarna revisorer krävde dessutom mer tid för att kunna fatta ett beslut, och 
• Oerfarna revisorer förlitade sig mer på de finansiella nyckeltalen än vad erfarna 

revisorer gjorde.  
 
Den här studien har i det empiriska materialet funnit resultat som såväl överensstämmer och 
skiljer sig från det tidigare forskning kommit fram till. Att väsentlighetsbedömningen är en 
bedömning innehållande både kvantitativa och kvalitativa faktorer var sedan tidigare känt, det 
intressanta i den här studien är snarare hur erfarenheten påverkar bedömningen. De 
motstridiga resultaten gentemot tidigare forskning kan ha att göra med att oerfarna revisorer 
ännu inte byggt upp det självförtroende som krävs för att våga gå utanför de ramar som de 
finansiella nyckeltalen anger, samt att det idag ställs högre krav på att revisionen ska utföras 
effektivare än tidigare. 
 
 

6.2 Egna reflektioner 
Det råder ingen tvekan om att revisorerna som blivit intervjuade i den här studien känner till 
definitionen av väsentlighet. Ändå är det lustigt att det förekommer så stora skillnader i 
väsentlighetsbeloppet för totala fel, vilket säger mycket om subjektiviteten och svårigheten i 
att göra väsentlighetsbedömningen. 
 
Vilken revisor som gör bäst väsentlighetsbedömningar, den erfarne eller oerfarne revisorn, är 
självklart omöjligt att svara på. Sett till effektiviteten är det den oerfarne, som behöver mindre 
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information och som snabbare fattar beslut. Ser man däremot till noggrannheten i revisionen, 
är det den erfarne som granskar mer i och med ett lägre väsentlighetsbelopp för totala fel, och 
som dessutom behöver mer information för att kunna fatta ett beslut. 
 
Tyvärr är det inte så att det ena utesluter det andra, en väsentlighetsbedömning måste vara 
både effektivt och noggrant utförd. Hur man som revisor ska veta vad som är rätt eller fel är 
idag svårt då det saknas specifika regler för hur bedömningen ska göras. Istället är det upp till 
varje revisor att använda sin kunskap och erfarenhet som revisor för att bedöma vad som är 
väsentligt eller inte att granska i ett företag. 
 
 

6.3 Implikationer 
En viktig lärdom av den här studien är att erfarna respektive oerfarna revisorerna har mycket 
att lära av varandra. Genom att ta del av varandras synpunkter och kunskaper om 
väsentlighetsbedömningarna, tror jag att de båda grupperna skulle kunna utvecklas och bli 
både mer effektiva och mer noggranna i sina bedömningar. 
 
 

6.4 Förslag på framtida forskning 
Först och främst hade jag tyckt att det varit intressant med en liknande frågeställning som i 
den här studien, att göra en större, både kvantitativ och kvalitativ undersökning inom ämnet. 
Detta för att dels verifiera resultatet i den här studien, och dels för att se om klimatet inom 
väsentlighetsbedömningarna har vänt med hänseende mot erfarna respektive oerfarna 
revisorer. 
 
Det hade även varit intressant att med en kvantitativ studie bland landets revisorer undersöka 
om dem tycker att det finns ett behov av särskilda riktlinjer angående väsentlighets-
bedömningen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 
Namn: 
 
Jobbat på byrån sedan: 
 
År som revisor: 
 
Antal anställda på kontoret: 
 

Väsentlighet 
Hur skulle du definiera väsentlighet? 
 
Går det att utse någon som den ”viktigaste intressenten” att ta hänsyn till vid revisionen? I så 
fall vem? 
 

Väsentlighetsbedömning 
Hur görs väsentlighetsbedömningen? 
 
Vilka egenskaper är viktiga att ha som revisor då bedömningen görs? 
 
Var i revisionsprocessen gör ni väsentlighetsbedömningen? 
 

Väsentlighetsbelopp 
Hur går arbetet med att sätta ett väsentlighetsbelopp till? 
 
Om du märker att väsentlighetsbeloppet är fel satt, hur gör du då? 
 
Hur viktigt tycker du att det är med ett bra/rätt fastställt väsentlighetsbelopp? 
 

Väsentliga poster 
Vilken post är den som du tycker det finns mest väsentliga fel i? Vad beror det på? 
 

Kvantitativa  
Har ni inom byrån några särskilda riktlinjer och regler för hur väsentlighetsbeloppet ska 
sättas? Hur ser dom ut? 
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Vilka kvantitativa mått använder ni er av för att kunna sätta väsentlighetsbeloppet? 
 

Kvalitativa 
Vilka faktorer utöver årsredovisningen är mest väsentliga att ta hänsyn till när man sätter ett 
väsentlighetsbelopp? 
 

Beslutsfattande på erfarenhet 
Hur tror du att din erfarenhet som revisor påverkar väsentlighetsbedömningen? 
 
Hur har ditt sätt att göra väsentlighetsbedömningarna förändrats över tiden? 
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Bilaga 2 

Scenarios 
 

Lunchrestaurangen AB 
• Anställda: 3 st. 
• Stabil omsättning på ca 2 miljoner kr årligen. 
• Resultatet i år: 37 000 kr före skatt 
• Kassalikviditet: 48% 
• Eget Kapital: 250 000 kr 
• Balansomslutning: 600 000 kr 
• Företaget äger inte sina inventarier, utan leasar dom från Grossisten AB. 

 

Tillverkningsföretaget AB 
• Anställda: 30 st. 
• Omsättningen har det senaste året minskat från 25 miljoner kronor till 18 miljoner 

kronor. 
• Resultatet i år: 2,5 miljoner före skatt 
• Kassalikviditet: 108% 
• Kundfordringar: 4 miljoner kr 
• Eget Kapital: 4,5 miljoner kr 
• Balansomslutning: 20 miljoner kr 
• I föregående revisionsberättelse anmärktes att företaget inte betalat in skatten i tid, 

i övrigt har företaget aldrig haft någon oren revisionsberättelse.  
 

Klädbutiken AB 
• Anställda: 1 st. (även ägare) 
• Omsättning: 1,5 miljoner 
• Resultatet i år: 31 000 kr före skatt 
• Leverantörsskulder: 23 000 kr 
• Kassalikviditet 34,33% 
• Eget Kapital: 150 000 kr 
• Balansomslutning: 2 miljoner kr 
• Kläderna som säljs är starkt påverkade av det för tillfället rådande modet. 

 

IT-företaget AB 
• Anställda: 4 st. 
• Omsättning: 5 miljoner kr 
• Resultatet i år: 827 000 kr före skatt 
• Kassalikviditet: 267% 
• Eget Kapital: 2 miljoner kr 
• Balansomslutning: 3 miljoner kr 
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• Företaget bedriver konsultverksamhet samt försäljning av hård- och mjukvara 
• Företaget har inget lager, utan vid beställning av hård- och mjukvaror skickas dessa 

direkt till kunden. 
 
 


