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FÖRORD 
 
Vi skulle vilja rikta ett tack till vår handledare Daniel Örtqvist och våra opponenter för de 
råd och tips vi fått under arbetets gång. Vi skulle också vilja tacka de respondenter som 
tagit sig tid att besvara våra frågor och gjort denna uppsats möjlig att genomföra.  
 
 
 
Lisa Andersson       Andreas Olofsson 



 

 

SAMMANFATTNING 
 
Revisorer utgår ofta från väsentlighetsbelopp när de ska fastställa vad som är väsentligt 
att granska i ett företag. Väsentlighetsbeloppet fastställs individuellt för varje företag som 
granskas. Revisionslagstiftningen reglerar inte beräkningen av väsentlighetsbelopp 
genom någon lag som beskriver hur beräkningen ska utföras. Det finns för stora 
skillnader, mellan företag och branscher, som påverkar vad som är väsentligt för att de 
ska kunna generaliseras till en allmän lag. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur 
revisionsbyråers struktur och revisorers erfarenhet påverkar beräkningen av ett 
väsentlighetsbelopp. Närmare ville vi undersöka vilka skillnader som kan uppkomma i 
beloppet mellan olika revisionsbyråer och vad som föranlett dessa skillnader. För att 
kunna undersöka detta gjorde vi en fallstudie av fyra olika revisionsbyråer och revisorer. 
Som utgångspunkt i undersökningen utformade vi ett fiktivt företag där varje revisor på 
respektive revisionsbyrå fick beräkna väsentlighetsbeloppet. Vidare intervjuade vi 
revisorerna var för sig där de fick redogöra för tillvägagångssättet vid beräkningen. 
 
Vi fann att väsentlighetsbeloppet beräknas på olika sätt i olika byråer beroende på vilken 
struktur byrån har. Byråns struktur är också den tyngst vägande faktorn för beräkningen. 
Då byråns struktur är mekanisk har revisorns erfarenhet och kunskap väldigt liten 
påverkan på beräkningen av beloppet. I en organisk byrå däremot kan revisorn till väldigt 
stor grad påverka väsentlighetsbeloppet och förfarandet vid beräkningen. Vår 
undersökning indikerar också på att väsentlighetsbeloppet beräknas till ett lägre belopp i 
en mekanisk byrå än i en organisk byrå. Vi anser att detta kan bero på att de revisorer vi 
intervjuade var erfarna revisorer och att beloppet därmed blev högre i de organiska 
byråerna eftersom de själva var med och påverkade beloppets storlek.   
 



 

 

ABSTRACT 
 
Accountants often start with materiality amounts when they establish what is essential to 
review in a company. Materiality amounts are established individually for every company 
under review. The audit legislation does not regulate the calculation of materiality 
amounts through any law that describes the calculation procedure.  Differences are to big 
between companies and industries, and affect what is essential for them to be generalized 
into a common law. The purpose of this essay was to find out how the audit office 
structures and the accountant’s experiences affect the calculation of the materiality 
amount. We wanted to examine, more in detail, the differences that can appear in the 
amount between different accounting offices and also, what caused these differences. For 
this purpose, we performed a case study in four different auditing offices and 
accountant’s. As a starting point in the examination we designed a fictitious company 
where every accountant in the respective office calculated the materiality amount. Then, 
we did interviews with the accountants in which they were able tell us about the 
procedure for the calculation.   
 
We found out that the materiality amount is calculated in different ways in different 
offices, depending on the structure of the organization. The office structure is also the 
most important factor for the calculation. When the type of office is “mechanic”, the 
accountant’s experience and knowledge play a small role in the calculation, but when the 
type of office is “organic”, the accountant can affect the amount and procedure in big 
ways. Our examination indicates that the “mechanic” office calculates the materiality 
amount lower than an “organic” office. We think that this could be because the 
accountant’s we interviewed were all very experienced and that the amounts were higher 
in the organic offices because the accountants affected the calculation. 
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1. INLEDNING 
I detta första inledande kapitel kommer vi först att presentera en bakgrund till vårt ämne. 
Utifrån detta behandlar vi de problem vi funnit med området i en problemdiskussion för 
att sedan mynna ut forskningsfrågor och syftet med arbetet. Slutligen presenterar vi de 
avgränsningar vi gjort. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Den externa redovisningen i ett företag visar hur välmående företaget är (Christensen & 
Demski, 2003). Redovisningsinformationen ska kunna användas för att underlätta 
beslutsfattande i företaget. All redovisning bestäms enligt lag. Redovisningen ska ge en 
rättvisande bild av transaktionerna i ett företag och presenteras på ett sådant sätt att 
intressenterna ska kunna ta del  av den på ett överskådligt vis. (Godfrey, Hodgson & 
Holmes,  2000) Även Hendriksen & van Breda (1992) talar om att redovisningen ska 
förse intressenter såsom investerare, kreditgivare, anställda och stat med information om 
det sanna värdet av företaget. Vidare säger Godfrey et al (2000) att redovisningen är ett 
sätt att kommunicera med omvärlden, till exempel med aktieägare.  
 
Eftersom de redovisningsansvariga i företag inte kan garantera att kvaliteten och statusen 
av redovisningen är otvivelaktig uppstår ett granskningsbehov, revision. Denna revision 
innebär att en person granskar en annan persons arbete och garanterar dess kvalitet och 
status. Enligt lag krävs en revision av alla aktiebolag oavsett om ledare, ägare och 
aktieägare vill och oberoende av kostnad. (Dunn, 1996, FARs revisionsbok, 2002) För att 
granska ett företag krävs tillgång till en mängd olika information. Den viktigaste 
informationen ska sorteras ut för att granskas. (Salierno, 2003)  
 
Bailley (1994) definierar revision som en metodisk granskning och objektiv 
undersökning av ett ämne som inkluderar verifikationer av specifik information som 
upptäcks av revisorn eller åstadkoms av generell praxis. Syftet med revision är generellt 
att uttrycka en åsikt om, eller nå en slutsats om det som granskats.  Kell & Boynton 
(1992) definierar revision på ett liknande sätt genom att säga att revision är en 
systematisk process för att objektivt utvärdera och bedöma redovisningsinformation vad 
gäller ekonomiska transaktioner och händelser för att säkerställa graden av 
överensstämmelse mellan redovisningsinformation och kriteriet för rättvisande bild, och 
därefter kommunicera resultatet till olika intressenter. Syftet med revision är enligt Dunn 
(1996), inte att förse ytterligare information utan att få den ekonomiska informationen 
som redan framställts av andra att bli mer tillförlitlig. 
 
En vital fas i varje revisionsåtagande är planering. Planering involverar utvecklingen av 
en översiktlig strategi eller spelplan för den förväntade riktningen och omfattningen av 
revisionen. Planerandet av revisionen består av olika steg. Det första steget består i att 
lära känna företaget. Därefter ska analytiska tillvägagångssätt presteras, sedan ska 
preliminära bedömningar av väsentlighet och risk utföras, därefter beaktas revisionsrisk, 
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sedan utvecklas revisionsstrategier för signifikanta delar i revisionen. Slutligen uppnås 
förståelse för klientens interna kontrollstruktur. (Kell & Boynton, 1992) 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Allt i ett företag kan inte granskas på grund av tids- och kostnadsmässiga aspekter. 
Därför är det viktigt att bestämma vilka områden som är väsentliga att granska och där 
risken för att fel har uppstått är störst. (Hubbard, 2000) En pålitlig väsentlighets-
bedömning är viktig för att behålla investerares förtroende för företaget (McKee & 
Eilifsen, 2000). Revisorerna bedömer individuellt vad som är väsentligt eller oväsentligt. 
Bedömningen kan därför variera beroende på revisorns yrkesmässiga erfarenhet och 
personliga referensram. Även revisorns personlighet är en faktor som påverkar de val 
han/hon gör. (Macintosh, 1995) Iskandar & Iselin (1999) skriver också att skillnader i 
väsentlighetsbedömningar är hänförbara till ett antal faktorer inkluderande revisorns 
personlighet, revisionens struktur och avsaknad av tydliga interna riktlinjer om 
väsentlighetsbedömningar 
 
Väsentlighetsbedömning inkluderar en beräkning av ett väsentlighetsbelopp, denna 
beräkning ska göras vid varje revision. Detta är en svår process där revisionspraxis och -
lagar inte ger någon direkt vägledning om hur detta ska ske. I praktiken förekommer det 
en mängd olika metoder, ofta används procentsatser av olika poster såsom netto-
omsättning, bruttovinst eller resultat före skatt. Vid beräknig av väsentlighetsbelopp tas 
också hänsyn till kvalitativa data såsom företagets branschtillhörighet och dess  historiska 
räkenskaper. Ett väsentlighetsbelopp definieras som den summa fel som maximalt kan 
förekomma i redovisningen utan att en omdömesgill person skulle ändra sin uppfattning 
om företaget om felen vore kända för denne. (McKee & Eilifsen, 2000) Enligt Dunn 
(1996) är det revisorn själv som fastställer beräkningsgrunden för väsentlighetsbeloppet 
genom att göra professionella bedömningar.  
 
Institutioner såsom redovisningsbyråer är mångfacetterade system som består av 
kognitiva konstruktioner, normativa regler och reglerande processer som skapar sociala 
beteenden i en organisation (Scott 1995). En revisor bestämmer själv väsentlighets-
beloppet för ett företag. Eftersom det inte finns några direkta  riktlinjer för hur 
beräkningen av väsentlighetsbeloppet ska utföras och olika revisorer på olika byråer 
arbetar efter olika regler, normer och erfarenheter leder detta till skillnader i 
väsentlighetsbeloppet mellan olika byråer. (Dunn 1995) Revisionsbyråer har olika 
beräkningsgrunder som revisorerna utgår ifrån. Dessa beräkningsgrunder varierar 
beroende på bland annat revisionsbolagets storlek, struktur och företagskultur. (Iskandar 
& Iselin, 1999) Att dessa skillnader uppkommer kan störa förtroendet och tilliten till 
revisorerna (McKee & Eilifsen, 2000). 
 
Av ovanstående diskussion framgår att variationerna på väsentlighetsbeloppen dels beror 
på skillnader mellan byråinterna rutiner, och dels på skillnader i revisorernas personliga 
bedömningar. Vilka kan skillnaderna av väsentlighetsbeloppet bli mellan olika byråer? 
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Vad föranleder dessa skillnader? Vilken inverkan har byråns struktur och personliga 
aspekter hos revisorn? I detta arbete fokuserar vi på att öka kunskapen runt dessa frågor. 
 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte med detta arbete är att:  
 
undersöka hur byråns struktur och revisorns erfarenhet påverkar beräkningen av 
väsentlighetsbeloppet 
 
med hjälp av att: 
 
 undersöka de skillnader som kan uppkomma i väsentlighetsbeloppet mellan olika 

revisionsbyråer givet samma förutsättningar 
 undersöka orsaken till dessa skillnader genom att identifiera tillvägagångssättet vid 

beräkningen av väsentlighetsbeloppet 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Med revision avser vi räkenskapsrevision, ej förvaltningsrevision. 
 
Väsentlighetsbeloppet avser det totala väsentlighetsbeloppet för räkenskaperna, ej för 
enskilda poster. 



METOD 

4 

2. METOD 
 
I detta kapitel redogör vi för den metod vi valt för forsknings- och undersökningsansatsen 
vid vår undersökning. Vi tar upp hur vi samlat in data och hur denna insamling gått till. 
Vidare redogör vi för de respondenter vi valt och varför vi valt dem, samt de problem vi 
tagit itu med under arbetets gång och den analysmetod vi använt. 
 

2.1 Forskningsansats  
 
Vi har undersökt olika revisorers tillvägagångssätt vid beräkning av väsentlighetsbelopp. 
Vi har utgått från aktörssynsättet vilket vi ansåg passade bäst då vi ville erhålla 
individbaserad information om respondenterna. Aktörssynsättet innebär att verkligheten 
förklaras som att den består av flera verklighetsbilder, som delas av en större eller mindre 
grupp av aktörer. Kunskapen som utvecklas blir individberoende genom aktörssynsättet i 
avseende att den refererar till hur olika aktörer eller grupper av aktörer upplever, tolkar 
och handlar i den verklighet de själva är med och skapar. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
 
Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (2001) är det möjligt att under ett vetenskapligt 
arbete välja mellan olika tillvägagångssätt. Vi har utgått från ett huvudsakligen deduktivt 
synsätt då vi utgått från befintliga teorier som sedan har jämförts med empiriska 
förhållanden. Deduktion definieras som att utifrån hypoteser sluta sig till observationer 
genom en logisk slutledning (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2001). 
 
Det finns två huvudsakliga metoder för att bearbeta och analysera data, nämligen den 
kvantitativa och den kvalitativa metoden. Vilken metod som är lämpligast avgörs av hur 
problemet är preciserat och vilken typ av kunskap man söker uppnå (Lundahl & Skärvad, 
1999). Denna uppsats är uppbyggd kring den kvalitativa metoden då vi avsåg att 
grundligt undersöka ett fåtal revisorers beräkningsunderlag och tillvägagångssätt vid 
beräkningen av väsentlighetsbelopp. En kvalitativ studie är även mest lämplig då vi utgår 
från ett aktörssynsätt. Vi avsåg att få en övergripande bild av tillvägagångssätten och 
förfarandena på olika revisionsbyråer. Med en kvalitativ studie fick vi möjlighet att 
inhämta rikligt med information som möjliggjorde en noggrann analys av inhämtad data. 
 

2.2 Undersökningsansats 
 
Fallstudier innebär att ett eller ett fåtal objekt undersöks (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 
1989). Vid fallstudier går undersökningen in på djupet (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Denscombe (1998) säger att en fallstudie fokuserar på just det område som 
undersökningen går ut på. Den fokuserar på ett fåtal undersökningsenheter, inte ett brett 
spektra. Finessen med fallstudier är att faktorer som inte skulle bli kända vid en 
massundersökning har en större chans att komma fram vid en fallstudie eftersom den går 
in på djupet. 
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Eftersom vi ville studera revisorers tillvägagångssätt vid beräkning av väsentlighets-
belopp och vad som föranleder detta belopp ansåg vi att fallstudier skulle lämpa sig bra 
för vår undersökning då vi ville gå in på djupet i de fyra fall vi undersökt. Enligt 
Wiedersheim-Paul & Eriksson (1998) är fallstudier ett bra sätt att gå tillväga vid en 
undersökning då den utgår från aktören som i detta fall. Fallstudien beskriver den 
enskilde aktörens agerande vilket vi var intresserade av. Vi har valt att göra fallstudier på 
fyra olika revisionsbyråer. 
 
En fallstudie är också tillämpligt vid studier som har ett explorativt syfte. En explorativ 
studie handlar om att upptäcka fenomen i en bestämd situation. Situationen bestäms av 
forskaren som i förväg föreställt sig beteendet hos respondenten. Avsikten är att 
respondenten ska agera i situationen och få en bild av beteendet och därefter avgöra om 
denna bild överensstämmer med forskarens förutfattade meningar. (Eneroth, 1984) 
 
Vi ser vår undersökning som explorativ i det avseendet att vi vill upptäcka om de 
antaganden vi gjort i vår analysmodell angående byråns struktur och individens 
erfarenhet kontra väsentlighetsbeloppet stämmer överens med verkligheten. Om så inte 
skulle visa sig vara fallet kan det finnas anledning att förändra modellen. 
 

2.3 Datainsamling 
 
Det finns två typer av data som kan samlas in till en undersökning. Dels sekundärdata och 
dels primärdata. Sekundärdata innebär att någon annan samlat in data i ett tidigare skede 
och primärdata innebär att ny insamling av data till den specifika undersökningen sker. I 
början av en undersökning är det oftast lämpligt att använda sig av sekundärdata för att få 
ett grepp om ämnet. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1989) I vår undersökning har vi 
använt oss av båda typerna av data. Till den teoretiska referensramen har vi använt 
sekundärdata och i vår empiriska undersökning har vi använt primärdata. 
  
För att läsa in oss på ämnet har vi tagit hjälp av olika litteratur. Dels har vi läst 
vetenskapliga artiklar som vi funnit via Business Source Elite, EconLit, Eric och 
Academic Search Elite, dels har vi läst vetenskapliga böcker som vi lånat på Luleå 
Tekniska Universitets bibliotek, där vi sökt på Lucia. De sökord vi använde var audit, 
revision, accounting, materiality, väsentlighet, materiality limit, materiality threshold, 
company structure, auditor, och institutional theory. Vi fick väldigt många träffar på varje 
sökning men uppskattar att inte mer än 25-30% av träffarna var relevanta för vår 
undersökning. 
 
För att utföra den empiriska delen i arbetet valde vi att använda oss av personliga 
intervjuer. Att vi valde intervjuer var ett ganska självklart val för oss då vi ville 
undersöka ett problem på djupet och få insikt i problemet. Personliga intervjuer är ett bra 
sätt att ta del av en individs personliga åsikter rörande ett ämne och passar bra när 
undersökningsenheterna är få (Jacobsen, 2002). Det finns många fördelar med personliga 
intervjuer, enligt Wiedersheim- Paul & Eriksson (1998) är dessa till exempel att de går 
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relativt fort att genomföra, det är lätt att följa upp frågorna och kroppsspråket hos 
respondenterna går att tyda.  
 
Först tog vi telefonkontakt med de revisionsbolag vi ansåg mest lämpliga för att 
bestämma tid för en intervju med revisorer på var och ett av bolagen. Till en början och 
som en grund för intervjun ville vi att respondenterna skulle beräkna ett 
väsentlighetsbelopp för hela räkenskaperna (se bilaga 3). Några dagar innan intervjun 
mejlade vi över balans- och resultaträkning tillsammans med en del information om ett 
fiktivt företag som skulle utgöra underlaget för väsentlighetsbeloppet. Tanken med det 
fiktiva företaget var att skapa en förståelse för tillvägagångssättet vid beräkningar av 
väsentlighetsbelopp. Samtidigt underlättades möjligheten att jämföra dessa 
tillvägagångssätt då alla respondenter fick utgå från samma förutsättningar.  
 
Till intervjuerna utformade vi en intervjuguide vilken vi utgick ifrån vid intervjun. Denna 
utformade vi så att den skulle besvara vårt syfte och göra analysen möjlig. Innan vi 
utförde vår empiriska undersökning hade vi diskuterat och utvärderat intervjuguiden 
under ett seminarietillfälle med vår handledare. Med en intervjuguide har intervjuaren en 
lista över de ämnen som ska tas upp och är samtidigt beredd på att flexibelt följa upp med 
frågor och låta respondenten tala fritt (Denscombe, 1998). Under intervjuerna med 
respondenterna valde vi att använda bandspelare. Detta för att undvika att relevant 
information skulle gå förlorad. Intervjudialogen blir också livligare då intervjuaren inte 
riskerar att missa information då denne antecknar.  
 

2.4 Val av respondenter 
 
Vi resonerade att de lämpligaste respondenterna att intervjua för att kunna besvara vårt 
syfte med uppsatsen var revisorer som är verksamma på olika revisionsbyråer och 
införstådda med att utföra beräkningar av väsentlighetsbelopp. Vi valde ut de fyra stora 
revisionsbyråerna som vi ansåg var de som var bäst lämpade för vår undersökning. 
Tanken med detta var att vi avsåg att jämföra likheter och skillnader mellan olika 
revisionsbyråer och att jämförbarheten skulle bli störst om revisionsbyråerna var av 
liknande storlek. Valet av revisor gjordes efter rekommendation från byråerna själva, ett 
så kallat rekommendationsurval. Vi valde av praktiska skäl att i första hand intervjua 
dessa revisorer i Luleå vilket vi också lyckades med. Respondenterna är anonyma och i 
empirin presenterar vi dem som män även om vi intervjuat kvinnor. Det framgår heller 
inte vilka revisionsbyråer som de olika respondenterna representerar. Vi har fingerat 
byråernas namn till A, B, C och D och revisorernas namn till Ahl, Björk, Ceder och 
Druva. 
 

2.5 Analysmetod 
 
Vi har analyserat de empiriska resultaten från undersökningen mot vår teoretiska 
referensram vilken är sammansatt och ihopkopplad med hjälp av en analysmodell. Vid 
analysen har vi först analyserat byråerna och dess revisor var för sig och sedan har vi 
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sammanställt resultatet i en tabell och analyserat byråer och revisorer mot varandra. Med 
detta ville vi först analysera och klassificera de olika revisionsbyråerna, som mekaniska 
eller organiska, respektive revisorns roll i varje byrå. Enligt Yin (2003) är det lämpligt, 
vid fallstudier av mindre undersökningsenheter, att analysera fallen i fallstudien först var 
för sig och sedan mot varandra för att hitta mönster, likheter och olikheter. I analysen 
bestämmer vi de olika byråernas placering i modellen i enlighet med teorin. Vi 
klassificerar dem utifrån modellen men är mycket väl medvetna om att detta är två 
ytterligheter av organisationer och att de flesta ligger mer eller mindre åt något håll med 
inslag av att vara både mekaniska och organiska. Vi har analyserat erfarenhetens 
betydelse vid väsentlighetsbeloppsberäkningar genom de svar vi erhållit från våra 
respondenter. Trots att alla respondenter var erfarna anser vi att de kan ge en rättvisande 
bild av erfarenhetens betydelse då de även har varit oerfarna. 
 

2.6 Metodproblem 
 
Vid författandet av en uppsats finns olika metodproblem och ett av dessa är enligt 
Wiedersheim-Paul och Eriksson (1998) att det kan vara svårt att få till ett möte med 
respondenterna vid personliga intervjuer. Trots att en av våra respondenterna dröjde med 
att ge oss en tid för intervju blev detta aldrig några problem i och med att vi tog kontakt 
med alla respondenter i ett tidigt skede av uppsatsskrivandet. Vidare säger Denscombe 
(1998) att användande av bandspelare vid intervjuer kan leda till att respondenten känner 
sig hämmad och att en inspelning inte tar med kroppsspråk och miner. Vi anser att 
fördelarna med att använda bandspelare uppväger detta. Vi upplevde heller inte några 
problem med intervjuareffekten utan upplevde att våra respondenter svarade ohämmat. 
 
I alla studier är det viktigt att uppnå en hög validitet. Detta begrepp har olika betydelse i 
kvalitativa och kvantitativa studier. I en kvalitativ studie uppnås god validitet genom att 
med syfte att förstå ett socialt fenomen undersöka olika personers verklighetsuppfattning 
baserat på ett specifikt problemområde. Detta betyder att förståelsen av fenomenen 
uppnår validitet om respondenten är en del av problemområdet, och om denne ges frihet 
att tala på ett ostrukturerat och öppet sätt angående sin kunskap på området. Validitet 
uppnås därför genom att samla in information genom ostrukturerade intervjuer med 
strategiskt utvalda respondenter. (Sykes, 1991) 
 
Ett problem med fallstudier som ofta ifrågasätts av utomstående är om generaliseringar 
utifrån fallstudier är tillämpliga eller inte. Detta är olika från fall till fall men om 
författare väljer att generalisera utifrån fallstudier bör en argumentation finnas för detta. 
(Denscombe, 1998) Resultaten i en kvalitativ studie kan inte generaliseras i den 
meningen att resultaten är generella för en hel population. Resultaten i en kvalitativ studie 
har för avsikt att bli generella i avseende mot teorin, inte mot någon population. Det finns 
enligt Yin (1989) en skillnad mellan analytisk generalisering och statistisk generalisering, 
analytisk generalisering är relevant i kvalitativa studier. Konceptet betyder att analytisk 
förståelse görs möjlig som ett resultat av studien genom att lyfta det empiriska materialet 
till en generell nivå, där analyser av människors beteende möjliggörs med syfte att förstå 
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deras motivationskällor. Detta förfarande blir möjligt genom att strategiskt välja 
respondenter som är relevanta för studien och inte statistiskt dragna stickprov.  
 
Vi hade ovanstående aspekter i åtanke när vi valde vilka vi skulle intervjua och hur 
intervjuerna skulle struktureras. Vi valde därför att intervjua revisorer som har god 
kunskap om ämnet. Intervjuerna genomfördes på ett så ostrukturerat sätt som möjligt, vi 
öppnade frågorna för att sedan låta respondenterna tala fritt om sina synpunkter. För oss 
var det viktigt att respondenterna både kunde uttala sig om sitt eget arbete men även att 
de hade tillräcklig kompetens och kännedom för att svara på frågor som gällde den egna 
arbetsgivaren. Vi såg därför till att de revisorer vi valt hade den kunskapen som krävdes 
om den egna revisionsbyrån. 
 
Förmågan att arbeta systematiskt och grundligt är alltid relevant oavsett vilken typ av 
studie som genomförs (Walker, 1995). Enligt Glasser (1992) är den viktigaste aspekten 
att vara systematisk och grundlig i processen med att medvetandegöra den egna 
forskningen för sig själv, för att senare kunna beskriva den för andra i presentationen av 
studien. Med utgångspunkt från detta har vi försökt att arbeta så objektivt och 
systematiskt som möjligt i analys- och slutsatsarbetet. En viktig aspekt har varit att kunna 
förmedla en rättvisande bild av undersökningen och dess resultat 
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3. TEORI 
 
I detta kapitel redogör vi för den referensram vi byggt arbetet kring. Först allmänt för 
revision för att öka förståelsen om ämnet. Vidare redogör vi steg för steg för den aktuella 
referensramen. Komponenterna kopplas i slutet av kapitlet samman till en analysmodell. 
 

3.1 Revision 
 
Det finns tre definierade mål med redovisning, att visa på ledande ställning, att förse 
intressenter med information och att visa på förmåga att redovisa företagets ställning på 
ett kompetent sätt. Redovisningsrapporter ska ge ett rättvisande värde av företagets 
förehavanden. Denna redovisningsplikt ligger på företagsnivå i den ekonomiansvariges 
händer men är ett alltför viktigt område för att lämnas i händerna på endast dem. 
(Mathews & Perera, 1996)  
 
Enligt FARs revisionsbok (2002) innebär revision att kritiskt granska, bedöma och uttala 
sig om ett företags redovisning och förvaltning. En revisor skall granska bolagets 
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens 
förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed 
kräver (FAR samlingsvolym 10 kap 3§, 2002). Bailley (1994) definierar revision som en 
metodisk granskning och objektiv undersökning av ett ämne som inkluderar 
verifikationer av specifik information som upptäcks av revisorn eller åstadkoms av 
generell praxis. Dunn (1996) säger att revision är en systematisk process där en objektiv 
bedömning ska göras av de ekonomiska transaktioner och händelser ett företag gjort som 
kan intressera de intressenter företaget har, framförallt är det ägarnas intressen som ska 
tillfredsställas. En revision behövs eftersom den person som åstadkommit den 
ekonomiska informationen i ett företag inte kan garantera säkerheten i uppgifterna eller 
tillintetgöra den osäkerhet som finns.  
 
Vidare säger Dunn (1996) att syftet med revision är  att förstärka tillförlitligheten av den 
information som har utarbetats av andra, inte att komma med ny ytterligare information. 
Revisorn ska uttrycka en åsikt om det material som framarbetats av företaget. En revision 
är en självständig utredning för att granska tillförlitligheten i redovisningsinformationen i 
ett företag. Revisionen ska försäkra ägarna om att den information de erhållit av 
företagsledningen inte är missvisande, vilket gör att ägarna kan dra fördel av revisionen.  
 
Revisorerna ska hitta bevis för att stödja de påståenden de lägger fram angående den 
reviderade informationen. Den slutprodukt som revisorn ska avlägga till sina klienter är 
en förvaltningsberättelse. (Dunn, 1996) Sutton (1997) stödjer det faktum att revisorn ska 
kunna lägga fram bevis för sina åsikter genom att påpeka vikten av att de uppgifter som 
revisorn undertecknar ska vara granskade och tillförlitliga.  
 
Väsentlighet och risk är grundläggande begrepp inom all revision. De avgör vad 
revisionsarbetet ska inriktas på och hur omfattande arbetet ska bli. Väsentlighet och risk 
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måste bedömas redan under planeringen av granskningen, det är annars lätt att glömma 
bort viktiga områden och granska fel saker. (FARs revisionsbok, 2002)  
 
Bedömning av väsentlighet och risk står för en av de största subjektiva bitarna av 
revisionen. Subjektiviteten innebär att revisorn i viss utsträckning alltid kommer att vara 
osäker på riktigheten och den rättvisande bilden i de finansiella uttalandena. Det är till 
exempel orimligt att tro att två oberoende revisorer någonsin skulle komma fram till 
exakt samma slutsatser vid reviderande av samma företag. (Dunn, 1996) 
 

3.2 Revisionsbolagets struktur 
                                              

Revisionslagstiftningen reglerar inte beräkningen 
av väsentlighetsbelopp genom någon lag som 
beskriver hur beräkningen ska utföras. Det finns för 
stora skillnader, mellan företag och branscher, som 
påverkar vad som är väsentligt för att de ska kunna 
generaliseras till en allmän lag. (Tuttle, Coller & 
Plumlee, 2001)                                                       
 
Revisionsbyråns struktur har ett inflytande på 

bedömningen av väsentlighetsbelopp (Morris & Nichol, 1988). Carpenter (1994) anser 
också att revisionsbyråns struktur påverkar bedömningen av väsentlighet och 
väsentlighetsbelopp. Strukturen på byrån definieras som en del av dess kultur. Han menar 
att revisorns tankar förstås som en kollektiv produkt vilken är historiskt konstruerad och 
kulturellt kodad. Carpenter (1994) anser att kulturen bör manipuleras så att önskade 
resultat och beteenden uppnås. 
 
Carpenter (1994)  använder sig av Kinney´s  klassifikationsschema för att undersöka 
revisionsbyråers kultur genom att klassificera dem som organiska eller mekaniska.  
 
En mekanisk byrå använder sig av symboliska metoder/modeller som innehåller många 
bedömningsvariabler i utformandet av väsentlighetsbeloppsberäkningen. Revisorn på en 
sådan byrå tenderar att använda sig av modeller som de fyller med information. 
Bedömningsexpertis sägs bli automatiskt inkodad i strukturen för sådana organisationer 
På en mekanisk byrå används individuella bedömningar i väldigt liten utsträckning. 
Modellen som används kombinerar den införda informationen där även beslutsfattandet 
är inkodat. (ibid) 
 
Organiska byråer bemyndigar den enskilda revisorn att fatta beslut om 
väsentlighetsbelopp på ett icke rutinmässigt sätt. Bedömningsexpertis kodas in i 
individen som äger självstyrande och rätten att fatta egna beslut. På grund av 
begränsningar i kunskap och datorers kapacitet  söker revisorer på en organisk byrå 
information som är  tillfredställande och rättfärdigande i väsentlighetsbedömningarna. 
Individens väsentlighetsbeloppsbedömning används till att signalera rationalitet i 
revisionsprocessen. (Carpenter, 1994) 
 

Mekanisk Organisk 

Organisation 
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3.3 Personliga karaktärsdrag 
 
Faktorer som revisorns personliga karaktärsdrag såsom 
utbildning och erfarenhet påverkar bedömningen av 
väsentlighet och beräkningen av väsentlighetsbelopp. De 
karaktärsdrag som kan påverka är, antal verksamma år 
inom extern revision, antal arbetade revisionstimmar, 
utbildningsgrad och historisk frekvens av väsentlighets-
beloppsbedömningar. (Estes & Reames, 1988) 
 

Enligt Estes & Reames (1988) uppstår skillnader i väsentlighetsbedömningar  beroende 
på framförallt  ålder och erfarenhet i extern revision. Erfarenhet i extern revision ökar 
revisorns säkerhet i bedömningen. En revisors säkerhet vad gäller väsentlighets-
bedömningar ökar i takt med antal fattade beslut inom området. Kön och utbildningsgrad 
är faktorer som inte påverkar väsentlighetsbedömningar och säkerhet i besluten. 
 
Messier (1983) påpekar skillnader mellan revisorer med olik grad av erfarenhet. Han 
säger att erfarenhetens fördelar är speciellt tydlig i ostrukturerade mindre förekommande 
situationer. Fortsättningsvis säger han att revisorer med mer erfarenhet har en bättre 
förståelse för beslutsprocessen. Mindre erfarna revisorer bedömer väsentlighetsbeloppen 
lägre än revisorer med mer erfarenhet. 
 
Carpenter och Dirsmith (1992) pekar på relationen mellan väsentlighetsbedömningar och 
revisorns erfarenhet. De har identifierat två huvudsakliga skillnader mellan erfarna och 
oerfarna revisorer. 
 

1. Erfarna revisorer fokuserar mer på generella principer eller substans i 
beslutsfattandet. Oerfarna revisorer fokuserar mer på ytliga kännetecken eller 
tydliga objekt. 

2. Erfarna revisorer applicerar kontextuell kunskap organiserad runt principer och 
abstraktioner i sin bedömning. Detta gör inte de oerfarna revisorerna. 

 
Erfarna revisorer har mer självinsikt, konsistens och konsensus i sina beslut om 
väsentlighet. De har lärt sig att få insikt i deras egen beslutsprocess och därmed har 
konsistens och konsensus ökat i beslutsfattandet. 
 

3.4 Institutionell teori 
 
Institutioner består av kognitiva, normativa och regulativa strukturer och aktiviteter som 
förser det sociala beteendet med stabilitet och mening. Institutioner transporteras av olika 
bärare, dessa är kulturer, strukturer och rutiner – och verkar på flera nivåer. System med 
normerande system, övervakningsprocesser och handlingar ingår. Regulativa system, 
normativa system och kognitiva system är alla vitala komponenter i institutioner. 
Forskare har påpekat att vikten av elementen i den institutionella teorin är olika i olika 

Erfarenhet 

Individ 
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organisationer. I en organisation finns regler, både formellt skrivna såväl som oskrivna 
regler. (Scott, 1995)  
 
Scott (1995) har identifierat institutioners bärare som kulturer, sociala strukturer och 
rutiner. Alla dessa bärare finns i alla institutioner i större eller mindre utsträckning vare 
sig de är reglerande, normativa eller kognitiva. Bärarna uttrycker att institutionerna 
förekommer i kulturer, sociala strukturer och i rutiner, det vill säga upprepade 
handlingsmönster (Häckner, 1998).  
 

3.4.1 Den reglerande pelaren 
 

I institutioner finns det regler i olika stor utsträckning, ibland kan 
reglerna vara stiftade enligt lag. En institution reglerar beteendet hos 
individer. (Scott, 1995) I en organisation med fokus på den reglerande 
pelaren är den huvudsakliga mekanismen som uppmanar till önskat 
beteende tvång. Den reglerande pelaren representerar skapandet och 
utvecklandet av regler och gränser, övervakning samt straffåtgärder. 
Individer och grupper fogar sig till regler av egennytta för att uppnå 
belöningar eller undgå straff. Individernas beteende blir på så sätt 
anpassat till den grad att det överensstämmer med existerande regler och 
lagar i organisationen. (Scott, 1998) 
 

Makt och rädsla är centrala ingredienser i den reglerande pelaren ofta i skepnad av 
formella regler och lagar. Ett stabilt system av regler i en organisation uppbackat av 
övervakning och sanktioner är en kraftig typ av organisation enligt Scott (1995). 
 
Bärarna i en reglerande institution är kultur, sociala strukturer och rutiner (Scott, 1995). 
Som ett uttryck för kultur ses regler och lagar. Sociala strukturer symboliserar det 
formella styrsystemet och fördelningen av makt. Rutiner kopplas till rutinbeskrivningar 
och procedurmanualer. (Häckner, 1998) 
 

3.4.2 Den normativa pelaren 
 
I denna pelare ligger betoningen på normativa regler som bidrar med 
beskrivande, utvärderande och obligatoriska dimensioner till det sociala livet. 
Det normativa systemet består av värden och normer. Värden är de 
uppfattningar eller de önskvärda beteenden som kan jämföras och anpassas. 
Normer specificerar dels hur saker ska göras och  dels meningar för att nå 
värdefulla mål, de kännetecknas av att de preciserar förpliktelser och önskat 
beteende utan att vara tvingande. (Scott, 1995) Normer internationaliseras av 
medlemmarna i en organisation och beteendet formas av vad som är lämpligt, 
av plikt till de andra och genom gemensamma värderingar (Scott, 1998).  
 
Den normativa pelaren utgör ett moraliskt ramverk där aktörerna i sådana 
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organisationer agerar efter vad som förväntas av dem, normativa förväntningar handlar 
om vad en aktör förväntas göra. Normer begränsar ofta det sociala beteendet men 
möjliggör också för interaktion. Förväntningarna finns hos andra aktörer i samma 
situation och kan upplevas som ett externt tryck för den enskilde. (Scott, 1995)  
 
Social plikt är basen för samtycke vid den normativa pelaren. Individer godtar att fullfölja 
normerna eftersom det är vad som förväntas av dem.  Kulturen vid den normativa pelaren 
tar sitt uttryck i värderingar och förväntningar Rutiner resulterar i beteenden som 
överensstämmer med normer och värderingar. Individer styrs av pliktkänsla till sitt 
arbete. (Scott, 1995) 
 

3.4.3 Den kognitiva pelaren 
 
Den kognitiva pelaren representerar en socialt upptäckt och allmänt 
accepterad handling. Den handlar om att individer tar rutiner, handlingar 
och mönster för givna vilket leder till att de tar sitt eget beteende för givet 
(Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi, 2003). Scott (1995) menar vidare 
att den kognitiva pelaren består av regler som utgör grunden för 
verkligheten och ramarna inom vilken betydelse och mening skapas.   
 
Symboler, ord, tecken och gester skapar betydelse för människor och 
hänförs sedan till objekt och händelser. Gemensamma meningar skapas 
och bibehålls och överförs  i samband med en händelse som de förklarar. 
Det beteende en människa har och vad denne gör är till stor del en 

funktion av hans/hennes interna föreställning om miljön. (Scott, 1995)  I samband med 
den kognitiva pelaren är scripts vanligt förekommande. Scripts är något som tas för givet, 
en samlad slutledning som kan liknas vid ett schema om hur saker ska utföras. Scripts 
leder till handlingar och ger handledning samt förklaring till vissa beteenden. (ibid)  
 
Basen för samtycke i den kognitiva pelaren är att individer ”tar för givet”. En central del 
är att imitera andras beteende. Kultur kan ta sitt uttryck som kategorier och idealtyper, 
sociala strukturer som upplevelser och likformighet. Rutiner motsvaras av riktlinjer för 
handling. (Häckner, 1998) 
 

3.5 Väsentlighet och väsentlighetsbelopp 
 
Revisorer utgår ofta från väsentlighetsbelopp när de 
ska fastställa vad som är väsentligt att granska. 
Väsentlighetsbeloppet fastställs individuellt för varje 

företag som granskas. Väsentlighetsbelopp fastställs både för enskilda balansposter och 
för räkenskaperna som helhet. (Kell & Boynton, 1992) Väsentlighetsbeloppet för 
räkenskaperna som helhet brukar definieras som summan av alla fel som får förekomma i 
räkenskaperna utan att en omdömesgill person skulle ändra uppfattning om företaget om 
denne kände till felens omfattning (McKee & Eilifsen, 2000). Denna definition ålägger 
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revisorn att ta hänsyn till både de omständigheter som gäller för det specifika företaget 
och till det ekonomiska informationsbehov som företagets intressenter har. Exempelvis 
kan ett belopp anses som väsentligt i ett företag och oväsentligt i ett annat beroende på 
skillnader i företagens storlek och natur. (Kell & Boynton, 1992) 
 
Det finns inga uttryckliga krav eller beskrivningar på hur en revisor ska gå tillväga vid 
beräkning av ett väsentlighetsbelopp. Anledningen till avsaknaden av lagar och regler är 
att ingen generell standard kan formuleras så att den tar hänsyn till alla faktorer som ska 
beaktas i de olika fallen. I praktiken utgår revisorn ofta från både kvantitativa och 
kvalitativa data vid beräkningen. Kvantitativa data utgör grunden för beräkningen, oftast 
används en procentsats av ett fast tal som exempelvis nettoomsättning, bruttovinst eller 
resultat före skatt. Väsentlighetsbeloppet kan därefter justeras uppåt eller nedåt på grund 
av kvalitativa aspekter. Dessa utgörs av kännedom om det aktuella företaget som till 
exempel dess branschtillhörighet och historiska räkenskaper. (Holder, Scherman & 
Whitington, 2003) 
 
Vad som är väsentligt eller inte avgörs av revisorns professionella bedömning. Det är 
därför enligt Dunn (1996) inget överraskande faktum att olika revisorer bedömer 
väsentlighet på olika sätt. De anser att bedömningar av väsentlighet och storlek på 
väsentlighetsbelopp många gånger ligger i betraktarens öga. Enligt Mckee och Eilifsen 
(2000) är en sund och rättvisande bedömning av väsentlighetsbelopp en viktig faktor för 
att bibehålla investerarnas förtroende för den offentliga redovisningen. Tuttle, Coller och 
Plumlee (2001) hävdar att det är väldigt viktigt att bedöma om väsentlighetsbeloppet 
ligger på en nivå som inte förändrar en investerares bedömning av företaget. De bygger 
resonemanget på att investerare endast har tillgång till väldigt begränsad information om 
företaget och kan därför inte själva bedöma om informationen är felaktig. 
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3.6 Analysmodell 
 
Vi har utifrån innehållet i den teoretiska referensramen konstruerat en analysmodell, den 
presenteras nedan och beskrivs i nästkommande avsnitt. 
 

 
Figur 1. Analysmodell. 

3.6.1 Förklaring av analysmodellens uppbyggnad och dess kopplingar. 
 
Revision behövs i alla företag, enligt lag ska alla aktiebolag utföra revision. En revision 
handlar om att en oberoende person, revisorn, ska granska, bedöma och uttala sig om ett 
företags redovisning och förvaltningen av företaget. Syftet är att öka tillförlitligheten av 
företaget till dess intressenter. En del av revisionen är väsentlighetsbedömning. För denna 
väsentlighetsbedömning beräknas ett väsentlighetsbelopp.  
 
Beroende på hur en organisations struktur ser ut, mekanisk eller organisk och beroende 
på revisorernas personliga aspekter såsom erfarenhet beräknas väsentlighetsbeloppet fram 
på olika sätt. I vår modell utgår vi från den institutionella teorin i referensramen vilken vi 
kopplar samman med de olika strukturerna i organisationerna respektive revisorernas 
personliga erfarenhetsgrad. Revisorernas beteende formas således av den organisation de 
befinner sig i och vilken grad av erfarenhet/rutin de har i yrket. Organisationens struktur, 
mekanisk eller organisk, styr revisorernas beteende genom olika typer av byråinterna 
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riktlinjer. Revisorernas erfarenhetsgrad tenderar att påverka bedömningen av 
väsentlighetsbeloppet i större utsträckning på en organisk byrå jämfört med en mekanisk.  
 
I den reglerande pelaren dominerar regler och lagar som formar beteendet hos en individ. 
Den mekanism som uppmanar till önskvärt beteende är tvång. För att beräkna 
väsentlighetsbeloppet för ett företag finns inga lagstadgade regler. En mekanisk byrå har 
klara/tydliga arbetsmodeller för beräkning av väsentlighetsbelopp vilka revisorerna ska 
använda sig av. Denna typ av struktur kopplar vi till den reglerande pelaren. I en 
institution som lutar på den reglerande pelaren finns regler och modeller för hur 
arbetsuppgifterna ska utföras. En individs beteende anpassas till organisationen på ett 
sådant sätt att det överensstämmer med existerande regler och lagar i organisationen.   
 
I en organisk byrå är revisorn mindre styrd  än i den mekaniska byrån. Revisorn fattar 
beslut om väsentlighetsbelopp på ett icke rutinmässigt sätt. Tillvägagångssättet är ofta 
styrt av revisorns personliga erfarenhet på området. Den organiska byrån kopplar vi 
samman med den normativa pelaren. Vi motiverar denna koppling med att revisorer på en 
organisk byrå styrs av normer, det vill säga vad som förväntas av dem, snarare än regler. 
Normerna talar om för en revisor vad denne ska göra och hur. Förväntningar finns i hela 
organisationen att en individ ska uppträda på ett visst sätt, vilket denne känner av och 
uppträder därefter.  
 
Revisorns personliga särdrag påverkar dennes beteende. Detta kopplar vi till den 
kognitiva pelaren som handlar om att individer har accepterat en allmän social handling. 
De tar saker ”för givna”. Deras beteende blir styrt av detta och vi anser att revisorns 
erfarenhet har en stark koppling till detta. Utifrån den grad av erfarenhet de har påverkas 
också beräkningen av väsentlighetsbeloppet. Då erfarenheten är högre blir revisorns 
säkerhet i bedömningen större. En erfaren revisor använder därför ofta högre 
väsentlighetsbelopp än en oerfaren eller mindre erfaren revisor. Det som är självklart för 
en erfaren revisor ter sig inte lika självklart för en mindre erfaren revisor. 
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den empiriska undersökningen vi gjort i form 
av personliga intervjuer med fyra olika revisorer. Dessa revisorer arbetar på de fyra 
största revisionsbyråerna i Sverige. Vi presenterar intervjuerna var för sig. Fingerade 
namn används för såväl revisorer som revisionsbyråer. 
 

4.1 Revisor Ahl på revisionsbyrå A 
 
Ahl arbetar som auktoriserad revisor på revisionsbyrå A. Han har en universitetsexamen i 
ekonomi. Hans bana som revisor började som nyutexaminerad ekonom 1986. Ahl har 
jobbat på den nuvarande revisionsbyrån de senaste sex åren. På det lokala kontoret 
arbetar mellan 15-25 anställda, däribland ett antal påskrivande revisorer. 
 
Ahl har under hela sin yrkesverksamma tid som ekonom arbetat som revisor. Han berättar 
att han jobbar med att beräkna väsentlighetsbelopp vid varje revision. Hans erfarenhet av 
väsentlighetsbeloppsbedömningar ökar i takt med det arbete han utför. Han poängterar att 
väsentlighetsbeloppsbedömningar har kommit att belysas mer under senare år. Tidigare 
använde inte revisorer väsentlighetsbelopp i lika stor utsträckning som idag.  
 
Ahl säger att det är svårt att säga vad som skulle kunna påverka väsentlighetsbelopps-
bedömningen förutom hans erfarenhet men säger att kännedomen och kunskapen om det 
företag och dess personal som revideras har stor betydelse. 
 
Revisorerna på denna byrå beräknar väsentlighetsbelopp på ett strukturerat och 
rutinmässigt sätt. De utgår från givna regler om hur beloppet ska beräknas. De kan sedan 
justera beloppet uppåt eller nedåt utifrån de kunskaper de har om företaget. De har en 
mall för alla revisionsbyråer tillhörande A i hela Sverige för hur väsentlighets-
beräkningen ska utföras. En metodik ligger alltså till grund för revisorns arbete. Beloppet 
får inte vara för lågt, det kan innebära att revisionen inte går att genomföra i praktiken. 
 
Ahl anser att kännedom om vem som gör vad i företaget och kunskap om företagets 
tidigare års prestationer är viktiga kvalitativa aspekter som påverkar bedömningen. 
Vidare säger han att kännedomen om de anställdas grad av kunskap och pålitlighet är av 
vikt vid en granskning av ett företag. 
 
De kvantitativa data som byrån använder sig av vid väsentlighetsbeloppsberäkningar är 
procentsatser av resultat efter finansiella poster och justerat eget kapital. 
 
Byrån har utarbetat ett program för beräkningen av väsentlighetsbeloppet som gäller 
nationellt för hela företaget i Sverige. Alla revisorer i företaget använder sig av detta 
program. 
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Angående styrningen i det egna företaget säger Ahl att det finns riktlinjer som måste 
följas men att revisorerna ändå har utrymme att utifrån egen kunskap och erfarenhet göra 
egna bedömningar i sitt arbete. 
 
Ahl anser att en annan revisor på samma byrå med lägre erfarenhetsgrad skulle kunna 
komma fram till ett annat belopp än dennes. Han säger att det sannolikt uppstår skillnader 
mellan revisorer om kunskapen om det aktuella företaget är olika, främst för att denne 
skulle kunna missa väsentliga poster som denne inte kan ha vetskap om. Ahl säger att en 
oerfaren revisor inte alltid sätter lägre väsentlighetsbelopp i jämförelse med en erfaren 
revisor men misstänker att en oerfaren revisor kanske är försiktigare i sin bedömning. 
 
Ahl beräknade vårt väsentlighetsbelopp till ca 300 000 kr utifrån den kvantitativa 
formeln. Med hänsyn taget till kvalitativa aspekter valde han dock att höja beloppet till 
600 000 kronor.  
 

4.2 Revisor Björk på revisionsbyrå B 
 
Björk arbetar som auktoriserad revisor på revisionsbyrå B och har i grunden en 
akademisk ekonomutbildning. Fortlöpande hålls internutbildningar för revisorerna på B. 
Han har arbetat i branschen sedan 1974, alltså i 29 år. På den lokala byrån finns mellan 
25-30 anställda. I den siffran ingår auktoriserade revisorer, godkända revisorer, 
skatterevisorer och redovisningskonsulter. 
 
Björk beskriver sin erfarenhetsgrad som stor med tanke på att han arbetat länge som 
revisor med många varierande uppdrag och olika arbetsgivare. Han säger att erfarenheten 
av väsentlighetsbeloppsberäkningar är stor med tanke på att det är något som han utför 
vid varje revision.  

 
Något som påverkar bedömningen förutom erfarenhet är den kunskap om företaget som 
revisorn har. Björk trycker också på vikten av att se till god revisionssed. Han säger 
vidare att redovisningens utveckling spelar in och vilken bransch som företaget tillhör. 
Beroende på vilket företag som revideras måste revisorn anpassa bedömningarna till 
rådande förhållanden i den branschen. 

 
Den nationella byrån har valt att inte förse sina byråer med några schabloner för 
väsentlighetsbeloppsberäkningen. Den lokala byrån har dock utarbetat en mall för 
väsentlighetsbeloppsberäkningar som revisorerna kan utgå från. Detta är dock bara ett 
hjälpmedel, inte något som de nödvändigtvis behöver använda. Björk ser denna mall som 
en bra utgångspunkt till beräkningen. Utifrån denna mall justeras beloppet i de flesta fall 
uppåt eller nedåt beroende på den kunskap revisorn har om företaget. Det är alltså i 
slutändan väldigt mycket upp till revisorerna själva och deras erfarenhet att bedöma 
beloppet och det centrala i bedömningen borde vara att fastställa beloppet på en nivå som 
är rimlig att visa upp för utomstående läsare av årsredovisningen. Det är den påskrivande 
revisorn som är ansvarig, de kan inte sätta tillit till en modell.  
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De kvalitativa data som Björk tar hänsyn till vid beräkningen är den kunskap han har om 
företaget. Detta kan vara händelser som skett i företaget, till exempel att de anställt en ny 
ekonomichef eller förlorat en stor kund. En annan kvalitativ aspekt som revisorn ser till 
är den personal som finns i företaget och vad han vet om dessa och dess kompetens. En 
viktig aspekt är om revisorn har kännedom om den bransch som företaget befinner sig i 
eller inte. 
 
De kvantitativa data som den lokala revisionsbyrån B tar hänsyn till vid beräkningen är 
10% av justerat eget kapital. 
 
Det nationella företaget sätter inte några riktlinjer för beräkningen, de riktlinjer som finns 
är de som det lokala kontoret själva utarbetat. 
 
Styrningen på kontoret sköts av olika chefer som har olika ansvarsområden. Cheferna ska 
se till att verksamheten flyter. Alla processer som ska behandlas vid reviderande av ett 
företag finns beskrivna i ett byråinternt dokument. Byrån har en databas med 
revisionsprocessen där de olika stegen finns strukturerade. Själva bedömningarna i de 
olika stegen är mycket upp till revisorerna själva. 
 
Björk säger att det inte skulle bli någon större skillnad om en mindre erfaren revisor 
skulle utföra samma beräkning som han. Han säger att de som är mindre erfarna ofta 
konsulterar en mer erfaren revisor som honom själv till exempel. Innan den påskrivande 
revisorn skriver på har det också kontrollerats av någon annan. Han tror dock att 
väsentlighetsbelopp skulle bli lägre om en oerfaren revisor själv skulle sätta det eftersom 
de är mer försiktiga. Oerfarna revisorer har en tendens att vilja granska för mycket, att 
vara för noggranna. Han säger också att de följer mallen mer slaviskt. Han poängterar att 
den största risken för att fel uppstår är när en revisor är ny på ett uppdrag. 
 
Björk beräknar väsentlighetsbeloppet i vårt exempel till 523 000 kronor enligt den 
byråinterna mallen som används på det lokala kontoret. 
 

4.3 Revisor Ceder på revisionsbyrå C 
 
Ceder arbetar som auktoriserad revisor på revisionsbyrå C. På det lokala kontoret i Luleå 
finns 15-20 anställda. I den siffran ingår påskrivande revisorer, redovisningskonsulter och 
en sekreterare. Ceder har arbetat i branschen sedan 1989 och har en universitetsexamen i 
ekonomi. Ceder har arbetat på denna byrå sedan dess.  
 
Ceder anser sig ha en god erfarenhet av revision och väsentlighetsbeloppsberäkningar. 
Han har arbetat med varierande uppdrag på företag i olika branscher. Han berättar att 
byrån har ändrat sin beräkningsgrund för beräkningen, den nuvarande modellen har just 
tagits i bruk. Ceder berättar vidare att väsentlighetsbelopp beräknas vid varje revision. 
 
Ceder anser att varken erfarenhet eller någon annan faktor påverkar bedömningen av 
beloppet då de arbetar efter en modell. 
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Byrå C har en modell för beräkningen som alla revisorer måste använda sig av. 
Revisorerna justerar aldrig siffran som kommer fram genom beräkningen. Istället får 
revisorn motivera i revisionsberättelsen om denne vill granska belopp som understiger 
väsentlighetsbeloppet eller omvänt, motivera varför denne inte tycker att bolaget behöver 
justera belopp som överstiger väsentlighetsbeloppet. Han poängterar att det är revisorn 
som fattar besluten om vad som ska granskas och justeras och att väsentlighetsbeloppet är 
ett riktmärke för vad som är väsentligt i det aktuella bolaget. Han säger att 
väsentlighetsbeloppet som beräknas till mellan 5-10 % av res före skatt. Vid 
planeringsskedet då beloppet fastställs används ofta siffran 5 %. 
 
Ceder säger att det finns kvalitativa aspekter av betydelse såsom kännedom om företaget 
och viljan att göra rätt som finns i företaget. Vidare säger han att dessa aspekter inte 
påverkar beloppets storlek. Istället tas dessa faktorer i beaktande när revisorn ska bedöma 
om det finns skäl att anmärka felaktigheter som ligger inom eller över väsentlighets-
beloppet.  
 
C beräknar väsentlighetsbeloppet efter 5-10 % av resultat före skatt 
 
Ceder berättar att byrån reglerar hur beräkningen ska utföras. Modellen som används har 
utarbetats centralt och används av alla revisorer på C i hela Sverige. 
 
Ceder berättar att byrån har en revisionsfilosofi som genomsyrar revisorer på C i hela 
världen. Det finns alltså en färdigställd systematisk arbetsgång som visar hur revisorerna 
ska attackera det företag som ska revideras. Denna yttrar sig i att revisorerna använder sig 
av manualer och speciella dokument som de arbetar efter. Revisorer på C förbinder sig att 
arbeta efter denna arbetsgång. Revisorerna granskas vart tredje år av andra revisorer inom 
samma företag som ska se till att de följer denna röda tråd. 
 
Ceder säger att beloppet inte kommer att skilja sig åt mellan de olika revisorerna eftersom 
de använder en mall till beräkningen. Däremot säger Ceder att det kan finnas skillnader i 
hanteringen, han anser att en erfaren revisor har lättare att göra avsteg med en motivering 
från väsentlighetsbeloppet medan en oerfaren revisor hellre håller sig till beloppet. En 
oerfaren revisor kompenserar sina bristande kunskaper med att rådfråga mer rutinerade 
kollegor. 
 
Ceder beräknar väsentlighetsbeloppet till 145 000 (5% av res före skatt) enligt den 
företagsspecifika modellen. 
 

4.4 Revisor Druva på revisionsbyrå D 
 
Druva på revisionsbyrå D är godkänd revisor med handelsgymnasium och fristående 
kurser på högskola samt internutbildning i bagaget.  Han har arbetat som revisor över 30 
år och arbetat på detta kontor i 12 år. På det lokala kontoret i Luleå finns 15-20 anställda. 
I den siffran ingår påskrivande revisorer, revisorsassistenter, redovisningskonsulter och 
en skattekonsult.  
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Druva beskriver sin erfarenhet som revisor som stor. Han har främst arbetat med mindre 
och familjeägda företag. Han har också stor erfarenhet av obestånds- och konkurs-
utredningar. 
 
Sin erfarenhet av väsentlighetsbeloppsberäkningar beskriver han som stor eftersom det är 
något som görs vid varje revision. Druva säger att revisorerna kan ställa upp hur många 
teoretiska modeller som helst men att det i slutändan är revisorns personliga bedömning 
som fastställer väsentlighetsbeloppet. I denna process är erfarenhet en viktig faktor. 
 
Druva kommer inte på några andra faktorer än erfarenhet som påverkar 
väsentlighetsbeloppet. Han nämner kännedom om företaget och dess anställda men 
menar att kunskapen om dessa snarare påverkar revisionsansatsen än väsentlighets-
beloppet. 
 
Druva berättar att han fritt kan välja mellan att använda sig av kriterier som ställts upp av 
byrån eller av kriterier som han själv väljer att motivera. Han berättar att han nästan 
aldrig använder sig av ett belopp som räknats fram genom en modell, han utför ofta flera 
olika beräkningar och väger dessa mot varandra som vägledning. Han menar att 
modellerna är hjälpmedel som han använder för att känna sig för. 
 
Druva tycker att de kvalitativa aspekterna såsom kännedom om företaget och dess 
historiska utveckling påverkar revisionsansatsen och inte beräkningen av väsentlighets-
beloppet. Druva säger att väsentlighetsbeloppet sätts med hänsyn taget till hur stort fel 
som utomstående läsare av årsredovisningen kan tolerera. Druva tycker att väsentlighets-
beloppet först och främst är ett kvantitativt belopp. 
 
Han säger vidare att byrån har vissa standardkriterier som förslag på mått. Ett mått utgår 
från omsättningen där de har en glidande skala. Denna skala börjar på 3 % och minskar 
beroende på hur stor omsättningen är i företaget. Andra mått är 10 % av resultat efter 
skatt, 2 % av eget kapital och 2 % av omsättningstillgångarna. Dessa mått finns i bolagets 
revisionsmanual och är byråinterna. 
 
Druva säger att byrån inte sätter några riktlinjer för beräkningen. Det finns en manual 
med ett kapitel som beskriver väsentlighetsbeloppsberäkningar som innehåller förslag på 
olika sätt att beräkna beloppet. Dessa är dock bara förslag och inte något som revisorn 
måste följa.  
 
Det finns en revisor som är ansvarig för varje revision. Påskrivande revisor är 
huvudandvarig för varje uppdrag. Det finns en allmän policy för företaget. Revisorerna 
kan handla på olika sätt och antingen styra hårt eller inte. Samtal om vissa frågor som till 
exempel väsentlighetsbeloppet sker internt på byrån om att det inte ska överarbetas. 
 
Druva anser att väsentlighetsbeloppet skulle bli lägre om en mindre erfaren revisor skulle 
utföra väsentlighetsberäkningen. Han grundar detta på erfarenhet och diskussioner som 
förts på byrån. Han säger att en ny revisor som är lägre ner i hierarkin inte vill ta så stora 
risker.  
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Druva beräknar fram väsentlighetsbeloppet till 600 000 kronor. 2 % av 
omsättningstillgångarna ger 800 000 och skulle vara det belopp som Druva skulle ha valt 
om han varit tvungen att ta något av de fyra standardmåtten. Han tycker dock att detta är 
väl högt och drar ner den till 600 000. Detta har han satt i relation till olika poster i 
årsredovisningen. 
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel analyserar vi det material vi erhållit från den empiriska undersökningen. 
Analysen struktureras med hjälp av den analysmodell vi ställt upp i teorikapitlet. 
Revisionsbyråerna och dess revisorer analyseras först var för sig och sedan mot 
varandra. 
 

5.1 Revisionsbyrå A 
 

5.1.1 Organisationen  
 
I denna byrå beräknas väsentlighetsbeloppet på ett ganska strukturerat och rutinmässigt 
sätt. Revisorerna har givna regler om hur de ska gå tillväga vid beräkningen. Revisorerna 
följer en mall som är allmängiltig för alla revisorer på denna byrå i hela landet. 
Revisorerna på denna byrå utgår från kvantitativa data. Till denna beräkning vägs 
kvalitativa data in i beräkningen. Med andra ord, det finns riktlinjer som måste följas men 
revisorn har ändå utrymme att utifrån egen kunskap och erfarenhet göra egna 
bedömningar i sitt arbete. Beroende av kunskapen om dessa kvalitativa faktorer justeras 
ofta väsentlighetsbeloppet uppåt eller nedåt av revisorn. 
 
Enligt Carpenter (1994) tenderar revisorn på en mekanisk byrå att använda sig av 
modeller som de fyller med information. Revisionsbyrå A verkar vara mekaniska i den 
meningen att de beräknar väsentlighetsbeloppet utifrån en modell som de måste följa. 
Byrån reglerar dock inte revisorns frihet att justera beloppet utifrån revisorns kunskap 
och erfarenhet om det aktuella företaget vilket enligt Carpenter (1994) talar för ett 
organiskt förfarande. Vi anser utifrån detta att revisionsbyrå A har en struktur som ligger 
någonstans mittemellan den organiska och mekaniska strukturen. Byrån verkar vara 
mekanisk i grunden då de har regler som säger hur de ska beräkna beloppet. Samtidigt 
kan revisorn själv justera beloppet utifrån sin egen kunskap och erfarenhet vilket 
indikerar ett organiskt förfarande. Antagandet att byrå A ligger mittemellan den 
mekaniska och organiska strukturen stärks av det faktum att styrningen på byrån yttrar 
sig genom både regler och normer. Enligt Scott (1995) reglerar institutioner beteendet 
hos individer. I detta fall uttrycks reglerandet genom de fastställda rutinerna för den 
kvantitativa beräkningen av väsentlighetsbeloppet. Normer kännetecknas av att de 
preciserar förpliktelser och önskat beteende utan att vara tvingande (Scott, 1995). I denna 
byrå styr normerna revisorn genom att bemyndiga denne att kunna justera 
väsentlighetsbeloppet utan att reglera förfarandet. 
 

5.1.2 Individen 
 
Ahl är auktoriserad revisor och har arbetat som sådan sedan 1986, alltså i 17 år. I och 
med detta har han en stor erfarenhet av revisionsarbete och även av väsentlighets-
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beloppsberäkningar eftersom det utförs vid varje revision. Ahl säger att han själv kan 
påverka väsentlighetsbeloppet genom att själv gå in och justera det efter den givna mallen 
utifrån på hans erfarenhet och kunskaper om företaget. Enligt Scott (1995) har en stor del 
av en individs beteende med dennes interna föreställning om miljön att göra. Detta 
stödjer att revisor Ahl agerar efter de normer som finns inom företaget. Ahl säger att 
erfarenhet spelar roll vid beräkning av väsentlighetsbeloppet. Han menar främst att det är 
erfarenheten och kunskapen om företaget som påverkar bedömningen och att oerfarna 
revisorer lättare kan missa väsentliga poster vid en granskning av ett företag. Vidare 
menar han att en oerfaren revisor kan vara försiktigare i sin bedömning. Dessa åsikter 
överensstämmer med Estes & Reames (1988) artikel. De hävdar att revisorns säkerhet i 
bedömningarna ökar i takt med dennes grad av erfarenhet. Även Messier (1983) påpekar 
att mindre erfarna revisorer gärna bedömer väsentlighetsbeloppet lägre än erfarna 
revisorer vilket styrker Ahls påstående om att oerfarna revisorer är försiktigare.  
 

5.1.3 Väsentlighetsbeloppet 
 
Ahl beräknade först beloppet till 300 000 kronor utifrån den mall de använder sig av på 
revisionsbyrå A. Vid beaktande av de kvalitativa aspekterna kring det fiktiva företaget 
såsom historiska räkenskaper, kännedom om de anställda och dess lojalitet valde han att 
höja väsentlighetsbeloppet till 600 000 kronor. Således har väsentlighetsbelopps-
beräkningen  på byrå A påverkats av både byråns struktur och revisorn själv. Byrån 
bestämde att revisorn skulle utgå från ett visst belopp och revisorn justerade sedan 
beloppet utifrån sin egen erfarenhet och kunskap om företaget. Förfarandet på byrå A 
stämmer väl överens med det som  Holder et al (2003) säger, nämligen att revisorn i 
praktiken ofta utgår både från kvantitativa och kvalitativa data vid beräkningen.  
 

5.2 Revisionsbyrå B 
 

5.2.1 Organisationen 
 
Denna byrå ger inte sina anställda några riktlinjer för hur väsentlighetsbeloppet ska 
räknas fram. Det är mycket upp till revisorerna själva, men däremot har det lokala 
kontoret arbetat fram en modell som revisorerna kan använda sig av. Detta är dock inte 
något tvång utan upp till varje revisor om denne vill använda sig av modellen eller inte. 
Revisorn har stor möjlighet att påverka beloppet beroende på dennes kunskap om 
företaget och den bransch de befinner sig i. Byrån har en databas som beskriver 
revisionsprocessen där de olika stegen finns strukturerade. Alla steg i denna process ska 
utföras men själva bedömningarna i de olika stegen är mycket upp till revisorerna själva. 
 
Utifrån detta klassificerar vi byrå B som organisk eftersom det inte finns några riktlinjer 
som är tvingande för revisorerna. Carpenter (1994) stödjer detta genom att säga att 
organiska byråer bemyndigar den enskilda revisorn att fatta beslut om 
väsentlighetsbelopp på ett icke rutinmässigt sätt. Bedömningsexpertis kodas in i 



ANALYS 

25 

individen som äger självstyrande och rätten att fatta egna beslut. På en mekanisk byrå 
däremot används personliga bedömningar i väldigt liten utsträckning vilket styrker vårt 
antagande att detta är en organisk byrå.  
 
De anställda på det lokala kontoret har utarbetat en modell för beräkningen som inte är 
tvingande men kan uttryckas som en norm med tanke på att det kan förväntas av andra 
inom kontoret att denna ska användas. Normer internationaliseras av medlemmarna i en 
organisation och beteendet formas av vad som är lämpligt, av plikt till de andra och 
genom gemensamma värderingar (Scott, 1998). Detta stödjer vår tanke att en organisk 
organisation styrs av normer. 
 

5.2.2 Individen 
 
Björk är auktoriserad revisor och har arbetat 29 år i branschen och har således en stor 
erfarenhet av både revision och väsentlighetsbedömning. Björk säger att hans egen 
erfarenhet och kunskap om såväl företag som bransch har stor betydelse vid beräkningen. 
Han anser att en oerfaren revisor skulle bedöma väsentlighetsbeloppet ungefär likadant 
som honom själv eftersom de oftast rådfrågar en erfaren revisor. Men om de inte gjorde 
det säger han att beloppet skulle bli lägre eftersom oerfarna revisorer är försiktigare och 
har en tendens att vilja granska för mycket. Björk säger även att de skulle följa modellen 
mer slaviskt än en erfaren revisor.  
 
Estes & Reames (1988) säger att revisorns erfarenhetsgrad påverkar bedömningen av 
väsentlighetsbeloppet vilket styrker Björks påstående om att en oerfaren revisor inte 
skulle beräkna samma belopp som en erfaren revisor. Antagandet om att en oerfaren 
revisor skulle visa större osäkerhet vid en beräkning styrks också då de säger att 
säkerheten vid bedömningar ökar i takt med antalet beräkningar. Carpenter & Dirsmith 
(1992) pekar på att erfarna revisorer fokuserar mer på generella principer eller substans i 
beslutsfattandet medan oerfarna revisorer fokuserar mer på ytliga kännetecken eller 
tydliga objekt. Vår empiri styrker detta påstående då Björk säger att oerfarna revisorer 
följer modeller mer slaviskt. En individs beteende påverkas av den miljö den befinner sig 
i och gemensamma meningar skapas och bibehålls och överförs  i samband med en 
händelse som de förklarar (Scott, 1995). Den mall de arbetat fram tillsammans skapar ett 
sådant beteende. 
 

5.2.3 Väsentlighetsbeloppet 
 
Väsentlighetsbeloppet kan beräknas utifrån den mall som det lokala kontoret utarbetat där 
de utgår från 10 % av justerat eget kapital eller genom någon annan metod som revisorn 
har valt. Detta är upp till revisorn som sedan kan justera beloppet upp eller ned beroende 
på kvalitativa termer såsom händelser i företaget, de anställda i företaget och dess 
kompetens. Björk kom fram till att väsentlighetsbeloppet i vårt exempel blev 523 000 
kronor utifrån den byråinterna modellen. Han säger att detta är ett mått att utgå ifrån och 
att han sedan justerar beloppet själv. Detta styrker Holder et al (2003) när de säger att 
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revisorn i praktiken ofta utgår från både kvantitativa och kvalitativa data vid beräkningen 
och att kvantitativa data ofta utgör grunden för beräkningen. 
 
Kell & Boynton (1992) säger att revisorn ska ta hänsyn till både de omständigheter som 
gäller för det specifika företaget och till det ekonomiska informationsbehov som 
företagets intressenter har. Detta är något som Björk poängterar när han säger att 
utgångspunkten vid beräkningen måste vara att ta hänsyn till att utomstående intressenter 
inte mister förtroendet för företaget.  
 

5.3 Revisionsbyrå C 
 

5.3.1 Organisationen 
 
På denna byrå beräknas väsentlighetsbeloppet efter en given modell. Denna modell är 
utarbetad av revisionsbyrå C och ska följas av alla revisorer som arbetar på denna byrå i 
landet. Det belopp som bestäms genom den kvantitativa beräkningen justeras aldrig av 
revisorerna. Revisorerna tar alltså inte hänsyn till några kvalitativa faktorer vid 
beräkningen av väsentlighetsbeloppet. Däremot kan de kvalitativa faktorerna såsom 
kännedom om företaget och kunskap om företagets vilja att göra rätt tas i beaktande i 
andra fall. Exempelvis kan dessa kunskaper ligga till grund för revisorn om denne vill 
motivera att inte anmärka på belopp som överstiger gränsen för väsentlighetsbeloppet. På 
revisionsbyrå C arbetar revisorerna efter en revisionsfilosofi som yttrar sig genom en 
systematisk arbetsgång, som genom manualer och speciella dokument visar revisorerna 
hur de ska gå tillväga i de olika stegen i revisionsprocessen. 
 
Vi anser att revisionsbyrå C har en struktur som är mekanisk. Revisorerna arbetar 
strukturerat vid beräkningen av väsentlighetsbeloppet och individuella bedömningar 
används inte för att fastställa beloppet. Detta stöds av Carpenter (1994) som säger att 
revisorer på mekaniska byråer använder sig av modeller som de fyller med information 
och att individuella bedömningar används i väldigt liten utsträckning. Enligt Scott (1995) 
används regler för att reglera beteendet hos individer i en organisation. I en organisation 
som har fokus på den reglerande pelaren är den huvudsakliga mekanismen som uppmanar 
till önskvärt beteende tvång. Revisionsbyrå C stämmer väl in i denna definition då 
revisorernas arbete verkar vara styrt av regler i stor utsträckning. Häckner (1998) säger 
också att kulturen i ett företag med fokus på den reglerande pelaren tar sig uttryck genom 
regler och lagar. 
 

5.3.2 Individen 
 
Revisor Ceder arbetar som auktoriserad revisor på revisionsbyrå C. Ceder har en 
universitetsexamen i ekonomi och har arbetat i branschen sedan 1989. Han anser att han 
har god erfarenhet av revision och väsentlighetsbeloppsberäkningar. Ceder säger att han 
har arbetat med många varierande uppdrag i form av många företag i olika branscher. 
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Ceder tycker inte att erfarenhet eller någon annan faktor påverkar bedömningen av 
väsentlighetsbeloppet då de arbetar efter en given modell. Alltså kommer revisorer på 
denna byrå att komma fram till samma belopp oberoende av deras grad av erfarenhet och 
kunskap om företaget. Messier (1983) säger att erfarenhetens fördelar är speciellt tydlig i 
ostrukturerade och mindre förekommande situationer. Detta överensstämmer med denna 
byrå i den meningen att de arbetar strukturerat med samma väsentlighetsbelopps-
uträkningar vid varje revision och därmed blir erfarenhetens betydelse liten vid beräkning 
av beloppet. 
 

5.3.3 Väsentlighetsbeloppet 
 
Revisor Ceder beräknade väsentlighetsbeloppet till 145 000 kronor genom att ta 5 % av 
resultat före skatt. Beräkningen av väsentlighetsbeloppet i denna byrå har utförts på det 
sätt som beskrivs av Carpenter (1994) vad gäller mekaniska byråer. Enligt Holder et al 
(2003) utgår revisorn ofta från både kvalitativa och kvantitativa data vid beräkning av 
väsentlighetsbeloppet. Detta stämmer dock inte överens med förfarandet i denna byrå, 
som är mekanisk, där beräkningen grundar sig helt på kvantitativa data. 
 

5.4 Revisionsbyrå D 
 

5.4.1 Organisationen 
 
På denna byrå beräknas väsentlighetsbeloppet på ett ostrukturerat sätt. På byrån finns en 
manual med ett kapitel som beskriver väsentlighetsbeloppsberäkningar, i detta kapitel 
finns det förslag på olika metoder att beräkna beloppet. Revisorerna kan fritt välja om de 
vill använda sig av dessa belopp eller om de vill motivera beräkningen på något annat 
sätt. Revisorerna använder sig inte av kvalitativa data vid beräkning av väsentlighets-
beloppet däremot påverkar kunskapen om de kvalitativa faktorerna revisionsansatsen. 
 
Vi bedömer att revisionsbyrå D har en organisk struktur. Förfarandet vid beräkningen 
överensstämmer med Carpenters (1994) beskrivning vilken säger att organiska byråer 
bemyndigar revisorerna att fatta beslut om väsentlighetsbelopp på ett icke rutinmässigt 
sätt.  Enligt Scott (1995) kännetecknas normer av att de preciserar förpliktelser utan att 
vara tvingande. Detta stämmer in på denna byrå. Revisorerna styrs av normer istället för 
regler. Byrån förser revisorn med förslag på beräkningsmodeller. Dessa kan ses som 
normer vilka är preciserade men inte tvingande. 
 

5.4.2 Individen 
 
Revisor Druva är godkänd revisor och har arbetat i branschen i 30 år. Han har stor 
erfarenhet av såväl revision som väsentlighetsbedömning, främst med små- och 
familjeägda företag. Han säger att erfarenhet är en viktig del vid väsentlighets-
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beloppsberäkning då det i slutändan är dennes bedömning som sätter väsentlighets-
beloppet. Druva anser att väsentlighetsbeloppet skulle bli lägre om en mindre erfaren 
revisor skulle utföra väsentlighetsberäkningen. Han grundar detta på erfarenhet och 
diskussioner som förts på byrån. Han tror inte att en ny revisor som är lägre ner i 
hierarkin är lika benägen att ta risker i samma utsträckning som en erfaren revisor.  
 
Detta styrks av Estes & Reames (1988) och Messier (1983) när de säger att det uppstår 
skillnader i väsentlighetsbedömningar  beroende på framförallt  ålder och erfarenhet i 
extern revision och skillnader mellan revisorer med olik grad av erfarenhet. Individen i 
denna situation handlar således enligt Scott (1995, 1998) på ett kognitivt sätt. 
 

5.4.3 Väsentlighetsbeloppet  
 
I företaget finns en manual med ett kapitel som beskriver väsentlighetsbelopps-
beräkningar som innehåller förslag på olika sätt att beräkna beloppet. Dessa är dock bara 
förslag och inte något som revisorn måste följa. Oftast använder Druva inte någon av 
dessa modeller utan att han väger ofta dessa mot varandra och bestämmer sedan beloppet 
själv. I vårt exempel beräknade han beloppet till 600 000 kronor. Enligt en av modellerna 
blev beloppet 800 000 kronor, men Druva tyckte att detta belopp var för högt. Efter vad 
han kan utläsa av posterna i årsredovisningen tycker han att 600 000 är ett rimligt belopp.  
 
Holder et al (2003) säger att revisorn i praktiken ofta utgår från både kvantitativa och 
kvalitativa data vid beräkningen. Detta går emot det som Druva säger då han inte 
använder några kvalitativa data vid beräkningen eller bedömningen utan att dessa tas 
hänsyn till först vid revisionsansatsen. Vidare säger Holder et al (2003) att kvalitativa 
aspekter som en revisor tar hänsyn till vid beräkningen är kännedom om det aktuella 
företaget som till exempel dess branschtillhörighet och historiska räkenskaper.  De menar 
att revisorer justerar beloppet efter dessa men Druva menar att han kan justera ett belopp 
efter kvantitativa data som han finner i årsredovisningen. Druva anser att 
väsentlighetsbeloppet först och främst är ett kvantitativt belopp. 
 

5.5 Skillnader och likheter mellan byråerna 
För att få en överblick av analysen av de olika respondenterna har vi sammanställt detta i 
en överskådlig tabell. 
 
 Byrå A Byrå B Byrå C  Byrå D 
 
Organisation 

Mekanisk/ 
Organisk 

 
Organisk 

 
Mekanisk 

 
Organisk 

 
Individ 

 
Påverkan 

 
Stor påverkan 

 
Liten påverkan 

 
Stor påverkan 

Väsentlighets- 
belopp 

300 000/  
600 000 

 
523 000 

 
145 000 

 
600 000 

 
Tabell 1 Sammanställning av enskilda byråer 
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5.5.1 Organisationen 
 
Vi har i ovanstående analys klassificerat revisionsbyråerna som mekaniska eller 
organiska. Revisionsbyrå A och C beräknar båda väsentlighetsbeloppet efter en modell 
som företaget tagit fram. Med stöd av Carpenter (1994) som säger att mekaniska byråer 
använder sig av modeller och metoder med många bedömningsvariabler klassificerar vi 
dessa som mekaniska. Revisorerna på byrå A kan justera beloppet efter deras kunskap 
och erfarenhet om företaget, vilket också gör dem till en organisk byrå.  Carpenter (1994) 
styrker detta genom att säga att organiska byråer bemyndigar den enskilda revisorn att 
fatta beslut om väsentlighetsbelopp på ett icke rutinmässigt sätt. Således har vi 
klassificerat byrå A som både mekanisk och organisk (mellanliggande). 
 
Byrå B och D är i likhet med A organiska i den meningen att revisorn själv kan justera 
beloppet vid beräkningen. Både B och D är dock mer organiska än A eftersom ingen av 
dem har uppsatta riktlinjer som behöver följas. Carpenter (1994) instämmer med att 
bedömningsexpertis kodas in i individen som äger självstyrande och rätten att fatta egna 
beslut. D är den byrå vi anser organisk till högst grad eftersom revisorerna inte har någon 
fastställd mall att gå efter vid beräkningen. Byrå B däremot har en lokalt utarbetad mall 
som kan klassificeras som en norm som kan göra att förväntningar finns hos andra 
aktörer i samma situation och kan upplevas som ett externt tryck för den enskilde (Scott, 
1995). Med detta menar vi att andra revisorer inom samma byrå kan förvänta sig att 
kollegorna ska använda den mall som de utarbetat. Eftersom byrå D inte har någon typ av 
sådan mall bedömer vi att D är den mest organiska byrån.  
 

5.5.2 Individen 
 
Vidare bedömer vi att revisorerna har olika stor påverkan på beräkningen beroende på 
vilken revisionsbyrå de tillhör. Tydligt ser vi att revisorerna i de organiska byråerna B 
och D har den största påverkan vid beräkningen. Carpenter (1994) anser att kulturen bör 
manipuleras så att önskade resultat och beteenden uppnås. Enligt Scott (1995) är kulturen 
en del av en institution som formar medlemmarnas beteende. Med detta menar vi att 
revisorerna formas att använda det beräkningssätt som deras byrå indikerar på. Båda 
revisorerna i B och D anser att deras erfarenhet spelar in vid beräkningen och säger att 
mindre erfarna revisorer ofta skulle sätta ett lägre väsentlighetsbelopp än en erfaren 
revisor på grund av att de förmodligen skulle vara försiktigare. Det är en uppfattning som 
alla revisorer förutom Ceder har gemensamt eftersom C arbetar efter en modell och 
därför kommer att erhålla samma belopp oberoende av erfarenhetsgrad. Carpenter (1994) 
säger att bedömningsexpertisen blir inkodad i strukturen i sådana organisationer och inte i 
individen. Alltså kan det utifrån vår undersökning vara rimligt att anta att beroende på 
vilken organisation som revisorn är verksam inom så får dennes erfarenhet olika roller.  
 
Ahl och Björk anser att det kan vara viktigt att beakta kvalitativa aspekter som kännedom 
om företaget, branschen och företagets anställda samt historiska uppgifter om företaget 
vid beräkningen av väsentlighetsbeloppet. Druva däremot anser att de kvalitativa 
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aspekterna snarare bör beaktas i revisionsansatsen. Detta stämmer överens med det som 
Holder et al (2003) säger om att revisorn ofta utgår från både kvantitativa och kvalitativa 
data vid beräkningen. Kvantitativa data utgör grunden för beräkningen och kan därefter 
justeras uppåt eller nedåt på grund av kvalitativa aspekter. Det styrks också av Dunn 
(1996) som säger att väsentlighetsbedömningar ofta ligger i betraktarens öga, i detta fall 
revisorns. Ceders åsikt bryter lite grann mot de övrigas eftersom kvalitativa data inte 
spelar någon roll i dennes byrå då de beräknar beloppet efter en modell. 
 

5.5.3 Väsentlighetsbeloppet 
 
Väsentlighetsbeloppet varierade relativt mycket mellan våra respondenter. Vi kan se att 
revisionsbyrå C som är mekanisk har beräknat det lägsta beloppet och att revisionsbyrå  
D som är organisk räknat fram det högsta beloppet. Vi tycker att detta är ett väldigt 
intressant samband. Att vi kan påstå att det finns ett samband grundar vi på att även byrå 
A fick ett lågt belopp genom den kvantitativa beräkningen medan de erhöll ett högre 
belopp när de genomförde en mer organisk beräkning. Även byrå B erhöll ett högre 
belopp vid deras beräkning, vi är medvetna att även de använde en modell för att beräkna 
beloppet och ändå erhöll ett relativt högt belopp men detta förfaringssätt vid beräkningen 
har utarbetats av revisorerna själva och var det belopp som revisor Björk valde att 
använda till vårt exempel. Vi sammanfattar vårt antagande med att mekaniska byråer 
erhåller ett lägre väsentlighetsbelopp än organiska byråer. 
 
Messier (1983) säger att erfarenhetens roll blir mer tydlig i ostrukturerade situationer. 
Han säger också att erfarna revisorer beräknar väsentlighetsbeloppet högre än de som är 
oerfarna. Utifrån detta kan en tänkbar förklaring till att revisorerna på de organiska 
byråerna kom fram till högre väsentlighetsbelopp vara att de revisorer vi intervjuade var 
erfarna. De arbetar ostrukturerat och får utrymme att utifrån sin erfarenhet och kunskap 
bestämma väsentlighetsbeloppet, vilket därmed blir högre. Revisorerna på en mekanisk 
byrå hamnar således på lägre belopp oavsett hur erfarna de är. Deras erfarenhet är inte en 
faktor som spelar någon roll vid beräkningen av beloppet, de styrs istället av redan 
förutbestämda modeller. 
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6. SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit fram till i denna 
undersökning. Vår avsikt är att presentera slutsatserna som generella gentemot teorin, 
inte mot hela populationen av revisionsbyråer. Kapitlet avslutas med en revidering av 
vår analysmodell och vidare förslag till fortsatt forskning.  
 
I vår studie har det visat sig att revisionsbyråns struktur och revisorns grad av erfarenhet 
är två faktorer som påverkar beräkningen av väsentlighetsbeloppet. Vår studie tyder på 
att revisionsbyråns struktur är den faktor som väger tyngst vid väsentlighetsbelopps-
beräkning. Detta grundar vi på att strukturen är avgörande för revisorns inflytande i 
bedömningen. I en mekanisk byrå med tydliga regler för beräkningen av 
väsentlighetsbelopp är revisorns roll inte så påtaglig då byråns regler sätter gränserna för 
beloppet. Revisorns arbete i en sådan byrå regleras av de modeller och/eller mallar som 
revisionsbyrån utarbetat för väsentlighetsbeloppsberäkningen. Erfarenhetens roll blir 
påtaglig först när byrån bemyndigar revisorn att använda sig av denna, vilket oftast är 
fallet i en organisk byrå. Revisorn i en sådan organisation använder sig av erfarenhet och 
kunskap om det aktuella företaget vid bestämmande av väsentlighetsbeloppets storlek. Vi 
har även funnit att vissa organisationer fungerar som mekanisk/organiska, det vill säga 
med inslag av båda regler och bemyndigande för revisorn att själv påverka beloppet. I 
sådana organisationer utgår revisorn från modeller och/eller mallar och justerar sedan 
beloppet uppåt eller nedåt. 
 
Efter sammanställningen av den empiriska undersökningen har vi funnit indikationer på 
att väsentlighetsbeloppets storlek varierar beroende på revisionsbyråns struktur. 
Väsentlighetsbelopp som beräknas av revisorer på mekaniska byråer utifrån modeller och 
mallar tenderar att bli lägre än belopp som beräknas av revisorer på organiska byråer 
utifrån riktlinjer som revisorerna själva väljer. Att väsentlighetsbeloppet blir lägre i en 
mekanisk organisation där modeller och mallar bestämmer beloppet utan inflytande från 
revisorn, vars erfarenhet inte får någon betydelse, beror på att en mekanisk organisation 
är reglerad och därmed mer strikt. Väsentlighetsbeloppet blir därför lägre då byrån vill 
reducera risken för att fel ska förekomma. I en organisk organisation däremot har 
revisorns erfarenhet en stor betydelse, de kan välja att sätta beloppet utifrån den 
erfarenhet och kunskap om företaget som de besitter. Våra respondenter tillhörande en 
organisk organisation var till hög grad erfarna och sätter därför beloppet relativt högt.  
 
Vår teori att erfarna revisorer sätter högre väsentlighetsbelopp än oerfarna revisorer 
bekräftas av våra respondenter. Respondenterna tror att oerfarna revisorer sätter ett lägre 
väsentlighetsbelopp eftersom de kanske är mer rädda för att göra fel. Möjligtvis kan det 
vara så att oerfarna revisorer är ”petigare” i sin granskning. Det skulle ha varit en 
intressant aspekt att ta reda på vilket belopp som oerfarna revisorer hade kommit fram till 
efter samma förutsättningar.  
 
Utifrån detta tycker vi att sambanden i vår analysmodell bör justeras för att passa de 
resultat vi kommit fram till i vår undersökning (se figur 2). Den nya modellen visar att 
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strukturen på byrån är den avgörande faktorn för beräkningen av väsentlighetsbeloppet. I 
den nya modellen har förutsättningarna ändrats på så vis att byråns struktur har en större 
påverkan på beräkningen än vad individens erfarenhet/kunskap har. Beroende på 
strukturen i företaget får individen olika roller vid beräkningen. Den mekaniska 
organisationen styrs av regler och reglerar således beräkningen av beloppet med hjälp av 
modeller och mallar varvid revisorn handlar därefter. I en organisk organisation styrs 
beräkningen inte alls, revisorn har stor påverkan på beloppet. Ofta tar denne hjälp av den 
kunskap och erfarenhet som han/hon besitter. Kunskapen kan bestå av såväl kvalitativa 
som kvantitativa data. Revisorn i en organisk organisation styrs inte av regler, snarare av 
normer och egna kognitiva aspekter. Väsentlighetsbeloppet tenderar att skilja sig åt 
beroende på hur beräkningen skett och på vilka grunder. Att döma av vår undersökning 
har vi kommit fram till att den mekaniska byråns belopp blir lägre än den organiska 
byråns belopp vilket också bör illustreras i den reviderade modellen. 
 

 
 
Figur 2 Reviderad analysmodell 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Som förslag till fortsatt forskning tycker vi att det skulle vara intressant att studera vilka 
skillnader som eventuellt skulle uppstå i väsentlighetsbeloppet mellan erfarna och 
oerfarna revisorer om dessa gavs samma förutsättningar att utgå ifrån. Det skulle också 
vara spännande att jämföra förekomsten av mekaniska och organiska revisionsbyråer i en 
kvantitativ undersökning. Som ett annat förslag att forska kring kan tänkas vara att göra 
samma undersökning som vi gjort men med ett case där förutsättningarna skulle vara 
annorlunda, till exempel med ett företag som revisorn har dålig kännedom om. Vi skulle 
också kunna tänka oss vara det vore intressant att studera huruvida det eventuellt finns ett 
behov av en lagstiftning på området.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
1. Vilken utbildning har du? 
 
 - Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
 
2. Hur skulle du beskriva din erfarenhetsgrad som revisor ? 
 
- Vad har du för erfarenhet av väsentlighetsbeloppsberäkningar? 
 
- Finns det något annat hos dig personligen, förutom erfarenhet, som påverkar 
bedömningen? 
 
3. Hur arbetar ni för att beräkna väsentlighetsbeloppet? 
 
- Regler? 
 
- Normer? 
 
- Personlig bedömning? 
 
4. Vilka kvalitativa data tar du/ni hänsyn till vid beräkningen? 
 
5. Vilka kvantitativa data tar du/ni hänsyn till vid beräkningen? 
  
6. Sätter byrån några riktlinjer för beräkningen? 
 
7. Hur skulle du beskriva styrningen i din byrå? 
 
- Mekanisk eller organisk 
  
8. Om en annan person på din byrå med en olik erfarenhetsgrad skulle utföra 
beräkningen, tror du då att det skulle bli någon skillnad? 
 
9. Vad grundar du detta på? 
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Bilaga 2 
 
Information om det fiktiva företaget 
 
Utifrån de fiktiva räkenskaper som finns bifogade vill vi att ni räknar fram ett 
väsentlighetsbelopp för år fyra, övriga års räkenskaper är endast bifogade för att  kunna 
se och bedöma företagets utveckling. Med väsentlighetsbelopp avser vi ett belopp som 
symboliserar den summa fel som maximalt kan förekomma i räkenskaperna utan att en 
omdömesgill person skulle ändra sin uppfattning om företaget om felen vore kända. Vi är 
alltså inte intresserade av väsentlighetsbelopp för enskilda balansposter. Själva 
uträkningen av väsentlighetsbeloppet är bara en del av studien, uträkningen  syftar till att 
belysa de olika tekniker som förekommer vid beräkning av väsentlighetsbelopp. Vi är 
medvetna om att det finns andra aspekter än de rent matematiska som påverkar 
bedömningen av väsentlighetsbelopp. Vi avser att diskutera dessa, och andra faktorer 
som påverkar revisorns bedömning,  närmare under intervjun.  
 
Räkenskaperna som finns bifogade tillhör ett aktiebolag i Byggbranschen. Det aktuella 
företaget har varit kund hos er byrå i 15 år. Relationerna till kunden är god, era 
erfarenheter säger er att företaget är förvaltat på ett ordentligt sätt. 
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Bilaga 3  
 
Räkenskaper 
 
     
Bokslutsperiod År 4 År 3 År 2 År 1 
     
RESULTATRÄKNING     
     
Omsättning (tkr) 140659 115524 95428 94037
Löner och ersättningar 20216 17507 15786 14020
Res. F. avskrivningar 10197 7470 7344 8119
Avskrivningar 2453 2230 2291 2444
Res. E. avskrivningar 7744 5240 5053 5675
Finansiella intäkter 141 51 229 399
Finansiella kostnader 4983 5169 6031 6124
Res. E. finansnetto 2902 122 -749 -50
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära 
kostnader 0 0 0 0
Res. F. disp 2902 122 -749 -50
Bokslutsdisp. 575 -42 -344 -252
Skatter 798 163 0 45
ÅRETS RESULTAT 1529 1 -405 157
     
BALANSRÄKNING     
     
TILLGÅNGAR     
     
Likvida medel 3497 729 1748 2739
Kundfordringar 14154 19767 12756 14606
Varulager 16559 4587 1036 2322
Övr. oms. Tillgångar 6624 4224 5493 3065
Sum. Oms. tillgångar 40835 29306 21033 22732
Spärrkonto     
Mask o Inv 1843 2088 1858 2042
Sum. Anl. Tillg 76906 79071 81574 85954
     
SKULDER OCH EK     
     
Leverantörsskulder 9703 11659 7841 9081
Sum. Kortfr. Skulder 31752 22710 15082 15815
Sum. Långfr. Skulder 80168 81923 83711 88309
Obeskattade reserver 2105 1530 1572 1916
Aktiekapital 800 800 800 800
Övrigt bunden kapital 754 781 808 997
Obunden eget kapital 2163 635 633 849
Summa eget kapital 3717 2216 2241 2646
Summa skulder och EK 117741 108377 102607 108686
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Bokslutsperiod År 4 År 3 År 2 År 1 
     
NYCKELTAL     
     
Res före avskrivningar % av oms 7.25 6.47 7.7 8.63 
Nettoresultat i % av omsättningen 2.06 0.11 -0.78 -0.05 
Vinstmarginal 5.61 4.58 5.54 6.46 
Omsättning/anställd 1826.74 1500.31 1403.35 1541.59 
Soliditet 4.44 3.06 3.29 3.7 
Kassalikviditet 76.46 108.85 132.59 129.05 
Kassaflöde från rörelsen 4840 524 1517 827 
Avkastning på eget kapital 55.46 3.68 -22.21 -1.24 
Avkastning på totalt kapital 6.7 4.88 5.15 5.59 
Lönekostnad/anställd 262.55 227.36 232.15 229.84 
Res . F. disp o skatt/anställd 37.69 1.58 -11.01 -0.82 
Omsättningsförändring 21.76 21.06 1.48 24.34 
För. Sum. Tillg. 8.64 5.62 -5.59 3.04 
     
     
BOKSLUTSSAMMANFATTNING     
     
Antal anställda 77 77 68 61 
Omsättning (tkr) 140659 115524 95428 94037 
Omsättningsförändring 21.76 21.06 1.48 24.34 
Res. E. finansnetto (tkr) 2902 122 -749 -50 
Summa tillgångar (tkr) 117741 108377 102607 108686 
Soliditet 4.44 3.06 3.29 3.7 

 
 


