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Sammanfattning 

 
Vägen till en färdig revision är en process fylld av bedömningar och ställningstaganden av 
den ansvarige revisorn. Revisorn skall i sin planering av en revision bedöma vad som skall 
granskas och hur ingående granskningen behöver vara. Centrala begrepp vid denna 
bedömning är väsentlighet och risk. Dessa begrepp ligger till grund för planeringen och 
omfattningen av revisionen. Väsentlighet handlar om hur stora fel en rationell intressent kan 
acceptera i årsredovisningen, och risk handlar om huruvida sådana fel finns utan att de 
upptäcks vid revisionen. Syftet med uppsatsen är att titta närmare på hur 
väsentlighetsbedömningen går till i praktiken och i teorin, och framförallt att studera de delar 
av bedömningen som kan ha mer kvalitativa inslag, det vill säga där alla siffror inte beror på 
modeller eller byråspecifika regler, utan där revisorn snarare använder sitt professionella 
omdöme i bedömningen. 
 
Uppsatsen bygger på ett antal kvalitativa djupintervjuer där frågor gällande 
väsentlighetsbedömningen ställts om både teknikanvändning, praktiskt tillvägagångssätt, 
byråspecifika regler och bedömningsgrunder. Intervjuerna är gjorda på byråer av varierande 
storlek i stockholmsområdet där alla respondenterna jobbar huvudsakligen med ägarledda 
aktiebolag. I våra samtalande intervjuer har vi ställt frågor rörande tillvägagångssätt, 
teknikanvändning i samband med fastställande av väsentlighetsnivå. De har fått tillfälle att 
dela med sig av sin syn på revision samt hur revisionsarbetet förändrats den senaste tiden. Allt 
detta för att få fram en bild inslaget av professionellt omdöme i väsentlighetsbedömningen.  
 
I våra analyser har vi kommit fram till att det skiljer sig ganska mycket åt i det praktiska 
arbetet med väsentlighet mellan olika revisorer. Trots att vi inte gjort något större antal 
intervjuer har vi stött på allt från helt och hållet standardiserade bedömningar, till 
bedömningar där många kvalitativa faktorer noga övervägts. Det har framkommit olika 
åsikter om varför man arbetar på olika sätt. Det har även lite vid sidan om framkommit olika 
synpunkter på reglering och granskning från exempelvis revisorsnämnden. De stora kraven på 
dokumentation av gjorda val i arbetet har påpekats, framförallt efter att RS antagits som 
standard. Även där är synpunkterna på konsekvenserna av detta olika, det talas både om 
prispress och kvalitet, samtidigt som vissa anser att det inte har speciellt stor påverkan på 
deras arbete, utan de gör ungefär som innan nya Revisions Standards blev aktuella. Det för 
oss själva mest intressanta resultatet av uppsatsen är inblicken i att dator och 
teknikanvändningen är så pass utbredd i alla delar av revisionsarbetet.  
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1. INTRODUKTION 
 
 
Kapitlet syftar till att ge en övergripande förståelse för problemområdet, samt att ligga till 
grund för syfte och problemformulering, som presenteras i slutet av kapitlet. 
 
 

1.1 Inledning 
 
Ekonomisk information måste vara trovärdig, och en verksamhets rapporter blir betraktad 
med den tillit betraktaren har till verksamheten. När rapporterna genomgått en revision har en 
oberoende och kompetent revisor gått igenom och uttalat sig om dem, och de erhåller därmed 
större trovärdighet. För att detta skall fungera krävs att revisorn är oberoende och kompetent, 
samt att han eller hon skall ha tystnadsplikt vilket säkerställs genom krav på utbildning, 
praktik, auktorisation och genom lagreglering1. Revisorns uttalande ökar alltså 
årsredovisningens trovärdighet. Det kan däremot inte garantera företagets framtida livskraft 
eller om ledningens förmåga att leda företagets verksamhet2. En revisor kan inte kontrollera 
allt. Det innebär att revisorn inte kan garantera att det inte finns fel i räkenskaperna. Man 
nöjer sig med att fastställa huruvida det finns väsentliga fel, alltså ungefär: avvikande belopp 
under en viss gräns uppmärksammas inte. Detta görs genom att uppskatta risken för 
väsentliga felaktigheter som inte upptäcks, vilket i sin tur skulle kunna få revisorn att göra ett 
oriktigt uttalande i sitt utlåtande. Detta är en så kallade revisionsrisken. 
 
Modern revision är en process som genomförs av kvalificerade revisorer i vilken företag, 
verksamheter och föreningar utsätts för så pass detaljerad granskning att revisorn kan skaffa 
sig en uppfattning om deras rapporter är rättvisande och uppställda enligt gällande principer. 
Denna uppfattning sammanfattas sedan i en revisionsberättelse riktad till de som revisorn är 
skyldig inför, och de intressenter som kan ha nytta av den3.  Vägen till en färdig revision är en 
process fylld av bedömningar och ställningstaganden av den ansvarige revisorn. Revisorn 
skall i sin planering av en revision bedöma vad som skall granskas och hur ingående 
granskningen behöver vara. Centrala begrepp vid denna bedömning är väsentlighet och risk.4 
Dessa begrepp ligger till grund för planeringen och omfattningen av revisionen. Väsentlighet 
handlar om hur stora fel en rationell kan acceptera i årsredovisningen, och risk handlar om 
huruvida sådana fel finns utan att de upptäcks vid revisionen. 
 
Idag görs val av typ av granskning och granskningens omfattning genom att revisorn gör en 
kvalificerad och rationell riskbedömning av klienten, där man väger in saker som bransch, 
effektivitet hos de interna kontrollerna på företaget och historisk erfarenhet. Man väger även 
in saker som hur stor risk det är att fel förekommer, hur mycket granskning som behövs för att 
risken skall bli godtagbar osv. Under planeringen av revisionen av ett företag väljer revisorn 
vilken tonvikt som skall läggas på olika typer av granskning. Kontrollgranskning där fokus 
ligger på att se om de interna kontrollerna är tillfredsställande och därmed företagets 
redovisning går att lita på, och substansgranskning där granskning görs av bl.a. saldon och 

                                                
1 Langsted, Lars Bo, 5:e utg. (2001) Revisoransvar, Forlaget Thomson, Köpenhamn, s. 20 
2 FARs samlingsvolym 2004 del II, FAR Förlag AB, Stockholm, s. 291 
3 Woolf, Emile, 5:e uppl. (1994) Auditing Today, Prentice Hall, Hemel Hempstead, s. 1 
4 FARs samlingsvolym 2004 del II, FAR Förlag AB, Stockholm, s. 591 
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transaktionsslag. Under planeringen beräknas även hur omfattande granskningen kommer att 
bli.  
 
 

1.2 Problematisering 
 
�Målet för den lagstadgade revisionen i Sverige är att revisorn skall lämna en 
revisionsberättelse. Revisorn skall granska årsredovisningen, bokföringen och 
företagsledningens förvaltning för att göra det möjligt för honom eller henne att uttala sig i 
revisionsberättelsen om dels huruvida årsredovisningen, i alla väsentliga avseenden (vår 
kursivering), har upprättats enligt tillämplig lag om årsredovisning och därmed ger en 
rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed i Sverige��5 
 
Så inleds FARs avsnitt om Revisionsstandarder i Sverige. Det kan vid första anblicken verka 
vara klara tydliga regler, men vid närmare granskning av texten hittar vi trots allt områden 
som kanske inte är så tydligt definierade. Begreppen �Upprättats enligt tillämplig lag� och 
�rättvisande bild� kan vara diffusa begrepp och kan till och med vara motsägelsefulla. Något 
som vi framförallt vill fokusera på är uttrycket �i alla väsentliga avseenden�. Det finns 
nämligen ingen vidare beskrivning om väsentlighet annat än att något är väsentligt om det 
påverkar ett beslut taget av en intressent baserat på informationen i en finansiell rapport6. Hur 
går man då tillväga för att avgöra vad som är väsentligt, när det inte finns närmare preciserat? 
Investerare, kreditgivare, anställda och myndigheter brukar anges som exempel när man talar 
om en årsredovisnings rationella användare, eller intressenter. En revisor skall bedöma vad en 
rationell intressent kan acceptera som fel i en årsredovisning utan att det påverkar 
intressentens slutgiltiga bedömning eller agerande. Det finns inga uttryckta riktlinjer för 
revisorn att följa i sin väsentlighetsbedömning. Dels är det svårt, om inte omöjligt att avgöra 
vad som är väsentligt för olika användare av årsredovisningen. Det kan finnas mängder med 
variabler, som påverkar vad som skulle kunna få en rationell intressent att ändra sin 
bedömning om en rapport. Dessutom är revisorerna själva oense om vad som är väsentligt. 
Därmed är det mer eller mindre upp till varje enskild revisor att göra bedömningen av 
väsentlighet. Det innebär också att om en revisionsbyrå har specifika regler för hur 
bedömningen skall göras, finns det stor risk att specifikationerna skiljer sig mellan olika 
byråer. Somliga byråer ger sina revisorer stort utrymme i bedömningen, medan andra 
tillhandahåller detaljerade riktlinjer för bedömningen7. Då olika typer av branscher och 
företag har olika tendenser att innehålla olika typer av risker borde väsentlighetsbedömningen 
även vara individuell för varje klient. Kan revisionsbyrån då ha så specifika regler för alla 
klienter, eller är reglerna allmänna? I FARII om revision och revisorer kan man läsa att 
�bedömningen av vad som är väsentligt är en fråga om professionellt omdöme�8 (vår 
kursivering). Lämnas det i väsentlighetsbedömningen något utrymme åt revisorns 
professionella bedömning? Finns det skillnader i den individuella bedömningen åt mellan 
olika revisorer? Påverkas i så fall den bedömningen av faktorer såsom personliga preferenser, 
erfarenheter, byråtillhörighet, klientel och finns det några inslag av subjektiv bedömning eller 

                                                
5 FARs samlingsvolym 2004 del II, FAR Förlag AB, Stockholm, s. 290 
6 FARs samlingsvolym 2004 del II, FAR Förlag AB, Stockholm, s. 342 
 
7 Messier, William F Jr, 3:e uppl. (2003) Auditing & Assurance Services, a systematic approach, Irwin McGraw-
Hill, New York, s. 85 
 
8 FARs samlingsvolym 2004 del II, FAR Förlag AB, Stockholm, s. 343 
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�magkänsla�? Om det inte finns generella riktlinjer för väsentlighetsbedömning utan det är 
upp till revisorn eller byrån att avgöra vilka variabler som skall användas vid bedömningen av 
väsentlighet, öppnas möjligheten för subjektiva inslag, eller kan man definiera professionellt 
omdöme på något vis? Att ha en förtryckt mall är förstås effektivt men är det alltid lämpligt att 
ha det? Det måste finnas tillfällen då revisorn har anledning att frångå mallen till förmån för 
sitt eget omdöme. En revisor är ju trots allt en erfaren expert, som måste kunna stå för sina 
bedömningar och använda sitt �professionella omdöme�. Detta finner vi extra intressant, och 
det är det är vi söker fördjupa oss i när vi tar oss an uppsatsen. Det vi framförallt är ute efter 
är alltså inte lagar, förordningar och byråspecifika regler, även om vi kommer behandla dessa 
till viss del, för att kunna se var gränsen går mellan regeln och omdömet. Vi kommer 
framförallt att ägna oss åt den del av bedömning där revisorns9 personliga professionella 
omdöme sätts på prov. Ett grundantagande är att det finns en sådan del förstås!  
 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att studera revisorns professionella omdöme vid användning av 
väsentlighet. 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med bakgrunden till revisionens existens och lite om begreppet väsentlighet 
i första kapitlet. I kapitel två ges en översiktlig presentation av den vetenskapliga ansatsen, det 
vill säga forskningsmetoder och praktiska tillvägagångssätt. Den teori som ligger till grund för 
förståelse av ämne och analyserande gås igenom i kapitel tre, och det empiriska materialet i 
kapitel fyra. I kapitel fem försöker vi analysera empirin för att i kapitel sex presentera 
slutsatserna av vår undersökning. 
 
 

                                                
9 Med �revisor� menas i fortsättningen auktoriserad eller godkänd revisor. Vi gör ingen skillnad på dessa då 
funktionen de har i vår undersökning är detsamma. 
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2. METOD 
 
 
I metodavsnittet ger vi en beskrivning av våra valda forskningsmetoder och vårt arbetssätt. 
Syftet med det är att öppet redogöra för det arbete vi utfört och orsakerna till de val vi gjort i 
arbetsgången. 
 
 

2.1 Metodval 
 
Vår grundtanke är att tillägna oss primärdata genom att göra ett antal intervjuer med revisorer 
för att skaffa oss insikt i deras praktiska arbete. För att sätta in oss i ämnet och göra 
intervjuerna mer givande ägnar vi oss inledningsvis åt fördjupande i sekundärdata, i detta fall 
ämnesanknuten litteratur. Litteraturstudien använder vi för att ge en grundläggande 
presentation av vårt ämne och för förberedande och sammanställande av den intervjuguide10 
vi använt oss av vid våra intervjuer.  
 
 

2.2 Vetenskaplig ansats 

2.2.1 Hermeneutik: 
Hermeneutik är en kunskapstradition som länge använts i humanistisk vetenskap. 
Hermeneutiken arbetar med tolkningen som metod. Den hermeneutiska processen omfattar 
tolkning, förståelse förförståelse och förklaring. Vårt arbete präglas av en hermeneutisk 
grundsyn med fokus på dessa fyra grundmoment. Tolkning handlar om att för sig själv och 
andra lägga ut sin förståelse av något. Förståelse handlar om någon form av insikt av funnen 
klarhet i någonting. Vi har vår förförståelse från vad vi tidigare upplevt och studerat, 
studierna i företagsekonomi och dessutom studerar vi litteratur och artiklar inom aktuella 
områden för att sätta oss in i ämnet och aktuella frågor just för detta arbete, detta påverkar 
också vår förförståelse. Vi använder vår förförståelse för att komma fram till 
problemformulering och specifika frågor vi vill ha svar på i vår undersökning. Därmed kan vi 
komma närmare, och ägna oss åt kärnan i det problem vi vill undersöka. En risk med detta är 
förstås att vi kan ha förutfattade meningar och dra förutfattade slutsatser om något som ser ut 
på ett visst sätt. Vi försöker lösa detta genom att vara öppna för allt vi får höra, och använda 
oss av ganska fria samtal i våra intervjuer, för att inte styra respondenten för mycket i sina 
reflektioner. Det fjärde momentet i det hermeneutiska arbetssättet är förklaring. Den 
förklaringen är inte i alla avseenden en naturvetenskaplig orsaksförklaring, utan snarare en 
förklaring av handlingars ändamål. Detta arbetssätt utgör grunden för vår vetenskapliga syn i 
detta arbete.11 
 

2.2.2 Induktion: 
Den induktiva metoden innebär att utifrån enskilda empiriska observationer dra allmänna 
slutsatser.  Vi ska i vårt arbete ta fram data genom intervjuer för att dra slutsatser och 
                                                
10 Se bilaga 8.1. 
11 Gustavsson, B. (red), 3:e uppl. (2004) Kunskapande Metoder i samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund, s. 
74-77 
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sammanställa någon form av teori. Vi kommer att dra slutsatser som kan gälla för de personer 
vi intervjuat, som alla är revisorer. De är såpass få och utvalda på ett sådant sätt att det inte är 
meningsfullt eller möjligt att dra generella slutsatser, vilket inte heller är vår ambition. 
 

2.2.3 Kvalitativ ansats: 
Vår problemformulering, samt kravet på mer personligt reflekterande svar, gör att en 
kvalitativ ansats lämpar sig framför en mer kvantitativ. Det kvalitativa arbetssättet innebär att 
undersökningen består av ett fåtal mer djuplodande intervjuer. Dessa skall vara väl planerade i 
omfattning och innehåll men ändå ha den samtalande intervjuns kännetecken. Vi kommer inte 
att fördjupa oss i statistik siffror och diagram, utan försöka tolka och analysera 
intervjumaterialet i ord och beskrivningar. Denna ansats tror vi är bäst lämpad för att locka 
fram personliga reflektioner.   

 

2.3 Val av respondenter 
 
När man skall välja respondenter till en kvalitativ undersökning där man ofta är intresserad av 
en speciell typ av personer, är ju huvudfrågan: hur får jag med dem i mitt urval? Uppgiften är 
att urskilja personer som är relevanta för undersökningen. En mycket viktig del i detta är för 
oss studenter är access, alltså möjligheten för oss att få tillgång till en intervju med en relevant 
person. De personer vi söker har ganska hög arbetsbelastning, speciellt vid den här tiden på 
året (december) och vi får anpassa oss efter det. I övrigt måste respondenten självklart inneha 
den typ av expertis undersökningen handlar om och slutligen inneha förmågan att uttrycka 
den i ord12. Typen av urval vi kommer att göra är ett så kallat experturval13, det vill säga att vi 
bara kommer att intervjua personer som vet mycket om det studerade fenomenet. 
Expertgruppen vi kommer att inrikta oss på är auktoriserade eller godkända revisorer som är 
de som har kompetensen att ge oss svar på våra frågor. Val av revisorer kommer att ske 
genom att vi tar kontakt med ett antal revisorer, presenterar vårt syfte för dem och om de är 
intresserade kan en intervju bli av. Vad gäller generalisering skulle det visserligen kunna 
göras för just den gruppen vi undersökt, men med tanke på storleken på vårt urval, 
urvalsmetoder och den samtalande inriktningen i intervjuerna är det inte speciellt meningsfullt 
att tala om generalisering. Det som vi istället finner intressant är att studera nyansskillnader i 
metoder, arbetssätt och synsätt hos just våra respondenter.  
 

2.4 Undersökningsmetodik 
 
Genom individuella djupintervjuer har vi som huvudmål att samla data av objektivt, och även 
subjektivt slag. Idén med en intervju är att skapa en kanal för att överföra objektiv kunskap 
mellan respondent och intervjuare. Grundantagandet är att det finns en objektiv verklighet 
finns att observera.14 Vår förhoppning är även att kunna söka oss mot en mer samtalande ton i 
                                                
12 Wengraf, Tom, (2001), Qualitative Research Interviewing, Sage publications Ltd, London s. 95 
 
13 Gustavsson, B. (red), 3:e uppl. (2004) Kunskapande Metoder i samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund, s. 
30 
14 Gustavsson, B. (red), 3:e uppl. (2004) Kunskapande Metoder i samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund, s. 
238 
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intervjuerna. Med detta vill vi komma åt respondenternas personliga känslor och åsikter om 
ämnet. Den svåra uppgiften blir här att få respondenten att öppna sig och förmedla sina 
faktiska tankar15.  
 
 

2.5 Reliabilitet och validitet  
 
Måtten reliabilitet och validitet används för att beskriva hur pålitlig en undersökning är. 
Begreppet reliabilitet avser huruvida en mätning är behäftad med slumpmässiga mätfel. Vid 
den typ av undersökning vi genomför handlar det om allt ifrån hur väl våra uppfattningar och 
anteckningar stämmer överens med respondentens svar, till tillfälliga sinnesstämningar och 
oläsliga anteckningar. För att öka reliabiliteten kommer vi dels låta våra respondenter ta del 
av, kommentera och korrigera resultaten, och dessutom tydligt beskriva vårt tillvägagångssätt 
och våra metoder för insamling av data. I och med detta skulle vår undersökning kunna 
repeteras av någon annan och förhoppningsvis generera liknande resultat.16     
 
Validitet handlar om i vilken utsträckning ett mått eller en undersökning faktiskt mäter det 
den avser att mäta.17 För våra kvalitativa intervjuer gäller då att ha noggrant förberedda frågor 
och att granska svaren vi får kritiskt. Vi försöker därför att utforma frågeställningar som är 
teorianknutna, och använder oss av en provintervju för att formulera våra frågor och testa om 
vi får svar på det vi söker fråga om. Provintervjun är genomförd den 28/10 - 2005 med Lars 
Jacobsson, ADMICO Revision AB. Den har hjälpt oss med viss förförståelse, men inte i 
någon större grad påverkat intervjuinriktning och frågeställningar. Vi försöker vara ärliga och 
öppna i våra beskrivningar och tankegångar, så att läsaren skall kunna få en bra inblick i 
undersökningen, och kunna dra slutsatser om dess validitet. 
 

2.6 Förförståelse 
 
Förförståelse kan beskrivas som �hur mycket man vet (eller tror man vet) om det man ska 
undersöka�18. Det är viktigt att man själv funderar över vilka preferenser och förutfattade 
meningar man har om ett undersökningsobjekt. Dessa saker påverkar hur man uppfattar och 
tolkar det man ser. Det kan också påverka också inriktningen på samtal och frågeställningar.  
I vårt arbete försöker vi aktivt skaffa oss kunskap och förståelse genom att studera litteraturen 
på området, så att vi kan lära oss och förstå fenomenet vi söker studera, och därigenom kunna 
ställa bättre frågor och få ut mer av intervjuerna. 
 
 

                                                
15 Gustavsson, B. (red), 3:e uppl. (2004) Kunskapande Metoder i samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund, s. 
239 
 
16 Gustavsson, B. (red), 3:e uppl. (2004) Kunskapande Metoder i samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund, s. 
55 
 
17 Gustavsson,  B. (red), 3:e uppl. (2004) Kunskapande Metoder i samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund, 
s. 62 
 
18 Gustavsson,  B. (red), 3:e uppl. (2004) Kunskapande Metoder i samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund, 
s. 215 
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2.7 Metoddiskussion 
 
Vi försöker vara så öppna som möjligt i vårt arbete för att undvika att dra förhastade slutsatser 
och bli för enkelspåriga på grund av vår förförståelse. De synpunkter vi själva kan ha på vår 
egen undersökning är framförallt att den är gjord bland ganska få respondenter. Vill man dra 
någon form av allmänna slutsatser skulle detta kunna ses som en stor brist. Vår 
huvudambition är att djupare studera ett fenomen, med tolkande av samtal och intervjuer. Vi 
vill söka svar på hur fenomenet kan behandlas och uppfattas av en grupp berörda människor. 
Att dra allmänna slutsatser av deras reflektioner är omöjligt, då det handlar just om tankar och 
känslor. Om personerna sedan verkligen känner och tycker det de säger kan man också fråga 
sig. Vi har ingen anledning att inte lita på våra respondenter då de helt frivilligt ställt upp på 
våra intervjuer och ingen har gjort sken av att något skulle vara besvärligt eller obekvämt att 
tala om. Samtliga har varit öppna och villiga att diskutera våra frågor. I våra intervjuer har vi 
använt oss av anteckningar för att minnas det som sagts. Denna metod har fungerat ganska bra 
och vi har även skickat tillbaka de renskrivna anteckningarna till våra respondenter för 
godkännande, innan de presenterats, för att undvika feltolkningar och missuppfattningar.  

 

2.8 Empiri, eller hur får vi svar? 
 
Vi genomför en kvalitativ undersökning med ett fåtal intervjuer av revisorer. De kommer från 
revisionsbyråer av varierande storlek har även försöka söka en spridning av deras kunder 
ifråga om storlek och bransch. Detta för att få en så bred respondentgrupp som möjligt vilket 
vi tror ger ett bredare spektra och mer varierande och intressanta svar. 
 

 

2.9 Analys 
 
Vid tolkning av de olika respondenternas svar kommer framförallt de delar som ligger 
närmast vårt ämne jämföras mellan olika personer. Detta för att upptäcka eventuella skillnader 
som kan finnas i olika revisorers syn och arbetssätt. Vi kommer att studera de praktiska 
grunderna i respondenternas väsentlighetsbedömning och söka skillnader i användning av 
väsentlighetstal och subjektiva bedömningar. Vi kommer analysera enligt följande struktur: 
 

• Tillvägagångssätt  
• Preliminära väsentlighetstal 
• Synsätt 
• Urval i konton och transaktioner 
• Omdömet 
• Skillnad mellan stora och små byråer 
• Påverkan av nya regleringar 

 
Vi kommer även att göra en analys av skillnaderna i förekommande kvalitativa, byrå eller 
revisorsspecifika väsentlighetstal. Detta kommer vi göra genom att använda oss av en 
konstruerad årsredovisning (se bilaga 8.2) som förekommande väsentlighetstal appliceras på. 
Detta hoppas vi ge en insikt i om det blir skillnader i och med användning av olika mallar och 
schabloner av väsentlighetstal. 
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3. REFERENSRAM  
 
 
 
Kapitlet syftar till att ge en översiktlig beskrivning av meningen med, och behovet av revision. 
Vi går även igenom de beståndsdelar och begrepp som kan vara nödvändiga för förståelsen 
av vårt arbete.  
 
 
 

3.1 Revisionens syfte 
 
En teoretisk grund för revision brukar ofta ha utgångspunkt i den klassiska agentteorin där en 
organisations styrnings- och kontrollproblem ses utifrån ägarnas, investerarnas och externa 
intressenters perspektiv19. Det är relationen mellan ägarna och cheferna som står i fokus för 
teorin, det vill säga aktieägarna och företagsledningen. Utgångspunkten är att det föreligger 
informationsasymmetri, där företagsledningen har större tillgång till information än ägarna, 
och även möjlighet att manipulera siffror och redovisning20. Företagsledningen kan genom 
detta beteende även ha möjlighet att öka sin egen förtjänst, eller �nytta� i form av bonus och 
ersättningar, på ägarnas bekostnad istället för att uppfylla företagets mål. Detta skulle kunna 
innebära att aktieägarna inte skulle kunna lita på den finansiella information som företaget 
lämnar i form av rapporter och årsredovisningar och de skulle då ha uppenbar nytta av en 
oberoende revision. Med detta förhållande skulle man även kunna förklara ledningens intresse 
av oberoende revision, som genom denna kan minska ägarnas misstro mot dem. 
 
Oberoende revisorer har en plikt att tillhandahålla ett opartiskt utlåtande om huruvida de 
finansiella rapporterna ger en rättvisande bild. Oberoende revisorer är den logiska gruppen för 
att tillhandahålla dessa uttalanden för att de dels har kunskap och utbildning, de har mandat 
att undersöka rapporterna och de är inte anställda på de företag vilkas rapporter de reviderar. 
Investerare använder också den oberoende revisorns arbete. Många av dessa investerare 
representerar ett spritt ägarskap som har liten, om någon, kontakt med företagets verksamhet 
eller ledning. De, liksom kreditgivarna (banker etc.) använder oberoende revisorer som 
väktare av de finansiella rapporternas integritet21. En användare av en årsredovisning vill dock 
inte betala mer för revisionen än vad man får ut av den. Relation mellan revisionens nytta och 
kostnad är viktig framförallt för aktieägarna som är de som (indirekt) betalar för revisionen. 
Det är förstås näst intill omöjligt att avgöra vad för ekonomisk nytta en revision kan ge, 
medan det är relativt lätt att se vad den kostar. Ett problem är också vad en användare 
förväntar sig att få ut av revisionen. Det finns ett förväntningsgap mellan vad de allmänna 
användarna och revisorerna anser att revisionens funktioner och ansvar är. Tendensen är att de 
allmänna användarna anser att revisionen är ett slags garanti för att de finansiella rapporterna 

                                                
19 Hatch, Mary Jo. (2002) Organisationsteori, Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, 
Studentlitteratur, Lund, s. 366 
20 Messier, William F Jr, 3:e uppl. (2003) Auditing & Assurance Services, a systematic approach, Irwin 
McGraw-Hill, New York, s. 5 
21 Taylor, Donald H mfl. (1994), 6:e uppl., Auditing, Integrated Concepts and Procedures, John Wiley & Sons 
inc, New York, s. 12 
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är felfria, medan revisorerna har en helt annan uppfattning om sitt ansvarsområde22. 
Revisorerna har i själva verket ganska tydliga arbets- och ansvarsinstruktioner. Revisorns 
ansvar stadgas i aktiebolagslagen och revisionslagen. �Revisorn skall granska företagets 
årsredovisning och bokförning samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 
Granskningen skall vara så omfattande som god revisionssed kräver�23. God revisionssed 
handlar om kunskap erfarenhet och professionellt omdöme och är således lika med god sed 
bland erfarna revisorer. Den goda seden utvecklas internationellt, inom FAR och ute på 
revisionsbyråerna. Mycket av revisorernas arbete regleras numera även av Revisionsstandard i 
Sverige (RS) som fastsälldes av FARs styrelse 2002 och började gälla 1 januari, 200424.  

 

3.3 Revisionen som process 
 
Modern revision kan ses som en process som börjar med planering och slutar med en 
revisionsberättelse. Revisorn skall utföra revisionen så att revisionsrisken (se avsnitt 3.5) 
begränsas till acceptabel nivå. Arbetet med revisionen sker metodiskt och består av olika 
delar. En överblick av den så kallade revisionsprocessen beskriven i flera steg kan se ut så 
här:25 
 
Skaffa en grundad förståelse för företaget och dess miljö. Grunden skall vara: Verksamhet, 
bransch ledning styrning, mål och strategier, prestationsmätning och affärsprocesser. Revisorn 
gör detta för att planera revisionen och bestämma dess omfattning och innehåll. Förståelsen 
kan grundas på samtal med personal, observationer av aktiviteter, analytiska granskningar, 
läsande av affärsplan och strategier osv. 
 
Identifiera risker som kan resultera i väsentliga felaktigheter. Affärsrisker är hot mot 
företagets möjlighet att uppnå dess mål. Indikationer på att det finns affärsrisker kan vara 
förändringar i organisationen, i branschen, teknologin osv. Revisorn skall, baserat på sin 
kunskap om företaget, kunna identifiera risker som kan resultera i väsentliga fel oavsett vad 
de beror på. 
 
Utvärdera företagets syn risk. Ledningen har ansvar att sträva efter att uppnå företagets mål. 
De bör därför ha en riskbedömningsprocess som identifierar, analyserar, bedömer och 
hanterar risker som kan påverka företagets mål. Revisorn ska undersöka ledningens syn på de 
påträffade riskerna, efter som det påverkar revisionsrisken.  
 
Fastställ risken för väsentliga felaktigheter. Medan revisorn uttalar sig om de finansiella 
rapporterna som helhet, måste han eller hon fastställa revisionsrisken på konto nivå. Detta för 
att kunna bestämma revisionens omfattning. Här avgörs sedan karaktären på revisionen.   
 
Utvärdera och skriva revisionsberättelse. Revisorns mål i slutet på revisionen är försäkra sig 
om att risken för väsentliga felaktigheter är acceptabel, och att rapporterna är korrekt 
presenterade. Revisorn skall avgöra om de fastställda riskerna var tillämpliga och om 

                                                
22 Taylor, Donald H mfl. (1994), 6:e uppl., Auditing, Integrated Concepts and Procedures, John Wiley & Sons 
inc, New York, s. 127 
23 ABL (1975:1385) 10:3§ samt  Revisionslagen (1999:1079) 5§ 
24 FARs samlingsvolym 2004 del II, FAR Förlag AB, Stockholm, s. 3 
25 Messier, William F Jr, 3:e uppl. (2003) Auditing & Assurance Services, a systematic approach, Irwin 
McGraw-Hill, New York, s.  56-59 
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tillräckliga bevis sammanställts. Revisorn aggregerar de samlade felaktigheterna som 
upptäckts och bedömer om de påverkar huruvida rapporterna är korrekta i all väsentlig 
mening. Är de inte det skall revisorn begära justeringar för att få bort väsentliga felaktigheter, 
och om inte detta görs skall det noteras i form av oren revisionsberättelse. Oren 
revisionsberättelse redogör för de allvarliga brister revisorn funnit i sin granskning och 
innebär att denne inte garanterar rapporternas riktighet.  
  
 

3.4 Väsentlighetsbegreppet 

3.4.1 Definition av väsentlighet:  
�Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som 
användaren fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna. Graden av 
väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet 
eller felet. Väsentlighet är därför mer en fråga om en tröskelnivå än en grundläggande 
kvalitativ egenskap som informationen måste ha för att vara av värde�. 26 
 
Väsentlighet återkommer i litteraturen under fler beskrivningar, men alla har i princip har 
samma betydelse, alltså om ett fel skulle få en omdömesgill användare som förlitar sig på 
informationen att ändra sin åsikt om den. Begreppet väsentlighet kan vara både kvalitativt och 
kvantitativt. Även om väsentlighetsbedömningen görs med kvantitativ ansats kan det finnas 
kvalitativa aspekter på små fel. Ett fel som sett till beloppet inte är att anse som väsentligt kan 
ändock bli det om det exempelvis förekommer i ett brottsligt sammanhang27. 
 

3.4.2 Väsentlighetsbedömningen 
Väsentlighet skall beaktas när revisorn bestämmer granskningsåtgärdernas karaktär, 
omfattning och förläggning i tiden samt när han eller hon bedömer effekten av felaktiga 
uppgifter. Väsentlighet är ett grundläggande instrument vid revisionens planering och även 
dess utvärdering. När revisorn skall använda sig av väsentlighet gör han eller hon det enligt 
Messier i tre steg: 
 
Steg 1: Preliminär bedömning av väsentlighet. 
 
Steg 2: Koppla den preliminära väsentlighetsbedömningen till poster i resultat och 
balansräkningen. 
 
Steg 3: Uppskatta antalet möjliga fel och jämför summan med den preliminära bedömningen 
av väsentlighet. 
 
 
Steg 1: Preliminär bedömning av väsentlighet. Det preliminära bedömningen av väsentlighet 
är det maximala beloppet revisorn tror att de finansiella rapporterna kan vara fel och ändå inte 
påverka ett beslut av en rationell intressent. Beloppet är relativt och beroende på många olika 
saker. När väsentligheten specificeras kan revisorn använda en eller flera baser, som när de 

                                                
26 FARs samlingsvolym 2004 del II, FAR Förlag AB, Stockholm, s. 342 
27 Messier, William F Jr, 3:e uppl. (2003) Auditing & Assurance Services, a systematic approach, Irwin 
McGraw-Hill, New York, s 82 
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multipliceras med en procentfaktor ger en initial kvantitativ bedömning av väsentlighet. De 
baser som ofta används är då exempelvis procent av: 
 

• Totala tillgångar 
• Omsättning 
• Nettoinkomst 
• Bruttovinst 
 

Det finns mängder av andra exempel, och revisorn kan även använda sig av ett medeltal från 
flera års rapporter. Det framkomna väsentlighetstalet kan sedan justeras för kvalitativa 
faktorer som kan vara relevanta för uppdraget såsom branschtillhörighet osv.28 Fördelar med 
att använda totala tillgångar eller omsättning är att dessa mått tenderar vara mer stabila över 
åren än exempelvis nettoinkomst. Det finns inga som helst regleringar om vilka baser som 
skall användas vid väsentlighetsbedömningen, utan detta är helt upp till revisorn eller 
revisionsbyrån.  
 
Steg 2. Koppla den preliminära väsentlighetsbedömningen till poster i resultat och 
balansräkningen. I steg två fördelar man det preliminära väsentlighetstalet till konto- och 
transaktionsklasser. En kontoklass är en post i årsredovisningen, medans en transaktionsklass 
är en typ av transaktioner som görs i företagets redovisningssystem. Syftet är att planera 
revisionens omfattning. Fokus ligger på en posts storlek i förhållande till de finansiella 
rapporterna och sannolikhet eller förväntningar om fel. Samtidigt bedöms alltid nytta och 
kostnad av granskningen.  
 
Steg 3. Uppskatta antalet möjliga fel och jämför summan med den preliminära bedömningen 
av väsentlighet. Steg tre genomförs i slutet på revisionen, när revisorn utvärderar de 
insamlade bedömningsunderlagen. Revisorn lägger ihop felaktigheter från olika konton och 
transaktioner. De samlade beloppet inkluderar både kända fel och statistiskt sannolika fel. 
Även fel från tidigare perioder som ej är åtgärdade pga. att de ej var väsentliga tas med. Detta 
samlade potentiella fel jämförs med den preliminära väsentligheten. Anses det vara 
oväsentligt jämfört med den preliminära bedömningen kan ren revisionsberättelse avges, men 
om de potentiella felen anses väsentliga måste de finansiella rapporterna justeras och 
granskningen utökas. Görs inte detta rapporteras det i form av oren revisionsberättelse. 
 

3.4.2 Väsentlighetstal 
Som nämnts i Steg 1, den preliminära väsentlighetsbedömningen är det vanligt att revisorn 
använder sig av olika typer av kvantitativa väsentlighetstal som vägledning. Dessa tal uttrycks 
ofta som andel av en post, exempelvis tillgångar, omsättning, vinst och så vidare. Det finns 
alls inga regler eller normer för vad som ska användas utan detta är upp till revisorn eller 
revisionsbyrån. Viktigt att notera är att vid användning av dessa har de olika egenskaper där 
exempelvis vinst är en post som kan variera mellan olika år medan omsättningen tenderar 
vara mer stabil över åren. Det resulterade väsentlighetstalet kan sedan justeras för kvalitativa 
faktorer som kan vara relevanta. Vad gäller kvalitativa aspekter på väsentlighet handlar det 
ofta exempelvis om ledningens motvilja att justera tidigare fel vilket kan få revisorn att sänka 

                                                
28 Messier, William F Jr, 3:e uppl. (2003) Auditing & Assurance Services, a systematic approach, Irwin 
McGraw-Hill, New York, s 84 
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samtliga väsentlighetsbedömningar. Någon som helst olaglighet eller oriktighet som upptäcks 
kommer troligen att vara kvalitativt väsentlig, oavsett beloppsstorleken29.  
 

3.4.3 Väsentlighet och risk 
Väsentlighet och risk är tätt sammankopplade begrepp. När revisorn planerar revisionen 
beaktar han eller hon vad som skulle kunna göra att årsredovisningen blir felaktig på ett sätt 
som är väsentligt. Revisorn bedömer vad som är väsentligt för att kunna avgöra vilka poster 
och transaktioner som skall granskas, vilken typ av granskning som skall göras och i vilken 
omfattning granskningen skall utföras för att revisionsrisken (se avsnitt 3.6) skall minska till 
en acceptabel nivå. Sambandet mellan väsentlighet och nivån på revisionsrisken är omvänt, 
det vill säga ju högre väsentlighetsnivån är, desto lägre är revisionsrisken och tvärtom. Detta 
samband beaktas när revisionens omfattning och karaktär bestäms.  

 

3.5 Revision och risk 
 
Revision handlar mycket om att hantera olika risker. Risknivån är avgörande för 
granskningens omfattning och utformning. Risken som revisorn själv utgår ifrån är den så 
kallade revisionsrisken, risken att revisorn gör ett oriktigt uttalande i revisionsberättelsen. För 
att kunna hantera den risken måste revisorn förstå företagets verksamhet och vilka risker som 
kan orsaka väsentliga fel. Här kan revisorn använda sig av revisionsriskmodellen30. 
 

3.6 Revisionsriskmodellen 
 
Revisionsrisk, är den totala revisionsrisken, dvs. risken att revisorn gör ett oriktigt uttalande i 
revisionsberättelsen. Revisionsrisken avgör, tillsammans med väsentlighetsbedömningen hur 
omfattande granskningen blir. Revisionsrisken är kvoten av tre andra risktyper. 
 

 
Revisionsrisk = Inneboende risk * Kontrollrisk * Upptäcktsrisk 

 
 
Inneboende risk är risken för fel som kan bli väsentliga, om man bortser från intern kontroll. 
I den inneboende risken tar man hänsyn till saker som företagets verksamhet, förvaltning och 
grad av komplexitet i t ex redovisningsprocesser. 
 
Kontrollrisk, är risken att väsentliga fel ej förhindras eller upptäcks i intern kontroll. 
 
Upptäcktsrisk, är risken att revisorn ej upptäcker väsentliga fel vid 
substansgranskningsåtgärder. 
 
Revisionsriskmodellen hjälper revisorn att bestämma revisionens omfattning beroende på 
risknivån på olika områden. Det är alltid risken för fel som enskilt eller kombinerat kan bli 
                                                
29 Taylor, Donald H. mfl. (1994), 6:e uppl., Auditing, Integrated Concepts and Procedures, John Wiley & Sons 
inc, New York, s. 255 
30 Messier, William F Jr, 3:e uppl. (2003) Auditing & Assurance Services, a systematic approach, Irwin 
McGraw-Hill, New York, s. 94 
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väsentliga som är relevant. Därför är väsentlighet och risk tätt sammankopplade begrepp inom 
revision. Det finns ingen specifik vägledning om vad som är acceptabel nivå på revisionsrisk. 
Val av nivå på revisionsrisk samt användandet av revisionsriskmodellen är till stor del 
bedömningsgrundat. Modellen är tillämplig vid planeringen av en revision. Applicerandet av 
modellen görs i tre steg där målen är att: 
 

1. Sätta planerad nivå av revisionsrisk 
2. Bedöma inneboende risk och kontrollrisk 
3. Lösa ekvationen och få fram nivå på upptäcktsrisk 

 
I modellen kan antingen kvantitativa eller kvalitativa variabler användas. Vid användning av 
kvantitativa variabler används olika procentsatser för att ta fram en lägsta procentuell 
möjlighet för väsentliga fel som, om de finns inte upptäcks. Vid användning av kvalitativa 
mått kan man istället använda uttryck som: hög risk, medelrisk, låg risk och väldigt låg risk31. 
 
I modellen behandlas de olika riskerna oberoende av varandra. I verkligheten kan de olika 
riskerna vara beroende av varandra, exempelvis kan den inneboende risken vara beroende av 
de interna kontrollerna. Dessutom bygger modellen på en del uppskattningar och 
bedömningar av inneboende risk, vilket påverkar upptäcktsrisk och total revisionsrisk. 
Felaktiga eller dåliga bedömningar kan ge revisionen en otillräcklig omfattning. Modellen är 
trots detta ett viktigt hjälpmedel i planeringen av ett revisionsuppdrag32. 
 
 
I arbetet med att bestämma risknivåer måste revisorn identifiera vilka risker som kan finnas. 
För att göra detta måste denne lära känna företaget och dess omgivning. Ofta hjälper en 
diskussion med ledningen i det granskade företaget för att förstå vart dess situation och 
riktning. När riskerna väl är identifierade börjar arbetet med att avgör hur allvarliga de är. 
Revisionsriskmodellen kan ses som en serie av filter. 
 

• Alla transaktioner filtreras genom en initial kontroll vid registrering.  
 

• De flesta är korrekta men en liten del innehåller fel som kan korrigeras i den interna 
kontrollapparaten 

 
• Om de inte korrigeras kan de upptäckas i de tester som genomförs i revisionen 

 
I utgångspunkt för en revision kan den inneboende risken samt kontrollrisken i stort betraktas 
som givna utifrån de givna förutsättningar som råder. Upptäcktsrisken däremot är den risk 
som kan bestämmas av revisorn genom att denne bestämmer omfattning för granskning och 
vilka resurser som läggas ner på den. Detta faktum ger följande modell: 
 
 

Upptäcktsrisk = Revisionsrisk / Inneboende risk * kontrollrisk33 
 

                                                
31 Messier, William F Jr, 3:e uppl. (2003) Auditing & Assurance Services, a systematic approach, Irwin 
McGraw-Hill, New York, s. 97 
32 Messier, William F Jr, 3:e uppl. (2003) Auditing & Assurance Services, a systematic approach, Irwin 
McGraw-Hill, New York, s. 116 
33 Jones, Peter. 1999  Statistical sampling and risk analysis in auditing, Gower, Brookfield, s 95 
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Både denna och den ursprungliga revisionsriskmodellen fungerar som stöd för revisorn i 
arbetet med att bestämma riskerna, hur dessa skall behandlas och vidare som bakgrund till 
väsentlighetsbedömningen och det är detta arbete som avgör den omfattning som krävs på den 
vidare granskningen för att uppnå godtagbar säkerhet i sina uttalanden.  

 

3.7 Kontrollgranskning 
 
Kontrollgranskning består av åtgärder för att utvärdera utformning och implementering av de 
interna kontrollerna på ett företag. Dels för att se om en kontroll korrekt registrerar det den 
ska och verkligen är effektiv för sitt syfte, och dels för att se om den används och fungerar 
korrekt. Om de interna kontrollerna fungerar väl kan revisorn lägga större vikt på företagets 
rapporter och mindre på att granska kontosaldon34. 

 

3.8 Substansgranskning 
 
Substansgranskningsåtgärder ska upptäcka väsentliga fel i kontobalanser och 
transaktionsklasser. Granskning av kontobalanser innebär kontroll av belopp redovisade i en 
kontobalans. Detta för att fastställa om det finns väsentliga fel i konton som presenteras i de 
finansiella rapporterna. Vid granskning av transaktioner söker revisorn om det finns fel i 
individuella transaktioner. Detta kan göras exempelvis genom att  testa om kostnader på 
fakturor finns korrekt redovisade i exempelvis lager. 
 
Analytisk granskning är en form av substansgranskning som inriktar sig på jämförande av 
finansiell information. Jämförelser kan göras exempelvis mellan jämförbara nuvarande och 
tidigare perioder, med budget och prognoser. Vid jämförelser använder man sig av 
exempelvis kända förändringar och branschinformation för att upptäcka felaktigheter35.  
  

 

3.9 Statistiskt urval 
 
Det enda sättet att erhålla tillförlitliga bevis för att den interna kontrollen fungerar i ett företag 
är att genomföra s.k. substansgranskning där man undersöker om rapporterna är kompletta, 
aktuella och gällande osv. Detta är dock en tämligen dyr granskning och materialet som skall 
granskas kan vara väldigt omfattande. För att granskningsåtgärderna skall bli så effektiva som 
möjligt kan revisorerna ta hjälp av statistiskt urval för att räkna ut vad den optimala 
granskningsomfattningen är när de planerar granskningen. Tidigare gjordes urvalet utan 
statistisk förankring som ofta ledde till en �hit-or-miss� ansats36som innebar att man mer eller 
mindre slumpmässigt gjorde granskningsinsatser som.  
 
                                                
34 Messier, William F Jr, 3:e uppl. (2003) Auditing & Assurance Services, a systematic approach, Irwin 
McGraw-Hill, New York, s. 185 
35 Messier, William F Jr, 3:e uppl. (2003) Auditing & Assurance Services, a systematic approach, Irwin 
McGraw-Hill, New York, s. 188 
36 Jones, Peter. 1999  Statistical sampling and risk analysis in auditing, Gower, Brookfield, s 52 
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En metod för statiskt urval är att använda sig av Monetary Unit Sampling, MUS. Rent 
förenklat innebär att alla kronor i ett urval �radas upp� för att sedan granskas i ett bestämt 
intervall, exempelvis var 50 000e krona. Detta gör att granskningen fångar upp alla slags 
transaktioner, stora som små. Intervallet styrs av nivån för väsentliga fel som revisorn valt. I 
praktiken används ett lägre väsentlighetsbelopp än största godtagbara fel vid uträkning av 
intervallet. Detta för att ge viss felmarginal vid kontroll37.  
 
 

3.10 Teoridiskussion 
 
Den genomgång vi nu gjort av väsentlighetsbegreppet och revisionsprocessen är av teoretisk 
natur, så som den är beskriven i exempelvis kurslitteratur och tryckt litteratur om revision. 
Detta hoppas vi kan ge en bakgrund till de intervjuer som presenteras i nästa kapitel, där några 
revisorer ger uttryck för sina åsikter och tankar om sitt arbete. Vi har koncentrerat teorin till 
de områden vi avsett forska om med avsikten att det skall vara överskådligt med tydlig 
inriktning. Det finns självfallet mycket mer teori om ämnet revision, såsom revision av olika 
delar av ett företags processer, olika typer av rapporter och uttalanden. Detta skulle dock bli 
av allt för stor omfattning att redogöra för och dessutom skulle fokus tas från teorin omkring 
själva väsentlighetsbedömningen. Vi tycker heller inte att det skulle bidra med något till vårt 
resonemang. Den redogörelse vi gjort är framförallt av teoretisk natur, då det inte finns någon 
egentlig beskrivning att tala om rörande den praktiska användningen av väsentlighet. Inte 
heller sägs det mycket i litteraturen om det som FAR nämner som �revisorns professionella 
omdöme�38, vilket är det vi framförallt varit ute efter i vår uppsats.

                                                
37 Jones, Peter. 1999  Statistical sampling and risk analysis in auditing, Gower, Brookfield,  s 54 
38 FARs samlingsvolym 2004 del II, FAR Förlag AB, Stockholm, s. 343 
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4. EMPIRI 
 
 
I empirikapitlet presenteras den information som vi samlat in vid de personliga intervjuerna. 
Vi har valt att presentera intervjuerna efter varandra för att få dem överskådliga. Det vi 
presenterat i uppsatsen är ett utdrag av det vi funnit viktigast att ha med, för att slippa 
presentera dem i sin helhet. 
 
 
 

4.1 REVISOR A 
 
Intervju den 5 december 2005 med Lars Jacobsson 
 
Lars Jacobsson arbetar aktivt som auktoriserad revisor på ADMICO REVISION AB. Sedan 
civilekonomexamen 1983 arbetade Lars på dåvarande Reveko (numera en del av Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers) där han 1989 fick sin auktorisation. Samma år slutade han på 
Reveko och startade ADMICO..  
 
Granskad av Revisions Nämnden: 1 ggr 
 
Teknikanvändning vid väsentlighetsbedömningen, praktiskt tillvägagångssätt 
 
Lars använder väsentlighetsbedömningen för att avgöra revisionens omfattning. För att 
komma fram till lämplig nivå använder han sig av byråspecifika väsentlighetskriterier med 
vilka han matematiskt kan räkna fram vilka poster som kan vara väsentliga. Detta har tidigare 
räknats ut manuellt för varje klient och år. Sedan 2005 använder sig Lars av ett Excelbaserat 
dataprogram framtaget av honom själv och en samarbetspartner, som möjliggör att 
beräkningarna kan göras automatiskt. Detta sker genom att klientens SIE4-fil39 samkörs med 
dataprogrammet. Efter viss intrimning kan programmet avgöra vilka poster och transaktioner 
som skall ingå i granskningen.  
 
Vid kontoanalys gör Lars Jacobsson ett statistiskt urval med hjälp av MUS för att få en 
statistisk spridning i urvalet. Vidare använder han sig av ett program som heter SIEX.  
Programmet läser in alla periodens transaktioner från SIE4 filen och skapar ett medelvärde. 
Av medelvärdet skapas ett maxvärde som är fem gånger medelvärdet, och ett minimivärde 
som är en femtedel av medelvärdet. Alla transaktioner under minimivärdet förbises helt, och 
alla transaktioner över maxvärdet ingår i granskningen. I SIEX finns även en 
karaktärsvariabel som revisorn själv sätter utifrån sin tillit till rapporterna. Faktorer som 
påverkar variabeln är exempelvis bolagsmän, redovisningsansvarig och bransch. Faktorn är i 
normalfallet 1, och kan ökas vid högre tillit och minskas vid lägre tillit. Faktorn påverkar 
medelvärdet som tas fram med SIEX programmet och därigenom min. och maxvärden.  
 
 
 
 
                                                
39 En SIE4-fil innehåller en periods ingående och utgående balanser, samt alla periodens bokföringstransaktioner 
och är av ett universellt format, kompatibelt med alla bokföringsprogram och affärssystem. 
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Vad är byråspecifikt, lag- och regelberoende? 
 
Lars Jacobsson väljer att inte göra en individuell bedömning av väsentlighets kriterierna för 
varje klient, utan använder sig av samma byråstandard till alla klienter. Standarden består av 
fyra kriterier:  
 

• Procent av justerat eget kapital 
• Procent av resultat före bokslutsdispositioner och procent av balansomslutning 
• Procent av bruttovinst 
• Hänsyn tas till huruvida eget kapital närmar sig nivån för likvidationstvång40 då 

betydligt mindre belopp kan bli väsentliga. 
 
Det är dessa kriterier som är programmerade i excelprogrammet Lars Jacobsson använder sig 
av när han tar fram sin granskningsplan.  
 
Finns det specifika delar där revisorns omdöme sätts på prov? 
 
Enligt Lars Jacobsson är det knappast den individuella bedömningen som kan ifrågasättas så 
länge man har en bra motivering till den. Hans modell anser han ger bättre motivering till 
bedömningen än en svårdokumenterad omdömesmotivering. För Lars är det viktigt att han 
möter Revisorsnämndens krav på dokumentation, och han lägger större vikt på konkreta 
matematiska motiveringar än på subjektiva omdömesmässiga. Här för Lars ett resonemang 
om att så länge revisorn möter kraven på dokumentation och motiverar varje val har denne 
�ryggen fri� om han blir utsatt för en granskning.  
 
Vad gäller omdöme anser Lars Jacobsson att karaktärsvariabeln som han använder i SIEX 
programmet till stor del sätts utifrån tilltro till klientens rapporter. Här sätts omdöme och 
erfarenhet på prov och det handlar framförallt om personbedömningar av klient eller 
redovisningsansvarig. Även vid val av konton vid kontoanalys, och vid finjustering av 
analysprogrammet görs enskilda bedömningar och val.  
 
Har väsentlighetsbedömningen förändrats på senaste tiden på grund av nya regler? 
 
Lars förklarar att anledningen att han arbetar som han gör till stor del beror på senare tids 
ökade krav på dokumentation av revisionen. Han har märkt en tydlig skillnad sedan 
exempelvis Enronskandalen i tonvikt på pappersarbete. Det viktigaste har kommit att bli att 
allt är dokumenterat och motiverat och mindre utrymme lämnas åt de klassiska 
substansgranskningsmetoderna. Lars berättar att en minimirevision har ökat i pris från ca 8-
10 000 kr till ca 20 000 kr framförallt på grund av ökade dokumentationskrav.  

                                                
40 I ABL 1975:1385 13:10§ finns regler om tvångslikvidation.  
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4.2 REVISOR B 
 
Intervju den 8 december 2005 med Olle Tjärnberg 
 
Olle arbetar aktivt som godkänd revisor på City Revisorerna KB. Han tog 
civilekonomexamen 1975, och blev godkänd revisor 1993. City Revisorerna har framförallt 
mindre bolag i sin kundkrets. 
 
Granskad av Revisors Nämnden: 3 ggr 
 
Teknikanvändning vid väsentlighetsbedömningen, praktiskt tillvägagångssätt 
 
Till sin hjälp under revisionsarbetet använder sig Olle Tjärnberg av programmet Hogia Audit. 
Han importerar Sie4 filer innehållande IB, årets transaktioner samt UB. Utifrån dessa 
uppgifter ställer han in kriterier för uträkning av väsentlighetsbelopp i årsredovisningen. Detta 
använder han dock bara som stöd till sin egen bedömning. En egen analys av balansräkningen 
görs därefter trimmas kriterierna in för att uppnå av Olle bestämd väsentlighetsnivå. Som 
normalnivå på väsentlighet nämner han ca 5-10 procent av balansomslutningen för 
normalbolag. På detaljnivå gör Olle en mängd bedömningar för vilka poster som skall 
betraktas som väsentliga. Även här tas programmet till hjälp. Inställningar från föregående års 
revision finns kvar, och det är därmed viktigt att se förändringar mellan åren, vilket kan göra 
nya poster väsentliga. Olle nämner att poster han alltid granskar är exempelvis: 
 

• Kassa � Utlåning till bolagsmännen är vanligt förekommande, vilket ej är tillåtet. 
• Varuinköp � Framförallt större poster. 
• Försäljning � Risker med få kunder 
• Löner 

 
Olle tycker att det är viktigt att i samband med väsentlighetsbedömningen komma ut till 
kunden för att få en uppfattning och känsla om kundens och redovisningsansvariges 
pålitlighet.  
 
När det dyker upp poster som ej är väsentliga sparas noter med kommentarer till dessa, och 
vid slutgenomgången av revisionen bedöms om kommentarerna tillsammans kan utgöra 
väsentliga belopp som skall kommenteras i revisionsberättelsen. Om inte påpekas de i PM till 
kunden.  
 
Vad är byråspecifikt, lag- och regelberoende? 
 
Vid väsentlighetsbedömning används alltid initialt Hogia som hjälpmedel, som ger en 
byråstandard hanteringen och arbetsgången. Det finns även en grunduppsättning dokument 
som skapas och utformningen av dessa är standardiserad.  
 
Det finns inga allmänna regler för väsentlighetsbedömningen, men man måste följa Revisions 
Standards under hela revisionen där det beskrivs hur man skall gå tillväga. Det som är viktigt 
vid väsentlighetsbedömningen som vid den övriga revisionen är dokumentationen och 
motiveringen av de val man gjort.  
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Finns det specifika delar där revisorns omdöme sätts på prov? 
 
Olle lägger stor vikt vid att revisorn initialt lär känna kunden och får en känsla för vad �han 
går för�. Detta är av stor vikt för att kunna bilda sig en uppfattning och göra en bedömning. 
Detta skall även dokumenteras noggrant. Det är även viktigt att vara extra vaksam när det 
gäller vissa branscher, t ex restauranger. Det finns också en skillnad i kontrollrisk mellan de 
som sköter sin redovisning själva, och de som överlåter det till en redovisningsbyrå. Det är 
även viktigt att använda sig av omdömet och inte bara använda förprogrammerade kalkyler. 
Detta är något som Olle själv fick påpekande om av Revisors Nämnden efter en granskning.  
 
Har väsentlighetsbedömningen förändrats på senaste tiden på grund av nya regler? 
 
Olle tycker inte att själva väsentlighetsbedömningen har påverkats av nya krav. Den största 
skillnaden på grund av nya regler är ökade krav på dokumentation och åtgärder vilket gör att 
det går åt fler timmar till varje revision. I övrigt tycker han inte att nya krav påverkar 
revisionens omfattning eller väsentlighetsbedömningen. Han medger att han varit tvungen att 
minska antalet klienter för att hinna med alla, och samtidigt uppehålla kvalitén.  
 
Vad gäller prispress inom revisionsbranschen känner Olle alls inte igen sig. Han tror att det 
gäller de stora byråerna som debiterar betydligt större belopp per timme. En minimirevision 
kostar någonstans mellan 3 000 och 5 000 kronor, och det normala ligger på ca 10 000 vilket 
givetvis varierar med storleken på företaget.  
 

4.3 REVISOR C 
 
Intervju den 14 december 2005 med Mattias Segerros 
 
Mattias tog sin civilekonomexamen 1983. Därefter arbetade han på Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers fram till 1991, och han fick sin auktorisation 1988. Efter det gick 
han över till KPMG Bohlins där han arbetade till 1996 när han startade sitt egna företag 
Segerros Revision AB. Bland sina klienter har Mattias numera ägarstyrda företag, men han 
har sen tidigare erfarenhet av större börsbolag. 
 
Granskad av revisorsnämnden (SRS): 1ggr 
 
Teknikanvändning vid väsentlighetsbedömningen, praktiskt tillvägagångssätt 
 
Mattias använder sig av programmen Nordstedts Revision samt Nordstedts Kontoanalys. 
Dessa program samkör han med klientens Sie4 fil. För att göra själva 
väsentlighetsbedömningen gör Mattias en personlig bedömning av ägaren, vilken påverkar 
hans väsentlighetstal och nivån på granskningen. Samma bedömning gör han av eventuell 
ekonomi funktion eller redovisningsbyrå. Med hjälp av revisionsriskmodellen gör han en 
preliminär bedömning av väsentlighet. Viktigt inför bedömningen är �tidigare år, som ses 
över innan �analytisk granskning av nyckeltal, BR och RR, samt trender i resultat och 
ställning.  
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Vad är byråspecifikt, lag- och regelberoende? 
 
Mattias försöker undvika �tumregler� när han gör sin väsentlighets bedömning. Han vill helst 
avgöra från fall till fall och han försöker undvika att använda speciella procentsatser av olika 
poster. Han ser mycket till verksamheten och storleken på företaget vid sin bedömning. Han 
tittar på om redovisningen har komplicerade inslag eller om den är väldigt grundläggande och 
om verksamheten går bra eller dåligt (går det dåligt blir väsentlighetstalen lägre). Han säger 
dock att han i princip inte lämnar en oren revisionsberättelse om det rör sig om fel under 
100 000kr. Undantag är exempelvis periodiseringsfel och klassificeringsfel där han använder 
ca 25 000kr som gräns. För att en oren revisionsberättelse skall lämnas skall felet vålla 
bolaget skada, vilket sällan är fallet. Oväsentligheter meddelas ofta i PM till kunden.  
 
Finns det specifika delar där revisorns omdöme sätts på prov? 
 
Enligt Mattias är hela väsentlighetsbedömningen ett moment uppbyggt av omdömesbaserade 
beslut. Allt från klientens individuella personlighet till rutiner för intern kontroll har betydelse 
och påverkan på bedömningen. Denna bedömning bygger framförallt på erfarenhet och 
kunskap som är unik för var enskild revisor. Detta moment benämner Mattias som en 
�karaktärsbedömning� av klienten. 
 
Har väsentlighetsbedömningen förändrats på senaste tiden på grund av nya regler? 
 
Revisorsnämnden har enligt Mattias påverkat revisionen mot allt mer användande av 
dataprogram och att utveckling av dessa skett i ett rasande tempo på senare tid. Detta 
kommenterar han med att revision handlar allt mindre om att skapa mervärde för klienten och 
att fokus ligger mer på att �producera� revision. Man tappar helt enkelt fokus när man 
försöker uppfylla �god revisionssed� enligt RS. RS medför också extra timmar på varje 
revision, med allt pappersarbete, checklistor och alla motiveringar. Den genomsnittliga 
prisökningen på revisionen orsakad av detta har dock ej varit högre än ca 10% i genomsnitt.  
 
Mattias uppger att han har blivit noggrannare och att kvalitén bättre i o m nya RS. I och med 
detta tycker han att de nya reglerna fyllt en funktion. Mattias anser att han blivit tuffare mot 
klienter som slarvar med exempelvis tidsfrister. Han ser alltid till att ha god marginal mot de 
krav som ställs mot honom som revisor för att han inte skall riskera sin auktorisation.  
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4.4 REVISOR D 
 
Intervju den 14 december 2005 med Anders Erneberg 
 
Anders tog sin examen vid handelshögskolan 1983. Sin auktorisation fick han 1989 och han 
har sedan dess arbetat med både stora börsbolag och mindre ägarledda bolag. Han har från 
början arbetat på Bertil Olsson Revisionsbyrå Aktiebolag, nuvarande Ernst & Young i 
Stockholm (E&Y). 
 
Teknikanvändning vid väsentlighetsbedömningen, praktiskt tillvägagångssätt 
 
Programmet som används är en version av Hogia Audit, som specialanpassats till E&Y. Till 
programmet importeras data via sie4 fil, för att sedan användas för bestämmande av 
väsentlighetsbelopp och vidare granskning. Innan väsentlighetsbelopp kan avgöras lägger 
E&Y stor vikt vid grundläggande kunskap i de granskade bolagets situation. Innan kunden 
accepteras görs en djupare undersökning som ger en grund till en årligen återkommande 
bedömning. Anders påpekar att han har hårda krav på klientens trovärdighet och risk för att de 
skall accepteras som en ny kund. Han nämner bl.a. att vissa branscher som exempelvis 
restaurangbranschen gör att en potentiell kund är mindre önskvärd då det kan vara svårt att 
granska kassahanteringen. Varje granskning inleds med att ett s.k. Client acceptance formulär 
med fokus på risk fylls i där revisorn skall göra en stor mängd bedömningar. Vid klienter som 
är större bolag sker den inledande bedömningen i form av en dialog med kunden. Vid mindre 
klienter kan detta inte ske med hänsyn till kostnaden  
 
När revisionsprocessen kommit till väsentlighetsbedömningen granskas företagets rutiner, 
intern kontroll, bransch och bolagsmän noga för att bedöma riskerna i revisionen. Den djupare 
kunskapen skall hjälpa att hitta en mer nogräknad väsentlighetsnivå. 
 
Anders nämner att vissa branscher automatiskt leder till lägre väsentlighetsbelopp, och mer 
omfattande granskning. Detta för att det normalt finns en högre inneboende risk i företagen i 
dessa branscher. Som exempel nämner här Anders branscher med mycket kontanthantering i 
som exempelvis restaurang-, bygg- och taxibranschen. För vissa branscher finns ett program 
som ger branschspecifika nyckeltal till bedömningen. Detta används enligt Anders i allt för 
liten utsträckning idag.  
 
Anders påpekar också att risken är högre i mindre bolag än större. Med anledning har E&Y 
som regel att kontrollrisken sätts på max vid granskning av mindre bolag vilket gör att arbetet 
blir mer omfattande.  
 
Vid fastställandet av vad som skall bedömas vara väsentliga belopp har Anders till sin hjälp 
ett antal av E&Y satta normalnivåer han kan använda sig av. I allra vanligaste fall använder 
han sig av kriteriet procent av resultat före disponeringar och skatter och som normala nivåer 
anges 5-10%. Resultatkriterium kan dock inte användas vid negativt resultat. Då har han att 
välja av följande kriterier:  
 

• Justerat EK 1-5% Normalfall 5% 
• Omsättning 0,25-1% 
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Avvikelse från resultatkriteriet samt satta normalnivåer skall alltid motiveras enligt intern 
kontroll i E&Y. Faktorer som kan spela in är bransch, ägarstruktur, hur ägarna tar ut pengar 
och hur verksamheten är finansierad (ifall externa finansiärer existerar).  
 
I E&Y finns satta nivåer för hur stora fel som skall accepteras. Regeln säger att 50% av det 
satta väsentlighetsbeloppet är ett så kallat tolerable error, ett fel som inte kräver oren 
revisionsberättelse 
 
Revisorn gör även bedömningar över vad som är väsentliga konton och vilka är de väsentliga 
processerna i verksamheten. Dessa kräver djupare granskning vilka risker som föreligger.  
 
Vad är byråspecifikt, lag- och regelberoende? 
 
Exempel på byråspecifika regler hos E&Y enligt Anders: 
 

• De interna kontrolldokumenten som styr arbetsordningen vid bedömningen. 
• De satta kriterierna för väsentlighetstal som styr mot normalnivåer.  
• Nivån för tolerable errors. 
• Max kontrollrisk vid småbolag.  

 
Byrån jobbar även mycket med revisionskvalitet i form av likhet i bedömningar, då det kan 
skilja mycket mellan olika revisorer. För detta ändamål har E&Y ett kvalitetssäkringsprogram 
som följer upp arbetet med standarder för tillvägagångssätt i revisionsarbetet.  
 
Existerande regler för väsentlighet anger Anders RS320 med mål att det ej ska finnas för stora 
felaktigheter. Innehåller ännu allt för otydliga regler, men de har ändå blivit tydligare än 
tidigare enligt Anders. Skulle behövas ge bättre vägledning. 
 
Lagkrav är alltid exempelvis skatteposter, sociala avgifter o moms. Dock tycker Anders att 
denna tidsödande rapportering kan ses som dubbel rapportering då skatteverket har ju redan 
informationen om klienten inkommit med deklarationer och skatteinbetalningar i tid 
 
 
Finns det specifika delar där revisorns omdöme sätts på prov? 
 
Situationer då revisorns omdöme sätts på prov är enligt Anders framförallt vid 
riskbedömningarna. Vid bedömningar inneboende i mindre bolag är riskbedömningarna extra 
vanskliga. Detta löser han dock delvis med att alltid sätta kontrollrisken på max.  
 
Vid bedömning av inneboende risk menar Anders att revisorn har extra mycket hjälp av sin 
erfarenhet, samt att ha en gedigen kännedom om branschen. Här kan dock branschspecifika 
nyckeltal komma ge stöd åt revisorn. 
 
Har väsentlighetsbedömningen förändrats på senaste tiden på grund av nya regler? 
 
Anders ser en risk med amerikanska influensen på svenska regler. Vid reglering gällande 
mindre bolag kan reglerna tyckas snedvridna då amerikanska småbolag kan jämföras med 
svenska börsjättar i storlek. Kan resultera i onödigt omfattande och kostsamma krav på 
bolagen. 
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Priskänslighet märks tydligt av. Kommande krav på accepterande av nya klienter är 20 000kr 
arvode som minimum. Risken med priskänsliga klienter och låga arvoden är att vald 
påskrivande revisor gör allt för lite jobb vid revisionen, då det inte finns utrymme i budgeten 
för hans/hennes dyrare timdebitering. Istället läggs arbetet över på mindre erfarna assistenter 
vilket kan påverka revisionskvalitén.  
 
Revisionerna har blivit lidande av ökade dokumentationskrav. Kraven har dock bidragit till 
effektivisering, och det som nu läggs som merjobb utöver granskningen kommer i framtiden 
vara en del av den, tror Anders.  Interna dokumentationskrav har dock länge funnits på E&Y 
så skillnaden är inte lika markant här, tror Anders.  
 
Planeringen bra överlag, bättre än förr. 
Granskningen blir inte alltid som planerat, man vill ibland granska �allt�, resultatet blir över- 
och undergranskning konton.  
 
Nya krav: bedömning och dokumentation, risken är att då dokumenteringen finns blir 
innehållet mindre viktigt. Enskilda företaget mycket viktigt, risken med dataprogram till allt 
är att samma program används likadant till alla.  
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5.ANALYS  
 
 
I analysen går vi igenom vårt empiriska intervjumaterial och gör jämförelser mellan 
revisorernas svar. Analysen är strukturerad efter beskrivningen som redogörs i stycke 2.9. 
 
 
 

5.1 Tillvägagångssätt 
 
Alla de revisorer vi intervjuat använder sig av olika dataprogram i sin 
väsentlighetsbedömning. I programmen finns ofta förval gjorda som ger vägledning vid 
väsentlighetsbedömningen. Initialt använder sig de olika revisorerna av liknande program och 
tillvägagångssätt för den preliminära väsentlighetsbedömningen. Denna likhet i 
programanvändning säger åtminstone att det finns likheter mellan olika revisorers arbetssätt, 
trots att det inte finns någon vägledning för tillvägagångssättet. Det finns dock detaljerade 
skillnader som kan vara värda att se över. Vi har observerat användning av datorstödd 
väsentlighetsbedömning både som understöd för bedömning och som helt avgörande för satt 
väsentlighetsnivå. Det är svårt att avgöra vad dessa olika arbetssätt får för konsekvenser, men 
då bedömningen är ett uttryck för professionellt omdöme kan man diskutera vari det 
professionella omdömet består, när ett program tagit beslut om en bedömning. Den extrema 
formen av datorbaserat omdöme fann vi dock endast hos en av respondenterna, men överlag 
fann vi att bedömningarna ofta startade med ett initialt förslag till bedömning uträknat utifrån 
standardformler och detta tycks skapa förutsättningarna för en automatiserad bedömning. 
Dessutom uttalades oro från våra respondenter för att den ökade teknikanvändningen ger 
bedömningar med mindre eftertanke.  

 

5.2 Preliminära väsentlighetstal 
 
Revisorerna har nästan ingen hjälp med riktlinjer från teori och reglering i hur 
väsentlighetstalen skall sättas. Istället har de inom byråerna jobbat fram egna tillvägagångssätt 
och riktlinjer som kan skilja sig lite mellan olika byråer. Vissa tar stor hjälp av kriterier i form 
av procent av olika poster i balans- och resultaträkningarna. I våra intervjuer delade 
respondenterna med sig vilka kriterier de använde sig av. Dessa skilde sig åt en del, och det 
framgick att det inte alltid fanns klara mallar för vilka kriterier som skulle användas, utan det 
handlade mycket om riktlinjer där det enligt revisorn bör hamna för att han inte ska behöva 
skriva en speciell förklaring till bedömningen. Man kan alltså säga att den använda 
byråspecifikationen är en slags motivation till bedömningen, som snarast måste kommenteras 
om den frångås.  
 
Lars Jacobsson 
(Önskade att vi ej skulle återge exakta siffror) 

• Procent av eget kapital 
• Procent av resultat före bokslutsdispositioner och procent av balansomslutning 
• Procent av bruttovinst 
• Hänsyn tas till om eget kapital närmar sig nivå för likvidationstvång 
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Olle Tjärnberg 

• 5-10 % av balansomslutningen 
 
Mattias Segerros 
Undviker tumregler 

• Dock omkring 5 % av Resultat efter dispositioner i normalfall. 
 
Anders Erneberg: 

• 5-10 % av resultat före dispositioner och skatt 
• 1-5 % av Justerat eget kapital 
• 0,25-1 % av omsättning 

Frångång kräver motivering 
 
Sammanställning: 
 
Kriterier: Lars Jacobsson Olle Tjärnberg Mattias Segerros Anders Erneberg
Balansomslutning Ja 5-10%  Nej  Nej 
Eget Kapital Ja  Nej  Nej  Justerat 
Omsättning Nej   Nej  Nej  0,1-0,25% 
Bruttovinst  Ja  Nej  Nej  Nej 
Resultat  Nej  Nej Efter disp före disp 
 
 
I sammanställningen kan man tydligt urskilja skillnaderna i de kvantitativa grunderna för 
väsentlighetsbedömningen. För att analysera närmar vilken effekt olika typer av 
väsentlighetsspecifikationer kan ha på väsentlighetsbedömningen gör vi ett litet 
räkneexempel. Vi har själva konstruerat en årsredovisning41 på vilken vi applicerar de olika 
revisorernas olika väsentlighetsmallar. Detta för att se hur mycket det kan skilja mellan olika 
schabloner som används på samma företag. I räkneexemplet har vi använt oss av de 
specifikationer vi fått procentuella siffror på, från respondenterna. 
 
 
Specifikation   Väsentlighetsnivå 
 
5-10 % av balansomslutningen  82 500 till 165 000 
5 % av resultat efter dispositioner  6 750 
5-10 % av resultat före disp. o skatt  6 750 till 13 500 
1-5 % av Justerat eget kapital  6 500 till 32 500  
0,25-1 % av omsättning   2 500 till 10 000 
 
 
Räkneexemplet visar att det kan bli markanta skillnader i väsentlighetsnivå vid användning av 
olika revisorers olika kvantitativa bedömningsgrunder. Det går inte att säga vad det verkligen 
får för effekter på revisionen, men att det kan ge skillnader mellan resultaten av revisionen 
hos olika revisorer är uppenbart. Även om vi väljer att bortse från ytterligheterna (det största 
och det minsta talet) kan man se stora skillnader mellan de största och de minsta talen. Även 
inom bedömningsgrunderna hos en och samma byrå finns i vissa fall stora skillnader beroende 

                                                
41 Se bilaga i 8.2 
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på om man väljer den lägsta eller den högsta procentandelen. Vi använder oss av vårt 
räkneexempel framförallt som en pedagogisk illustration, och kommer inte att göra några 
djupare analyser av det. Vi tycker ändå att det stöder vårt resonemang om att det förekommer 
stora skillnader framförallt mellan olika revisorers väsentlighetsbedömningar och därmed 
granskningsomfattningar. Detta kan ge skillnader i slutresultatet och även i kvalitén på 
revisionen hos olika revisorer.  

 

5.3 Synsätt 
 
I intervjuerna visade det sig att våra respondenter hade ganska olika syn på hur man kommer 
fram till ett lämpligt väsentlighetstal. Lars Jacobsson exempelvis förmedlade starkt åsikten att 
väsentlighetstalen går att räkna fram. Detta resonemang hade han dragit till sin spets genom 
att konstruera ett program som utifrån ett par förutbestämda och allmängiltiga kriterier 
räknade fram väsentlighetstalet. Detta skilde sig markant från Olle Tjärnbergs syn. Han tyckte 
sig ha föga hjälp av schabloner och uträkningar som inte tog hänsyn till individuella faktorer. 
Istället lägger han stor vikt vid att skapa en förståelse och �känsla� för klienten och på denna 
grunda sin bedömning av lämplig nivå av väsentlighet. Likaså Mattias Segerros tyckte att 
grundande av väsentlighetsnivå på procenttal av exempelvis resultat kan vara vanskligt då risk 
finns att viktiga faktorer förbises, viktiga faktorer som kundens inställning, tillit till 
redovisningen och verksamhetsinriktningen. Anders Erneberg arbetade efter E&Ys 
arbetsgång där schablonerna används för att kolla av om den individuella 
väsentlighetsbedömningen är avvikande från de procentuella intervall som är satta som 
standard. Avvikelser från dessa skall alltid motiveras. Detta resonemang fanns även hos Olle 
Tjärnberg och Mattias Segerros även om båda dessa revisorer lade mycket mindre vikt vid de 
förtryckta specifikationerna och mer vikt på själva bedömningen av det gällande företaget, 
dess ägare och redovisningsrutiner.  
 

5 .4 Urval i konton och transaktioner 
 
På konto- och transaktionsnivå bygger bedömningarna mindre på mallar för alla våra 
respondenter. Dock nämner Segerros, Erneberg och Jacobsson att de har satta nivåer som 
bestämmer vad felet resulterar i. Åtgärderna vid fel är påpekande i revisionsberättelse, 
påpekande i PM till kund och att felet helt bortses från om det är obetydligt. Samtliga 
respondenter anger att en ökning skett i användandet av granskning genom statiska urval. 
Jacobsson och Segerros nämner bl.a. MUS-granskning som hjälpmedel. Detta menar de har 
hjälp dem till att få fram mer relevanta urval en enbart med de traditionella metoderna där 
urvalet gjordes på enbart den professionella bedömningen. Jacobsson karaktärsvariabel i 
MUS-granskningen kräver dock ett antal stora individuella bedömningar som innebär ett 
inslag av mjuka faktorer i urvalet. En karaktärsbedömning av klienten görs av samtliga 
revisorer vid användningen av statistiskt urval som metod för urval av konton och poster. 
Karaktärsbedömningen påverkar urvalet genom att sämre tillit i princip ger högre nivå av 
inneboende risk och kontrollrisk, och därmed måste urvalet utökas för att upptäcktsrisken 
skall minska, och revisionsrisken ska bli acceptabel. I praktiken innebär detta att revisorn 
utökar det statistiska urvalet genom att välja ett lägre belopp i MUS-urvalet, vilket gör att ett 
större antal transaktioner och poster tas ut av till granskning. Samtliga respondenter har i 
intervjuerna påpekat att de är mer försiktiga när de har att göra med vissa typer av branscher 
och klienter. De anser att god branschkännedom är väldigt viktigt för att acceptera en ny 
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kund. Det finns även olika riskbilder beroende på vilken typ av bransch man har att göra med. 
Till sin hjälp har revisorerna här olika typer av branschspecifika nyckeltal men ingen av våra 
respondenter sade sig använda sig speciellt mycket av dessa. Ett tillfälle då revisorerna får lita 
mycket till sin kunskap och erfarenhet är vid urvalet av konton och transaktioner för analys. 
Även här är branschvana till hjälp. 
 
 

5.5 Omdömet 
 
Olika filosofier finns om vad som krävs av revisorn vid väsentlighetsbedömningen. Olle 
poängterade vikten av att bilda sig en uppfattning av det granskade företaget genom att 
studera redovisningsrutiner och omvärld. Han försökte skaffa sig en känsla för hur det stod 
till. Lars hade relativt standardiserade rutiner för väsentlighetsbedömningen. Han gjorde ingen 
större skillnad mellan olika företag utan använde samma mall som grund. Områden där 
revisorns omdöme kommer på prov tycks våra respondenter vara eniga om. Gemensamt 
verkar vara åsikten att omdömet av helhetsbilden av klienten är den viktigaste. Olle Tjärnberg 
säger sig vilja få en känsla för �vad kunden går för�. Jacobsson har en speciell 
käraktärsvariabel som han sätter efter tilliten till kunden. Denna gör att bedömningen av 
klientens trovärdighet påverkar omfattningen av granskningen. Segerros bygger hela sin 
väsentlighetsbedömning på sin bedömning av karaktär. Erneberg är mycket restriktiv med 
vilka klienter han accepterar och gör en noggrann utredning om klienten innan uppdraget 
antas. Denna utredning skall varje år upprepas i mindre skala som start på granskningen.  
 
 

5.6 Skillnad mellan stora och små byråer 
 
Då vi intervjuat personer på både en stor och några små byråer har vi observerat vissa 
olikheter i arbetet och själva organisationen omkring revisionen. För en djupare analys av 
detta skulle det ha krävts fler intervjuer framförallt på större byråer. Dock har vi observerat 
vissa skillnader som kan ha påverkan på kvalitén i bedömningarna. De revisorer som arbetar 
på mindre byråer eller rent av egna firmor, är ofta isolerade och själva i sitt arbete i den 
mening att de bestämmer alla rutiner, standarder och tillvägagångssätt utan den support och 
expertiskonsultation som en stor byrå kan tillhandahålla. Detta gör att revisionen i en större 
byrå torde bli mer likformad än den i en mindre genom exempelvis det 
kvalitetssäkringsprogram hos E&Y som Anders Erneberg berättade om. 
 
 

5.7 Påverkan av nya regleringar 
 
Orsaken till att vi nämnt Revisorsnämndens granskningar är att det inledningsvis dykt upp i 
våra samtal, som vi då låtit glida in på ämnet. I våra intervjuer har alla utom Olle Tjärnberg 
tyckt att de nya kraven på dokumentation lett till markant mer jobb per uppdrag. Erneberg 
menar dock det som revisorerna idag ser som merarbete kommer med åren att integreras i 
granskningen och inte idag läggas ovanpå den. Segerros tycker att den nya regleringen 
resulterat i utveckling att datamedia dvs. program som revisorerna använder sig och har hjälp 
av. Negativt tycker han dock är att möjligheterna att skapa mervärde för klienten har minskat 
drastiskt och att revisionsarbetet numera består av som han uttrycker det att �produceras 
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revision�. Anders Erneberg såg risken i att revisornämnden lägger så stor vikt vid att 
väsentlighetsbedömningen är väl motiverad och menar att detta kan leda till att revisorer lutar 
sig enbart till sina kriterier och inte gör en tillräckligt djup individuell bedömning. Olle 
Tjärnberg tyckte inte att så mycket hade förändrats för hans del.  
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6. SLUTSATSER 
 
 
I kapitlet drar vi slutsatser rörande arbetssätt och synsätt hos de respondenter vi intervjuat. 
Att göra ett mindre antal djupare intervjuer innebär att det inte går att tala om någon direkt 
generalisering av resultaten annat än till just gruppen respondenter. 
 
 
 

6.1 Inledande 
 
Under uppsatsens gång har vi fått inblick i revisorns arbetssätt speciellt vad gäller 
väsentlighetsbedömningen. Vi har både fått misstankar bekräftade och blivit förvånade över 
resultatet. Vi har kommit fram till att det finns skillnader i arbetssätt hos de revisorer vi 
intervjuat. Vi kan misstänka att hos revisorer som arbetar på samma byrå, är skillnaden 
mindre, då våra respondenter säger att de arbetar efter byråns mallar när de gör 
väsentlighetsbedömningen.  
 
 

6.2 Om teknikanvändning 
 
Alla de revisorer vi intervjuat använder sig till stor del av datorprogram, där många förval kan 
göras. Det finns skillnader i vilken utsträckning detta används, från att uteslutande använda 
programmen, till att använda dem som stöd och vägledning. Detta tror vi framförallt ger 
skillnader i den färdiga revisionen, framförallt mellan olika revisorer på olika byråer. Vi gör 
bedömningen att utvecklingen inom revisionen går mot färre omdömesgrundade bedömningar 
av den enskilde revisorn. Detta ser vi som ett problem då många revisorer använder sig av 
olika beräkningsgrunder för sina bedömningar.  
 
Något vi inte fått närmare inblick i är hur byråspecifikationerna är framtagna, om de är 
anpassade efter företagsstorlek eller typ av företag. Vi drar dock slutsatsen att ju bättre 
utvecklad byråstandard, ju bättre likformighet på upplägget av revision och 
väsentlighetsbedömning. Detta kan anses vara viktigt om man vill uppnå en jämnare kvalité 
på revisionen byrån erbjuder och om man vill att den skall resultera i samma sak oavsett 
vilken revisor som gör jobbet. Dessutom ger det den enskilde revisorn större säkerhet och 
trygghet i att han både gör rätt saker och gör saker rätt.  
 
 Vid det statistiska urvalet av transaktioner och konton tycks samtliga respondenter använda 
sig av mer subjektiva grunder för sina beslut om urval. Olika typer av karaktärsvariabler, 
betydelse av vilken bransch företaget är verksam i och vilken verksamhetsinriktning det får 
stor betydelse för urvalet. Som exempel nämner flera respondenter branscher med stort inslag 
av kontanthantering som mer benägna att innehålla oegentligheter och som därmed får en 
väsentlighetsbedömning som medför en mer omfattande granskning. Bedömningar likt dessa 
uttrycker de vara grundade på individuellt insamlade erfarenheter och kunskap, vilket vi 
tolkar som att de gör en bedömning grundad på sina egna subjektiva åsikter om vissa typer av 
verksamhet. De subjektiva åsikterna påverkas av vilken kontakt revisorn har med kunden. 
Våra respondenter uttrycker sig vilja skapa sig en uppfattning och känsla för kundens vilja att 
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�göra rätt för sig�. Hur och av vem redovisningen sköts är även det en viktig del i 
karaktärsbedömningen av klienten. Av intervjuerna har framgått att det finns skillnader i hur 
mycket tid och arbete som läggs ned på kontakter med klienter och redovisningsbyråer eller 
redovisningsansvariga. Uttryck fanns för att man ibland enbart har kontakt med själva 
redovisningsbyrån och sällan träffar klienten. Detta gör att man måste grunda sina åsikter på 
andrahandsinformation och tappar den viktiga personbedömningen. Detta tycker vi var en 
viktig observation då några respondenter tyckte själva mötet med klienten var en mycket 
viktig del av väsentlighetsbedömningen. Denna skillnad i synen på vad som är viktig kan bero 
på den knapphändiga regleringen som lämnar allt för mycket till tolkning av revisorerna, 
vilket flera respondenter antytt.  
 

6.2.1 Risker med ökad teknikanvändning 
Risker med allt för utbredd teknikanvändning är enligt oss att revisionen kanske inte alltid blir 
utformad för företaget den gäller. Flera av respondenterna varnade för att ökat datorstöd kan 
skapa en automatiserad revision med allt för lite eftertanke. Var inmatning måste föregås av 
en bedömning av revisorn, något kan bli lidande av att de flesta variabler finns föreslagna åt 
revisorn av programmet. Rätt använd kan den nya tekniken vara ett effektivt hjälpmedel för 
revisorn. De flesta bedömningar kan ges stöd åt av matematiska beräkningar eller som en av 
våra respondenter sade, �jag grundar hellre mina bedömningar på matematiska uträkningar än 
på svårdefinierad magkänsla�. Tekniska beräkningar ger väldigt dokumenterat stöd för 
bedömningar. 
 
 

6.3 Påverkan av nya regler 
 
Farhågorna om att mer omfattande reglering skulle leda till enorma kostnadsökningar tycks ha 
varit tämligen överdrivna. Våra respondenter har nämnt en kostnadsökning mellan 5-20 %. 
Den stora mängden dokumentering som idag krävs har våra respondenter välkomnat med 
kommentarer att den höjt kvalitén och gjort kraven tydligare på revisorn. Det som idag ses 
som merarbete med dokumentering kommer så småningom ses mer som en integrerad del av 
revisionen. Detta tror vi kommer att fungera som ett hjälpmedel för att homogenisera 
revisionen och utgöra en slags miniminivå för granskningen. Då den krävda dokumentationen 
är skapad och detta med de motiveringar som krävs, kommer revisorn alltid ha uppnått en viss 
nivå granskning. Detta kommer då att utgöra minimala granskningsinsatsen.  
 
De skillnader i syn på vad som krävs för att revisor gjort ett fullgott arbete förvånade oss. Det 
dök upp resonemang om vem revisionen är till för, och då inte i fråga om intressenter, utan 
om revisionen var till för klienten eller för revisorn själv. Resonemanget bottnade framförallt i 
diskussionen om revisorsnämndens krav på och granskningar av revisorer. Åsikten att bara 
man uppfyller revisorsnämndens krav i sitt arbete med revisionen så har man gjort sitt jobb 
framkom i flera av intervjuerna. Viss tendens till detta anades i Lars Jacobssons resonemang, 
Dock inte i Olle Tjärnbergs, vilket tyder på att det kan finnas klara skillnader mellan olika 
revisorers arbetssätt. Mattias Segerros var heller ej lika mån om att bara uppfylla 
revisorsnämndens krav i form av dokumentation, utan var noggrannare med helhetsbilden av 
klienten.  
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6.4 Avslutande diskussion 
 
Efter utförda intervjuer och efterföljande analys har vi en uppfattning av att skillnaderna i 
arbetet mellan olika revisorer är för stora för att produkten revision alltid skall innebära 
samma sak och kunna jämföras. Detta tror vi kan bero på olika bakgrund hos revisorerna och i 
vilken miljö de arbetar. Större byråer har kvalitetsprogram som utarbetar riktlinjer för 
revisionen. På mindre byråer kan det ofta vara revisorn själv som utarbetar sina egna 
standarders för väsentlighet. Här tror vi det kan bli stora skillnader mellan olika revisorers 
arbete. Väsentlighetsnivån är en av grunderna för hela revisionens omfattning och innehåll. 
Den borde präglas av en noga utformad bedömning av varje klient, för att få en utformning 
som är specialanpassad för just ett speciellt företag.  
 
Genom tydligare reglering skulle revisorsnämnden kunna homogenisera revisorsbranschen. 
Allt för mycket lämnas åt revisorernas egna tolkningar. Vi har i våra intervjuer stött på väldigt 
olika tolkningar av vad som är god revisionssed, det vill säga vad alla de normer som finns att 
tillgå verkligen ska innebära för revisorn. Detta skulle kunna avhjälpas genom att förtydliga 
de normer som finns i RS. Detta tycker vi skulle ge en jämnare kvalitet på produkten revision.  
Vi skulle önska mer fokus på att göra revisionen till något mer än en försäkring som klienten 
kan nyttja den dag denne blir anklagad för oegentligheter. Denna syn på revision är något som 
får revisorerna att föra ett �hålla ryggen fri resonemang� där granskningen avslutas då den är 
tillräcklig för att inte kunna ifrågasättas. På något vis måste fokus ändå ligga på att skapa 
mervärde, för alla intressenter.  
 
De standards som återges i RS skulle kunna vara betydligt tydligare än vad det är idag, med 
fokus på likhet i arbetsrutiner och beslutsunderlag. Svårigheten med att lagfästa normer och 
standards förklaras i Regeringens uttalande i proposition 1997/98:99 �Aktiebolagets 
organisation� om lagens uttryck �god revisionssed� på följande vis: 
 
�Det kunde naturligtvis övervägas att lagfästa vissa av de mera grundläggande normerna för 
god revisionssed. Mot detta talar att sådana lagfästelser skulle behöva fyllas ut av och 
kompletteras med gällande uppfattning om god revisionssed. Om vissa normer lagfästs, 
riskerar man att revisorns granskning begränsas, eftersom en reglering skulle föranleda 
motsatsslut. Övervägande skäl talar därför för att � liksom på redovisningens område - 
behålla ett system med en ramlagstiftning som ålägger revisorn att vid sin granskning iaktta 
god revisionssed��42 
 
Regleringen är hela tiden beroende av stöd i vad som faller under god revisionssed. Om nu 
reglering av god revisionssed i RS omöjliggörs av dess föränderliga natur anser vi att 
normerna åtminstone skulle vara mer detaljerade för att ge bättre vägledning och jämnare 
revisionskvalitet. Detta kanske måste ske genom både utförligare tolkning av god revisionssed 
och genom bättre förmedling av denna tolkning ut till revisorerna.  
 

                                                
42 FARs samlingsvolym 2004 del II, FAR Förlag AB, Stockholm, s. 271 
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8. BILAGOR 
 
 
 

8.1 Intervjumall 
 
Vad är målet med uppsatsen? 
 
Syftet med uppsatsen är att studera den auktoriserade revisorns individuella bedömning av 
väsentlighet.  
 
Begreppet väsentlighet innehåller till viss del personliga bedömningar. Kan det skilja sig åt 
mellan olika revisorer/byråer/klienter? Vilken inverkan har det personliga 
omdömet/bedömningsinslagen på väsentligheten.  
 
Det vi framförallt är ute efter är inte lagar, förordningar och byråspecifika regler, även om 
dessa troligen måste behandlas till viss del i uppsatsen, utan snarare den del av personlig 
bedömning där revisorns personliga omdöme sätts på prov. 
 
Översiktlig intervjumall  
 

• Teknikanvändning vid väsentlighetsbedömningen, praktiskt tillvägagångssätt. 
 

� Gärna en demonstration, eller ett exempel. 
 

• Vad är byråspecifikt, lag och regelberoende? 
 
 

• Finns det specifika delar där revisorns omdöme sätts på prov? 
 

� Finns det delar som är känsliga, där den enskilde revisorns bedömning oftare 
ifrågasätts? 

� Vilka faktorer påverkar din bedömning av väsentlighet? 
 

• Har väsentlighetsbedömningen förändrats på senaste tiden på grund av nya regler? 
 

� Exempelvis regler som påverkar ansvarsfrihet för revisorn. 
 

• Påverkas väsentlighetsbedömningen av priskänslighet hos klient? 
 

� Skulle priskänslighet kunna ha påverkan på handlingsutrymmet vid 
väsentlighetsbedömningen? 
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8.2 Årsredovisningsexempel 

Resultaträkning 
INTÄKTER 
Nettoomsättning    1 000 000 
Summa rörelseintäkter    1 000 000 
KOSTNADER 
Material och underleverantörer   600 000 
Personalkostnader    250 000 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  100 000 
Summa rörelsens kostnader   860 000 
Rörelseresultat    140 000  
Ränteintäkter och liknande poster   5000 
Räntekostnader och liknande poster   -10 000 
Summa resultat från finansiella investeringar   -5000 
Resultat efter finansiella poster   135 000 
Skatt på årets resultat    -40 000 
Årets resultat    95 000 
 

Balansräkning 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Inventarier     650 000 
Summa anläggningstillgångar   650 000 
Omsättningstillgångar 
Varulager     150 000 
Pågående arbete    200 000 
Summa omsättningstillgångar   350 000 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar    100 000 
Kassa och bank    200 000 
Summa omsättningstillgångar   1 000 000 
Summa tillgångar    1 650 000 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Aktiekapital     500 000 
Fritt eget kapital 
Balanserad vinst    55 000 
Årets resultat     95 000 
Summa eget kapital    650 000 
Långfristiga skulder 
Banklån     900 000 
Summa långfristiga skulder   900 000 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder    100 000 
Summa kortfristiga skulder   100 000 
Summa eget kapital och skulder   1 650 000 
 


