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Förord 
 
I vårt sökande efter ett lämpligt uppsatsämne hittade vi en artikel som berörde 
väsentlighetsbedömningen i revisionsprocessen. Eftersom vi båda två är intresserade av en 
karriär som revisor tyckte vi att det kunde vara både intressant och lärorikt att lära sig mer om 
detta ämne. Uppsatsen motsvarar tio veckors arbete och har skrivits under höstterminen 2007. 
Vår förhoppning är att uppsatsen ska komma läsaren till nytta och bli ett lärande verktyg för 
fler än oss som författare.   
 
Vi vill passa på att tacka alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss att genomföra denna 
uppsats. Ett stort tack till våra respondenter som ställde upp på intervjuer och vår handledare 
Hans Lindkvist för vägledning och stöd under arbetets gång.  
 
Karlstad, januari 2008 
 
 
Alexander Fredriksson               Anna Åberg   
  

___________ ___________    



Sammanfattning 
 
I de företagsformer där ägarna har ett begränsat ekonomiskt ansvar ställs det särskilda krav på 
den information gällande företagets resultat och finansiella ställning vilken redovisas utåt. 
Företagets intressenter måste kunna lita på den information de får av företaget gällande dess 
förvaltning och dess finansiella information. För att säkerställa att informationen går att lita på 
har lagstiftningen ansett det nödvändigt att denna information ska granskas av en revisor. 
Revisorerna måste vid varje revision göra en väsentlighetsbedömning. Processen vid 
väsentlighetsbedömning är svår ur flera hänseenden, dels måste både kvalitativa och 
kvantitativa aspekter utvärderas och dels ger inte revisionsstandarden någon formell guide om 
hur revisorn ska implementera väsentlighetskonceptet. Vad som skall anses väsentligt är en 
fråga för revisorns professionella omdöme. Eftersom konceptet med väsentlighetsbedömning 
är svårdefinierat och bygger på en professionell bedömning anser vi att detta är intressant för 
närmare studier.   
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera hur revisorer arbetar praktiskt gällande 
väsentlighet. Vi vill ta reda på vad revisorer grundar sin väsentlighetsbedömning på, samt hur 
de kvantitativa beloppen och de kvalitativa faktorerna tas fram. Utifrån detta har vi som 
delsyfte att se om vi kan identifiera några bakomliggande faktorer som kan påverka 
väsentlighetsbedömningen.  
 
För att på bästa sätt uppfylla syftet med vår uppsats har vi har valt att använda oss av en 
kvalitativ ansats. Detta för att kunna tolka och förstå hur väsentlighetsbedömningen går till i 
praktiken. Som informationsinsamlings instrument har vi valt att använda strukturerade 
intervjuer för att få ökad kontroll av svarens reliabilitet och få möjlighet att ställa många 
frågor. Vårt val att endast intervjua ett fåtal individer medförde att den kvalitativa ansatsen 
föll sig naturlig. Valet av respondenter hamnade på påskrivande revisorer, vilka vi antagit har 
den kunskap om väsentlighetsbedömningen vilken vi vill undersöka.  
 
Resultatet av vår studie visar att bedömningen av vad som är väsentligt bör göras redan i 
planeringen av revisionen. Denna bedömning kan dock komma att ändras allt eftersom 
granskningen framskrider på grund av att yttre omständigheter gällande företaget har 
förändrats eller att det framkommit ytterligare information som inte fanns tillgänglig vid 
planeringen. För att kunna göra en väsentlighetsbedömning krävs att revisorn fastställer en 
kvantitativ nivå för väsentlighet, ett så kallat väsentlighetsbelopp. Denna undersökning visar 
att väsentlighetsbeloppet tas fram med hjälp av beräkningsmodeller. Beräkningsmodellerna 
använder varierande procentsatser på olika baser, som till exempel omsättning och resultat 
efter finansnetto, vilka resulterar i ett intervall som hjälpmedel för revisorn i sin bedömning. 
Det är sedan upp till varje enskild revisors professionella omdöme att avgöra vad 
väsentlighetsbeloppet slutligen hamnar på. Denna undersökning styrker hypotesen om att 
revisorns erfarenhet påverkar väsentlighetsbedömningen i den bemärkelsen att revisorer med 
mer erfarenhet tenderar att använda sig av ett högre väsentlighetsbelopp. 



Förkortningar 
 
ABL – Aktiebolagslagen 
 
IFAC – International Federation of Accountants 
 
ISA – International Standards on Auditing 
 
RS – Revisionsstandard i Sverige 
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1. Inledning 
 
 
Detta inledande kapitel finns till för att presentera bakgrunden till det valda 
forskningsområdet. Därefter presenteras vår problemformulering som sedan mynnar ut i 
uppsatsens syfte. Avslutningsvis presenteras studiens avgränsningar. 
 
 

1.1 Problembakgrund 

I de företagsformer där ägarna har ett begränsat ekonomiskt ansvar ställs det särskilda krav på 
den information gällande företagets resultat och finansiella ställning vilken redovisas utåt. 
Företagets intressenter måste kunna lita på den information de får av företaget gällande dess 
förvaltning och dess finansiella information (FAR1 Förlag, 2006). För att säkerställa att 
informationen går att lita på har lagstiftningen ansett det nödvändigt att denna information ska 
granskas av en revisor (Moberg, 2006).  
 
”Revision handlar om att granska, bedöma och uttala sig om redovisningsinformation till 
hjälp för investerare och övriga intressenter” (Öhman, 2006 s. 37). Målet med denna 
lagstadgade granskning, revisionen, är i slutändan att lämna en revisionsberättelse (RS 200). I 
revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och 
VD:s förvaltning. Detta ska ge ökad trovärdighet för informationen och kan användas som 
beslutsunderlag åt företagets intressenter (FAR Förlag, 2006). 
 
En viktig del av revisionsprocessen är planeringsfasen. Revisorn bör planera revisionen för att 
kunna utföra den så effektivt som möjligt. Genom adekvat planering säkerställer revisorn att 
uppmärksamhet riktas mot de väsentliga granskningsområdena. Planeringen börjar med att 
revisorn försöker förstå företaget och dess verksamhet för att kunna koncentrera granskningen 
till de områden där risken för väsentliga fel är störst (Cosserat, 2000). För att få denna 
kunskap samlar revisorn in en stor mängd information om företaget som han/hon sedan 
analyserar och bedömer (FAR Förlag, 2006).  
 
Planeringsfasen innefattar även att sätta en väsentlighetsnivå, bedöma revisionsrisken och 
dess komponenter samt att upprätta en revisionsplan (Cosserat, 2000). Inom revisionen är 
väsentlighet ett centralt begrepp, det avgör omfattningen och inriktningen på revisionsarbetet 
(FAR Förlag, 2006). ”Revisorn skall beakta väsentlighet och dess samband med revisionsrisk 
när han eller hon genomför en revision” (RS 320, p.2). Detta på grund av att det föreligger ett 
så kallat omvänt samband mellan revisionsrisk och väsentlighet. Resultatet blir att ju högre 
grad av väsentlighet desto lägre nivå blir det på revisionsrisken och vice versa (RS 320).  
 
Revisorer måste göra en väsentlighetsbedömning vid varje revision som genomförs. 
Processen vid väsentlighetsbedömning är svår ur flera hänseenden, dels måste både 
kvalitativa och kvantitativa aspekter utvärderas och dels ger inte revisionsstandarden2 någon 
formell guide om hur revisorn ska implementera väsentlighetskonceptet (McKee & Eilifsen, 
2000). Vad som skall anses väsentligt är en fråga för revisorns professionella omdöme 
(Nolan, 2005). Oftast utgår revisorn från vissa minimibelopp eller andra väsentlighetstal när 

                                                 
1 FAR SRS är branschorganisationen för revisorer och rådgivare. 
2 RS 320, i Sverige, vilken baseras på den internationella ISA 320 som ges ut av IFAC. 
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han/hon väljer ut vad som ska granskas närmare. Beloppen används sedan för att göra en 
väsentlighetsbedömning, det vill säga sortera vad som är väsentligt respektive oväsentligt. 
(FAR Förlag, 2006).  
 
Väsentlighetsbedömningen tillsammans med revisionsrisken utgör stommen i revisions- 
processen. Som nämndes ovan kan väsentlighetsbedömningen även delas in i två delar, en 
kvalitativ och en kvantitativ del. Vid den kvantitativa väsentlighetsbedömningen bör det 
användas någon form av väsentlighetsbelopp medan den kvalitativa delen bygger på att lära 
känna verksamheten, exempelvis genom dess personal, och på så sätt hitta eventuella 
varningsklockor för vart risken för väsentliga fel är stor (Gist & Shastri, 2003). 
 
Eftersom konceptet med väsentlighetsbedömning är svårdefinierat och bygger på en 
professionell bedömning anser vi att detta är intressant att titta närmare på. Den stora 
betydelsen av väsentlighetsbedömningen gör att studier om hur detta går till i praktiken kan 
ge användbara insikter i revisionsprocessen och kvaliteten hos revisionen (Blokdijk et al., 
2003). Detta tillsammans med att det inte finns några studier gällande väsentlighets- 
bedömningen hos svenska revisorer gör ämnet aktuellt. 
 
Hur bedömer revisorerna väsentligheten i praktiken? Hur stor vikt läggs vid de standarder 
som finns? Och ger de en god bild över hur bedömningen bör gå till? Hur gör revisorn för att 
skilja mellan det väsentliga respektive det oväsentliga? Bedömningarna om vad som är 
väsentligt eller ej påverkar i slutändan även uppskattad tid och kostnad (FAR Förlag, 2006). 
En annan intressant aspekt är vilka bakomliggande faktorer som kan tänkas påverka 
bedömningen, till exempel revisorernas erfarenhet och storleken på revisionsbyrån. Detta är 
något som bland annat Messier (1983) och Blokdijik et al. (2003) diskuterar i sina studier. 
 
Det säger sig självt att en revisor inte kan granska allt i ett företag, väsentlighetsbedömningen 
är ett hjälpmedel för att kunna granska de delar där risken för väsentliga fel är som störst. 
Revisionsberättelsen ska ge en hög men inte en absolut säkerhet för att det inte förekommer 
några väsentliga fel (Fogarty et al. 2006). 

1.2 Problemformulering 

Vår problemformulering kommer att bestå av en huvudfråga samt två underfrågor. Detta för 
att kunna besvara vår huvudfråga så klart som möjligt. 
 

• Hur arbetar revisorer praktiskt gällande väsentlighet? 
- Vad grundar revisorer sin väsentlighetsbedömning på? 
- Hur bestäms de kvantitativa beloppen och hur analyseras de kvalitativa 

faktorerna? 
 

1.3 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera hur revisorer arbetar praktiskt gällande 
väsentlighet. Vi vill ta reda på vad revisorer grundar sin väsentlighetsbedömning på samt hur 
de kvantitativa beloppen och de kvalitativa faktorerna analyseras. Utifrån detta har vi som 
delsyfte att se om vi kan identifiera några bakomliggande faktorer som kan påverka 
väsentlighetsbedömningen.  
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1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till påskrivande revisorer3 eftersom det är de som har det yttersta 
ansvaret för revisionen. Vi har även valt att inte beakta väsentlighetsbedömningen som sker 
vid en förvaltningsrevision.   
 

                                                 
3 Godkända och auktoriserade revisorer.  
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2. Metod 
 
 
Metod är ett verktyg för att komma fram till ny kunskap (Holme & Solvang, 1997). I detta 
kapitel kommer vi att redogöra för de teoretiska och praktiska handlingssätt som vi använt 
oss av vid undersökningen. Vi återger teorier och motiv för valen vi gjort under arbetets 
gång. 
 
 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Valet om vilken forskningsmetod som ska användas bedöms utifrån vilken form av 
information som ska samlas in, är det siffror bör en kvantitativ metod användas och är det ord 
föredras en kvalitativ metod (Jacobsen, 2002).  
 
Kvantitativa termer kan identifieras genom att de påvisar egenskaper som kan mätas med 
numeriska värden (Hartman, 2004). I den kvantitativa forskningsmetoden görs det som ska 
studeras mätbart och undersökningsresultaten presenteras numeriskt. Utgångspunkten i den 
kvantitativa metoden är att verkligheten kan mätas med hjälp av siffror. För att nå de 
numeriska värden som söks i den kvantitativa forskningsmetoden används ofta ett 
frågeformulär med fasta svarsalternativ (Jacobsen, 2002).  
 
Den kvalitativa metodens mål är mer inriktat mot insikt snarare än statistisk analys (Bell, 
2000). Forskare som förespråkar ett kvalitativt perspektiv anser att varje fenomen består av 
kvaliteter eller egenskaper och därmed inte är mätbara (Andersen, 1994). Nämnas bör också 
att begreppet kvalitativ står för kvalitet eller egenskap (Hartman, 2004). Strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer kan användas som mätinstrument för att få fram kvalitativ data 
(Andersen, 1994).  
 
Som jämförelse kan nämnas att en kvantitativ ansats används för att ta reda på hur mycket, 
medan en kvalitativ undersökning används för att visa vad för slags karaktär något har 
(Johansson, 2003). En annan olikhet mellan de båda metoderna är att den kvantitativa 
metodiken fungerar som en envägskommunikation där undersökningen helt sker på forskarens 
villkor medan den kvalitativa metodiken används som en dubbelriktad kommunikations- 
situation (Andersen, 1994).  
 
För att på bästa sätt uppfylla syftet med vår uppsats har vi har valt att använda oss av en 
kvalitativ ansats. Detta för att kunna tolka och förstå hur väsentlighetsbedömningen går till i 
praktiken. Valet av kvalitativ ansats medför dock att vi ej kan dra generaliserande slutsatser, 
detta på grund av att de få revisorer som vi intervjuar kanske inte är representativa för hela 
populationen. Vi vill ha möjligheten att vara öppna för oväntade händelser vilket gör att den 
kvalitativa uppläggningen passar bra (Jacobsen, 2002). Som informationsinsamlings- 
instrument har vi valt att använda oss av strukturerade intervjuer för att få ökad kontroll av 
svarens reliabilitet och få möjlighet att ställa många frågor (Andersen, 1994). 

2.2 Deduktiv och induktiv metod 

Det finns två huvudsakliga strategier att tillägna sig vetande, det deduktiva och det induktiva 
(Andersen, 1994). Detta val handlar om vilken strategi som är bäst lämpad att närma sig 
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verkligheten. En deduktiv metod bygger på att gå från teori till empiri, det vill säga att först 
skaffa sig förväntningar och sedan undersöka om dessa förväntningar stämmer överens med 
verkligheten. Dessa förväntningar bygger på tidigare undersökningar och teorier (Jacobsen, 
2002). Slutledningen vid ett deduktivt metodval följer av de förväntningar som finns 
(Andersen, 1994). Kritiken till den deduktiva ansatsen bygger på att forskaren har vissa 
förväntningar vilket kan leda till att de bara finner vad de letar efter, alltså starkt begränsad 
information (Jacobsen, 2002). 
 
Den induktiva metoden bygger på att det vetenskapliga sökandet börjar med observationer. 
Detta på grund av att observationerna ska vara teorineutrala, det vill säga att sökandet inte 
skall styras av några förutfattade meningar eller förväntningar (Hartman, 2004). Med 
utgångspunkt i denna öppna ansats skapar sedan forskaren teorierna. Vid en induktiv metod 
går alltså forskaren från empiri till teori. Anledningen till detta arbetssätt är att det inte ska 
finnas någon begränsning för vilken information som samlas in, detta ska leda till relevant och 
riktig information. Det finns dock kritiska röster även till denna ansats. Kritiken bygger på att 
det är omöjligt att undersöka verkligheten med ett helt öppet sinne. Det kommer att ske 
avgränsningar av information både medvetet och omedvetet (Jacobsen, 2002). Enligt Hartman 
(2004) anses den induktiva metoden vara förlegad, då främst inom vetenskaper som använder 
sig av kvantitativa metoder.  
 
Vår studie bygger på att undersöka hur revisorerna gör väsentlighetsbedömningar i praktiken. 
För att vi ska kunna ställa de frågor som krävs för att få fram väsentlig information valde vi 
en deduktiv ansats. Detta betyder att vi genom att studera teorier och tidigare undersökningar 
inom ämnet skapade oss förväntningar om hur dessa bedömningar går till. Dock vill vi genom 
en kvalitativ studie öppna möjligheten för ny information, vilket kan medföra ett induktivt 
arbetssätt. 

2.3 Urval 

Syftet med en kvalitativ metod hos undersökningen är att få en djupare och mer fullständig 
blick över det ämne som ska studeras. Urvalet av undersökningsenheter bör därför i 
kvalitativa studier göras systematiskt utifrån medvetet formulerade kriterier (Holme & 
Solvang, 1997). Skillnaden gentemot kvantitativa studier är att forskaren i en kvalitativ studie 
undersöker en betydligt mindre population. Anledningen till detta är att forskaren vill kunna 
gå in på djupet hos varje intervjuobjekt, vilket resulterar i att ett allt för stort urval inte skulle 
kunna vara möjligt. Det är därför särskilt viktigt i kvalitativa studier att urvalet blir bra. Vid 
denna typ av studier är därför ett ändamålsenligt urval något att föredra. Detta innebär att 
forskaren söker att intervjua individer vilka denne tror har den kunskap forskaren är ute efter 
(Hartman, 2004). 
 
Eftersom en kvalitativ studie innefattar få individer kan forskaren inte eftersträva ett 
representativt urval. Det är dock inte den kvalitativa studiens mål att kunna generalisera, utan 
snarare säga något om det unika eller speciella. Den kvalitativa studiens avsikt är istället att 
klarlägga ett fenomen (Jacobsen, 2002). 
 
Vårt urval av lämpliga individer har gjorts systematiskt efter vissa kriterier. Då vår 
undersökning har en deduktiv ansats, det vill säga att vi går från teori till empiri, visste vi vid 
urvalsprocessen vilka individer vi ville ha med i undersökningen. Dessa var påskrivande 
revisorer, vilka vi antar har den kunskap om väsentlighetsbedömningen vilken vi vill 
undersöka. Vi bestämde oss för att kontakta olika revisionsbyråer för att få tag i påskrivande 
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revisorer att intervjua, kontakten skedde via telefon. Vårt urval består utav fem auktoriserade 
eller godkända revisorer på olika revisionsbyråer i Karlstad.    

2.4 Insamling av data 

Data behövs för att kunna producera kunskap, det är när olika datakällor sammanförs och 
analyseras som det produceras kunskap. Vilken typ av data som används beror på vilket 
problem forskaren vill lösa, det vill säga syftet med undersökningen (Artsberg, 2005). Vid en 
undersökning är det oftast idealiskt att använda både primär- och sekundärdata. Vid 
användning av olika typer av data kan de ge stöd åt varandra men också ställa olika 
upplysningar mot varandra (Jacobsen, 2002). Indelningen av vad som är primär- respektive 
sekundärdata beror på hur de används, ingen data är i sig själv primär eller sekundär 
(Artsberg, 2005).   

2.4.1 Primärdata 

Primärdata är sådan information som samlas in för första gången. Det innebär att forskaren 
samlar in informationen direkt från källan. Denna datainsamling görs oftast genom intervjuer, 
observationer eller frågeformulär och är oftast skräddarsydd för en speciell problemställning 
(Jacobsen, 2002).  
 
Vår undersöknings primärdata består av empiri, det vill säga resultatet av våra intervjuer med 
revisorer.  

2.4.1.1 Intervjuer 

Det finns olika former av intervjuer, vissa mer öppna än andra. En intervju kan ha en hög grad 
av standardisering och strukturering, det vill säga frågorna och i vilken ordning de ställs är 
bestämd från början samt att respondenten kan svara enbart med ja och nej. En 
halvstrukturerad intervju har en hög standardisering men lägre grad av strukturering, vilket 
innebär att frågorna och dess ordning är bestämda men den intervjuade kan svara fritt 
(Hartman, 2004). Vid en halvstrukturerad intervju används en guide med olika teman och 
frågor vilka dock kan komma att skifta från intervju till intervju. Detta gäller även ordningen i 
vilken frågorna ställs, vilket beror på hur konversationen fortlöper (Saunders et al. 2000). Den 
sista kategorin är helt öppna intervjuer. Dock bör även dessa intervjuer ha en intervjuguide, 
annars finns risken att forskaren lämnar intervjun med material som inte är relevant för 
undersökningen (Hartman, 2004). 
 
Holme och Solvang (1997) skiljer även mellan informant- och respondentintervju. När 
forskaren intervjuar en person som själv är delaktig i den företeelse vi studerar kallas detta för 
en respondentintervju. Vid en informantintervju intervjuas istället en person som själv står 
utanför den studerade företeelsen men som ändå har mycket att säga om det. Vilken typ av 
intervju forskaren använder sig utav påverkas av syftet med undersökningen (Holme & 
Solvang, 1997). 
 
Våra intervjuer kan betraktas som halvstrukturerade då vi i förväg har bestämda teman och 
frågor vi vill få svar på, dock är frågorna öppna vilket innebär stor frihet för respondenterna i 
deras svar. Ordningsföljden är inte heller viktig utan kan ändas beroende på hur samtalet 
flyter. Den intervjuguide och caseuppgift som ligger till grund för våra intervjuer återfinns 
under Bilaga 1 och 2. Vi har valt att använda respondentintervjuer då vi anser att de revisorer 
som själva använder sig utav väsentlighetsbedömningen själva bäst kan förklara hur detta går 
till. Respondentintervjuer passar därför bäst med hänseende till syftet med undersökningen. 
Vi anser även att respondentintervjuer ger den mest pålitliga informationen i vårt fall. 
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Samtliga intervjuer är så kallade besöksintervjuer, det vill säga ansikte mot ansikte. Samtliga 
intervjuer spelades även in, detta för att säkerställa att all information från intervjuerna 
kommer med i undersökningen samt minska risken för feltolkningar. En risk med att använda 
bandspelare är enligt Jacobsen (2002) att vissa respondenter blir mer tystlåtna när de vet att de 
blir inspelade. Vi anser dock att fördelarna med att spela in intervjuerna väger tyngre än 
nackdelarna. Vi har även erbjudit våra respondenter att vara anonyma. Anledningen till detta 
är att de ska kunna ge en korrekt bild över hur väsentlighetsbedömningen går till och inte vara 
rädda för att vissa byråspecifika uppgifter kanske inte får lämnas ut till allmänheten. Enligt 
Jacobsen (2002) bidrar anonymiteten till att minska risken att respondenten håller inne med 
information. 

2.4.2 Sekundärdata 

Sådan data som samlats in eller återgetts av någon annan kallas för sekundärdata (Artsberg, 
2005). Sekundärdata är alltså sådana data som forskaren inte får direkt från källan (Jacobsen, 
2002).  
 
Den sekundärdata vi använt oss av vid vår undersökning är litteratur, vetenskapliga artiklar, 
tidigare undersökningar och normering inom revision.   

2.5 Trovärdighetsdiskussion  

Oavsett om forskaren väljer en kvalitativ eller kvantitativ metod för att samla in empiri måste 
all information granskas kritiskt. Granskningen sker genom att mäta informationens validitet 
och reliabilitet (Bell, 2000). Empirin bör uppfylla följande två krav: 
 

1. Empirin måste vara giltig och relevant (valid). 
2. Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel), (Jacobsen, 2002, s. 21). 
 

Validitet betyder giltighet (Bell, 2000) och är ett mått som visar till vilken grad information 
beskriver det forskaren vill att den ska beskriva (Ejvegård, 2003). Information som mäter 
enbart det fenomen som är i fokus, och inget annat, har en hög validitet (Andersen, 1994). 
Reliabilitet är ett mått på informationens pålitlighet (Bell, 2000). Vid kvantitativa studier 
måste forskaren lägga särskild tyngd på att undersökningen verkligen mätt det denne ville 
mäta och om den informationen är reliabel. Detta har inte lika stor betydelse i en kvalitativ 
undersökning då den statistiska representativiteten inte kommer i första rummet. Syftet med 
den kvalitativa studien är att få en bättre förståelse av vissa faktorer. Problemet att få giltig, 
valid, information är mindre i kvalitativa undersökningar eftersom studien möjliggör en större 
närhet till det som ska studeras (Holme & Solvang, 1997).  
 
En hög reliabilitet visar att forskaren kan komma fram till samma resultat när han eller hon 
mäter ett fenomen på olika sätt och vid olika tillfällen (Bell, 2000). Även andra forskare ska 
kunna nå samma resultat för att informationen ska anses ha hög reliabilitet (Hartman, 2004).  
 
Vi har i slutskedet av uppsatsskrivandet kritiskt granskat den information som vi samlat in. 
Detta för att säkerställa uppsatsens reliabilitet och validitet. För att nå en hög nivå av 
reliabilitet har vi noga valt ut de frågor vi använde oss av under intervjuerna med respektive 
revisor. Vi använde samma frågor och fick liknande resultat vid samtliga intervjuer (Bell, 
2000). För att inte caseuppgiften skulle påverka svaren av intervjufrågorna erhöll revisorerna 
caseuppgiften först efter att de svarat på samtliga frågor. Genom att kontrollera om vi i 
uppsatsen har svarat på vår frågeställning och uppfyllt syftet med uppsatsen har vi försökt att 
minimera de problem som kan påverka validiteten. Genom att hålla intervjuer fick vi 
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möjlighet att vid behov ge en djupare förklaring till vissa frågor och minskade därmed risken 
för feltolkningar och uteblivna svar. Under intervjuerna förde en av oss anteckningar medan 
den andre ställde frågor. Som tidigare nämnts använde vi oss också av bandspelare under 
samtliga intervjuer för att spela in revisorernas svar på frågorna. Detta för att inte utelämna 
relevant information och därmed öka tillförlitligheten i uppsatsen.  

2.5.1 Källkritik 

Forskare använder sig av källkritik för att kontrollera fakta och för att få reda på vad som är 
sant eller åtminstone sannolikt. En källa, som kan vara både skriftlig och muntlig, är grunden 
till vår kunskap (Thuren, 2005). Genom att göra en kritisk granskning av källan visar 
forskaren att han eller hon har mycket information och kunskap om vad som redan gjorts 
inom det aktuella området (Bell, 2000). Analysen av vilken trovärdighet källan har kan göras 
genom att jämföra källan med andra för att se om informationen överrensstämmer. Om 
källorna som jämförs är oberoende av varandra och har en hög grad av överrensstämmelse 
anses källans trovärdighet vara hög (Holme & Solvang, 1997). Vissa källor ger bättre 
information än andra, därför måste forskaren också bedöma källans närhet till det fenomen 
som undersöks. Hänsyn bör då tas till om informationen kommer ifrån första- eller 
andrahandskällor samt vilken kunskap uppgiftslämnaren har om det aktuella fenomenet.  
Förstahandskällan tenderar att skapa en större trovärdighet än andrahandskällan vilket beror 
på att den först nämnda kommer ifrån en person som refererar till en händelse som ligger nära 
sig själv. Ju längre ifrån fenomenet uppgiftslämnaren kommer desto större blir risken att 
informationen förvrids (Jacobsen, 2002).  
 
Vi har i vår undersökning kritiskt granskat flera artiklar och jämfört dem med varandra. Vi 
har även haft i åtanke vilka av uppgiftslämnarna som varit första- respektive 
andrahandskällor. Detta för att se vilka av författarna som befinner sig närmast det aktuella 
fenomenet i vår uppsats. Vi har även varit uppmärksamma på om någon av uppgiftslämnarna 
har haft andra intressen som får dem att medvetet vilja ge en oriktig bild av sanningen. Det 
kan nämligen förekomma att en källa har ett motiv för att ge en skev bild av verkligheten 
(Jacobsen, 2002).   
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3. Referensram 
 
 
I detta kapitel redogör vi för den litteratur, forskning och teorier som behandlar vårt 
problemområde. Den inledande delen av detta kapitel behandlar de grundläggande 
begreppen för att få en god bakgrund till problemet. Därefter behandlas den litteratur vilken 
ligger närmast vårt problem. Sist i detta kapitel ger vi en kort sammanfattning av 
referensramen. 
 
 

3.1 Agentteorin 

Den teoretiska grunden för revision har ofta sin utgångspunkt i den klassiska agentteorin. 
Agentteorin bygger på att en principal kontrakterar en agent för att utföra vissa uppgifter för 
principalens räkning. Hos ett aktiebolag med spritt ägande representerar ägarna den så kallade 
principalen som sedan kontrakterar en företagsledning, agent, att utföra ett arbete och ersättas 
utifrån det (Öhman, 2007). Agentteorin utgår från klassisk ekonomisk teori, vilken gör 
antaganden att människan alltid är rationell och nyttomaximerande. Detta skulle medföra att 
relationen mellan agenten och principalen är konfliktartad (Artsberg, 2005). Exempelvis kan 
företagsledningen agera för att säkra jobb hellre än att maximera aktieägarnas avkastning 
(Besanko et al., 2000).  Detta kallas för agentproblemet, det vill säga att agenten kommer att 
tjäna egna intressen i första hand, snarare än principalens (Hatch, 2002). 
  
För att principalen, ägarna, skall kunna lita på att agenten, företagsledningen, sköter sina 
åtaganden krävs information. Denna information kostar för principalen. Ägarna kan inte hela 
tiden följa upp hur företagsledningen sköter sitt åtagande då det skulle bli alldeles för 
kostsamt (Desouza & Awazu, 2004). Genom att försöka minska utrymmet för den så kallade 
informationsasymmetrin4 kan förhållandet mellan principalen och agenten jämnas ut. När det 
gäller redovisningen görs detta genom krav på innehåll och form, vilket medför att revisionen 
får ett naturligt inslag (Pentland, 2000).  
 
Kostnaden för att principalen måste kontrollera agenten motiverar en utomstående 
granskning, en revision. Eftersom revisionens syfte är att granska informationen som släpps 
av företaget kommer principalen att efterfråga revisionen så länge som kostnaden för 
revisionsarvodet inte överstiger den ekonomiska nyttan (Artsberg, 2005).    

3.2 Revision – vad och varför. 

”Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och 
uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” (FAR Förlag, 2006 s. 19). Ända 
sedan aktiebolagsformens genombrott i Europa har lagstiftningen för att driva verksamhet 
utan personligt ansvar krävt en ordnad redovisning. Men skyddet av det bundna kapitalet har 
inte enbart förutsatts en ordnad redovisning utan även en fortlöpande och oberoende kontroll 
av denna. Reglerna beträffande denna kontroll är idag omfattande och spridd över ett antal 
författningar (Sandström, 2005). I Sverige måste alla aktiebolag ha minst en revisor för att 
granska dess finansiella information och förvaltning (ABL 9:1). 

                                                 
4 Informationsasymmetrier uppstår då agenten under kontraktets löptid tillägnar sig mer information om 
verksamheten än vad uppdragsgivaren, det vill säga principalen, har (Bergström & Samuelsson, 2001).   
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När ägarnas ansvar i verksamheten är begränsat måste det ställas höga krav på att den 
information de lämnar från sig, rörande dess ekonomiska situation och dess förvaltning, är 
trovärdig. Detta för att företagets intressenter ska kunna lita på informationen (FAR Förlag, 
2006). Som en länk i kedjan mellan företaget och dess intressenter är revisorns övergripande 
roll att kvalitetssäkra den information som företaget lämnar ut (Öhman, 2007).  
 

 
Figur 1: Informationsflöde och kvalitetssäkring (Källa: egen modell utifrån Öhman, 2007 s. 25). 

 
Målet med revisionen är i slutändan att revisorn ska lämna en revisionsberättelse. I denna 
skall revisorn dels uttala sig huruvida årsredovisningen har upprättats enligt tillämplig lag så 
att den ger en rättvisande bild av företagets resultat och dess ställning. Dels huruvida 
förvaltningen skötts i företaget och därmed om ansvarsfrihet kan beviljas åt företagsledningen 
(RS 200). Detta ska ge ökad trovärdighet för informationen och kan användas som 
beslutsunderlag åt företagets intressenter (FAR Förlag, 2006). 

3.2.1 Revisionsprocessen 

I revisionsprocessen kan fyra olika steg identifieras. Det första steget handlar om att acceptera 
möjligheten att bli revisor för en ny klient alternativt att fortsätta som revisor för en redan 
existerande klient. Valet att acceptera eller avböja en klient är ett viktigt beslut som grundar 
sig på en rad faktorer. Vad som kan påverka revisorns beslut är bland annat klientens etiska 
anseende, om ovanliga risker är förknippade med klienten och integriteten hos klientens 
styrelse. För att underlätta beslutet söker revisorn information hos klientens nuvarande revisor 
(Cosserat, 2000).  
 
Det andra steget i revisionsprocessen handlar om att planera revisionen. Planering är nyckeln 
till en framgångsrik revision. Genom att planera utvecklar revisorn en plan för hur arbetet 
kring granskningen ska läggas upp och hur omfattande denna ska bli. Planeringen hjälper till 
att koncentrera granskningen till de viktigaste områdena och att identifiera de eventuella fel 
som finns (Cosserat, 2000). För att kunna koncentrera granskningen till de viktigaste 
områdena är det avgörande att redan i planeringen bedöma var risken för väsentliga fel är som 
störst. Annars finns risken att fel saker granskas och att väsentliga områden förbises. Nivån av 
vad som är väsentlighet är en fråga för revisorns professionella omdöme (FAR Förlag, 2006). 
”Planering underlättar också fördelningen av arbetsuppgifter till medarbetare och 
samordningen av det arbete som utförs av andra revisorer och specialister” (RS 300, 2007). 
 

 

Företaget 

 

Revisorer 

 
Intressenter 

Information för 
kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkrad 
information för 
beslutsfattande 
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I det tredje steget utförs själva granskningen. Revisorn studerar och jämför olika förhållanden 
för att kunna identifiera förväntade respektive oväntade händelser. Det är vanligt att revisorn 
jämför klientens finansiella information för olika perioder för att hitta avvikelser. En 
jämförelse görs vanligtvis även mellan klientens finansiella information och marknadens 
genomsnittliga information (Cosserat, 2000). ”Granskningen syftar till att ge underlag för 
revisorns ställningstaganden i revisionsberättelsen” (FAR Förlag, 2006 s. 57).   
 
Det fjärde steget handlar om att rapportera de slutsatser som tagits under revisionen (Cosserat, 
2005). Detta gör revisorn genom att skriva en revisionsberättelse (FAR Förlag, 2006).  

3.3 Väsentlighet och risk 

”Det finns ett omvänt samband mellan väsentlighet och nivån på revisionsrisken, dvs. ju 
högre väsentlighetsnivån är, desto lägre är revisionsrisken, och vice versa” (RS 320, p.10). 
Genom revisorns bedömning av väsentlighet, vad gäller vilka poster som ska granskas och 
huruvida revisionsmässiga urval och analytisk granskning ska användas, kan revisorn minska 
revisionsrisken till en acceptabelt låg nivå (RS 320, p.9). Revisorns bedömning av vad som är 
väsentligt tillsammans med bedömningen av vilka risker som finns avgör vad, hur och när 
granskningen ska ske (FAR Förlag, 2006). Det samband som finns mellan väsentlighet och 
risk gör det svårt att diskutera väsentlighet utan att också diskutera revisionsrisken (McKee & 
Elifsen, 2000). 

3.3.1 Begreppsdefinition av revisionsrisk 

”Med revisionsrisk menas risken för att revisorn gör ett oriktigt uttalande i 
revisionsberättelsen” (RS 400, p.3). 

3.3.2 Risk 

En analys av riskerna ger ett underlag för att lättare hitta väsentliga fel i redovisningen samt 
brister i den interna kontrollen hos företaget (FAR Förlag, 2006). Med revisionsrisk menas 
risken som finns att revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. Ju säkrare 
revisorn vill vara att dennes uttalande i revisionsberättelsen är riktig desto lägre revisionsrisk 
kan revisorn godta. Nivån för acceptabel revisionsrisk måste vägas mellan kostnaden för ett 
felaktigt uttalade samt kostnaden för en djupare granskning (Cosserat, 2000). 
 
När revisorn under planeringsfasen arbetar fram sin revisionsplan måste de 
granskningsåtgärder som behövs för att reducera revisionsrisken till en acceptabel nivå finnas 
med (Fogarty et al., 2007). Enligt Fogarty et al. (2007) skulle någon form av standardplan för 
granskningen generellt inte vara effektivt mot riskerna för felaktiga uttalanden i 
revisionsberättelsen. Dessa bedömningar behövs göras individuellt.  
 
Risken för revisorn att göra ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen, revisionsrisken, 
påverkas i sin tur av tre andra typer av risk: Inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. 
Inneboende risk är risk som beror på företagets verksamhet. Ett exempel på detta kan vara ett 
företag som handlar med komplicerade finansiella instrument, vilket innebär svårigheter vid 
värdering. Kontrollrisk är den risk som finns att företagets system för intern kontroll inte 
upptäcker felen. Upptäcktsrisk är beroende av omfattningen och inriktningen på revisorns 
granskning. Det är risken för att revisorn vid granskning inte upptäcker väsentliga fel (FAR 
Förlag, 2006).  
 
Sambandet kan beskrivas med en formel:  
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”Revisionsrisk = Inneboende risk ×  Kontrollrisk ×  Upptäcktsrisk” (FAR Förlag, 2006 s. 37). 
 
Denna benämns Audit Risk Model och har fått varierande bemötande i forskningen genom 
åren (Allen et al., 2006). Anledningen till de varierande omdömena tros enligt Allen et al. 
(2006) vara hur man ser på modellen, som enbart en guide eller som en ren matematisk 
formel. 

3.4 Begreppsdefinition 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” (RS 320, p.3). 

3.5 Väsentlighet 

Vid arbetet med en revision är begreppet väsentlighet grundläggande. Väsentligheten avgör 
vad revisionen ska inriktas på samt hur omfattande den ska bli (FAR Förlag, 2006). 
Revisorerna måste göra väsentlighetsbedömningar vid varje revision. Revisorernas 
väsentlighetsbedömning påverkar dock inte enbart deras eget arbete vad gäller tidsåtgång utan 
även i slutändan de beslut som tas av företagets intressenter utifrån revisionsberättelsen 
(McKee & Eilifsen, 2000).  
 
Väsentlighet är ett mycket viktigt begrepp vid revisionen, dock är dess innebörd och 
tillämpning svårtolkat (Nolan, 2005). Problemen beror dels på att både kvalitativa och 
kvantitativa faktorer måste utvärderas och dels att revisionsstandarden inte ger någon formell 
guide hur denna bedömning skall göras (McKee & Eilifsen, 2000). Bedömningen om vad som 
skall anses väsentligt vid varje del i revisionsprocessen är en fråga om revisorns 
professionella omdöme (Messier et al., 2005). Enligt Curtis et al. (2002) är 
väsentlighetsbegreppet vagt definierat vilket leder till en stor variation i dess tillämpning. 
Väsentlighet är därmed ett högst subjektivt ämne som kräver ett väl resonerat professionellt 
omdöme av revisorn (Colman & May, 2007). 
 
Väsentlighetsbedömningen används till att koncentrera granskningen till de poster och 
förhållanden som anses väsentliga. Både upptäckta och förmodade fel ackumuleras under 
revisionsprocessen och revisorn kräver sedan att dessa åtgärdas av ledningen, om de inte 
anses väldigt små i förhållande till väsentlighetsbeloppet. Om felen inte åtgärdas måste 
revisorn ta ställning till om han/hon skall lämna en oren revisionsberättelse (Nolan, 2005). 
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Figur 3: Bild över väsentlighetens betydelse (Källa: FAR Förlag, 2006 s.51) 
 

Väsentlighetsbedömningen visualiseras i figur 3 genom att revisionsplanen (nätet) bör vara 
anpassad efter de fel (fiskar) man vill fånga, det vill säga fel som är väsentliga. Är maskorna 
för stora kan väsentliga fel slinka igenom. Detta samtidigt som för små maskor fångar 
avvikelser som inte är intressanta (FAR Förlag, 2006). 

3.6 RS 320 – Väsentlighet vid revision 

Revisionsstandard i Sverige, RS, skall tillämpas vid revision. RS bygger på de internationella 
revisionsstandarderna ISA och följer även ISA:s struktur och numrering. Vissa ändringar har 
dock gjorts för att anpassa RS till svensk lagstiftning (RS 320). 
 
RS 320 fastställer att väsentlighetsbedömningen är en fråga om revisorns professionella 
omdöme, dock ska den fungera som en vägledning vid väsentlighet och dess samband med 
revisionsrisk. Enligt RS 320 fastställs en acceptabel väsentlighetsnivå vid utformningen av 
revisionsplanen, detta för att identifiera kvantitativt väsentliga felaktigheter. Felaktigheter 
behöver dock beaktas till både kvantitativa och kvalitativa faktorer. Något revisorn även 
måste ta hänsyn till är om enskilda små felaktigheter ackumulerat kan ha en väsentlig 
påverkan på årsredovisningen (RS 320). 
 
Vid revisionen skall väsentligheten betraktas utifrån årsredovisningen som helhet, samt 
utifrån individuella poster och tilläggsupplysningar. Väsentlighet skall beaktas när revisorn 
bedömer granskningsåtgärdernas karaktär, omfattning och förläggning i tiden samt vid 
bedömning av felaktiga uppgifter (RS 320).  
 
RS 320 beskriver även sambandet mellan väsentlighetsbedömningen och revisionsrisken, 
vilka det råder ett omvänt samband mellan (RS 320). ”Revisorns bedömning av väsentlighet 
med avseende på särskilda saldon och grupper av bokföringsposter hjälper honom eller 
henne att besluta bland annat om vilka poster som skall granskas och huruvida 
revisionsmässiga urval och analytisk granskning skall användas. Detta gör det möjligt för 
revisorn att välja sådana granskningsåtgärder som tillsammans kan förväntas minska 
revisionsrisken till en acceptabel låg nivå” (RS 320 p. 9). 

3.7 Väsentlighet – ur intressenternas synvinkel 

Vad revisorn anser som väsentligt är upp till dennes professionella omdöme och grundar sig i 
revisorns uppfattning om vad användaren av årsredovisningen har för behov av att kunna lita 
på den. De väsentliga fel som kan komma att finnas med i den finansiella informationen kan 
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påverka en intressent att fatta felaktiga beslut med grund i denna information (Gist & Shastri, 
2003).  
 
Gist och Shastri (2003) anser därför att bedömningar om vad som är väsentligt skall fattas 
utifrån de upplevda behoven hos till exempel investerare eller aktieägare. McKee och Eilifsen 
(2000) beskriver goda väsentlighetsbedömningar som en oerhört viktigt faktor för att behålla 
investerarnas förtroende för de offentliga finansiella rapporterna. Investerarna behöver idag 
väsentlighetsbedömningar som är anpassade till deras särskilda behov, istället för information 
anpassad till företagets eller revisorernas behov. Att göra väsentlighetsbedömningar för att 
passa in på alla intressenter resulterar snarare i att informationen inte passar någons behov 
(Miller & Bahnson, 2006). 
 
Men om revisorn skall ta hänsyn till allt som skulle kunna vara väsentligt för en specifik 
intressents beslutsfattande blir situationen ohållbar. Detta skulle medföra en väldigt låg 
väsentlighetsnivå vilket innebär att allt blir intressant att granska (Messier et al., 2005). 
Holstrum och Messier (1982) identifierar tre stycken huvudproblem med ett användarfokus på 
väsentlighetsbedömningen: 
 

• För det första vet man inte allt om hur användningen av informationen i 
årsredovisningen ser ut.  

• Vad som anses väsentligt är olika hos upprättarna av årsredovisningen, revisorn och 
användarna.  

• Det finns begränsad information om hur de väsentlighetsbedömningar som görs av 
revisorerna påverkar användarnas beslutsfattande 

 
Dessa problem vad gäller ett användarfokus på väsentlighetsbedömningen konstateras även i 
en nyare studie (Messier et al., 2005). 
 
Fogerty et al. (2006) beskriver att även om väsentlighetsbedömningen används i revisionen så 
är den i sin tur relaterad till redovisningen och skall på så sätt uppfylla användarnas behov. 
Intressenterna har förväntningar om vad revisionen skall ge dem och uppfylls detta blir 
följden ett ökat förtroende för både revisorerna och revisionen (Fogerty et al., 2007). Dock 
skall väsentlighetsbedömningen ta hänsyn till intressenterna som en grupp, inte som enskilda 
individer (Fogerty et al. 2006).  

3.8 Hur bedöms väsentlighet 

Det bör göras preliminära bedömningar om väsentlighetsnivåer redan vid planeringen av 
revisionen. Denna kan dock komma att ändras allt eftersom granskningen framskrider, detta 
på grund av att yttre omständigheter gällande företaget har förändras eller att det framkommit 
ytterligare information som inte fanns tillgänglig vid planeringen (Cosserat, 2000). Även 
McKee oh Eilifsen (2000) anser att bedömningen av väsentlighetsnivån är en mycket viktig 
del vid planeringen av revisionen, de menar att användningen av en felaktig väsentlighetsnivå 
skulle kunna påverka både effektiviteten och resultatet av revisionen.  
 
Väsentlighetsnivån som tas fram i planeringsfasen bestäms utifrån helheten hos revisions- 
berättelsen för att fungera som en ram åt granskningen. Generellt sett så allokerar sedan 
revisorn denna väsentlighetsnivå till olika poster och transaktioner. Denna allokering används 
för att avgöra vilka fel som ska anses väsentliga respektive oväsentliga (Messier et al., 2005). 
När revisorn sedan bedömer om presentationen av årsredovisningen är riktig måste hänsyn tas 
till summan av de fel som upptäckts och inte åtgärdats. Revisorn ska alltså inte bedöma 
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väsentligheten av varje fel för sig utan bedömningen ska beräknas på summan av alla fel 
tillsammans (RS 320).  
 
Vid bedömning om väsentlighetsnivåer är det viktigt att revisorn tar hänsyn till både 
kvalitativa och kvantitativa faktorer (Gist & Shastri, 2003). Nedan presenteras dessa två 
begrepp närmare. 

3.8.1 Kvantitativ bedömning 

Det finns inga regler eller riktlinjer för vilka kvantitativa faktorer som är väsentliga. Det är 
därför upp till varje revisor att bedöma vad som är väsentligt respektive oväsentligt (Cosserat, 
2000). Gist och Shastri (2003) anser att det är viktigt att revisorn bestämmer en preliminär 
väsentlighetsnivå som han eller hon utgår ifrån under revisionen. Enligt Cosserat (2000) 
fungerar det också så i praktiken. Han menar att det är vanligt med revisorer som skapar och 
använder sina egna beräkningar vid väsentlighetsbedömningen (Cosserat, 2000).  
 
Ofta utgår revisorn från vissa minimibelopp eller andra väsentlighetstal när han eller hon ska 
välja ut vilka delar av företagets finansiella information som ska granskas närmare (FAR 
Förlag, 2006). För att kunna göra en väsentlighetsbedömning använder sig revisorn av 
väsentlighetsbelopp. Väsentlighetsbelopp är sådana belopp som kan påverka bedömningen av 
årsredovisningen och förvaltningen. Var gränsen går varierar mellan olika företag och 
revisorer (Blokdijk et al., 2003). Revisorn måste även ta hänsyn till fel som var för sig uppgår 
till relativt små belopp om de tillsammans skulle kunna ha en väsentlig påverkan på företagets 
årsredovisning (RS 320). 

 
Många kvantitativa faktorer kan revisorn finna i finansiella rapporter. I ett företags finansiella 
information kan även en liten kvantitativ felaktighet bli väsentlig, ett exempel på detta är om 
felaktigheten påverkar företagets vinst eller om en förlust har blivit redovisad som en inkomst 
(Grant et al., 2000). Det är därför viktigt att revisorn har olika väsentlighetsnivåer beroende på 
vad som beaktas. Konsekvenserna av en jämn och konstant väsentlighetsnivå skulle nämligen 
kunna leda till att vissa väsentliga fel inte beaktas (McKee & Eilifsen, 2000).  
 
Fogarty et al. (2006) ser tidigare revisioner som en viktig källa för kvantitativa faktorer. 
Revisionsmaterialet från tidigare år ger revisorn relevant information och vägledning genom 
årets revision. Även Mock och Wright (1993) ser tidigare revisioner som en viktig källa för 
kvantitativa faktorer och menar att dessa utgör en del av grunden för hur revisionen skall 
utföras.  
 
McKee och Eilifsen (2000) delar upp de kvantitativa faktorerna som används vid 
väsentlighetsbedömningen i fyra kategorier: Enskilda baser, storleksbaserade baser, 
genomsnittsmetoder och matematiska formler. Dessa kategorier presenteras närmare nedan. 

3.8.1.1 Enskilda baser 

Det finns inga direkta regler för vilka väsentlighetsbelopp som ska användas men det finns 
vissa tumregler som revisorerna kan följa. En vanlig tumregel inom 
väsentlighetsbedömningen är enligt Blokdijk et al. (2003) att felaktigheter som utgör mindre 
än fem procent av klientens vinst före skatt inte bedöms som väsentliga fel. Även Cosserat 
(2000) anser att fem procent av företagets vinst före skatt är en bra beräkningsgrund av vad 
som skall anses väsentligt.  
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En felaktighet under denna nivå bryr sig därför många revisorer inte om. Är felet större än tio 
procent av vinsten före skatt ses felet däremot som väsentligt och åtgärder måste vidtas 
(Blokdijk et al. 2003). Enligt Iskandar och Iselin (1999), Nolan (2005) och Mohd et al. (1999) 
är nettovinst en viktig faktor i valet av väsentlighetsbelopp. Ett belopp mellan fem och tio 
procent av nettovinsten brukar ofta ses som ett rimligt väsentlighetsbelopp. Skillnaden är att 
Blokdijk et al. (2003) menar att procentsatsen ska beräknas på vinst före skatt medan Iskandar 
och Iselin (1999), Nolan (2005) samt Mohd et al. (1999) anser att det är vinsten efter skatt 
som är det aktuella underlaget.  
 
Cosserat (2000) anger även omsättning, totala tillgångar och eget kapital som lämpliga baser 
vid beräkningen av väsentlighetsbeloppet. Cosserat (2000) anger följande som exempel på de 
mest förekommande beräkningarna av väsentlighet: 
 

• Fel som är lika med eller större än 0,5 % av klientens omsättning ses som väsentliga 
fel. 

• Fel som är lika med eller större än 0,5 % av klientens totala tillgångar ses som 
väsentliga fel. 

• Fel som är lika med eller större än 1 % av klientens eget kapital ses som väsentliga fel. 
• Fel som är lika med eller större än 5 % av klientens vinst före skatt ses som väsentliga 

fel. 
 
Det är vanligt att revisorer sätter ett lägre väsentlighetsbelopp hos företag med en lägre vinst 
och vice versa. Nivån på klientens interna kontroll och avkastningen på deras tillgångar kan 
också påverka väsentlighetsbeloppet (Blokdijk et al., 2003). Valet av vilket belopp som anses 
vara ett väsentlighetsbelopp varierar dock, dels beroende på omständigheterna och dels på 
revisorns professionella omdöme (Nolan, 2005). Även en revisionsbyrås struktur kan inverka 
på revisorns val av väsentlighetsbelopp (Mohd et al., 1999).  
 
Revisorer tenderar att använda sig av lägre väsentlighetsbelopp hos företag som redovisar ett 
nettoresultat omkring noll (Blokdijk et al., 2003). Enligt forskningen är någon form av vinst 
den faktor som används flitigast i valet av väsentlighetsbelopp (Messier et al., 2005). 

 

3.8.1.2 Variabla eller storleksbaserade mått 

Detta tillvägagångssätt att beräkna väsentlighetsbelopp påminner om metoden med enskilda 
finansiella mått som beräkningsunderlag för väsentlighet. Det som skiljer är att revisorn här 
tar hänsyn till en rad av olika väsentlighetsnivåer beroende på företagets storlek. Revisorn gör 
också en bedömning av kvalitativa faktorer för att hjälpa till att bestämma vilken 
väsentlighetsnivå denna ska välja inom spannet (McKee & Eilifsen, 2000). Enligt McKee och 
Eilifsen (2000) kan beräkningen av väsentlighetsnivån enligt variabla storleksbaserade mått se 
ut som följande: 
 

Vanligast förekommande baser för beräkning 
av väsentlighetsbelopp: 
1 Någon form av vinstbegrepp 
2 Omsättning 
3 Totala tillgångar 
4 Eget kapital 
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• 2 till 5% av bruttovinsten om den är lägre än 200 000. 
• 1 till 2% av bruttovinsten om den är mellan 200 000 och 10 miljoner. 
• 0.5 till 1% av bruttovinsten om den är mellan 10 miljoner och 1 miljard. 
• 0.5% av bruttovinsten om den överstiger 1 miljard. 

3.8.1.3 Genomsnitts- eller blandmetoder 

Denna metod innebär oftast att revisorn kommer fram till väsentlighetsbeloppet genom att 
göra en beräkning av genomsnittet av fyra eller fem enskilda mått (McKee & Eilifsen, 2000). 

3.8.1.4 Matematiska formler 

Dessa matematiska beräkningar grundas oftast i statistiska analyser i ett urval av företag. 
Enligt McKee och Eilifsen (2000) är den mest kända av dessa matematiska formler enligt 
följande: 
 
Väsentlighetsnivå5 = 1.84× (vad som är störst av tillgängar och intäkter)12/3  

3.8.2 Kvalitativ bedömning 

Det är inte bara de kvantitativa faktorerna som revisorn bör ta hänsyn till i 
väsentlighetsbedömningen utan också de kvalitativa (Grant et al., 2000). Även Blokdijk et al. 
(2003) anser det viktigt att både kvantitativa och kvalitativa faktorer påverkar 
väsentlighetsbedömningen. Dock föreligger det skillnader i vilka kvantitativa respektive 
kvalitativa faktorer olika revisionsfirmor använder sig utav (Friedberg et al., 1989).  
 
Kvalitativa faktorer kan relateras till en felaktighets karaktär (RS 320). Enligt Cosserat (2000) 
kan kvalitativa faktorer även relateras till orsaken bakom en felaktighet, alternativt till en 
felaktighet som ur ett kvantitativt perspektiv inte bedöms som väsentlig.  Ett exempel på 
kvalitativt felaktiga uppgifter skulle kunna vara att det lämnas en otillräcklig eller felaktig 
beskrivning av en redovisningsprincip när det är sannolikt att en användare av 
årsredovisningen skulle bli missledd av beskrivningen (RS 320, p. 5).  
 
En bedömning av väsentlighetsnivån med hänsyn till de kvantitativa faktorerna kan påverkas 
av revisorns professionella omdöme vad gäller kvalitativa faktorer (McKee & Eilifsen, 2000). 
En felaktighet som är kvantitativt oväsentlig kan nämligen vara kvalitativt väsentlig. Ett 
exempel på detta kan vara när en, till beloppet liten, felaktighet beror på en olaglig handling. 
Eftersom det felaktiga beloppet är lågt blir felaktigheten ur ett kvantitativt perspektiv 
förmodligen bedömd som oväsentlig. Revisorns kvalitativa bedömning relateras till den 
bakomliggande faktorn till felaktighetens uppkomst, viket i detta fall är en olaglig handling. 
En olaglig handling bedöms i många fall som väsentlig vilket gör att felet blir bedömt som 
väsentligt ur ett kvalitativt perspektiv trotts att det ur ett kvantitativt perspektiv bedöms som 
oväsentligt (Cosserat, 2000). Revisorer i Sverige har här ett starkt kontrollansvar gällande 
skatter enligt svensk lagstiftning. Detta innebär att revisorn i revisionsberättelsen särskilt ska 
anmärka om han funnit att företaget inte fullgjort sin skyldighet enligt skattebetalningslagen 
(Revisionslagen 30§).    
 
McKee & Eilifsen (2000) nämner tillförlitligheten på klientens redovisningssystem som en 
viktig kvalitativ faktor. Väsentlighetsnivån har också en benägenhet att öka beroende på nivån 

                                                 
5 KPMG:s väsentlighetsformel från 1998 enligt McKee och Eilifsen (2000). 
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av klientens interna kontroller medan en minskning av väsentlighetsnivån kan bero på 
klientens komplexitet (Blokdijk et al., 2003). 
 
Tidigare forskning har visat en ökning av fusk inom redovisning. Företagsledningen tenderar 
att manipulera siffrorna i redovisningen genom att byta ut små vinster mot förluster och vice 
versa. Detta händelseförlopp är ytterligare ett exempel på en viktig kvalitativ faktor som 
påverkar väsentlighetsbedömningen, då dessa små belopp inte uppmärksammas vid en 
kvantitativ bedömning (Blokdijk et al., 2003).  
 
Det finns inga fasta kriterier för vad som är kvalitativt väsentligt utan det är upp till varje 
revisor själv att bedöma utifrån sitt eget professionella omdöme. Genom att använda en 
kvalitativ bedömning kan revisorn finna varningssignaler för eventuella risker. Dessa 
varningssignaler bidrar tillsammans med en kvantitativ bedömning till en effektivare revision 
(Gist & Shastri, 2003). 
 

 

3.9 Allokering av övergripande väsentlighetsnivå 

I planeringsfasen bestämmer, som beskrivits tidigare, revisorn en väsentlighetsnivå för 
helheten hos revisionsberättelsen, detta för att fungera som ram åt granskningen. Generellt 
sett allokerar sedan revisorn denna väsentlighetsnivå till olika poster och transaktioner. Denna 
allokering används för att avgöra vilka fel som ska anses som väsentliga respektive 
oväsentliga hos enskilda poster (Messier et al., 2005). Allokeringen kan ske till både balans- 
och intäkts- samt kostnadsposter. Dock påverkar de flesta intäkts- och kostnadsposter även 
balansräkningen vilket medför att de flesta revisorer väljer att allokera till balansposterna 
(Cosserat, 2000). 
 
Enligt Messier et al. (2005) skiljer det i hur revisorerna allokerar den övergripande 
väsentlighetsnivån till enskilda konton och transaktioner. Vissa använder olika procentsatser 
av den övergripande väsentlighetsnivån och placerar sedan ut den på de enskilda posterna. 
Detta medan vissa revisorer inte allokerar den övergripande väsentlighetsnivån 
överhuvudtaget (Messier et al., 2005). Även Gist och Shastri (2003) har konstaterat att 
väsentligheten inte alltid allokeras, exempelvis då en post inte förändrats sedan den senaste 
revisionen. 
 
Det finns flera olika metoder revisorn kan använda sig av om han vill allokera den 
övergripande väsentligheten till enskilda konton (McKee & Eilifsen, 2000). Ett sätt att ta sig 
an detta är att dela upp den övergripande väsentlighetsnivån på de enskilda kontona i 
proportion till deras del i den totala balansomslutningen (Gist & Shastri, 2003). Allokeringen 
till de enskilda posterna behöver inte vara i någon proportion utan kan även sättas enbart efter 
revisorns omdöme, de enskildas posternas väsentlighetsnivå tillsammans kan då vara större än 
den övergripande väsentlighetsnivån. Det bör dock inte vara mer än 150% av den 
övergripande väsentligheten (McKee & Eilifsen, 2000). 
 

Kvalitativa faktorer kan relateras till: 
1 En felaktighets karaktär 
2 Orsaken bakom en felaktighet 
3 En felaktighet som ur ett kvantitativt 

perspektiv inte bedöms som väsentlig 
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McKee och Eilifsen (2000) beskriver även en metod som innebär att revisorn sätter 
väsentlighetsnivån för den enskilda posten inom ett intervall vilket beror på revisorns 
bedömning av risken. Intervallet kan till exempel sträcka sig från en tredjedel till en sjättedel 
av den övergripande väsentlighetsnivån. Det beror sedan på revisorns bedömning av risken 
vilket väsentlighetsbelopp som beaktas, det vill säga om risken bedöms hög sätts 
väsentligheten på det enskilda kontot till en sjättedel (McKee & Eilifsen, 2000). 
 
Revisorn måste dock ta hänsyn till de kvalitativa faktorerna även vid allokering av 
väsentlighetsnivån. Detta kan vara kostnaden att granska en särskild post eller att vissa poster 
är särskilt viktiga att granska noggrant på grund av att små fel kan medföra allvarliga 
konsekvenser (McKee & Eilifsen, 2000).    

3.10 Vad påverkar väsentlighetsbedömningen  

Som beskrivits ovan är väsentlighetsbedömningen upp till det professionella omdömet hos 
varje enskild revisor. Detta leder till att väsentligheten bedöms olika. Det har under åren 
bedrivits ett flertal studier vilka behandlar olika delar hos väsentlighetskonceptet (Messier et 
al., 2005). Flera av dessa behandlar skillnaderna i väsentlighetsbedömningen. 
 
Friederg et al. (1989) konstaterade i sin undersökning att guiderna av kvalitativ och 
kvantitativ väsentlighetsbedömning skiljer sig avsevärt mellan olika revisionsfirmor. Detta 
resultat framgår även i en studie av Martinov och Roebuck (1998). Martinov och Roebuck 
(1998) förklarar att samtliga undersökta firmor använder sig av en övergripande 
väsentlighetsbedömning, dock finner de stora skillnader i hur revisionsbyråerna utförde dessa 
bedömningar samt hur mycket vägledning de arbetade efter. Detta påverkade hur 
väsentlighetsbedömningen praktiseras. Även användningen av väsentlighetsnivåer på enskilda 
poster och transaktioner skiljer sig åt enligt Martinov och Roebuck (1998). 
 
Enligt Blokdijik et al. (2003) och Messier (1983) påverkas väsentlighetsbedömningen av 
storleken på revisionsbyrån och de beskriver att större revisionsfirmor bedömer 
väsentligheten till lägre belopp än de mindre firmorna. Detta är tvärt emot vad Chewing et al. 
(1989) kom fram till i deras studie, vilken visar att de större revisionsfirmorna tenderar att ha 
högre väsentlighetsnivåer än mindre firmor. Även Mayper (1982) kunde konstatera att 
väsentlighetsbedömningen skiljer sig åt, dock påverkas den lika mycket av individen i sig som 
vilken revisionsbyrå denne arbetar på.  
 
De olika individuella orsakerna som kan påverka revisorns väsentlighetsbedömning är den 
professionella erfarenheten, vilket enligt Carpenter et al. (1994) har en signifikant betydelse. 
Revisorer med mindre erfarenhet tenderar att sätta lägre nivåer för vad som är väsentligt än de 
med större erfarenhet (Messier, 1983). Estes och Reames (1988) kom i sin studie dock fram 
till att erfarenheten endast påverkar självförtroendet vid väsentlighetsbedömningen vilket gör 
att de lättare kan fatta beslut. Skickligheten vid väsentlighetsbedömningen beror enligt Estes 
och Reames (1988) i större utsträckning på akademiska studier än arbetserfarenhet.   
 
Även klientföretagens storlek påverkar väsentlighetsbedömningen. Enligt Blokdijik et al. 
(2003) ökar beloppen för vad som är väsentligt med storleken på klientföretaget, dock med en 
avtagande takt. Blokdijik et al. (2003) konstaterade även att kvaliteten hos företagets interna 
kontroller och deras avkastning höjde väsentlighetsnivån, detta medan företagets komplexitet 
sänkte väsentlighetsnivån. 
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3.11 Litteratursammanfattning 

Agentteorin beskriver svårigheten för ägarna att kontrollera företagsledningen så att de 
arbetar för ägarnas intressen och inte sina egna. Kostnaden för ägarna att kontrollera 
ledningen motiverar en utomstående granskning, en revision, så länge kostnaden för 
revisionsarvodet inte överstiger den ekonomiska nyttan. Revision innebär att en revisor skall 
planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning. Detta 
för att företagets intressenter skall kunna lita på informationen som lämnas av företaget. 
Revisionsprocessen innefattar fyra olika steg: acceptera ny klient/behålla klient, planering, 
granskning och rapportering.  
 
I revisionsprocessens planeringsfas skall väsentlighet och risk beaktas vid framtagandet av 
en revisionsplan. Det föreligger ett omvänt samband mellan dessa begrepp vilket innebär att 
ju högre väsentlighet desto lägre är revisionsrisken, det vill säga risken för att revisorn gör ett 
felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. Vid arbetet med en revision är begreppet 
väsentlighet grundläggande, det avgör vad revisionen skall inriktas på samt hur omfattande 
den ska bli. Väsentlighetsbedömningen används för att koncentrera granskningen till de poster 
och förhållanden som anses väsentliga. Det finns ingen formell guide för hur denna 
bedömning skall gå till men i Sverige skall revisorn följa RS 320 vilken är standarden för 
väsentlighet och ger en överblick av begreppet.  
 
I planeringsfasen bestämmer revisorn en övergripande väsentlighetsnivå för hela revisionen 
vilken används som en ram åt granskningen, detta väsentlighetsbelopp kan sedan allokeras 
till specifika poster och transaktioner. Vid väsentlighetsbedömningen måste revisorn ta 
hänsyn till både kvantitativa och kvalitativa faktorer. Vid bedömning med hjälp av 
kvantitativa faktorer använder sig revisorn av ett väsentlighetsbelopp. Beräkningen av detta 
väsentlighetsbelopp kan enligt litteraturen ske på olika sätt, genom beräkning på enskilda 
baser, storleksbaserade mått, genomsnittsmetoder eller genom rent matematiska formler.  
 
Vid bedömning av väsentlighet med hjälp av kvalitativa faktorer relaterar revisorn felet till 
dess karaktär. Revisorns kvalitativa bedömning relateras till den bakomliggande faktorn till 
felaktighetens uppkomst, viket till exempel kan vara en olaglig handling som medför att felet 
är väsentligt. 
 
Det finns också vissa bakomliggande faktorer som påverkar väsentlighetsbedömningen. 
Exempel på sådana är storleken på revisionsfirman respektive storleken på klienten och 
revisorns egen erfarenhet. 
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4. Empiri 
 
 
I detta kapitel presenteras vårt empiriska material, vilket samlats in genom intervjuer med 
fem revisorer på olika revisionsbyråer. Empirin är uppdelad på respektive respondent, som i 
sin tur är indelad i olika områden vilka följer vår intervjuguide. Denna återfinns under bilaga 
1. De svar och den diskussion som härrör till caseuppgiften, bilaga 2, återfinns som sista 
punkt hos respektive respondent. Avslutningsvis presenteras en kort sammanställning av 
caseuppgiften.    
 
 

4.1 Revisor A 

Revisor A är 37 år gammal och arbetar för en större revisionsbyrå i Karlstad där han arbetat i 
sju år. Han är auktoriserad revisor och har en magister examen i ekonomi från Karlstads 
Universitet. 

4.1.1 Väsentlighet 

Revisor A berättar att han använder sig utav den definition för väsentlighet som finns angiven 
i Revisionsstandard i Sverige, vilken är en allmänt accepterad definition. Det vill säga ett fel 
eller ett utelämnande i årsredovisningen som medför att läsaren av årsredovisningen kan fatta 
ett felaktigt beslut. Definitionen är enligt respondenten lite flummig och ger inte någon exakt 
beskrivning av väsentlighet, vilket han dock tycker är bra. Det är revisorn själv som får 
avgöra vad som är väsentligt, vilket medför att bedömningen skiljer mellan olika revisorer. 
Svårigheten ligger i att förstå vad läsaren av årsredovisningen tycker är väsentligt enligt 
revisor A. 
 
Det är redan i planeringsfasen som revisorn först kommer i kontakt med väsentlighets- 
bedömningen förklarar respondenten. Där ska det bestämmas vad som ska granskas och med 
vilken noggrannhet, vilket väsentlighetsbeloppet är ett hjälpmedel för. Dock berättar Revisor 
A att detta belopp kan komma att ändras under uppdragets gång. Det kan komma in nya 
uppgifter som medför att det väsentlighetsbelopp som sattes i planeringsfasen inte längre 
stämmer, detta kan enligt respondenten till exempel bero på att företaget har ökat eller 
minskat i storlek under året. Det är därför viktigt att hålla väsentligheten uppdaterad under 
året, det är något som hela tiden finns med i bakhuvudet beskriver han. 
 
Väsentlighetsbedömningen är något som påverkar nivån hos revisionsrisken men det är inte 
enbart det respondenten tar hänsyn till vid bedömning av risk. Erfarenheten hjälper här till 
med vart risken kan begränsas, vissa poster vet revisorn av erfarenhet kan vara krångliga och 
han eller hon väljer därför att titta extra på dem förklarar revisor A. RS ger enligt 
respondenten inte någon strukturerad guide över hur bedömningen av väsentlighet skall göras, 
vilket han tycker är bra. Det är enligt revisor A omöjligt att ha en struktur som skulle passa 
alla typer av bolag. Som väsentlighetsbedömningen är beskriven i RS, det vill säga att den 
ligger i händerna på den enskilda revisorns omdöme fungerar bra. Det kräver dock självklart 
att revisorn gör en hyggligt rätt bedömning. Revisionsstandard i Sverige används endast som 
en ramnormgivning.  
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4.1.2 Intressentperspektiv 

Vid väsentlighetsbedömningen tas indirekt hänsyn till intressenterna eftersom vad som ska 
anses väsentligt beror på om läsarna kan tänkas fatta felaktiga beslut med grund i dessa fel. 
Dock skiljer sig inte väsentlighetsnivåerna beroende på vilka intressenter som det specifika 
företaget har. Intressenternas behov beaktas inte speciellt vid bedömningen av väsentligheten 
utan främst vid bedömning av risker. Dock beskriver respondenten den latenta risk som finns i 
företag där ägandet är skiljt från företagsledningen. Här finns en risk att företagsledningen 
inte handlar i ägarnas intressen, men det är dock inte heller något som påverkar bedömningen 
av vad som är väsentligt.  

4.1.3 Väsentlighetsbedömning 

Väsentlighetsbedömningen börjar med att revisorn fördjupar sig i företaget, det vill säga titta 
närmare på vad de sysslar med och hur balans- respektive resultaträkning ser ut. Här spelar 
faktorer som företagets storlek och bransch in. Utifrån den information som samlats in om 
företaget används en datamodell som ger förslag på väsentlighetsbelopp. Respondenten 
förklarar att valet av väsentlighetsbelopp sedan beror på en sammanvägd bedömning av 
beloppen som modellen räknat fram och den information som revisorn har om företaget. Valet 
av väsentlighetsbelopp bygger alltså på revisorns omdöme förklarar respondenten. 
 
Datamodellen för uträkning av väsentlighetsbeloppen använder procentsatser på vissa baser 
som grund för uträkningen. Procentsatserna ger ett intervall med ett högsta och lägsta värde 
för väsentlighetsbeloppet. Modellen använder följande fem baser vid beräkning: 
 

1 Nettoomsättning 
2 Kostnader 
3 Resultat efter finansnetto 
4 Tillgångar 
5 Justerat eget kapital 

 
De procentsatser som ligger inlagda i modellen är inte huggna i sten förklarar respondenten 
utan man kan använda egna procentsatser om man vill. Respondenten förklarar att han dock 
oftast använder de procentsatser som finns inlagda. Modellen ger även genomsnittsvärden och 
belopp på föregående års siffror, budgeterade siffror och nuvarande siffror om dessa finns att 
tillgå. Vilken bas som passar för beräkning av det enskilda företaget bygger på vad revisorn 
anser passar bäst till just det företaget med hänsyn till verksamhet och bransch. 
 
Det är två olika väsentlighetsbelopp som används förklarar respondenten. Ett för 
balansräkningen som benämns klassificering. Exempelvis om företaget har bokat upp 
byggnad trots att det egentligen är en inventarie. Detta medför en skevhet vilken dock inte 
påverkar resultatet men ändå är väsentlig. Det andra beloppet härrör till resultaträkningen och 
anger hur stort fel i resultatet som kan accepteras respektive inte accepteras. Sedan måste man 
även ta hänsyn till sådant som kan vara väsentligt utan att uppgå till större belopp, då snarare 
på grund av felets karaktär. Till exempel har revisorn ett särskilt ansvar att se till att skatterna 
tas ut på rätt sätt. Det gäller att se till att lagar och regler har följts på rätt sätt vid en kvalitativ 
bedömning av väsentlighet.  
 
Det sker inte någon allokering av väsentlighetsbeloppet till enskilda poster utan vi använder 
endast en nivå av väsentlighetsbeloppet förklarar Revisor A. Dock har han varit med om att 
man allokerar väsentlighetsbeloppet vid revision av dotterbolag. Detta går då till så att man 
får ett visst väsentlighetsbelopp tilldelat från moderbolagets revisor.  
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Väsentlighetsbeloppen används dels som beskrivits tidigare vid planeringen som ett 
hjälpmedel vid urvalet om vad som ska granskas och hur noggrant. Beloppet ses då som ett 
riktmärke för vad som är intressant att titta närmare på. Men väsentlighetsbeloppet ändvänds 
även vid slutfasen, det vill säga när granskningen är klar och vissa fel har identifierats. Dessa 
fel uppmanar revisorn det reviderade företaget att åtgärda. Om inga åtgärder tas används 
väsentlighetsbeloppet för att identifiera om ett fel är väsentligt eller ej och på så sätt om det 
ska påverka revisionsberättelsen. 

4.1.4 Caseuppgift 

För det första skulle respondenten vilja träffa och prata med företaget för att få en inblick i 
verksamheten. Respondenten skulle vilja veta mer om ordningen på företaget, det vill säga om 
de sköter alla rutiner på ett bra sätt. En större inblick i verksamheten skulle krävas för en bra 
bedömning. De två saker som respondenten särskilt betonar är att han vill ha mer 
upplysningar om och som han definitivt skulle granska noggrannare är det nya 
lagerhållningssystemet och hur det förhåller sig med huvudkunden. Om huvudkunden skulle 
försvinna hur ser värderingen av lager och tillgångar ut då, de kanske inte är värda någonting. 
 
Likviditetsproblemen hos företaget medför att respondenten vill använda omsättningen som 
bas för att beräkna väsentlighetsbeloppet, dock skulle han hålla beloppet snålt. Revisor A får 
ett väsentlighetsbelopp inom intervallet 475 000 till ca. 1.8 miljoner. Han skulle då sätta ett 
preliminärt väsentlighetsbelopp på 500 000 till 600 000. Sedan beskriver respondenten att han 
även skulle se vad beloppet blir med justerat eget kapital som bas, vilket hamnar på cirka 
700 000. Revisor A bestämmer sig slutligen för att ett väsentlighetsbelopp runt 600 000 
kronor är rimligt.  

4.2 Revisor B 

Revisor B är 41 år gammal och arbetar på en större revisionsbyrå i Karlstad. Hon har läst 
ekonomiprogrammet vid Karlstad universitet och har de senaste sju åren arbetat som 
auktoriserad revisor. 

4.2.1 Väsentlighet 

Revisor B definierar väsentlighet som en post eller händelse vilken kan förändra ett bolags 
situation drastiskt om den vore felbedömd. Hon menar att det är omöjligt för revisorer att 
granska allt i kundens årsredovisning och att de därför måste inrikta sig mot de delar i 
årsredovisningen där risken för väsentliga fel är störst. Som exempel berättar revisor B att ett 
fel i en post som skulle innebära att företaget går omkull är ett väsentligt fel.  Hon anser dock 
att begreppet väsentlighet är svårdefinierat, man vet vad det är men det krävs också att man 
som revisor för en diskussion med kunden för att veta vad som är speciellt hos just det här 
företaget. Hon menar att definitionen är en bedömningsfråga i varje enskilt företag.  
 
Respondenten berättar att första gången hon kommer i kontakt med väsentlighetsbedömning 
är under planeringsfasen, det vill säga i början av revisionsprocessen. Som revisor måste man 
redan från början välja ut vad som är väsentligt för att veta vad som ska granskas under 
revisionen menar Revisor B. Hon berättar dock att den väsentlighetsbedömning som görs 
under planeringsfasen kan komma att påverkas av eventuella förändringar som sker hos 
företaget under året. Kanske beslutar företaget att genomföra en stor affär under året som 
revisorn inte var medveten om vid revisionens början. Revisor B förklarar också att det är 
oftast då revisorn har en ny kund som väsentlighetsnivån kan komma att förändras under 
revisionens gång. En ny kund har man inte lika mycket information och kunskap om som man 
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har för redan befintliga kunder. Hon påpekar också vikten av att under hela revisionen vara 
öppen för eventuella förändringar.    
 
Revisor B anser att väsentlighetsbedömningen är en viktig del av revisionen och ett bra 
hjälpmedel för att reglera revisionsrisken. Utan en väsentlighetsbedömning skulle revisorn 
behöva granska alla poster och händelser vilket vore nästintill omöjligt enligt respondenten. 
Med hjälp av väsentlighetsbedömningen kan revisorn koncentrera sig på de fel som verkligen 
är väsentliga och därmed minimera revisionsrisken. Hon berättar dock att väsentlighetsnivån 
inte följs strikt under hela revisionen, ibland uppmärksammas poster som kanske ligger under 
väsentlighetsnivån men som ändå är intressanta och då utvidgas granskningen. Revisor B 
förklarar att RS är ett bra hjälpmedel vid väsentlighetsbedömningen då det är inbyggt i 
revisionsbyråns revisionsprogram. På så sätt arbetar revisorn alltid mot RS utan att han eller 
hon tänker på det något nämnvärt. 

4.2.2 Intressentperspektiv 

Revisor B berättar att hon tar hänsyn till kundens intressenter men att det inte är dem hon i 
första hand tänker på när hon utför revisionen. Revisor B menar att intressenterna beaktas ur 
den synpunkt att revisorer är till för att intressenterna ska veta att företaget har granskats av 
revisorer. Intressenterna kan ta del av den revisionsberättelse som gjorts i samband med 
revisionen och därmed se om det gjorts några kommentarer om företaget som de kan ha nytta 
av förklarar respondenten. Om det skulle bli så att intressenterna pressade revisorerna genom 
att tala om vad de tycker att revisorn ska granska och man lade upp granskningen helt efter 
intressenternas behov skulle det snarare bli en nackdel med ett intressentfokus tycker Revisor 
B. 

4.2.3 Väsentlighetsbedömning 

Vid en revision på en befintlig kund kan väsentlighetsbedömningen börja med att revisorn 
kontrollerar lagret, vilket ofta utgör en stor del av företagets balansräkning. Ett fel i 
lagerberäkningen skulle kunna ha en stor inverkan på företagets resultat vilket gör att felet 
skulle betraktas som väsentligt berättar revisor B. När det gäller en ny kund, förklarar 
respondenten, räcker det ofta inte med att kontrollera företagets årsredovisning utan det krävs 
också en diskussion med kunden. Detta för att få reda på information som inte syns i 
årsredovisningen. Det kan handla om vilket system företaget använder sig av, vilka processer 
de har och var de själva tror att de största felen kan finnas beskriver respondenten.  
 
Revisor B anser att både ett företags storlek och bransch kan påverka väsentlighets- 
bedömningen. Respondenten menar att vissa branscher har så stor risk att revisorn från början 
nästan kan utgå ifrån att skriva en oren revisionsberättelse, vilket medför att företagets 
bransch troligtvis har en större betydelse för väsentlighetsbedömningen än vad företagets 
storlek har. 
 
Det hjälpmedel som revisor B använder sig av under väsentlighetsbedömningen är till 
mestadels ett revisionsprogram. Men även RS fungerar som hjälpmedel på det sätt att det 
sitter i ryggmärgen efter så många år som revisor. Respondenten förklarar att 
revisionsprogrammet innehåller en mall vilken hjälper till att räkna fram en väsentlighetsnivå 
som kan användas under revisionen. Detta görs genom att procentsatser beräknas på tre olika 
baser. Procentsatserna ger ett intervall med ett högsta och lägsta värde för 
väsentlighetsbeloppet. De tre olika baser som används för beräkning är: 
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1 Nettoomsättning 
2 Resultat efter finansnetto 
3 Balansomslutningen 
 

Väsentlighetsnivån som tagits fram i mallen följs inte strikt under revisionen utan revisorn får 
använda sitt professionella omdöme i varje enskilt fall för att bedöma vad som är väsentligt 
och vad som inte är det upplyser revisor B.  
 
Om revisorn finner ett systematiskt fel hos ett företag som han eller hon anser vara väsentligt 
tas detta upp med företaget, man diskuterar och ber dem att rätta till felet berättar 
respondenten. Dessa fel upptäcks oftast i granskningen. Det kan också handla om att kunden 
säger att de gör på ett sätt men att revisorn under granskningen upptäcker att det inte går till så 
i praktiken klargör respondenten.  
 
Under revisionen använder sig revisor B inte av allokering utan hon har en övergripande 
väsentlighetsnivå som följs under revisionens gång.  

4.2.4 Caseuppgift 

Revisor B påpekar risken som finns med ett nytt lagersystem och menar att detta är någonting 
som bör undersökas närmare. Det kanske inte är det första revisorn bör göra men en 
diskussion bör tas med företaget för att höra om de haft några bekymmer med det nya 
lagersystemet. Hon ser även en risk med att företaget har en kund som står för 85 % av 
försäljningen. Även detta bör tas upp i en diskussion enligt respondenten, företaget kanske 
behöver skapa nya rutiner och krav för att få in pengar till verksamheten. Revisor B anser att 
hela företagets verksamhet bygger på denna kund och det är därför ytterst väsentligt att allt 
fungerar på rätt sätt mellan företaget och kunden.  
 
Respondenten ser även lagret som en viktig post i väsentlighetsbedömningen. Hon anser att 
företagets lagervärdering och lagerrutiner bör granskas närmare för att säkerställa att posten 
inte innehåller några väsentliga fel. Att företaget har investerat i nya maskiner bör också 
beaktas menar revisor B, hon skulle vilja veta vad de har investerat i och vad de har för 
avskrivningsplaner. 
 
Revisor B är också nyfiken på vad som finns i posten övriga skulder och avsättningar, hon 
menar att det borde vara känt eftersom hon antas ha varit revisor i företaget under två år men 
vill ändå kontrollera ifall att det har inträffat några väsentliga förändringar i posten.  
 
Vid beräkning av väsentlighetsnivå använde sig revisor B av tre baser, företagets 
balansomslutning, nettoomsättning och resultat efter finansnetto. Varje bas multiplicerade hon 
med en procentsatts och resultatet blev följande:  
 
Balansomslutning  40 900 000 * 0,005 = 204 500 
Omsättning  94 400 000 * 0,005 = 472 000 
Resultat efter finansnetto 490 000 * 0,05 = 24 500 
 
Resultat efter finansnetto gav ett väsentlighetsbelopp på 24 500 vilket revisor B inte ansåg 
vara rimligt. Hon bortsåg därför från det beloppet och valde att sätta ett väsentlighetsbelopp 
någonstans mellan 205 000 och 472 000. Hon menar att det här är upp till revisorns 
professionella omdöme att bedöma vilket väsentlighetsbelopp som ska användas. Oftast väljer 
revisorn det högsta beloppet förklarar respondenten. I detta fall väljer dock revisor B att sätta 
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ett väsentlighetsbelopp på ett värde mellan 350 000 och 400 000 kronor, detta beroende på 
företagets låga resultat.  

4.3 Revisor C 

Revisor C är 46 år gammal och är idag auktoriserad revisor på en större revisionsfirma. Hans 
formella utbildning är civilekonom från Karlstads universitet. Revisor C har arbetat hos denna 
revisionsfirma sedan 1989. Han blev godkänd revisor 1995 och sedan auktoriserad 1999. 

4.3.1 Väsentlighet 

Vad gäller definitionen av begreppet väsentlighet förklarar revisor C att han använder sig utav 
samma definition som FAR, det vill säga den som finns angiven i revisionsstandard i Sverige. 
Respondenten beskriver att han definierar begreppet utifrån hur företagets information 
eventuellt kan påverka en läsare att fatta felaktiga beslut. Om en läsare skulle fatta ett 
annorlunda beslut ifall denne hade tillgång till mer information eller ett annat belopp på en 
enskild post, då skulle det bedömas som väsentligt enligt respondenten. Här hänger 
väsentligheten även samman med revisionsrisken eftersom om revisorn bedömer ett fel som 
oväsentligt ska det inte påverka läsaren av årsredovisningen vilket också medför att risken för 
ett felaktigt uttalande minskar beskriver respondenten. Detta medför att begreppet kan 
betraktas som aningen svårdefinierat eftersom bedömningen av vad som anses väsentligt 
skiljer sig åt mellan enskilda revisorer. Varje enskild revisor fattar egna beslut om detta vilket 
kan grundas på erfarenhet och storleken på företagen man jobbar med.  
 
Branschen har ändå en form av praxis för hur väsentlighetskriteriet bör bedömas. 
Revisionsstandard i Sverige ligger till grund för vår revisionsmetodik och agerar på så sätt 
som ett stöd i processen. Ofta sätts då ett högre krav än vad som kan identifieras i RS, vilket 
respondenten även tror att de andra större revisionsbyråerna också gör. Respondenten anser 
även att nuvarande form gällande väsentlighet i RS är bra, det går inte att göra den mer 
strukturerad på grund av att de enskilda företagen och de olika branscherna skiljer sig för 
mycket åt. 
 
Respondenten förklarar att väsentlighetsbedömningen är något bland det första som görs vid 
en revision. Redan i planeringsfasen när det ska bestämmas hur granskningen skall inriktas 
kommer revisorn i kontakt med detta förklarar revisor C. Väsentlighetsbedömningen är dock 
något som hålls levande under hela revisionsprocessen. De väsentlighetskriterier som tagits 
fram under planeringsstadiet kan helt komma att ändras fram till slutfasen av revisionen 
berättar respondenten. Ofta kan detta tyvärr påverkas av storleken på företaget då det ofta sker 
en bättre och tätare kontakt med ett stort företag än ett litet, vilket påverkar uppföljningen av 
väsentlighetskriteriet. Det är viktigt att hålla väsentlighetskriteriet öppet under hela 
revisionsprocessen då mycket kan förändras i exempelvis företagets bransch, vilket kan göra 
att förutsättningarna även för väsentligheten förändras.  

4.3.2 Intressentperspektiv 

Eftersom bedömningen av vad som är väsentligt beror på hur läsaren påverkas så finns 
intressenternas behov invägda i väsentlighetsbedömningen beskriver respondenten. Särskilt 
viktigt är det att ta hänsyn till företagets intressenter vid noterade bolag där fel kan få 
förödande konsekvenser för aktiekursen. Även gällande fastighetsbolag, där bankerna har ett 
stort engagemang, är det viktigt att ta hänsyn till intressenternas behov vid bedömning av 
väsentlighet enligt revisor C.  
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Enligt respondenten skiljer sig väsentlighetsbedömningen mellan bolag med mycket 
främmande kapital och bolag som är egenfinansierade. Vid beräkning av väsentlighetsbelopp 
vägs ett antal intressenter in i bedömningen, få intressenter medför ett högre 
väsentlighetsbelopp. Eftersom ett bolag som är egenfinansierat inte har lika många läsare av 
årsredovisningen kan det tillåtas större fel i ett sådant bolag enligt revisor C.  

4.3.3 Väsentlighetsbedömning 

Väsentlighetsbedömningen arbetas fram direkt i planeringsfasen där granskningens inriktning 
skall bestämmas. Detta är oerhört viktigt eftersom revisorn vill starta upp revisionen på rätt 
sätt förklarar respondenten. Det hela börjar med att samla in så mycket information om 
företaget och dess bransch som möjligt för att förstå verksamheten och de branschspecifika 
riskerna. Företagets storlek och bransch påverkar väsentlighetsbedömningen i hög grad. Ett 
stort företag som Ericsson har ett klart mycket högre väsentlighetsbelopp än en liten skobutik. 
Något som också är mycket viktigt är att kontrollera kvaliteten hos de interna rutinerna så att 
det inte föreligger något återkommande fel i dessa. Detta är även något som påverkar graden 
av substansgranskning respektive granskning av kontroller påpekar respondenten. 
 
Hos befintliga kunder används mycket av den information som framkom genom föregående 
års revision. Hos nya kunder gäller det att samla in information från till exempel bolagsverket 
förklarar revisor C. När sedan tillräckligt med information är insamlad används 
beräkningsmodeller för att fastställa väsentlighetsbeloppet. Modellerna ger även förlag till 
stickprovsstorlek. Beräkningsmodellerna använder flera olika baser för beräkning, dessa är: 
 

1 Omsättning 
2 Resultat efter finansnetto 
3 Eget kapital 

 
Det görs även en beräkning av snittet på två eller tre baser berättar revisor C. På 
respondentens revisionsbyrå används dock aldrig vägda beräkningsgrunder. Beräkningen hos 
respektive bas ger ett intervall för väsentlighetsbeloppet, det är sedan upp till den påskrivande 
revisorn att besluta vilket belopp som väljs förklarar respondenten. Valet av belopp bygger på 
den information som samlats in om det enskilda företaget, här spelar företagets bransch även 
en viktig roll enligt respondenten. Den information som värderas särskilt vid valet av 
väsentlighetsnivå är hur många fel som förväntas att finnas. Det bygger på hur bra företagets 
rutiner är och om det är allmän ordning och reda på företaget. Om dessa saker fungerar bra 
kan ett högre belopp väljas. Ett företag som har mer kontinuerlig rapportering, det vill säga 
inte endast årsbokslut, brukar också ha mer koll och färre fel förekommer säger revisor C. 
Även detta bidrar till att högre belopp kan accepteras.  
 
Revisor C hänvisar tillbaka till företagets rutiner när vi diskuterar kring kvalitativa faktorer på 
väsentlighetsbedömningen. Det är viktigt att dessa fungerar så att det inte förekommer något 
återkommande fel. Respondenten tar även upp vikten att kontrollera avtal som finns inom 
bolaget, exempelvis för VD gällande bonusar. Här gäller det att kontrollera så att det inte är 
deras avtal som eventuellt driver upp resultatet om detta ligger till grund för bonus. 

4.3.4 Caseuppgift 

Enligt revisor C saknas alltför mycket information för en väsentlighetsbedömning. Det första 
respondenten skulle vilja göra är att ha ett ingående möte med VD och ekonomichef förklarar 
han. Det viktigaste i detta fall är att få en god inblick i företagets verksamhet och hur 
branschen ser ut, exempelvis gällande konkurrens. Eftersom företaget har en kund som är så 
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pass stor vill han ha särskilt information om förhållandet där emellan, finns risken att de byter 
leverantör? Även information om hur för- och efterkalkyler ser ut hos företaget ser 
respondenten som viktig information hos detta företag. Egentligen vill han ha mer information 
om allt rörande verksamheten. Gällande hur de nya investeringarna fungerar, hur 
organisationen är uppbyggd, kompetensen hos ekonomiavdelningen och så vill respondenten 
ha en mer detaljerad resultaträkning, gärna på kontonivå.  
 
De poster han beskriver som extra viktiga att granska i detta fall är varulager och 
kundfordringar. Han skulle även kontrollera anläggningstillgångarna så att de inte aktiverar 
eget arbete där. Revisor C påpekar att även om soliditeten hos företaget är bra, 37.5%, är 
lönsamhetsproblemen de senaste åren oroväckande. Eftersom företaget flaggar för risk vill 
han inte sätta ett väsentlighetsbelopp utan mer information. 
 
Vid beräkning av ett väsentlighetsbelopp, om mer information fanns, så skulle revisor C 
använda omsättningen eller eget kapital som bas. Dock skulle beloppet sättas ganska lågt på 
grund av företagets låga resultat. Ett litet fel i kundfordringar eller varulager kan äta upp hela 
resultatet påpekar han. Men utifrån den information som finns i caset vill revisor C inte sätta 
något väsentlighetsbelopp.  

4.4 Revisor D 

Revisor D är 33 år gammal och arbetar på en medelstor revisionsbyrå i Karlstad. Han har en 
magisterexamen inom ekonomi från Karlstad universitet och har arbetat inom 
revisionsbranschen i 10 år. Revisor D har arbetat som auktoriserad revisor sedan 2004. 

4.4.1 Väsentlighet 

Revisor D anser att väsentlighet inte har någon enkel definition som kan beskrivas med ett ord 
utan att väsentlighet är det som styr inriktningen i revisionen. Han förklarar också att 
väsentlighetsbegreppet används för att reglera revisionsrisken och att väsentlighet fungerar 
mer som en process för att styra revision snarare än att det går att ge en enkel definition med 
bara ett ord. Revisor D ser det som positivt att begreppet väsentlighet inte är ett absolut 
definierat tal på grund av att det skapar en möjlighet att även väga in bransch- och bolags 
specifika risker vilket annars inte skulle vara möjligt.  
 
Första steget i revisionen är att utvärdera kunden och bedöma om ett samarbete är möjligt 
förklarar revisor D. Det är under nästa steg, i planeringsfasen, som revisorn först kommer i 
kontakt med väsentlighetsbedömningen menar Revisor D. Han anser att det rent teoretiskt kan 
gå en relativt lång period från det att revisorn accepterar uppdraget till att en 
väsentlighetsprövning genomförs. Detta på grund av att väsentlighetsbedömningen även är 
kopplad till risken i uppdraget och skapar ett underlag för hur revisorn ska planera och 
genomföra sina revisionsåtgärder. Revisor D anser att arbetet med väsentlighet kan förändras 
under revisionens gång och att han som revisor måste ta hänsyn till väsentlighetsinriktningen 
ända fram tills det att han skriver på sin revisionsberättelse. Respondenten anser att 
väsentlighetsbedömningen bestämmer nivå på revisionens inriktning och menar att om det 
kommer information som på något sätt ifrågasätter det underlag han som revisor haft för 
väsentlighetsbedömningen måste väsentlighetsbedömningen uppdateras. Revisor D ser sin 
planering som preliminär till dess att han skrivit på revisionsberättelsen. Först då konstaterar 
han att revisionsprocessen är klar och vilken väsentlighetsnivå som är den slutgiltiga.  
 
Revisor D ser väsentlighetsbedömningen som ett bra hjälpmedel i och med att han genom 
väsentlighetsbedömningen kan motivera revisionens inriktning. Respondenten anser att det 
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inte vore möjligt att granska allt i ett företag och att väsentlighetskriteriet fungerar som ett bra 
hjälpmedel för att avgränsa granskningen. Väsentlighetsbedömningen ger även möjlighet för 
utomstående bedömare att ta del av revisorns ställningstaganden till varför revisionen fått den 
inriktning som den har förklarar revisor D.   
 
När revisionsstandard i Sverige kom upplevdes det som att revisionen blev ganska 
formaliserat enligt Revisor D. Han anser dock att standarden snabbt blev mer positivt 
accepterat och sågs som ett bra stöd i revisionsprocessen. Detta eftersom 
väsentlighetsbedömningsprocessen är ett riktvärde och inte ett absolut tal. Han anser även att 
revisionsstandarden hjälpt upp revisionen. 
Revisor D menar att revisorn tar en hög risk i vissa förhållanden eftersom att han eller hon 
uttalar sig om bolags resultat och ställning på grundval av en begränsad granskning. Här 
fungerar både revisionsstandarden och väsentlighetsbedömningen som ett bra stöd i och med 
att revisorn kan motivera varför han gjort vissa ställningstaganden och hur han har genomfört 
revisionen vilket i sin tur skapar en större säkerhet och trygghet hos revisorn själv menar 
respondenten. Revisor D anser att det är bra att revisionsstandarden fungerar som ett ramverk 
och menar att det skulle vara en nackdel med ett mer detaljstyrt regelverk eftersom varje 
företag är unikt och därför bör bedömas separat. 

4.4.2 Intressentperspektiv 

Revisor D berättar att han tar hänsyn till företagets intressenter vid väsentlighets- 
bedömningen. Han förklarar att det finns två perspektiv, ett aktieägarskydd och 
borgenärsskydd, som han måste ta hänsyn till. Sedan finns det även andra intressenter som 
myndigheter, till exempel skatteverket, vilket också är en del i väsentlighetsbedömningen 
fortsätter revisor D. I skatteverkets fall är detta regelstyrt, revisorn måste tillgodose 
intressentens behov genom att granska kundens skatter och avgifter. Revisor D skulle inte 
anpassa sin granskning efter en enskild intressents önskemål för att tillgodose ett särintresse, 
det är bara om kunden själv begär en utvidgad granskning som han skulle tillgodose behovet 
av en ökad granskning. Enligt revisor D är fördelen idag att det är tydligt vilka intressen 
revisorn behöver ta hänsyn till och vilka intressen revisionsarbetet skyddar. Ett ökat 
intressentfokus på till exempel banker anser revisor D skulle leda till svårigheter med att 
tillgodose de behov som finns. Respondenten förklarar att han har ett intressentperspektiv som 
han måste ta hänsyn till och tycker att det intressentfokus som finns idag ligger på en bra nivå. 
Han anser att det är möjligt att revisionspliktens försvinnande bidrar till en annan typ av 
intressentfokus men då försvinner också plikten på att utföra revisionen på ett visst sätt. 

4.4.3 Väsentlighetsbedömning 

Revisor D berättar att han under väsentlighetsbedömningen samlar in finansiell data om 
kunden från minst två år tillbaka där han tittar på parametrar som resultat, eget kapital och 
balansomslutning. Utifrån detta väger respondenten in olika delar och kommer på så sätt fram 
till ett väsentlighetsbelopp vilket blir det rekommenderade för just detta företag. Sedan är det 
upp till revisorns professionella omdöme att bedöma om det rekommenderade väsentlighets- 
beloppet avspeglar företagets risk och kan tänkas vara ett rimligt belopp att använda sig av 
fortsätter revisor D. Han anser det ovanligt att revisorer väljer ett högre väsentlighetsbelopp 
än det rekommenderade, men om ett högre belopp används krävs en bra och tydlig motivering 
till varför och det vore även bra att innan beslutet föra en diskussion med en arbetskamrat. 
Enligt revisor D förespråkas att revisorn väljer det rekommenderade väsentlighetsbeloppet 
eller möjligtvis ett lägre.  
 



Empiri 

 30 

Revisor D anser att både företagets storlek och bransch kan påverka väsentlighets- 
bedömningen. Han menar att då revisorn har en kund som bedriver en verksamhet vilken 
definieras som högriskbransch måste han som revisor ta hänsyn till det, speciellt vid första 
året som revisor för just denna kund. Enligt revisor D läggs då extra mycket fokus på kunden 
och väsentlighetsbeloppet dras ned, detta för att indikera att det med stor sannolikhet 
förekommer fel. Respondenten anser att storleken på kunden påverkar väsentlighets- 
bedömningen genom att större företag ofta har interna kontroller vilket ger en större säkerhet 
av de siffror som revisorn erhåller från företaget. Detta medför att revisorn generellt kan sätta 
ett högre väsentlighetsbelopp vid större företag än vid små.   
 
Under väsentlighetsbedömningen använder sig respondenten av ett beräkningsverktyg som 
samlar in och lagrar finansiell data från några år tillbaka, verktyget räknar också ut ett 
rekommenderat väsentlighetsbelopp som sedan kan användas under revisionen berättar 
revisor D. Han anser även att kollegor är en väldigt bra erfarenhetsbank att diskutera med, 
speciellt när det handlar om uppdrag med hög risk. Revisor D berättar att när ett uppdrag 
berör företag med hög risk använder man sig på hans revisionsbyrå av en så kallad concurring 
partner vilket innebär att man har en erfaren kollega som man bollar och diskuterar med innan 
man tar ett beslut.  
 
Revisor D anser att kvantitativa faktorer är grunden i väsentlighetsbedömningen, att bara utgå 
ifrån erfarenheter utan att ta hänsyn till några kvantitativa faktorer menar revisor D skapar en 
felaktig väsentlighetsbedömning. Detta på grund av att finansiell data och annan viktig 
information om varje enskilt företag inte skulle beaktas vid en sådan situation. Med de 
kvantitativa faktorerna som grund blir väsentlighetsbedömningen mer bolags specifik berättar 
revisor D, han menar också att de kvantitativa faktorerna bidrar med den information som 
krävs för att han som revisor ska kunna utföra en trovärdig väsentlighetsbedömning. Revisor 
D tar hänsyn till fyra olika baser under väsentlighetsbedömningen för att få fram det 
väsentlighetsbelopp som passar bäst för varje enskilt bolag. Dessa baser är följande: 
 

1 Resultat efter finansnetto  
2 Omsättning 
3 Eget kapital  
4 Balansomslutning 

 
Det är inte bara de kvantitativa faktorerna som har betydelse i väsentlighetsbedömningen, 
anser revisor D, utan även de kvalitativa. Han förklarar att insamlingen av kvalitativa faktorer 
börjar redan innan valet att acceptera kunden. I en riskanalys tar revisorn del av kundens 
årsredovisningar från två år tillbaka, pratar med bolagets tidigare revisor och bokar ett möte 
med företagsledaren för att göra en id kontroll. Allt detta för att få en klar och tydlig bild av 
verksamheten och företagsledningen förklarar revisor D.  
 
Den revisionsbyrå revisor D arbetar på använder sig under väsentlighetsbedömningen av en 
allokering till enskilda poster. Revisor D förklarar att allokeringen inte är i någon speciell 
relation till väsentlighetsbeloppet utan att det snarare handlar om en subjektiv väsentlighets- 
tals grundande bedömning som görs efter revisorns egna professionella omdöme. 

4.4.4 Caseuppgift 

Revisor D anser att vissa av företagets problem kanske inte nödvändigtvis har finansiella 
effekter för det ställningstagande som behövs göras men ändå är intressant att granska 
närmare. Likviditetsproblem är vanligtvis en del i förvaltningen, hur väljer ledningen att 
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hantera det?  Behöver inte nödvändigtvis ha en påverkan förklarar revisor D. Att problemet 
medför stora kostnader får däremot en direkt påverkan eftersom revisorn ska uttala sig om 
resultatet i bolaget fortsätter revisor D. Eftersom företaget tillverkar komponenter till 
bilindustrin konstaterar respondenten att företaget förmodligen har både råvarulager och 
produkter i arbete vilket utgör en ganska stor risk vid värdering av lagret. Då företagets 
resultat är relativt lågt krävs det inte ett stort fel i varulagret för att resultatet ska bli noll eller 
till och med negativt förklarar revisor D. Han konstaterar också att företaget har ett högt eget 
kapital vilket innebär att bilden av företaget inte kommer att ändras markant inom den 
närmaste framtiden.   
 
Den kund som står för 85 % av företagets försäljning ser respondenten mer som en del i 
bedömningen av förvaltningen av bolaget snarare än ett uttalande om det innevarande 
räkenskapsåret.  
 
Revisor D förklarar att han skulle vilja ha mer information om processen bakom siffrorna 
innan han bestämmer väsentlighetsbelopp. Han vill kartlägga kontrollen i bolaget och få reda 
på hur företagets ekonomiavdelning ser ut.  
 
Om resultatet varit högre hade respondenten kunnat använda sig av ett högre 
väsentlighetsbelopp, men eftersom resultatet endast uppnår 490 000 kronor vill han inte 
riskera att täcka in för lite förklarar revisor D. Respondenten väljer därför att utgå ifrån ett 
väsentlighetsbelopp på 5 % av eget kapital när han utför sin granskning, det vill säga 760 000 
kronor. 

4.5 Revisor E 

Revisor E är 46 år gammal och arbetar som godkänd revisor på en stor revisionsfirma i 
Karlstad. Revisor E arbetar främst med mindre företag. Han har arbetat inom revisions- 
branschen i 22 år och har en ekonomexamen från Karlstad universitet.  

4.5.1 Väsentlighet 

Revisor E ser på väsentlighet som någon form av viktighetsparameter, det vill säga vad som 
kan vara viktigt för bolagets intressenter. Han ser väsentlighet som ett fel vilket medför att 
han inte kan skriva en ren revisionsberättelse om dessa fel inte åtgärdas av företaget. 
Väsentlighetsbegreppet ser respondenten som luddigt och svårdefinierat. Då RS 320 endast 
ger viss vägledning skulle han gärna se en lite mer strukturerad beskrivning gällande 
väsentlighetsbedömningen i RS eller i annan praxis. Respondenten skulle gärna se att det 
arbetas fram en tydligare struktur för hur denna bedömning bör gå till, exempelvis gällande 
lämpliga beräkningsgrunder för väsentlighetsbeloppet. Eftersom revisorns arbete granskas av 
revisorsnämnden så tycker respondenten att det borde finnas ett tydligare besked från deras 
sida om vad som ska anses väsentligt. 
 
Revisor E beskiver att väsentlighetsbedömningen först dyker upp i planeringsfasen men sedan 
hålls levande genom hela revisionsprocessen. Han förklarar att man hela tiden är öppen för ny 
information som kan komma att förändra de parametrar som bedömningen gjordes på under 
planeringen. Detta kan leda till att beloppet endast justeras för den nya informationen eller att 
hela bedömningen omarbetas i det revisionsprogram som används av revisionsbyrån. 
Eftersom revisorn inte kan granska allt i ett företag så är väsentlighetsbedömningen viktig ur 
hänseende att minska revisionsrisken. En bra väsentlighetsbedömning leder till att 
revisionsrisken fortfarande kan vara låg trots att man inte granskar allt enligt respondenten. 
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4.5.2 Intressentperspektiv 

Respondenten klargör att företagets intressenter har betydelse för väsentlighetsbedömningen. 
Ett typexempel, enligt revisor E, är om företaget inte har någon extern finansiering utan att det 
är företagaren själv som lånar in pengar i företaget. Eftersom det då kanske inte finns någon 
annan läsare av årsredovisningen kan det tillåtas ett högre väsentlighetsbelopp än om det till 
exempel finns en bank inblandad. Vissa saker granskas nämligen mer om det finns en extern 
finansiär enligt respondenten. 
 
Det måste finnas en avvägning mellan vad intressenterna har för behov, vad revisionen kostar 
och att man själv kan stå för revisionen förklarar respondenten. Revisor E tror att 
intressenternas behov kommer att komma ännu mer i fokus vid ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten hos små företag. Detta på grund av att till exempel banker förmodligen 
kommer att vilja ha en reviderad årsredovisning som krav för att låna ut pengar till företag.  

4.5.3 Väsentlighetsbedömning 

Revisor E berättar att väsentlighetsbedömningen görs med hjälp av en mall som räknar ut ett 
väsentlighetsbelopp. Mallen finns i ett dataprogram som används av revisorerna på 
revisionsbyrån där revisor E arbetar. Väsentlighetsbeloppet räknas ut med hjälp av fyra olika 
baser, nämligen:  
 

1 Kundens resultat efter finansnetto 
2 Omsättning  
3 Justerat eget kapital  
4 Balansomslutning  

 
Varje bas multipliceras med en procentsatts vilket resulterar i ett spann där revisorn får gå 
efter sin egen magkänsla då han eller hon avgör vilket väsentlighetsbelopp som ska användas 
under revisionen förklarar revisor E. I vissa fall kan revisorn välja ett väsentlighetsbelopp 
utanför det spann som mallen har tagit fram men då krävs en tydlig motivation till varför det 
valet görs klargör revisor E. Detta kan till exempel vara fallet vid en revision på en befintlig 
kund som man varit revisor för i ett par år och därför känner mycket väl. Det är även möjligt 
att revisorn väljer ett väsentlighetsbelopp som ligger över det spann mallen tagit fram då 
kunden har ett högt eget kapital, detta på grund av att det då kan förekomma relativt stora fel 
utan att företaget skulle påverkas något nämnvärt. Revisor E anser att det under 
väsentlighetsbedömningen även är viktigt att ta hänsyn till faktorer som kan upptäckas vid 
besök hos kunden, är alla kundfordringar och fakturor betalda och finns de rent fysiskt? Han 
menar att det också är viktigt att beakta små slarvfel då det finns risk att sådana fel 
återkommer varje månad och då tillsammans blir ett väsentligt fel.  
 
Enligt revisor E påverkar ett företags storlek väsentlighetsbedömningen i den bemärkelsen att 
mindre företag ofta inte har interna kontroller och det krävs därför en lägre väsentlighetsnivå 
än vad det gör vid större företag. En annan faktor som visar att ett företags storlek påverkar 
väsentlighetsbedömningen är att det i mindre företag kan finnas en person som sköter allt 
inom företaget medan större företag ofta har en ekonomifunktion där flera personer är 
inblandade. Även vilken bransch företaget tillhör påverkar väsentlighetsbedömningen enligt 
revisor E. Han berättar att det finns vissa högriskbranscher som till exempel restaurang- 
branschen där det krävs en högre väsentlighetsnivå än vid så kallade lågriskbranscher.  
 
Det hjälpmedel som finns att ta del av under väsentlighetsbedömningen är revisionsbyråns 
mall berättar revisor E. Han menar dock att även erfarenhet är ett bra hjälpmedel vid 
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bedömningen. Ofta sätter revisorer som har mer erfarenhet och har varit anställda en längre 
tid en högre väsentlighetsnivå än nyanställa revisorer vilket kan bero på osäkerhet hos de nya 
medarbetarna.  
 
Den mall som revisor E använder sig av under väsentlighetsbedömningen räknar inte endast 
fram ett väsentlighetsbelopp utan även belopp för vilket bedömnings- och klassificeringsfel 
som kan accepteras. Dessa två begrepp använder revisorn när han eller hon ska bedöma vilka 
fel som är väsentliga i enskilda poster. Revisionsbyrån använder sig således inte av allokering 
till enskilda poster utan har belopp för bedömnings- och klassificeringsfel som grund vid 
bedömningen. 

4.5.4 Caseuppgift 

Frågor som revisor E vill ha svar på är vem är företagsledaren och hur agerar han? Vilka har 
företaget som aktieägare och hur många är de? Arbetar aktieägarna i bolaget eller inte? 
Aktieägare som jobbar i bolaget har förmodligen mer kunskap om bolaget förklarar revisor E. 
Detta är mjuka faktorer som påverkar väsentlighetsbedömningen. Även vilka mål företaget 
har och varför de driver företaget anser respondenten kan var bra att veta inför 
väsentlighetsbedömningen.  Han klargör också att det krävs mycket kunskap om kunden för 
att göra en bedömning. Att företaget har ett högt eget kapital anser revisor E är väsentligt och 
han tar därför hänsyn till det i sin bedömning. Vid beräkningen av väsentlighetsbeloppet tar 
respondenten hjälp av revisionsbyråns mall och får då fram ett spann mellan 25 000 kronor 
och 2 800 000 kronor. Att det högre beloppet låg så pass högt beror enligt revisor E på att 
företaget har en hög omsättning. Respondenten beslutar sig för att sätta en väsentlighetsnivå 
någonstans runt 1 000 000 kronor. Han påpekar att beloppet kan vara lite högt men ändå en 
rimlig nivå på grund av det höga egna kapitalet. 

4.6 Sammanställning av caseuppgift 

Samtliga respondenter påpekar att det var svårt att bedöma väsentligheten då de saknar 
information om företaget. De ville träffa kunden för att på så sätt få en bättre inblick i 
verksamheten. Revisor A och B betonar att de vill ha mer upplysningar om det nya 
lagerhållningssystemet då detta kan innebär en stor risk för företaget. Revisor A, B och C 
anmärker att det finns en risk med att företaget har en kund som står för 85 % av försäljningen 
och menar att detta är något som bör diskuteras med företaget. Samtliga respondenter påpekar 
också att de vill ha mer information om företagets rutiner för att säkerställa att det där inte 
förekommer några väsentliga fel.  
 
De poster som påverkade revisorerna vid valet av väsentlighetsbelopp var bland annat 
företagets låga resultat och höga eget kapital. Revisor D ansåg att företagets låga resultat 
påverkade honom att sätta ett lägre väsentlighetsbelopp än vad han skulle ha gjort vid ett 
högre resultat. Även revisor C ansåg att företagets låga resultat påverkade honom i 
väsentlighetsbedömningen, dock valde han att inte sätta något väsentlighetsbelopp på grund 
av att han saknar för mycket information. Revisor E tog hänsyn till att företaget har ett högt 
eget kapital och menade att han därför kunde sätta ett högre väsentlighetsbelopp.  
 
Respondenterna använder sig av olika baser vid beräkningen av väsentlighetsbelopp. Revisor 
A meddelar att han på grund av företagets likviditetsproblem vill använda omsättningen som 
bas. Han vill dock även se vad beloppet blir med justerat eget kapital som bas innan han 
slutligen bestämmer ett väsentlighetsbelopp. Även revisor C skulle använda företagets 
omsättning eller eget kapital som bas vid beräkning av väsentlighetsbelopp. Revisor B 
använder sig av tre baser, nämligen företagets balansomslutning, omsättning och resultat efter 
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finansnetto för att få fram en väsentlighetsnivå. Hon förklarar att det sedan är upp till hennes 
eget professionella omdöme att bedöma vilket väsentlighetsbelopp som ska användas. Revisor 
D använder sig av eget kapital som bas och revisor E tar hjälp av revisionsbyråns mall där 
fyra baser används vid beräkningen, nämligen resultat efter finansnetto, omsättning, justerat 
eget kapital och balansomslutning.  
 
De valda väsentlighetsbeloppen varierar mellan 350 000 kr och 1 000 000 kr. 
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5. Analys 
 
 
I detta kapitel presenteras vår analys. Respondenternas svar sammanfogas och analyseras 
med hjälp av den teori och forskning inom området som tidigare presenterats. 
 
 

5.1 Väsentlighet  

Definitionen av väsentlighet varierar mellan våra respondenter. Revisor A och C använder 
samma definition av begreppet som finns beskriven i RS (320, p.3), det vill säga ett fel eller 
utelämnande i årsredovisningen som kan medföra att läsaren av årsredovisningen kan fatta ett 
felaktigt beslut. Enligt FAR förlag (2006) avgör väsentlighet vad revisionen ska inriktas på 
vilket både revisor B och D nämner i sin definition av väsentlighet. Revisor E definierar 
begreppet väsentlighet som någon form av viktighetsparameter, det vill säga vad som kan 
vara viktigt för bolagets intressenter. Han ser väsentlighet som ett fel vilket medför att han 
inte kan skriva en ren revisionsberättelse om dessa fel inte åtgärdas av företaget. Denna 
uppfattning om väsentlighet delas med Nolan (2005), han förklarar att väsentliga fel måste 
ackumuleras under revisionen för att revisorn ska kunna lämna ifrån sig en ren 
revisionsberättelse. Som nämns av Messier et al. (2005) är bedömningen av vad som är 
väsentligt en fråga om varje revisors professionella omdöme vilket också visar sig i vår studie 
då vi fick olika definitioner av begreppet.  
 
Colman och May (2007) nämner att begreppet väsentlighet är svårtolkat och vagt definierat. 
Samtliga respondenter delar denna uppfattning. Däremot skiljer sig uppfattningen hos 
respondenterna i frågan om den vaga definitionen är positivt eller negativ. Revisor A ser den 
vaga definitionen av begreppet som positivt eftersom det ger revisorn en möjlighet att själv 
bedöma vad som är väsentligt. Även revisor D ser det som positivt att begreppet väsentlighet 
inte är ett absolut definierat tal på grund av att det skapar en möjlighet att även väga in 
bransch- och bolags specifika risker vilket annars inte skulle vara möjligt. Revisor E ser den 
vaga definitionen av väsentlighet däremot som något negativt, han vill gärna ha ett tydligare 
besked om vad som ska anses väsentligt.  
 
Enligt Cosserat (2000) bör det göras preliminära bedömningar om väsentlighetsnivåer redan 
vid planeringen av revisionen. Han påpekar dock att den väsentlighetsnivå som bestäms i 
planeringsfasen kan komma att ändras allt eftersom granskningen framskrider, detta på grund 
av att yttre omständigheter gällande företaget har förändrats eller att det framkommit 
ytterligare information som inte fanns tillgängligt vid planeringen. Samtliga respondenter har 
delgivigt att det är under planeringsfasen de först kommer i kontakt med 
väsentlighetsbedömningen vilket stämmer överrens med det Cosserat (2000) har konstaterat. 
Samtliga respondenter anser att den väsentlighetsnivå som bestäms under planeringsfasen är 
preliminär och kan komma att ändras under revisionens gång. De påpekar även vikten av att 
vara öppen för förändringar under hela revisionsprocessen.  
 
I RS 320 p.10 nämns att det finns ett omvänt samband mellan väsentlighet och nivån på 
revisionsrisken, det vill säga ju högre väsentlighetsnivån är, desto lägre är revisionsrisken, och 
vice versa. Enligt RS 320, p.9 kan revisorn genom att göra en väsentlighetsbedömning minska 
revisionsrisken till en acceptabelt låg nivå vilket innebär att väsentligheten därmed fungerar 
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som ett hjälpmedel för att reglera revisionsrisken. Samtliga respondenter delar RS uppfattning 
om att väsentlighet fungerar som ett hjälpmedel för att reglera revisionsrisken. Revisor A 
framhäver dock att det inte endast är väsentligheten som han tar hänsyn till vid sin bedömning 
av revisionsrisken utan även att erfarenhet kan vara en viktig faktor. Revisor B, D och E 
påpekar att det är nästintill omöjligt för en revisor att granska allt i ett företag och att 
väsentlighetskriteriet där fungerar som ett bra hjälpmedel för att avgränsa granskningen. En 
bra väsentlighetsbedömning leder till att revisionsrisken fortfarande kan vara låg trotts att man 
inte granskar allt menade revisor E.  
 
I vår litteraturgenomgång redogör vi att RS 320 framställer väsentlighetsbedömningen som en 
fråga om revisorns professionella omdöme, dock ska denna fungera som en vägledning vid 
väsentlighet och dess samband med revisionsrisk.  Revisor E anser att RS borde innehålla en 
mer strukturerad beskrivning gällande väsentlighetsbedömningen. Han anser att eftersom 
revisorns arbete granskas av revisorsnämnden så borde det finnas ett tydligare besked om vad 
som ska anses väsentligt. Resterande respondenter ser det som positivt att RS endast ger en 
viss vägledning. De menar att det skulle vara en nackdel med ett mer detaljstyrt regelverk 
eftersom varje företag är unikt och därför bör bedömas separat.  

5.2 Intressentperspektiv  

Gist och Shastri (2003) anser att revisorns bedömning om vad som är väsentligt ska fattas 
utifrån de upplevda behoven hos intressenterna. Detta på grund av att de fel som kan komma 
att finnas med i den finansiella informationen kan påverka en intressent att fatta felaktiga 
beslut med grund i denna information. Även Fogerty et al. (2006) poängterar vikten av att ta 
hänsyn till intressenternas behov, dem tillsammans med McKee och Eilifsen (2000) menar att 
goda väsentlighetsbedömningar är en viktig faktor för att behålla intressenternas förtroende 
för de offentliga finansiella rapporterna. Samtliga respondenter i vår undersökning klargör att 
de tar hänsyn till kundens intressenter på ett eller annat sätt. Eftersom bedömningen av vad 
som är väsentligt beror på hur läsaren påverkas så finns intressenternas behov invägda i 
väsentlighetsbedömningen menar revisor C. Vad gäller skatteverket påpekar Revisor D att det 
är regelstyrt att revisorn ska ta hänsyn till denna intressents behov, revisorn är nämligen 
skyldig att tillgodose skatteverkets behov genom att granska kundens skatter och avgifter. 
Revisor B berättar att hon tar hänsyn till kundens intressenter men att det inte är dem hon i 
första hand tänker på när hon utför revisionen.  
 
Fogerty et al. (2006) anser att revisorn vid väsentlighetsbedömningen ska ta hänsyn till 
intressenterna som en grupp, inte som enskilda individer. Detta är något som både revisor A 
och D tar upp till diskussion. Revisor A menar att han inte använder sig av olika 
väsentlighetsnivåer beroende på vilka intressenter det specifika bolaget har och revisor D 
berättar att han inte skulle anpassa sin granskning efter en enskild intressents önskemål för att 
tillgodose ett särintresse.  
 
Att ta hänsyn till intressenternas behov vid väsentlighetsbedömningen är, som nämnts ovan, 
viktigt men enligt Messier et al. (2005) skulle situationen bli ohållbar om revisorn måste ta 
hänsyn till allt som kan vara väsentligt för varje specifik intressent. Resultatet skulle bli en 
väldigt låg väsentlighetsnivå vilket innebär att allt blir intressant att granska. Samtliga 
respondenter anser att det intressentfokus som finns idag ligger på en bra nivå. Om revisorn 
skulle lägga upp granskningen helt efter intressenternas behov menar revisor B att det snarare 
skulle bli en nackdel med ett intressentfokus. Enligt revisor D är fördelen idag att det är 
tydligt vilka intressen revisorn behöver ta hänsyn till och vilka intressen revisionsarbetet 
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skyddar. Han menar att ett ökat intressentfokus skulle leda till svårigheter med att tillgodose 
de behov som finns. 

5.3 Väsentlighetsbedömning  

Samtliga respondenter beskriver att väsentlighetsbedömningen först sker i planeringsfasen 
och för att kunna göra en god bedömning behöver de information om företaget. Denna 
information består inte enbart av företagets ekonomiska information utan parametrar som 
företagets verksamhet och bransch är något som tas med i bedömningen. Eftersom 
väsentlighet enligt bland andra Messier et al. (2005) är en fråga om revisorns professionella 
omdöme är det viktigt att de samlar in all den information som krävs för att göra en så bra 
bedömning som möjligt. Av den orsaken att denna bedömning är högst subjektiv krävs det 
enligt Colman och May (2007) ett väl resonerat omdöme, vilket då revisorernas 
informationsinsamling ska leda till. 
 
För att kunna göra en väsentlighetsbedömning krävs att revisorn fastställer en kvantitativ nivå 
för väsentlighet, ett så kallat väsentlighetsbelopp (Blokdijk et al., 2003). Det finns inga regler 
eller riktlinjer för hur denna bedömning ska gå till (Cosserat, 2000) men oftast utgår revisorn 
från vissa minimibelopp eller andra väsentlighetstal (FAR Förlag, 2006). Samtliga 
respondenter använder sig utav sådana belopp för att kunna avgöra vad som skall anses 
väsentligt. När all tillgänglig information har samlats in använder respondenterna någon form 
av beräkningsmodell för att räkna fram det kvantitativa beloppet för väsentlighet. Fogarty et 
al. (2006) samt Mock och Wright (1993) anser att tidigare revisioner bör användas som 
informationskälla vid beräkningar av kvantitativa belopp av väsentlighet. Denna 
informationskälla används av samtliga revisorer som en del i den samlade 
informationsinsamlingen gällande företaget. Revisor A beskriver även att de budgeterade 
siffrorna används och dessutom om det finns några nuvarande siffror. Revisor D använder sig 
utav finansiell information minst två år tillbaka i tiden och revisor E har med prognostiserade 
siffror i bedömningen.  
 
Beräkningsmodellerna hos samtliga respondenter bygger på beräkningar av enskilda baser. 
Flera forskare har behandlat sådana typer av modeller för beräkning, bland andra Blokdijk et 
al. (2003), Mohd et al. (1999) och Nolan (2005). Detta innebär att de använder procentsatser 
på baser som till exempel nettoomsättning och resultat efter finansnetto. Beräkning med hjälp 
av procentsatser på enskilda baser är även det som återges av flera forskare som den 
vanligaste beräkningsmetoden. McKee och Eilifsen (2000) ger även förslag på andra former 
av beräkningsmodeller vilka inte använts av någon respondent. Dock beskriver Revisor A och 
C att de får fram information gällande genomsnitt av de använda enskilda baserna i likhet med 
vad McKee och Eilifsen (2000) beskriver som en lämplig metod. Denna information gällande 
genomsnitt används dock inte i bedömningen av de revisorer som erhåller denna information. 
Det är två enskilda baser som samtliga revisorer har med i sina beräkningsmodeller. Dessa är: 
 

• Omsättning 
• Resultat efter finansnetto 

 
Detta ligger i linje med vilka baser som enligt litteraturen är de vanligaste baserna för 
beräkning. Det är de vinstbegrepp som Blokdijk et al. (2003) samt Cosserat (2000) 
förespråkar, det vill säga resultat efter finansnetto, som används av respondenterna.  
 
Enligt Friedberg et al. (1989) skiljer sig guiderna av kvalitativ och kvantitativ väsentlighets- 
bedömning avsevärt mellan olika revisionsbyråer. Samtliga respondenter i vår undersökning 
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använder sig av olika mallar för att räkna fram ett väsentlighetsbelopp vilket innebär att de 
även har olika guider vad gäller kvalitativ och kvantitativ väsentlighetsbedömning. De olika 
mallarna som används på respektive revisionsbyrå är uppbyggda på ett liknande sätt men 
väsentlighetsbeloppet räknas ut med hjälp av olika baser och olika procentsatser vilket 
påverkar resultatet av väsentlighetsbeloppet. 
 
Samtliga revisorer får fram olika typer av intervall, det vill säga inte ett enskilt belopp som är 
det som skall användas som väsentlighetskriterium. Beräkningsmodellerna räknar fram 
intervallen som ett hjälpmedel för revisorn i sin bedömning. Det är sedan upp till varje enskild 
revisor att bestämma vad väsentlighetsbeloppet hamnar på, enligt samtliga respondenter. 
Detta motsvarar vad som beskrivs i RS 320, det vill säga att bedömningen är upp till revisorns 
professionella bedömning. Våra respondenter använder sig av två olika sätt att komma fram 
till det slutliga väsentlighetsbeloppet. Revisor A, D och E använder endast ett intervall hos en 
enskild bas som underlag för att bestämma väsentlighetsbeloppet, det vill säga att två olika 
procentsatser används på respektive bas för att åstadkomma ett intervall. Valet av bas bygger 
på den information de fått fram om det specifika företaget, där spelar faktorer som storlek och 
bransch in. De väljer sedan att titta på intervallet hos enbart till exempel nettoomsättningen. 
Revisor B och C använder däremot ett intervall som bygger på fasta procentsatser på 
respektive bas och sedan används det högsta respektive lägsta belopp som ett intervall för vart 
väsentlighetsbeloppet ska hamna. Samtliga revisorer sätter sedan sitt belopp efter deras 
professionella omdöme vilket överensstämmer med normeringen i RS 320.  
 
Enligt Grant et al. (2000) och Blokdijk et al. (2003) är även kvalitativa kriterier viktiga för en 
god väsentlighetsbedömning. Dessa faktorer försöker samtliga av våra respondenter ta hänsyn 
till vid deras väsentlighetsbedömning, dock i viss skiftande grad. Enligt RS 320 definieras en 
kvalitativ faktor som något som har att göra med en felaktighets karaktär, detta var något 
revisor A tog med i sin bedömning. Revisor A påpekar även att han som revisor har ett 
särskilt ansvar gällande företagets skatter enligt Revisionslagen 30§, detta medför att ett 
tämligen litet fel om man jämför med det kvantitativa beloppet blir väsentligt på grund av 
dess karaktär. Revisor B, C och E beskriver att de tittar på interna kontroller som en kvalitativ 
faktor. Detta för att små belopp kan systematiskt återkomma för att tillslut ackumuleras till 
stora belopp. Detta är något som Blokdijk et al. (2003) tar upp som en viktig kvalitativ faktor 
för att minska fusket inom redovisningen. Enligt Cosserat (2000) är företagets beskrivning av 
sina redovisningsprinciper fall för kvalitativ bedömning. Om det lämnas otillräcklig eller 
felaktig beskrivning av dessa kan en läsare av årsredovisningen bli missledd. Detta är något 
som revisor B diskuterade, hon menar att det är viktigt att kunden agerar på det sätt som 
denne säger sig göra. Genom en god riskanalys kan revisorn begränsa de kvalitativt väsentliga 
felen enligt revisor D. Vikten av både kvantitativa och kvalitativa faktorer i 
väsentlighetsbedömningen är oerhört viktigt enligt Gist och Shastri (2003), vilket tydliggörs 
av samtliga respondenter i vår undersökning. 
 
Det belopp som revisorn slutligen kommer fram till används som en övergripande 
väsentlighetsnivå för hela årsredovisningen hos samtliga av de intervjuade revisorerna. Detta 
beskrivs också av Messier at al. (2005). Enligt Messier et al. (2005) allokeras generellt sett 
denna övergripande väsentlighetsnivå till transaktioner och poster, dock görs inte denna 
allokering av alla. Denna allokering görs, enligt vår undersökning, endast av revisor D. Enligt 
revisor D görs denna allokering genom en bedömning av honom själv, inte någon form av 
proportion vilket inte heller behövs enligt McKee och Eilifsen (2000). Dock beskriver revisor 
A och revisor E att en allokering sker till två olika väsentlighetsbelopp, ett för 
klassificeringsfel och ett för bedömningsfel. Båda dessa revisorer definierar klassificeringsfel 
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respektive bedömningsfel på samma sätt. Med ett klassificeringsfel menas att företaget har 
bokfört rätt men på fel ställe, till exempel att de bokat upp byggnad trots att det rör sig om en 
inventarie. Denna bedömning tas upp av Grant et al. (2000) som beskriver att även små fel 
som bokförs på fel plats ska ses som väsentliga fel. Bedömningsfel är de fel som kan 
accepteras i årsredovisningen när de ackumuleras. Konsekvenserna av att använda en och 
samma väsentlighetsnivå oberoende av vad som granskas kan enligt McKee och Eilifsen 
(2000) leda till att vissa väsentliga fel inte beaktas. 

5.4 Vad påverkar väsentlighetsbedömningen 

Det finns forskare som anser att väsentlighetsbedömningen påverkas av storleken på 
revisionsbyrån. Blokdijik et al. (2003) och Messier (1983) menar att större revisionsbyråer 
bedömer väsentligheten till lägre belopp än de mindre byråerna medan Chewing et al. (1989) 
kommit fram till att större revisionsbyråer tenderar att använda sig av en högre 
väsentlighetsnivå än mindre byråer. I vår undersökning har fyra större revisionsbyråer deltagit 
och en medelstor. Den revisor som valde högst respektive lägst väsentlighetsbelopp i vår 
caseuppgift representerar båda en större revisionsbyrå. Totalt sett blev det en relativt stor 
variation mellan väsentlighetsnivån hos revisionsbyråerna, väsentlighetsbeloppet varierade 
mellan 350 000 kr och 1000 000 kr. En revisor valde dock att inte sätta något väsentlighets- 
belopp beroende på bristande information.  
 
Enligt Carpenter et al. (1994) kan även revisorns professionella erfarenhet påverka 
väsentlighetsbedömningen, de menar att revisorer med mindre erfarenhet tenderar att sätta 
lägre nivåer för vad som är väsentligt än de med mer erfarenhet. Eftersom samtliga av våra 
respondenter är auktoriserade revisorer innebär det att de har arbetat relativt många år i 
branschen och har mycket erfarenhet. Den av respondenterna som varit revisor under längst 
tid är revisor E som har 22 år i branschen. Revisor A är den som arbetat kortast tid i 
branschen, han har 7 år bakom sig som revisor. Revisor E valde att sätta ett 
väsentlighetsbelopp på 1 000 000 kr medan revisor A valde ett väsentlighetsbelopp på 
600 000 kr. 
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6. Slutsats 
 
 
I detta avslutande kapitel presenteras uppsatsens slutsatser utifrån dess syfte och 
problemformulering. 
 
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera hur revisorer arbetar praktiskt gällande 
väsentlighet. Vi vill även ta reda på vad revisorer grundar sin väsentlighetsbedömning på samt 
hur de kvantitativa beloppen och de kvalitativa faktorerna analyseras. Utifrån detta har vi som 
delsyfte att se om vi kan identifiera några bakomliggande faktorer som kan påverka 
väsentlighetsbedömningen.  
 
Revisorer måste göra väsentlighetsbedömningar vid varje revision. Vår undersökning visar på 
att väsentligheten avgör vad revisionen ska inriktas på samt hur omfattande den ska bli, vilket 
även ligger i linje med forskningen på området. Bedömningen av vad som skall anses 
väsentligt är en fråga om revisorns professionella omdöme vilket leder till en stor variation i 
dess tillämpning. En bedömning av vad som är väsentligt tas enligt vår undersökning redan i 
planeringen av revisionen. Denna bedömning kan dock komma att ändras allt eftersom 
granskningen framskrider, detta på grund av att yttre omständigheter gällande företaget har 
förändrats eller att det framkommit ytterligare information som inte fanns tillgänglig vid 
planeringen. Enligt våra intervjuer och teorierna inom väsentlighet belyses att revisorn bör ha 
mycket kunskap om kunden för att kunna göra en god väsentlighetsbedömning. Frågor som 
rör företagets verksamhet, bransch och ekonomiska situation bör därför utredas innan 
bedömningen. Revisorn tar även hänsyn till kundens tidigare revisioner vid bedömningen av 
vad som ska anses väsentligt.  
 
För att kunna göra en väsentlighetsbedömning krävs att revisorn fastställer en kvantitativ nivå 
för väsentlighet, ett så kallat väsentlighetsbelopp. När all tillgänglig information har samlats 
in använder revisorer någon form av beräkningsmodell för att räkna fram det kvantitativa 
beloppet för väsentlighet, vilket används som hjälpmedel hos samtliga respondenter. 
Beräkningsmodellerna som används av revisorerna bygger på beräkningar av enskilda baser, 
vilket vår undersökning och teorin beskriver som den vanligaste modellen för att beräkna 
väsentlighet. Detta innebär att de använder procentsatser på baser som till exempel 
nettoomsättning och eget kapital. De baser som används flitigast hos respondenterna vid 
beräkning av väsentlighetsbelopp är kundens omsättning och resultat efter finansnetto.  Dessa 
baser är också de som flest forskare förespråkar. Dock föreligger vissa meningsskiljaktigheter 
hos forskare gällande vilket vinstbegrepp som skall användas, resultatet innan eller efter skatt. 
Enligt vår undersökning används vinstbegreppet innan skatt flitigast.  
 
Beräkningsmodellerna hos våra intervjuade revisorer räknar fram ett intervall som hjälpmedel 
för revisorn i sin bedömning. Det är sedan upp till varje enskild revisor att bestämma vad 
väsentlighetsbeloppet hamnar på. I vår undersökning förekommer två olika tillvägagångssätt 
för att komma fram till det slutliga väsentlighetsbeloppet. I det första fallet används endast ett 
intervall hos en enskild bas som underlag för att bestämma väsentlighetsbelopp, det vill säga 
att två olika procentsatser används på respektive bas för att åstadkomma ett intervall. Valet av 
bas bygger på den information revisorn fått fram om det specifika företaget. Valet av 
väsentlighetsbelopp baseras sedan på ett intervall hos valfri bas. Det andra alternativet för att 
bestämma väsentlighetsbelopp bygger endast på ett intervall utifrån fasta procentsatser på 
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respektive bas. Det högsta respektive lägsta beloppet används sedan som ett intervall för vart 
väsentlighetsbeloppet ska hamna. Det belopp som revisorn slutligen kommer fram till 
används som en övergripande väsentlighetsnivå för hela årsredovisningen. I vissa fall 
allokeras denna övergripande väsentlighetsnivå till transaktioner och poster enligt 
forskningen, dock säger samma forskare att detta inte görs av alla revisorer. Vår undersökning 
belyser att denna allokering kan förekomma då en av respondenterna använde sig utav sådan 
allokering av väsentlighetsbeloppet.  
 
Enligt vår undersökning är respondenternas bedömning av de kvalitativa faktorerna inte lika 
tydligt skildrad som deras bedömning av de kvantitativa. De kvalitativa faktorerna är något 
som samtliga respondenter medger att de tar med i en övergripande bedömning av 
väsentligheten, dock skiftar definitionen och därmed tillämpningen av detta begrepp. Den 
gemensamma tyngdpunkten ligger ändå enligt vår studie på att det är något i en posts karaktär 
som gör det väsentligt att granska närmare, detta trots att det inte faller inom det som bör 
granskas utifrån det framtagna väsentlighetsbeloppet. 
 
Väsentlighetsbedömningen kan enligt vissa forskare påverkas av storleken på revisionsbyrån. 
Det finns vissa forskare som menar att större revisionsbyråer bedömer väsentligheten till lägre 
belopp än de mindre byråerna medan andra forskare kommit fram till det motsatta. I vår 
undersökning har fyra större revisionsbyråer deltagit och en medelstor. De revisorer som 
valde högst respektive lägst väsentlighetsbelopp representerar båda en större revisionsbyrå. 
Vår undersökning kan därför inte styrka teorin i frågan om det föreligger någon skillnad av 
väsentlighetsbeloppet beroende på revisionsbyråns storlek. Svårigheten att uttala sig om detta 
hänger samman med undersökningens kvalitativa utformning samt att vi endast har en 
respondent som företräder en medelstor revisionsfirma och ingen representant från en mindre. 
 
Enligt forskare kan även revisorns professionella erfarenhet påverka väsentlighets- 
bedömningen som en bakomliggande faktor, de menar att revisorer med mindre erfarenhet 
tenderar att sätta lägre nivåer för vad som är väsentligt än de med mer erfarenhet. Eftersom 
samtliga respondenter i vår undersökning är påskrivande revisorer innebär det att de har 
arbetat relativt många år i branschen och har mycket erfarenhet. Trotts detta skiljer det ändå 
femton år mellan den revisor som arbetat under längst respektive kortast tid. Resultatet av vår 
caseuppgift blev att den revisor med längst erfarenhet i branschen beslutade sig för ett 
betydligt högre belopp än den revisor med kortast erfarenhet. Detta innebär att vår 
undersökning kan styrka den teori som säger att revisorns erfarenhet kan påverka 
väsentlighetsbedömningen. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vid genomförandet av denna studie har vi funnit ett speciellt område som skulle vara 
intressant att studera närmare. 
 

� Vilka bakomliggande faktorer finns det som kan påverka väsentlighetsbedömningen? 
Här är det enligt oss intressant att genom en kvantitativ studie undersöka till exempel 
hur revisionsbyråns storlek och revisorns erfarenhet eventuellt påverkar bedömningen. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

  

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Bakgrund: 
 

1. Ålder, utbildning, yrkesmässig bakgrund 
 
Väsentlighet 
 

2. Hur definierar Ni väsentlighet? 
2b. Anser Ni att begreppet är vagt och svår definierat? Diskutera. 
 
3. När i revisionsprocessen kommer Ni först i kontakt med väsentlighetsbedömning?  
3b. Förändras arbetet med väsentlighet under processens gång? I så fall vad kan det bero 
på?  
 
4. Diskutera hur Ni ser på väsentlighet som ett hjälpmedel för att reglera revisionsrisken.  
 
5. Hur tycker Ni Revisionsstandard i Sverige fungerar som hjälpmedel vid 

väsentlighetsbedömning? 
 
Ur ett intressentperspektiv 
 

6. Tar Ni hänsyn till företagets intressenter och deras behov vid 
väsentlighetsbedömningen? Och i så fall på vilket sätt? 

 
7. Ser Ni några fördelar respektive nackdelar med ett intressentfokus på 

väsentlighetsbedömningen? 
 
Väsentlighetsbedömningen 
 

8. Beskriv kort hur väsentlighetsbedömningen går till? 
 

9. Diskutera betydelsen av företagets storlek och bransch vid väsentlighetsbedömningen. 
  
10. Beskriv vilka hjälpmedel/faktorer ni använder er av vid väsentlighetsbedömningen. 

 
11. Diskutera kring de kvantitativa faktorernas betydelse och hur ni använder dessa.  
11b. Vilka metoder använder ni för att få fram kvantitativa belopp för väsentlighet? 
 
12. Diskutera kring de kvalitativa faktorernas betydelse och hur ni identifierar dessa. 

Något särskilt Ni brukar titta på? 
 

13. Använder ni er enbart av en övergripande väsentlighetsnivå eller även allokering till 
enskilda poster? I så fall vad använder ni för metod vid allokering? 

 
Övrigt 
 

14. Övriga kommentarer  
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Bilaga 2 – Caseuppgift 
 
Bakgrund: 
Anderssons Verkstad AB är ett verkstadsföretag som tillverkar komponenter till bilindustrin. 
Företaget har funnits i branschen i 18 år. Företaget har idag 40 anställda på sin industri i 
västra Värmland. De senaste åren har företaget haft tilltagande lönsamhetsproblem på grund 
av den ökade konkurrensen utanför Sverige. Detta har medfört att Anderssons Verkstad under 
föregående år tvingades avskeda sju anställda. Ni har varit revisor för företaget de senaste två 
räkenskapsåren. 
 
Nuvarande situation: 
Anderssons Verkstad AB har investerat i maskiner för ökad effektivisering av verksamheten. 
Investeringen uppgår till 7 miljoner SEK. Investeringen innefattar även implementeringen av 
ett nytt lagerkontrollsystem. Anderssons Verkstad AB har en huvudkund som står för 85 % av 
företagets försäljning. Detta företag betalar ofta sent och tvingar Anderssons Verkstad AB att 
hålla inne på lagret för att leverera Just In Time. Detta medför likviditetsproblem och stora 
kostnader för Anderssons Verkstad AB.  
 
Finansiell information (sammandrag) (kr): 
 
Resultaträkning 
Omsättning   94 400 000 
Kostnad råvaror  53 700 000 
Kostnad personal  19 200 000 
Övr. kostnader   21 010 000  
Resultat efter finansnetto    + 490 000 
 
Balansräkning  
Anläggningstillgångar  15 000 000 
Varulager   14 600 000 
Kundfordringar  10 300 000 
Kassa och bank    1 000 000 
Eget kapital   15 200 000 
Leverantörsskulder    8 600 000 
Bankkredit   10 400 000 
Övriga skulder och avsättningar   6 700 000 
 
 
Vill du ha någon ytterligare information till väsentlighetsbedömningen? I så fall vad och 
varför? 
 
Vad skulle Ni använda för övergripande väsentlighetsnivå för företaget? 
     


