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Bakgrund och problem: ISA är det internationella regelverk som reglerar hur en  

revision ska utföras. En revisor ska planera sin arbetsprocess på ett strukturerat och 

noggrant vis och inför varje revision fastställa ett väsentlighetsbelopp som motsvarar 

det fel en extern intressent av ett företag kan acceptera. Väsentlighetsbeloppet får en 

direkt påverkan på hur omfattande revisionen blir. Processen med att fastställa 

väsentlighetsbeloppet regleras inte tydligt i regelverket vilket medför risk för varierande 

bedömningar. Eftersom området saknar reglering ser vi det därför som viktigt att delge 

personer som saknar insyn i branschen en inblick i hur en revisors arbetsprocess 

fungerar.  
 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad kunskap om hur auktoriserade 

revisorer fastställer väsentlighetsbeloppet vid planeringen av en revision.  

 

Metod: I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod använts med övervägande 

induktiv ansats. Det har genomförts intervju med tio auktoriserade revisorer med öppna 

frågor utifrån en uppgift som de utfört på förhand.  

 

Slutsats: Revisorerna gör en bedömning genom att identifiera och analysera kvalitativa 

faktorer och tillämpa kvantitativa beräkningsmodeller. Utifrån analysen och empirin har 

det framkommit att revisorerna är överens om vilka faktorer som är mest relevanta. 

Däremot bidrar revisorernas personlighet, professionella bedömningar och magkänsla 

till att väsentlighetsbeloppet slutligen varierar kraftigt.  

 

Nyckelord: Revision, auktoriserad revisor, väsentlighet, väsentlighetsbelopp, 

professionell bedömning, magkänsla, personlighet, profession   
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ABSTRACT	  	  
Title: Materiality – one plus one can certainly be three  
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Authors: Annie Nyblom, Andreas Hagejärd och Fanny Rosén  

Mentor: Tom Karlsson 
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Background and problem discussion: ISA is the international regulation which 

regulates how an audit should be performed. An auditor should plan the audit in a 

structured and accurate way. One part in the audit plan is to determine the materiality, 

which is the misstatement that stakeholders can accept in the annual report. Materiality 

have a direct impact on the scope of the audit. The process regarding how to determine 

materiality is not clearly regulated in the ISA. It increases the risk for fluctuations. Due 

to not being clearly regulated and a lack of transparancy in this process we will inform 

people outside the auditing industry how this process works. 

 

Purpose: The purpose of this study is to increase knowledge absout how authorized 

public accountant determine materiality in the aduit plan. 

 

Method: In this study we have used a qualitative research method with predominant 

inductive approach. We have performed interviews with ten authorized public 

accountants with questions based on a case that the aduditors have worked with before 

the interview. 
 

Conclusion: Auditors will assess by identifying and analyzing qualitative factors and 

apply quantitative models. Based on our analysis and empirical data it is clear that the 

auditors agree of the most important factors. However entails the auditors personality, 

professional judgement and gut feeling, due to this the materiality fluctuates greatly. 
 

Keywords: audit, authorized public accountant, essentiality, materiality, professional 

judgement, gut feeling, personality, profession 
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1	  INLEDNING	  	  

______________________________________________________________________ 

I detta kapitel introduceras ni som läsare till vårt intressanta ämne. Revision som yrke 

är präglat av komplexa och subjektiva bedömningar. Likaså är väsentlighetsbeloppet 

både komplext och avgörande för kvaliteten i revisionen, vilket problematiseras i 

följande kapitel. 

______________________________________________________________________ 

 

1.1 	  Bakgrund	  	  

Revision är ett ämne som har vuxit fram till vad det är idag genom att under flera 

århundraden varit ständigt diskuterat och ifrågasatt, vilket enligt Carrington (2010) 

kommer medföra att synen på det i framtiden säkerligen kommer se annorlunda ut och 

därmed ska dagens syn inte uppfattas som den slutliga sanningen. Enligt International 

Standard on Auditing 200 (ISA), det internationella regelverk som föreskriver hur en 

revision ska utföras, är revisorns roll att med rimlig säkerhet granska att de finansiella 

rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Det svenska branschorganet 

för revisorer, Föreningen för Auktoriserade Revisorer (FAR) definierar revision enligt 

följande:  
 

Revision är att med en professionellt skeptisk inställning, planera, granska, bedöma och uttala 

sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR, 2006. Sid. 19). 

 

FAR (2006) beskriver att målet med revision är att en revisor ska lämna en 

revisionsberättelse där uttalande om ett företags bokföring, årsredovisning, styrelse och 

dess förvaltning ska finnas. Revisorns granskning ska vara i linje med vad god 

revisionssed kräver, och ska säkerställa att inga väsentliga fel förekommer. Vidare 

skriver FAR (2006) att ett grundläggande begrepp inom revisionen är just väsentlighet; 

en revisor måste tidigt i processen inrikta sig på vad som är väsentligt för den 

årsredovisning som skall revideras.  
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Den 11 juni 2014 skrev Rippe1, auktoriserad revisor och ordförande i styrgruppen för 

revision inom FAR, en debattartikel om revisionskvalité i Tidningen Balans. Han menar 

att revision har varit ett omdiskuterat ämne de senaste åren och att revisorernas roll bör 

stärkas. Rippe (2014) menar att en tekniskt riktigt utförd revision enligt ISA är en 

självklarhet för revisorn att efterleva och något som omvärlden ser som självklart. Det 

som Rippe (2014) ser som avgörande för revisorns framtid är dennes förmåga att bidra 

med konstruktiva idéer till förbättringar i företagens rutiner och processer baserat på 

revisorns förmåga att förstå och analysera företagets nuvarande och framtida situation. 

Revisorn ska sedan på ett tydligt sätt kunna kommunicera det arbete och upptäckter som 

gjorts till intressenter på ett sätt som gör att deras uppfattning är att revisorn har tagit 

hänsyn till företagets situation och förhållande utifrån ett objektivt perspektiv (Rippe, 

2014).   
 

1.2 	  Problemdiskussion	  	  

Det är i revisionen centralt med planering, noggrannhet och struktur. Revisorn ska inför 

sitt arbete göra en grundlig planering och sedan kontinuerligt uppdatera och ifrågasätta 

om nuvarande strategi är den mest lämpliga (Carrington, 2010). En viktig del i 

planeringen är att fastställa ett väsentlighetsbelopp för den finansiella granskningen av 

årsredovisningen (Carrington, 2010; FAR, 2014; McKee, Eilifsen, Hitzig och Klein, 

2000). Väsentlighetsbeloppet utgörs av den felaktighet en revisor kan acceptera i de 

finansiella rapporterna utan att behöva upplysa om det i revisionsberättelsen 

(Carrington, 2010; McKee et al., 2000). Både Carrington (2010) och McKee et al. 

(2000) menar att nivån på väsentlighetsbeloppet är individuellt för varje företag och 

fastställs av revisorn utefter dennes professionella bedömning. I gällande regelverk 

saknas tydligt stöd för revisorn vid fastställandet av väsentlighetsbeloppet skriver 

McKee et al. (2000) och enligt Ye och Simunic (2013) riskerar standarder som är 

otydligt definierade att leda till olika bedömningar och tolkningar. Vidare skriver Ye 

och Simunic (2013) att även tydliga definitioner av standarder inte nödvändigtvis 

behöver medföra högre revisionskvalité eftersom att det är fritt för revisorer att tolka 

dem och därmed kvarstår risken för olika bedömningar. 

                                                
1 Auktoriserad revisor är en skyddad titel, vilket inte titeln revisor är. För att bli auktoriserad revisor kräver Revisors  
Nämnden (RN) att den som ska bli auktoriserad revisor genomgått en praktisk och teoretisk utbildning. Den praktiska 
utbildningen innefattar minst tre års heltidsarbete med revision och den teoretiska delen kräver minst tre års studier 
inom juridik och företagsekonomi. Efter erhållen auktorisation är revisorn under tillsyn av Revisorsnämnden (RN, 
2015). Fortsättningsvis kommer endast titeln revisor att användas men betydelsen avser auktoriserad revisor.  
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Enligt Skough (2013) är utmaningen för en revisor att fastställa ett väl balanserat 

väsentlighetsbelopp som inte påverkar intressenters bedömning av företagets situation 

och finansiella ställning. Detta utvecklar Broberg (2013) och skriver att komplexiteten 

för en revisor är att utöver att identifiera förekommande intressenter även beakta deras 

förväntan på revisionen. Både Moberg (2014) och Broberg (2013) menar att intressenter 

kan ha helt olika förväntningar på en revision och vilket syfte revisionen ska uppfylla. 

De beslut som intressenter ska fatta baserat på en reviderad årsredovisning kan därmed 

avsevärt skilja sig åt och ökar komplexiteten för en revisor när väsentlighetsbeloppet 

ska fastställas (Broberg, 2013).  
 

Revisorn behöver förstå hela företagets situation och organisation för att kunna göra väl 

avvägda bedömningar (Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic och Stein, 2003; Carrington, 

2010; Hayes, 2005). Därutöver måste revisorn även beakta eventuell vilja från 

företagsledningens sida att redovisa resultat som kan vara mer fördelaktiga för dem. Det 

är alltså viktigt att revisorn ser till företagets bästa ur alla perspektiv. Blokdijk et al. 

(2003) skriver att nivån på väsentlighetsbeloppet får direkta konsekvenser för i vilken 

omfattning revisionsarbetet kommer att utföras och att det är revisorn som bär ansvar 

för såväl arbete som dess resultat. Det är därför avgörande att beloppet blir relevant för 

samtliga intressenter till företaget. 
 

Skough (2013) beskriver att processen med att fastställa nivån på väsentlighetsbeloppet 

inte enbart får grunda sig i en mekanisk beräkning. Istället ska beloppet konstrueras 

utifrån en god kommunikation mellan branschens kollegor. På detta sätt kan både 

kompetens och samstämmighet öka, vilket leder till att fler revisorer vågar lita på sitt 

omdöme (Skough, 2013). Revisorn ska kunna argumentera väl för sina avväganden och 

bedömningar vid fastställandet av väsentlighetsbeloppet utifrån befintliga och 

potentiella intressenter (FAR, 2006; Fisher, 1990). Eftersom att beloppet inte 

kommuniceras officiellt till intressenterna, enligt Fisher (1990), ställer det höga krav på 

tilliten på revisorns arbete.  
 

Väsentlighetsbeloppets storlek kan vara beroende av revisorns kön, ålder, erfarenhet 

inom yrket samt personlighet (Estes & Reames, 1988). Estes och Reames (1988) berör 

skadan det kan medföra på yrkets professionalitet och tillit när två revisorer, med 

samma förutsättningar, kan komma fram till helt olika nivåer på väsentlighetsbeloppet. 

Guénin-Paracini, Malsch och Paillé (2014) menar att revisorer med mindre erfarenhet 
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har en tendens att påverkas av känslor och potentiella risker i större utsträckning än sina 

mer erfarna kollegor. Revisorers omdöme kan även påverkas av omgivningen och de 

risker som kommer av revisionsyrket (Guénin-Paracini et al., 2014). Knechel (2013) 

styrker detta och menar att beroende på en revisors förhållande till risk, tidigare 

erfarenhet och de resurser som finns att tillgå kan revisorns arbete resultera i olika 

slutsatser. Det finns enligt Carrington (2010) en risk att erfarna revisorer utför sitt arbete 

utan djupare analyser eftersom de utgår från rutin. Det innebär att revisorn tar en 

betydande risk och att revisionen riskerar att bli ineffektiv och även bristfällig. Det kan 

enligt Carrington (2010) medföra att revisorn bryter mot god revisionssed och att det 

resulterar i disciplinära påföljder. 
 

Griffith, Hammersley, Kadous och Young (2015) menar att det finns två mentala 

tankesätt som en revisor kan efterleva. Det första innebär att revisorn agerar snabbt och 

fattar delvis impulsiva beslut vilket kan leda till bristfällig analys och missade 

omständigheter. Därmed blir revisorns arbetsmetod enligt Griffith et al. (2015) 

ineffektiv med detta tankesätt och eventuella fel riskerar att inte upptäckas. Genom det 

andra tankesättet är revisorn noggrann, eftertänksam och analyserande. Revisorns 

arbetsmetod är då istället mer ifrågasättande och därmed kan revisorn angripa 

revisionen på ett effektivare sätt. Den sistnämnda arbetsmetoden är den som skapar bäst 

förutsättningar för en revision med högre kvalitet (Griffith et al., 2015).  
 

Baserat på avsaknaden av tydlig vägledning i regelverk och den komplexitet en revisor 

står inför i att förstå och identifiera ett företags hela situation ser vi en betydande risk 

för variation i nivån på väsentlighetsbeloppet. Vi ser därutöver en risk för variation 

eftersom revisorer kan påverkas emotionellt. Det kan medföra att revisionsarbetet utförs 

i varierande omfattning och således riskerar att påverka dess kvalitet. Oavsett vilken 

revisor som utför en revision ska den vara tillförlitlig och med jämlik kvalitet. Därför är 

vi intresserade av hur auktoriserade revisorer arbetar med att fastställa 

väsentlighetsbeloppet. Eftersom området även saknar allmänt accepterade riktlinjer ser 

vi det som viktigt att ge personer, utanför revisionsbranschen, som saknar insyn 

möjligheten att få en inblick i hur en revisors arbetsprocess fungerar.  
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1.3 	  Syfte	  	  

Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad kunskap om hur auktoriserade revisorer 

fastställer väsentlighetsbeloppet vid planeringen av en revision.  
 

För att syftet ska bli mer specifikt leder det oss till följande frågeställning:  

• Hur resonerar auktoriserade revisorer vid fastställandet av 

väsentlighetsbeloppet? 
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2 METOD	  	  

______________________________________________________________________ 

Induktiv, deduktiv, kvantitativ och kvalitativ - begreppen är många i metodens värld och 

kan verka svåra att förstå innebörden av. Följande kapitel reder ut vårt 

tillvägagångssätt och förklarar varför studien har en kvalitativ forskningsmetod och 

varför en rent induktiv ansats inte var tillräcklig.  

______________________________________________________________________ 

 

2.1 	  Forskningsmetod	  	  

Inom forskning görs en uppdelning mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Enligt 

Fejes och Thornberg (2009) är skillnaden att i kvantitativ forskning förklaras 

verkligheten vanligtvis med hjälp av ”sifferdata” och i kvalitativ forskning beskrivs den 

istället med hjälp av ”orddata”.  
 

Med utgångspunkt i studiens syfte är en kvalitativ forskningsmetod mest lämpad 

eftersom problemets kärna bygger på individuella bedömningar. Olsson och Sörensen 

(2011) menar att den kvalitativa forskningsmetoden syftar till att skapa kontakt med 

intervjupersonerna. För att kunna beskriva hur auktoriserade revisorer fastställer 

väsentlighetsbeloppet valde vi att använda både experiment och intervju. Enligt Olsson 

och Sörensen (2011) är det två kvalitativa metoder som skapar närhet till problemet 

vilket därmed ger oss en inblick i revisorernas vardag. 

 
2.2 	  Forskningsansats	  	  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) antar en kvalitativ forskningsmetod vanligtvis en 

induktiv ansats. Vår studie utgår inte från en rent induktiv ansats eftersom att vi på 

förhand har införskaffat oss kunskap inom ämnet. Vi kunde därför i ett tidigt skede 

konstatera att det inte var möjligt att förhålla oss till enbart induktiv ansats utan att 

applicera deduktiva inslag.  
 

Den forskningsprocess som har sin utgångspunkt i redan känd teori definieras som 

deduktiv, vilket innebär att det empiriska materialet sammanställs för att bekräfta teorin 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vår studie syftar dock inte till att bekräfta redan befintlig 
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teori utan grundar sig i att finna likheter och skillnader mellan auktoriserade revisorers 

fastställande av väsentlighetsbeloppet. 
 

För att kunna genomföra ett givande experiment i kombination med intervju krävs en 

god förförståelse, vilket Gummesson (2000) definierar som den kunskap och erfarenhet 

vi har sedan tidigare. Två av oss arbetar/har arbetat med revision och har därför mer än 

grundläggande kunskaper inom ämnet men vi har därutöver studerat befintlig teori. 

Utan tillräcklig kunskap inom teorin om väsentlighetsbeloppet hade det riskerat att 

medföra brister i vår förmåga att skapa frågeställningar till revisorerna och analysera 

vårt empiriska material. Med utgångspunkt i vår kunskap skapade vi relevanta 

frågeställningar till intervjuguiden samt utarbetade en uppgift till revisorerna. Det har 

sedan medfört att vi kunnat genomföra mer kvalitativa diskussioner under intervjuerna.  
 

I denna forskningsstudie återfinns inte utgångspunkten i enbart teori eller empiri, utan 

arbetet har genomförts parallellt. Vi påbörjade arbetet med att lära oss om befintlig teori 

vilket är studiens deduktiva inslag. Därefter konstruerades uppgiften och intervjuguiden 

till revisorerna skapades, varpå intervjuerna sedan genomfördes. Det induktiva inslaget 

är att vi genom intervjuerna inte på förhand hade några förväntningar på revisorernas 

svar eller sökte svar som passade in på den teori vi läst. Vår ansats avsåg därmed att 

upptäcka och förstå revisorernas komplexa arbetsprocess. I efterhand har vi fått 

komplettera med teori för att kunna genomföra en givande analys. Resonemanget 

angående vilken forskningsansats som tillämpats tyder på att studien har haft såväl 

deduktiva som induktiva inslag. 

 
2.3 	  Intervju	  	  

Yin (2013) beskriver två tillvägagångssätt vid intervjuer: strukturerad och kvalitativ. Vi 

har valt att genomföra kvalitativa intervjuer för att intervjupersonerna i sina svar inte 

skulle bli begränsade av frågorna (Patel & Davidson, 2011). Våra intervjuer har liknat 

ett vardagligt samtal, vilket förespråkas av Kvale och Brinkmann (2014) i den typ av 

kvalitativa intervjuer som vi genomfört.  Anledningen till valet av kvalitativa intervjuer 

var också, som Yin (2013. s 138) beskriver det; ”att avbilda en komplex social värld ur 

deltagarnas perspektiv”.  
 

Frågorna som ställdes var av öppen karaktär vilket utmärker en halvstrukturerad 

intervju (Gillham, 2008). För att kunna identifiera likheter och skillnader mellan 
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revisorerna utformades därför övergripande frågor. Den första (1) frågan; berätta om 

din väg till den auktoriserade revisorn du är idag, valde vi för att ta del av revisorernas 

bakgrund, anledningen till att de valt yrket och tidigare erfarenheter. Vid den andra (2) 

frågan; hur har du arbetat med uppgiften du fick av oss, framförde revisorerna fritt sina 

resonemang och argument. Frågan bidrog till en diskussion baserat på det arbetsmaterial 

som de fått före intervjun. Fråga tre (3) och fyra (4); vad är väsentlighet för dig och vad 

anser du är viktigt vid fastställandet av väsentlighetsbeloppet, ställdes till revisorerna 

för att de skulle kunna svara och redogöra för oss vad väsentlighet är för dem. Vi 

bedömde med stöd från Yin (2014) att dessa frågor hade störst sannolikhet att ge oss ett 

intressant och givande empiriskt material som skulle hjälpa oss att förstå revisorernas 

arbetsprocess på ett bra sätt. Hade vi istället valt en strukturerad intervjumetod bedömde 

vi att det fanns risk att frågorna medfört begränsningar och att intervjupersonerna 

därmed inte skulle resonera och argumentera fritt. Vi har kontinuerligt inför varje 

intervju utvärderat vår intervjuguide för att bedöma lämpligheten och relevansen med 

bedömningen att det har inte funnits behov av ändringar. 

 
2.3.1 Genomförande	  av	  intervju	  	  

Samtliga tio intervjuer har genomförts ansikte mot ansikte och detta är enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) en fördel då faktorer som beteende och uppförande därmed kan 

observeras. Under intervjun var vi på respektive revisors kontor för att främja en trygg 

miljö, vilket Häger (2007) rekommenderar.   
 

Vid de första åtta intervjuerna deltog samtliga av oss. Därmed har frågorna till 

revisorerna framförts på ett liknande sätt. Det har även medfört att vi kunnat diskutera 

och tolka svar tillsammans i efterhand. Utifrån hur intervjuerna utvecklades ställdes 

kompletterande följdfrågor för att få ett mer intressant material att analysera. Vi 

upplevde oss i ett tidigt skede bekväma i rollen som intervjuare. Vår bedömning är att 

intervjuerna efterhand blev mer kvalitativa eftersom vi blev mer bekväma i ämnet och 

hade erfarenhet från tidigare intervjuer. De två avslutande intervjuerna genomfördes två 

och två av praktiska skäl. Vi har ändock, baserat på ljudinspelningar och anteckningar, 

bedömt att vi kunnat diskutera intervjun i efterhand även om inte samtliga var 

närvarande under intervjun.   
 

Vid varje intervjutillfälle hade en av oss huvudansvar att föra anteckningar. 

Anteckningar fördes som stöd för att lättare kunna ställa relevanta följdfrågor. Vi ställde 
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dock samtliga frågor och det fördes en fri diskussion utan, därutöver, bestämda roller. 

För att inte gå miste om viktig information och värdefulla resonemang har vi även 

använt oss av ljudinspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner. Vid varje 

intervjutillfälle har vi fått revisorernas muntliga godkännande till att spela in och i 

samband med detta informerades att deras medverkan hålls konfidentiell. Gillham 

(2008) framhåller att en ljudinspelning är viktig i det avseende att intervjuaren ofta är 

för fokuserad på intervjupersonen att denne inte hinner föra kompletta anteckningar. 

Genom att föra anteckningar bidrog det med återkoppling till resonemang som där och 

då uppfattades som viktigt och därmed värdefullt vid sammanställningen av det 

empiriska materialet. Vi är medvetna att anteckningar som görs under intervjun kan 

stjäla uppmärksamhet från sammanhanget och enligt Patel och Davidson (2011) kan 

viktiga noteringar därför gå om intet. Detta är anledningen till att vi valt att kombinera 

ljudinspelning med anteckningar. Som komplement har vi även samlat in de 

anteckningar i vår uppgift som revisorerna gjort. 

 
 

2.4 	  Experiment	  	  

Vilken metod som valts för studien har betydelse för i vilken utsträckning den 

tillgodoser syftet. Det är därför viktigt att anpassa metoden för det tänkta sammanhanget 

(Gillham, 2008). För att vår studie ska vara nära relaterad till verkligheten och samtidigt 

hjälpa oss att uppnå syftet har våra intervjupersoner fått i uppgift att resonera, 

argumentera och fastställa väsentlighetsbeloppet för ett företag, motsvarande en verklig 

situation. På så sätt kan en högre grad av tillförlitlighet uppnås eftersom vår uppgift har 

en tydlig koppling till frågeställningen (Svenning, 2003). Genom att använda 

experiment i kombination med intervju finns en genomtänkt struktur i vår studie för att 

uppnå en verklig och realistisk situation. Fördelen med att använda ett experiment var 

att vi kunde ta del av revisorernas praktiska arbetsprocess. Det har medfört att vi fått 

verklighetsbaserade resonemang, motiveringar samt beräkningar att sedan utveckla och 

genomföra våra intervjuer utifrån. Att endast genomföra intervjuer och bortse från 

experiment hade, enligt vår bedömning, inte givit oss samma grund, bredd och 

infallsvinklar i vårt empiriska material. 
 

Den uppgift vi lämnade till revisorerna innehöll information om ett verkligt företag, 

sammanställt av företagets styrelseordförande. Vi valde att använda oss av ett befintligt 

företag för att minska risken att onormala förhållanden skulle förekomma, vilket enligt 
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Svenning (2003) annars kan påverka tillförlitligheten av studien negativt. Informationen 

om företaget innehöll årsredovisning (Bilaga 1B) samt allmän information kring 

företagets situation och förhållanden (Bilaga 1A). För att inte riskera att företaget blir 

exponerat med namn och andra uppgifter har vi valt att maskera information i 

årsredovisningen. Det har varit företagets namn, organisationsnummer, revisor samt 

styrelse och annan information som skulle kunna möjliggöra kopplingar. Lagerbolaget 

AB är alltså ett fiktivt namn. Valet av företag grundar sig på att verksamheten och 

innehållande delar i årsredovisningen var av enklare karaktär. Vi ville inte att 

revisorerna skulle fokusera på enskilda komplexa faktorer eller omständigheter som 

skulle ta för mycket utrymme i uppgiften. Istället ville vi kommunicera känslan av att 

företaget utgjorde ett riskfritt och stabilt revisionsuppdrag. 
 

Inför våra intervjuer har revisorerna fått ett mail av oss där uppgift med instruktioner 

bifogats. Revisorerna fick materialet till sig en till två veckor före intervjun. De fem 

revisorer som arbetar på PwC är från samma kontor men vi kan inte utifrån den enskilda 

intervjun se indikationer på att de kommunicerat med varandra om uppgiften. 

Anledningen till att låta dem få informationen till sig innan intervjun var att de på 

förhand skulle få tid på sig att fundera, analysera och slutligen fastställa ett 

väsentlighetsbelopp. Därmed kunde de anteckningar som gjorts på förhand fungera som 

diskussionsunderlag under intervjun. Det medförde att intervjuerna blev effektiva och 

fokus kunde flyttas fram från hur revisorerna praktiskt gör vid deras beräkningar till hur 

de resonerade kring kvalitativa och kvantitativa avväganden. Det resulterade i ett mer 

förklarande istället för instruerande samtal.  

 
2.5 	  Urval	  	  

Vi har valt att endast intervjua auktoriserade revisorer eftersom de bär ansvaret för att 

slutligt fastställa väsentlighetsbeloppet. Vårt urval representerar revisorer från olika 

byråer med varierande kön, ålder samt erfarenhet inom yrket som alla är verksamma i 

Småland. Med erfarenhet menar vi att de har arbetat olika lång tid inom yrket. 

Intervjupersonerna är verksamma inom såväl Big 42 som mindre fristående 

revisionsbyråer.  
 

                                                
2 De fyra största internationella revisionsbyråerna; EY, PwC, Deloitte och KPMG (Broberg, 2013).  
 



  
 

 11 

Vi har av praktiska skäl primärt tagit direktkontakt till personer som vi vet är 

verksamma inom branschen. Det har inneburit att vi har använt oss av en tillgänglig 

grupp som, enligt Patel och Davidsson (2011), är en sammansättning av individer som 

inte är framtagna genom stickprov. Anledningen har varit att två av oss har erfarenhet 

från att arbeta på revisionsbyråer inom regionen och har därmed varit kollegor med 

några av revisorerna. 

 

Patel & Davidsson (2011) redogör för olika förhållningssätt vid intervju; deltagande 

eller icke deltagande samt om forskaren är känd eller okänd för intervjupersonerna. 

Gold (1958) har problematiserat effekterna av att forskaren har en tidigare relation till 

intervjupersonen. Gold (1958) beskriver svårigheten för en forskare att träda in i rollen 

som forskare när relationen dem emellan kan riskera att bli subjektiv. Gold (1958) 

menar att om forskaren och intervjupersonen är bekanta sedan tidigare kan 

kommunikationsbarriärer uppstå. Däremot diskuterar Gummesson (2000) den fördel en 

forskare kan ha vid en sedan tidigare befintlig relation till intervjupersonen. 

Gummesson (2000) menar att en tidigare relation mellan forskare och intervjuperson 

kan medföra att information framkommer som annars inte skulle beröras för en okänd 

forskare. I vårt fall tror vi dock inte att revisorerna delgett oss mer information än vad vi 

skulle erhållit även om vi varit okända. Ämnet som diskuterats har varit sakligt och 

några känsliga områden har inte berörts. Vi är dock medvetna om den problematik Gold 

(1958) beskriver och att det kan vara till studiens nackdel. Därför har vi, för att inte 

riskera studiens tillförlitlighet, låtit den personen som är bekant med intervjupersonen 

inneha en passiv roll. Vår innebörd av passiv roll är att personen främst suttit med och 

lyssnat, inflikat med följdfrågor och fört anteckningar. Därmed har personen inte 

riskerat att styra diskussionen.  
 

Bryman och Bell (2013) påstår att det inte är möjligt att generalisera resultatet med det 

låga antal intervjupersoner som vi har men vi bedömer ändock att vår studie är 

överförbar. Vi har gjort ett urval om tio revisorer som, med stöd av Yin (2014), ger oss 

möjligheten att uppnå vårt syfte. Studien är relevant för frågeställningen och kan 

därmed även av Svenning (2003) erhålla stöd för en empirisk generalisering. Vi ansåg, 

på grund av forskningsekonomiska faktorer, att tio revisorer var det antalet vi valde att 

fokusera på. Om vi valt att intervjua fler revisorer hade vi baserat på befintlig tidsram 

för studien riskerat kvaliteten på intervjuerna och därmed även studien. Vi valde därför 
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ett lägre antal intervjuer för att kunna avsätta mer tid och därmed försöka uppnå högre 

kvalitet i vårt empiriska material. 

 
2.5.1 Konfidentialitet	  	  

Konfidentialitet har ett nära samband med sekretess och offentlighet. Vid en 

konfidentiell studie vet forskarna vem svaren kommer ifrån, men information stannar 

hos dem (Patel & Davidson, 2011). Kvale och Brinkmann (2014) menar att den data 

som framkommer vid en undersökning inte vidare ska avslöjas. Vi har valt att hålla 

revisorerna konfidentiella och har därmed förvarat materialet från intervjuerna där inga 

obehöriga har kunnat ta del av deltagarnas personuppgifter. De enda som har behörighet 

till uppgifterna är vi, examinator och handledare. Om studien istället varit anonym hade 

svaren inte heller för oss gått att härleda till vem som lämnat dem (Patel & Davidson, 

2011). Det är dock för studiens syfte nödvändigt att kunna härleda svaren till 

intervjupersonerna utefter ålder, kön, erfarenhet och revisionsbyrå eftersom vi bedömer 

det som viktigt för analysen av vårt empiriska material. Dock bör nämnas att namnet på 

byrån för de mindre fristående inte kommer att publiceras i denna studie. Skälet till 

detta är att om namnet publicerats hade även revisorns identitet kunnat härledas och 

därmed hade studiens konfidentialitet brustit.  
 

Inför varje intervju har vi informerat intervjupersonerna innebörden av en konfidentiell 

medverkan. Att revisorernas medverkan var konfidentiell tror vi medförde att de 

upplevde situationen som betryggande och därmed mer fritt vågade uttrycka sina åsikter 

och tankar. I studien namnges varje revisor med ett fiktivt namn. 

 

2.6 	  Behandling	  av	  empiriskt	  material	  	  

Enligt Alvesson och Sköldberg (2009) är sammanställning av intervjumaterialet det 

mest krävande i en kvalitativ studie. Våra intervjuer har pågått mellan 30-60 minuter. 

Längden har varierat på grund av intervjupersonernas personlighet och engagemang. 

Efter att våra intervjuer var genomförda har vi arbetat med materialet på ett metodiskt 

och strukturerat sätt. Vi har delat in arbetsgången i tre delar. Den första delen (1) 

innebar att sammanställa alla anteckningar. Anledningen är att vi, utan hjälp från 

ljudinspelningen, skulle skapa oss en uppfattning om vad som framgick och en bild över 

vad som är viktigt för studiens syfte. I den andra (2) delen spelades ljudinspelningen 

upp ett flertal gånger. Utifrån det som sagts försökte vi citera sådant vi uppfattade ha en 



  
 

 13 

större betydelse samt hitta ett mönster mellan anteckningar, ljudinspelning och våra 

tolkningar. När såväl första och andra delen sammanställts försökte vi i den tredje (3) att 

hitta likheter och skillnader mellan intervjupersonerna. Det sammanställda materialet 

var sedan till grund för vår analys som är uppbyggd utifrån skillnader och  likheter 

mellan revisorerna. 

 
2.7 	  Stöd	  från	  utomstående	  	  

För att undersökningen ska vara pålitlig är det enligt Bryman och Bell (2013) viktigt att 

det redogörs för samtliga faser i forskningsprocessen. Bryman och Bell (2013) ger 

förslag på att låta utomstående ta del av forskningen löpande och ifrågasätta och 

granska utfört arbete och dragna slutsatser baserat på de underlag som har arbetats fram. 

I vår forskningsprocess har vi tillämpat detta genom en kontinuerlig dialog med 

handledare som varit delaktig och löpande informerad om forskningens utveckling i 

kombination med seminarium tillsammans med studiekamrater och examinator. Vårt 

arbete har utförts i grupp där samtliga delar i forskningen har arbetats igenom och 

diskuterats för att eliminera risken för individuella tolkningar och bedömningar och för 

att upprätthålla objektivitet. 
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3 TEORI	  	  	  
______________________________________________________________________ 

Revisor och väsentlighetsbelopp är centrala begrepp för syftet. För att läsaren till 

denna uppsats ska få en djupare förståelse av innebörden har vi i detta kapitel 

redogjort för revision, en revisors roll, profession och väsentlighet.  

______________________________________________________________________ 

 
3.1 	  Revision	  och	  revisorns	  roll	  	  

Eilifsen, Messier, Glover och Prawitt (2006) redogör för att revisionen som den är 

utformad idag har sin utgångspunkt i den industriella revolutionen. Det var då, enligt 

Eilifsen et al. (2006), som företagen var i behov av kapital för att kunna expandera och 

samtidigt började ägarandelar säljas på en publik marknad. Detta skapade ett behov hos 

investerare och kreditgivare att kunna få en verifierad bild av företagens situation. 
 

Deegan och Unerman (2011) och Watts och Zimmerman (1983) redogör för, i form av 

agent - principalförhållandet, att varje individ alltid ser till att maximera vinningen för 

sig själv. Detta kan medföra risk att verkligheten förskönas och anpassas för att 

tillfredsställa egenintressen (Deegan & Unerman, 2011; Watts & Zimmerman, 1983). 

Broberg (2013) beskriver förhållandet mellan företag, revisor och intressenter genom en 

modell. I modellen fungerar revisorn som ett filter mellan agenten 

(styrelse/företagsledning) och principalen (intressenterna) för att verifiera att 

informationen som kommuniceras dem emellan är rättvisande. Därmed är revisorns roll 

att objektivt granska och uttala sig om företagets finansiella rapporter (Broberg, 2013; 

Hayes, 2005; Tepalagul & Lin, 2015; Carrington, 2010; McKee et al., 2000). Detta är i 

linje med ISA 200 som skriver att revisorns uppgift är att ge en rättvisande bild. För att 

säkerställa att revisorn uppfyller de direktiv och yrkesetiska riktlinjer som ställs 

genomför RN och FAR kvalitetskontroller och fungerar även som stöd (FAR, 2015; 

RN, 2015). Detta som en försäkran gentemot samhälleliga intressen och att inte 

egenintressen hos revisorerna riskerar att påverka den revision de utför. 
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Figur 1. Agent principalförhållandet. Egen illustration inspirerad av Broberg (2013-39)  
 

I inledningskapitlet redogjorde vi med hjälp av FAR (2006) om revisorns uppgifter som 

är att planera, granska, bedöma och slutligen uttala sig om företagets situation. ISA 315 

definierar en revisors uppgifter på likvärdigt sätt; genom sitt granskande tillför en 

revisor ökad trovärdighet till de finansiella rapporterna. Vidare menar Knechel (2013) 

att standarder finns för att samordna, kontrollera och begränsa beteenden och 

verksamheter inom revisionsyrket. Detta ska bidra med att höja kvaliteten på de 

finansiella rapporterna (Knechel, 2013).  
 

Hayes (2005), Eilifsen et al. (2006) och Peecher (1996) beskriver revision som en 

systematisk process som bygger på struktur och dokumentation. Revisorn använder 

förekommande normer och praxis som redskap i revisionen för att på ett effektivt sätt 

granska företaget (Hayes, 2005; FAR, 2006). Vid en revision ska revisorn i sin 

granskning av ett företag kunna fastställa granskningsobjektens existens, fullständighet, 

värdering och presentation (Carrington, 2010; Hayes, 2005). För att uppfylla dessa krav 

är det nödvändigt att revisorn har skapat sig en god förståelse och kunskap om företaget 

(Hayes, 2005; ISA, 315). Hays (2005) och Christensen, Glover och Wolfe (2014) 

förklarar att revisorn måste förstå och beakta den omvärld som företaget är verksamt 

inom gällande exempelvis konkurrens, lagar, regelverk samt politiska beslut som kan 
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Verifierad information 
för beslutsfattande. 
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påverka företaget. Utifrån detta beskriver Hays (2005) och Christensen et al. (2014) att 

en revisor måste förstå de bolagsspecifika omständigheterna i form av exempelvis; 

ägardirektiv, kapitalstruktur, avkastningskrav och intern kontroll som kan medföra 

speciella risker i revisionen. 
 

Intern kontroll förklarar Hayes (2005) och Harrison, Horngren och Thomas (2010) som 

en intern process där företagets egna kontroller ska identifiera och rätta felaktigheter. 

Vidare menar Harrison et al. (2010) att en god intern kontroll ska motverka felaktigheter 

oavsett om de beror på fel eller oegentligheter. Oegentligheter innebär avsiktlig 

manipulering av exempelvis den finansiella redovisningen (Harrison et al., 2010). Det 

är med hjälp av analysen och förståelsen om företagets situation och interna kontroll 

som revisionsansatsen fastställs utifrån identifierade risker (Eilifsen et al., 2006). 

 
3.2 	  Professionalitet	  och	  skepticism	  inom	  revisionsyrket	  	  

Egidius (2011) skriver att definitionen av professionalitet är att ett yrke ska utföras på 

ett skickligt, trovärdigt och säkert sätt. Brante (2015) liknar profession med yrke, men i 

en mer snäv definition anges det vara förknippat med auktoritet eller status och ha sin 

grund i en universitetsutbildning. För att yrkesgrupper ska få kalla sig för ”professioner” 

krävs att vissa kriterier är uppfyllda. Det är enligt Olofsson och Petersson (2011) 

avgörande för en profession att personen ska inneha en akademisk utbildning, av 

samhället fått legitimitet att utföra sina arbetsuppgifter, ingå i en institution där 

gemensamma normer styr och även ingå i en yrkessammanslutning som reglerar 

relationen mellan yrkesutövarna och inträdet i yrket. Inom revision är auktorisationen en 

form av yrkessammanslutning.  
 

Inom revision beskrivs yrkets professionella skepticism som att revisorn har ett 

frågande och skeptiskt förhållningssätt till den information som finns att tillgå 

(Quadackers, Groot & Wright, 2014; Nelson, 2009; Hurtt, 2010). Hurtt (2010) 

sammanfattar sex egenskaper som karakteriserar professionell skepticism: 

ifrågasättande sinne, avvaktande omdöme, informationssökande, förståelse, självkänsla 

och självständighet.  
 

De tre första egenskaperna; ifrågasättande sinne, avvaktande omdöme och 

informationssökande är relaterat till revisorns förmåga att samla in bevis och skapa sig 

en förståelse i sin bedömning (Hurtt, 2010). Därmed menar Hurtt (2010) att en revisor 
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som uppvisar en god professionell skepticism väntar med sin bedömning tills inga tvivel 

existerar. Förståelse kopplar Hurtt (2010) ihop med att revisorn ska beakta de mänskliga 

aspekterna i sin revision. När en revisor granskar ett företag finns alltid en risk för att 

bedrägeri kan förekomma och det är revisorns uppgift att förstå att det finns drivkrafter 

som kan orsaka oegentligheter i en verksamhet (Hurtt, 2010). De två sista egenskaperna, 

självkänsla och självständighet, menar Hurtt (2010) är revisorns reaktion av de bevis 

som samlats in. Dessa egenskaper som Hurtt (2010) beskriver professionell skepticism 

genom stämmer överens med den förklaringen även Nelson (2009) ger.  
 

Quadackers et al. (2014) och Hurtt (2010) påvisar att om revisorn har en stark koppling 

till ett skeptiskt förhållningssätt får det en effekt på omdömet och hur omfattande 

revisionsarbetet blir. Revisorns professionella skepticism kan få en direkt påverkan på 

revisionsplaneringen och därmed riskerar oväsentlig information att få betydelse för vad 

revisorn anser vara väsentligt och därmed kan revisionen bli ineffektiv (Nelson, 2009; 

Hurtt, 2010; Quadackers et al., 2014). Vidare skriver Quadackers et al. (2014) att 

revisorn ska förhålla sig till företaget som att det finns motstridiga intressen från 

företagsledningen av att vilja vara ärliga. Quadackers et al. (2014) skriver också att om 

revisorn inte kan förhålla sig till ett yrkesmässigt skeptiskt förhållningssätt riskerar 

revisorn att inte upptäcka väsentliga fel. Hurtt (2010) förklarar att bedrägeri kan vara ett 

sådant väsentligt fel som lättare kan upptäckas beroende på vilken nivå av professionell 

skepticism revisorn har. Utifrån detta menar även Nelson (2009) att kunskap, 

utbildning, tidigare erfarenheter, självförtroende och intelligens kan påverka den 

professionella skepticismen. Det är med andra ord revisorns egna förmåga att känna 

igen mönster, applicera förkunskaper och ifrågasätta revisionsbevis som kan få en 

avgörande betydelse för vad som anses vara väsentligt (Nelson, 2009).  

 
3.3 	  Väsentlighet	  	  

Enligt FAR (2006) är väsentlighet ett viktigt och grundläggande begrepp inom revision. 

Den information som kan vara av betydelse för användarna av de finansiella rapporterna 

definieras enligt Carrington (2010) som väsentlig. Det kan enligt Christensen et al. 

(2014) vara ett problematiskt område för revisorer att identifiera vilka områden som är 

väsentliga. En revisors utmaning under revisionen menar Christensen et al. (2014) är att 

på ett effektivt sätt samla in proportionerliga och ändamålsenliga revisionsbevis. 

Lundén (2005) och Broberg (2013) påpekar båda att det är omöjligt för en revisor att 
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granska allt i en organisation, vilket illustreras i figur 1. Detta styrker Carrington (2010) 

och poängterar att en revisor genom sin professionella bedömning måste fastställa vad 

som är av väsentlig betydelse för potentiella användare av de finansiella rapporterna.  
 

I bedömningen av väsentlighet påverkar även den identifierade risken vilken granskning 

en revisor ska utföra och hur omfattande revisionsarbetet kommer att bli (McKee, 

Eilifsen, Hitzig & Klein, 2000; FAR, 2006). ISA definierar inte på ett tydligt sätt vilken 

nivå på risk som är acceptabel utan att det är en revisors professionella omdöme som är 

avgörande vid såväl identifiering som bedömning av risker (Eilifsen et al., 2006). 

Knechel (2013) menar att en revisors förhållande till risk, tidigare erfarenhet och 

tillgång till teknologi samt andra resurser är faktorer som kan påverka bedömningen. 

Enligt Carrington (2010) ska en revisor utifrån sin riskbedömning fastställa den 

väsentlighetsnivå som överensstämmer med den revisionsrisk som revisorn bedömer 

finns. Det antagande som Carrington (2010) gör är att ett högre väsentlighetsbelopp 

medför att färre och mindre omfattande granskningsåtgärder kommer att genomföras 

vilket medför en högre revisionsrisk.  
 

ISA 320 förklarar väsentlighetsbeloppet som den högsta toleransbara felaktighet i de 

finansiella rapporterna som en användare kan acceptera utan att det ändrar eller 

påverkar deras bedömning om företaget. Utifrån detta förtydligar sedan FAR (2006) att 

väsentlighetsbeloppet är individuellt för varje bolag och baserat på en revisors 

bedömning. 
 

McKee et al. (2000) redogör för komplexiteten vid fastställandet av 

väsentlighetsbeloppet. I processen med att göra detta kan en revisor beakta och erhålla 

stöd i såväl kvantitativa som kvalitativa faktorer. McKee et al. (2000) redogör för att 

kvalitativa faktorer utgör omständigheter om företagets miljö, både inom och utom 

företaget. McKee et al. (2000) exemplifierar kvalitativa faktorer med bolagsspecifika 

affärsrisker, branschrisker samt tillämpning och användning av redovisningssystem. 

Kvantitativa faktorer utgörs enligt McKee et al. (2000) och Eilifsen et al. (2006) av 

referensvärden som används som stöd vid fastställandet av väsentlighetsbeloppet. 

Eilifsen et al. (2006) och Hayes (2005) förklarar vidare att referensvärden har utvecklat 

praxis inom revisionsbranschen och att det inte är ovanligt att revisionsbyråer utvecklat 

egna modeller och manualer som stöd till en revisor i fastställandet av 
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väsentlighetsbeloppet. Hayes (2005) nämner följande tumregler som förekommande 

praxis inom revisionsbranschen; 
 

v 5 - 10% av resultat före skatt 

v 5 - 10% av totala tillgångar 

v 5 - 10% av totala skulder 

v 0,5 - 2% av total företagets balansomslutning 

v 0,5 - 2% av omsättning 

v 1 - 5% av totalt eget kapital 
 

Utifrån detta redogör Hayes (2005) hur viktigt det är att använda tumregler tillsammans 

med kvalitativa faktorer. Detta för att en revisor ska kunna göra en bred och rättvisande 

bedömning i fastställandet av väsentlighetsbeloppet utefter varje bolags specifika 

situation. ISA 320 ger också stöd för att använda referensvärden men redogör inte för 

nivåer. 
 

ISA 320 skriver att det kan finnas speciella omständigheter, transaktioner eller 

upplysningar där felaktigheter med belopp understigande väsentlighetsbeloppet kan 

vara väsentliga. ISA 320 hänvisar till andra omständigheter som skulle kunna påverka 

beslut som fattas med underlag i de finansiella rapporterna. En revisor ska i de fall, 

enligt ISA 320, fastställa ett specifikt väsentlighetsbelopp för vart och ett av dessa 

transaktioner eller förhållande. Hayes (2005) förklarar att det är kvalitativa faktorer som 

påverkar om det finns behov av att fastställa avvikande väsentlighetsbelopp. Hayes 

(2005) exemplifierar; vid förekomst av oegentligheter som är av mindre belopp ändock 

kan påverka beslut som grundas på ett företags finansiella rapporter eftersom att de kan 

medföra konsekvenser som är väsentliga för företaget.  
 

Genom att tillämpa väsentlighetsnivåer ska revisionen bli effektivare (Carrington, 2010; 

Broberg, 2013). Vidare menar de båda att det ur kostnadsaspekt är orimligt att finna alla 

fel och avvikelser då detta skulle resultera i en för dyr revision som inte är 

samhällsekonomiskt försvarbar att genomföra. Väsentlighetsbeloppet ska därför ses som 

ett verktyg med strävan att hålla nere såväl kostnaderna som arbetsinsatsen men uppnå 

en revision med god kvalitet.  
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4 EMPIRI	  	  

______________________________________________________________________ 

I den empiriska delen av studien har vi fördelat materialet på sju avsnitt. I det första 

kapitlet presenteras revisorernas bakgrund och de tankar de haft angående yrket. 

Därefter följer kapitel med den arbetsgång de haft för att fastställa 

väsentlighetsbeloppet för Lagerbolaget AB. Vår berättelse kombineras med citat för att 

spegla det som revisorerna ville förmedla.  

______________________________________________________________________ 

 
4.1 	  Bakgrund	  och	  erfarenheter	  	  

Nedan visas en tabell där medverkande revisorer presenteras med fiktiva namn samt 

uppgifter om dem.  

 

Tabell 1. Sammanfattning av medverkande revisorer 

 

Intervjuperson	  
Datum	  för	  
intervju	   Ålder	   Byrå	  	  

År	  inom	  
branschen	  

År	  som	  
auktoriserad	  

Ulrika	   2015-‐12-‐03	   39	   PwC	   14	   9	  
Anton	   2015-‐12-‐03	   51	   PwC	   20	   9	  
Jakob	   2015-‐12-‐03	   29	   KPMG	   5	   1	  
Lars	   2015-‐12-‐03	   38	   PwC	   14	   8	  
Carl	   2015-‐12-‐03	   30	   PwC	   4,5	   0,5	  
Adam	  	   2015-‐12-‐10	   39	   Mindre	  fristående	  	   15	   9	  
Dennis	   2015-‐12-‐11	   31	   Mindre	  fristående	  	   6	   1	  
Amanda	   2015-‐12-‐15	   34	   PwC	   10	   6	  
Jens	   2015-‐12-‐15	   31	   E&Y	   7,5	   2,5	  
David	   2015-‐12-‐18	   38	   Mindre	  fristående	   12	   5	  

 
Carl hade aldrig haft en tanke på att bli revisor innan han av tillfällighet fick arbete på 

PwC. Arbetet visade sig innehålla mycket kontakt med kunder och var det som gjorde 

yrket så pass intressant att han idag arbetar kvar. Flera av våra intervjupersoner var 

överens om att just kontakten med människor är en stor fördel inom yrket. Jakob 

menade bestämt att ”revisionsyrket är så mycket mer än bara ett kontorsjobb”. Även 

David hamnade i revisionsbranschen utan att det var planerat när han efter avslutade 

universitetsstudier fick anställning som revisorsassistent av en tillfällighet. Snabbt insåg 

han att han hamnat rätt i sitt yrkesval och kände; ”varför hade man inte insett tidigare att 

det var detta man skulle jobba med”. 
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Vår intervju med Anton genomfördes i ett mindre konferensrum på PwC:s kontor. 

Anton berättade för oss att han bestämde sig för att bli revisor den dagen hans 

familjeföretag försattes i konkurs. Revisorerna som agerade rådgivare vid det tillfället 

var bristfälliga i sitt agerande och det var då ett starkt intresse väcktes av att själv kunna 

förhindra motsvarande händelser i framtiden. Anton kände redan då ”att det måste vara 

en marknad för mig”. Idag arbetar han uteslutande med familjeföretag inom varierande 

branscher som både revisor och rådgivare.  
 

Våra övriga intervjupersoner sökte sig till yrket för att de hade uppfattningen att det var 

intressant och började efter sin universitetsutbildning att arbeta som revisorsassistenter. 

Ingen av dem hade sedan tidigare några kopplingar till yrket men hade trots det sedan 

unga år bestämt sig för att revisor var ett yrke som tilltalade dem. Amanda nämnde även 

att revisor var ”ett bra yrke eftersom jag hade både ekonomiskt och juridiskt intresse”. 
 

Ulrika förklarar för oss under hennes intervju att när hon började som revisorassistent 

”gjorde man allting på byrån, det kunde vara att svara i telefon, skicka årsredovisningar, 

göra löpande bokföring och deklarera”. Även när Carl började på PwC fick han 

arbetsuppgifter som innehöll redovisning. Enligt Carl har den erfarenheten hjälpt honom 

och skapa bättre förutsättningar inför rollen som revisor. Han menade att man som 

revisor får en bättre förståelse för ”vad som faktiskt ligger i posterna när man ska 

granska dem, vilket gör det lättare att se samband”.  
 

Flera av revisorerna beskrev för oss under intervjuerna att numera blir man redan från 

början inskolad direkt mot de arbetsuppgifter man är anställd för. Ulrika påpekade att 

det är viktigt för en revisor att ”kunna grunderna med debet och kredit och hur balans- 

och resultaträkningen hänger ihop innan man börjar arbeta med revision”. Detta 

påtalade även Lars då PwC valt ”att dela upp verksamheten mer tydligt mellan 

redovisning- och revisionstjänster”. Jakob och Jens styrkte resonemanget och menade 

att även KPMG och EY tillämpar liknande arbetssätt. Detta blev tydligt när Jakob sa; 

”jobbar man på revision gör man endast revision och är man på redovisning så gör man 

bara på redovisning”. Däremot menade såväl Adam som Dennis att på mindre 

revisionsbyråer arbetar de anställda med bredare arbetsuppgifter redan från början. 
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4.2 	  Resonemanget	  kring	  väsentlighet	  	  

Vår teoridel behandlar definitionen av väsentlighet från såväl ISA som annan litteratur, 

men vi ville inledningsvis i våra diskussioner med revisorerna få deras praktiska syn på 

vad det innebär. Det visade sig att revisorernas tolkning stämde väl överens med vår 

teori. Samtliga revisorer har beskrivit väsentlighetsbeloppet som den acceptabla nivån 

på felaktighet som en extern läsare av årsredovisningen kan acceptera utan att ändra 

uppfattning om företaget. Lars sa i samband med detta:  
 

Enligt boken så är det ju att ett väsentlighetsbelopp är ett sådant fel som en utomstående 

bedömare av företaget skulle ändrat sin uppfattning utifrån. Alltså, visste man att, har jag satt en 

materialitet på 800 tkr och det är ett fel på 1 mkr så kanske jag tror att en utomstående bedömare 

skulle ändra uppfattning om företaget.  

 

Anton förklarade sin definition av väsentlighet på liknande sätt:  
 

Väsentlighet är någonting som påverkar någon som bedömer, det kan vara leverantörer, kunder, 

och sen är ju väsentlighet, det bygger mycket på hur ser det ut? Vad har det för historia? Hur är 

företagets eget kapital? Historisk intjäningsförmåga? Men ett väsentligt belopp ligger där när två 

olika personer kan fatta två olika beslut på samma informationsunderlag.  Då är man ju på ett 

belopp som är väsentligt.  

 

Under vår diskussion med Adam hade han ett kort svar på vad väsentlighet innebär; 

”skulle priset på aktierna i företaget ändras, då är det väsentligt”. Han förklarade vidare: 

 
Om jag är beredd att betala 50 mkr för det här företaget och om jag sen får reda på saker i 

företaget, påverkar det mig? Ja - då är det väsentligt, Nej - då är det inte väsentligt. 

 

För två av oss som intervjuade var svaret dock inte pedagogiskt till en början. Däremot 

efter intervjun när vi diskuterade och sammanställde vår empiri kände vi att svaret blev 

allt mer genialt. Det som Adam enkelt förklarade var att så snart det finns 

omständigheter som medför olika bedömningar angående värdet på företaget är det 

väsentligt. 

 

4.3 	  Kvalitativa	  avväganden	  för	  väsentlighetsbeloppet	  	  

Vid våra intervjuer  började samtliga med att redogöra för deras intryck av Lagerbolaget 

AB i samband med den uppgift de hade fått av oss att arbeta med. Företaget beskrevs 
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med ord som välskött, tryggt och stabilt samt att företaget inte bedömdes vara ett 

riskfyllt revisionsuppdrag. Amanda kände sig även trygg med att ”företaget har en lång 

historik eftersom det bildades 1990, vilket gör att det är väl inarbetat sedan länge”. Vi 

som intervjuade fick intrycket att det inte identifierats några särskilda risk- eller 

osäkerhetsfaktorer utan revisorerna kunde arbeta utifrån omständigheter de kände sig 

trygga med. Jens beskrev det som att ”man kan ringa in riskerna”. Vad Jens menade var 

att Lagerbolaget ABs balans- och resultaträkning samt den information han fått av oss 

hade en okomplicerad karaktär vilket gjorde honom trygg i sin bedömning.  
 

Lars ville inledningsvis få en övergripande bild om ägarstrukturen som en del i sin 

analys. För honom var det viktigt för att skapa en känsla av hur företaget är uppbyggt 

och hur omgivning ser ut. Han nämner att han saknade detaljerad information om 

ägarna eftersom att det var första året som revisor och det därmed inte fanns någon 

erfarenhet från tidigare samarbete. Inför andra året menade Lars att ”då känner du 

ägarna på ett helt annat sätt, och vet deras etiska och moraliska värderingar”. Även 

Jakob saknade mer ingående information om ägarna och nämnde att ”ofta får man en 

känsla för hur personerna är om man träffar dem, man skaffar sig snabbt en uppfattning 

om hur de agerar”.  

 

Flera av revisorerna hade önskemål om att de velat få mer information kring den 

koncern som Lagerbolaget AB är en del av. Anton menade att det var viktigt att förstå 

stabiliteten och strukturen i hela koncernen för att kunna förstå Lagerbolaget AB:s 

situation. Det skulle exempelvis kunna finnas behov av utdelningar för att amortera 

eventuella förvärvskrediter eller liknande, menade Anton. Även Amanda och David 

hade velat veta mer om koncernstrukturen och var båda intresserade av anledningen till 

det lämnade koncernbidraget. Vi förstod att när revisorer arbetar med företag vill de inte 

bara se till det enskilda företaget som ska revideras utan även få en helhetsbild av vilka 

förhållanden som finns runt omkring företaget. Det kan gälla koncernstrukturen och 

vilka andra potentiella faktorer som kan ha en direkt påverkan eller beroende till det 

bolag som ska revideras. Carl nämnde att ”det är sällan man bara reviderar ett bolag i en 

koncern utan man har nästan alltid hela koncernen”. David nämnde i hans intervju att 

“man beaktar koncernen och moderbolagets situation när man fastställer 

väsentlighetsbeloppet i dotterföretaget eftersom att omgivningen till företaget kan 

påverka”.  
 



  
 

 24 

4.3.1 Intressentbilden	  	  

Ulrika gjorde tidigt en analys angående vilka intressenter som var aktuella för 

Lagerbolaget AB och det med utgångspunkt i de intressenter som är vanligt 

förekommande. Kunder, leverantörer, bank, samhällsorgan, anställda samt ägare är de 

intressenter som var generellt förekommande och som vi noterade att samtliga revisorer 

berörde i sina resonemang. Eftersom detta var ett nytt revisionsuppdrag förklarade 

Anton att ”i ett nytt bolag vet man ju oftast inte vad det finns för intressenter och hur de 

fungerar och verkar”   
 

Både Lars och Carl menade att det kan förekomma kovenanter som är viktiga att beakta 

eftersom de kan påverka företagets åtaganden gentemot kreditgivare och därmed 

företagets finansiering. En kovenant förklarar Lars är ett krav från kreditgivaren som ett 

finansiellt förhållande i företaget. Om inte företaget lever upp till det förhållandet 

riskeras att kreditgivaren häver eventuellt förekommande lån. Lars nämnde då ”att det 

är klart, där måste jag ju anpassa mitt väsentlighetsbelopp”. Dock ansåg samtliga 

revisorer att banken inte var en betydande intressent för Lagerbolaget AB eftersom de 

inte hade några lån. 
 

Kunder och leverantörer förekommer generellt för samtliga företag och det är viktigt att 

förstå deras intresse för det enskilda företaget, menade Ulrika. När Carl analyserade 

balansräkningen sa han: 
 

Kundfordringarna överstiger leverantörsskulderna med 7-8 miljoner kronor, vilket inte borde 

medföra någon risk för leverantörerna att inte få betalt.  

 

Såväl kunder som leverantörer är oftast intresserade av att deras affärspartner är stabil. 

Med det menade Carl att de vill veta om deras affärspartner kommer att finnas kvar och 

kunna bedriva sin verksamhet under lång tid. Samtliga revisorer har sagt att de ser, 

utifrån historiska data som funnits med i uppgiften, att Lagerbolaget AB har varit ett 

stabilt företag under flera år och att de noterat att företagsledningen även ser fortsatt 

positivt på den framtida utvecklingen. 
 

Lars och Ulrika förklarar tydligt att det kan finnas flera samhällsorgan som intressenter 

och att det i Lagerbolaget ABs fall varit Skatteverket. ”Det jag gör är ju alltid en 

granskning av sociala avgifter i förhållande till lön och moms i förhållande till 
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omsättning så att allt hänger ihop” sa Lars. Vår uppfattning är att Skatteverket varit en 

intressent som revisorerna extra noga beaktar och därför alltid granskar att de siffror 

som företag deklarerar med hög sannolikhet är korrekta.  
 

Adam är den revisor som är tydligast med ägarnas intresse av revisionen såsom 

kundnytta i form av storleken på väsentlighetsbeloppet. Han menar att det är viktigt att 

se till vilken förväntan som ägarna har på storleken på felaktigheter som revisionen ska 

kunna identifiera. Adam tror sig därför vara en revisor som har ett generellt lågt 

väsentlighetsbelopp och är medveten om att han vanligtvis tillämpar en lägre nivå än 

vad som krävs enligt ISA. Han menar att ett högre belopp kan medföra risk att revisorn 

missar detaljer som ägarna skulle uppskatta blir identifierade. Övriga revisorer beaktade 

även de ägaren som intressent men de tog inte som Adam eget initiativ till att förutsätta 

att ägaren är intresserad av felaktigheter till lägre belopp än övriga intressenter. 

 
4.3.2 Bedömning	  av	  potentiella	  risker	  	  

Utifrån den analys som revisorerna gjorde av såväl resultat- som balansräkning 

framkom att kundfordringar samt nettoomsättning var de poster som samtliga såg som 

potentiellt mest riskfyllda. Lars beskrev kundfordringarna för oss som att ”det är hela 

balansomslutningen i princip”. Såväl Jakob som Amanda menade att kundfordringar var 

intressant eftersom ökningen var procentuellt högre än ökningen i nettoomsättningen. 

Carl såg sett till utvecklingen av kundfordringar att Lagerbolaget AB eventuellt ändrat 

betalningsvillkor eller att de delvis kunde varit förfallna och därmed finnas risk för 

värderingsproblem. Adam var tydlig med att det är viktigt att förstå hur företaget 

erhåller sina intäkter och att de IT-system som företaget använder är säkra och pålitliga 

för att alla intäkter ska redovisas korrekt.  
 

Flera av revisorerna sa att det är viktigt att speciellt vid första året förstå hela företagets 

intäktsflöde och utifrån det sedan kunna planera revisionen och granskningen. Lars 

beskrev det som att han ”inte har full koll på hur det ser ut med avtal, till exempel det 

här med kundfordringar och intäkter, jag vet inte hur intäktsmassan ser ut”. Även David 

förde diskussioner kring detta och sa att ”jag skulle vilja veta hur kundstrukturen ser ut, 

om det finns ett fåtal större kunder kan det vara en risk om det händer något med dem”. 

Flera revisorer kommenterade även att företaget inte själva ägde några lagerartiklar, 

vilket framgick i informationen om företaget. Det var enligt både Ulrika och Amanda 

ett konstaterande som medförde att de inte behövde beakta risken för lagerartiklar som 
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kunde vara gamla, svåra att sälja och som skulle kunna göra dem komplicerade att 

verifiera värdet på i revisionen. Carl förklarade att ”det är således ett tjänsteföretag och 

det gör att exempelvis risker som kan finnas kopplade till lager inte är aktuella”. 
 

Jakob och Dennis uppfattning var att det verkade finnas en bra intern kontroll i företaget 

sett till den verksamhet som bedrivs genom löpande uppföljningar av utvecklingen. 

Dock noterade såväl Jakob, Lars som Adam risken för oegentligheter eftersom 

ekonomichefen såväl registrerade leverantörsfakturor som utförde utbetalningarna 

ensam. Lars flaggade därför att det kan finnas en risk för oegentligheter i samband med 

utbetalningar. Carl var nyfiken på hur den löpande uppföljningen genomfördes, vem 

som gjorde detta och vilka kompetenser de personer som gjorde uppföljningarna hade. 

Han menade att det kan vara en risk om det endast görs av ägarna och att det är lätt att 

bli hemmablind i sina analyser av såväl utvecklingen som potentiella risker. 
 

Samtliga revisorer såg det som en trygghet att tidigare revisor inte haft anmärkningar i 

avlämnade revisionsberättelser. Lars bedömde det även som en lägre risk att företaget 

inte var ett publikt företag vars aktier handlades på en noterad marknad. Detta 

uppmärksammade även Amanda som förklarade att om ett företaget är publikt medför 

det en högre risk som ska påverka storleken på väsentlighetsbeloppet eftersom det då 

vanligtvis finns ett större antal intressenter. Det fördes även ett resonemang av flera 

revisorer angående oegentligheter eller andra väsentliga omständigheter som kan vara 

svåra att upptäcka eller som inte framgått av den information vi försett revisorerna med 

gällande Lagerbolaget AB. Lars sammanfattade sin bedömning med att ”inga väsentliga 

avtal med betydande kunder som löper ut, inga pågående tvister, och vi har en styrelse 

som har en övervakande funktion”. Skulle det i revisionen upptäckas oegentligheter är 

det alltid nolltolerans för detta, menar såväl Lars som Ulrika. Det var även flera andra 

revisorer som diskuterade kring oegentligheter och andra omständigheter som skulle 

kunna påverka företagets finansiella rapporter. Adam menade att ”det svåra är inte att 

hitta felaktigheter som finns i redovisningen utan hitta de fel eller omständigheter som 

inte finns med i redovisningen men som skulle påverkat den”. På det sätt som Adam 

beskrev det sammanfattar den känsla samtliga revisorer ville förmedla. 

 
4.4 	  Kvantitativa	  modeller	  för	  väsentlighetsbeloppet	  	  

Efter att samtliga revisorer redogjort för sin uppfattning om företagets struktur, 

förhållanden och övriga kvalitativa faktorer hamnade de i matematiska beräkningar som 
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stöd för väsentlighetsbeloppet. Revisorerna från Big 4 sökte stöd och vägledning från 

sin interna revisionsmetodik: PwC Audit, KAM (KPMG Audit Manual) och GAM 

(Global Audit Methodology). Enligt Anton har de stora byråerna utvecklat egna 

standarder som är uppbyggda utefter ISA.  Han menar att det ska medföra en mer 

enhetlig och jämn bedömning av väsentlighetsbeloppet inom byrån i linje med deras 

kvalitetsarbete. Vi får uppfattningen att ISA saknar tydliga riktlinjer. Vår uppfattning 

styrks med Jens påstående att ”ISA mer hintar om hur man ska tänka, men går inte 

specifikt in i detalj hur man ska räkna”. I intervjun med Dennis beskrev han att de 

använder sig av ett dataprogram som ger förslag utifrån företagets resultat- och 

balansräkning med olika referensvärden som kan vara lämpliga att utgå ifrån. Dennis 

menade att beräkningarna skulle vara utifrån ISA och fungera som vägledning. Han 

ansåg att ”det är till stor hjälp, men sen gäller det att tänka vad som skulle kunna 

påverka”. 
 

Samtliga revisorer nämnde att aktuella referensvärden att utgå ifrån är nettoomsättning, 

eget kapital samt resultat efter finansiella poster. De är relevanta att utgå ifrån baserat på 

stöd från ISA, menade Jakob. Samtliga förutom Adam, Dennis och David använder sig 

av företagets nettoomsättning som en del i sin beräkning. Det användes upp till tre 

procent som referensvärde, vilket medför ett väsentlighetsbelopp på knappt 1,7 mkr. 

Adam utgår aldrig från nettoomsättningen eftersom han inte ser den som relevant i 

något fall och Dennis sa i intervjun att ”jag har gjort en sammanvägning mellan resultat 

efter finansiella poster och eget kapital”. De revisorer som har gjort beräkningar utifrån 

nettoomsättningen har angett att beloppet blev för högt och istället sökt  stöd för 

väsentlighetsbeloppet genom resultat efter finansiella poster och eget kapital.  
 

Jens är den revisor som skiljer sig åt från de andra under hans intervju. Han vill inte gå 

in närmre på vilka procentsatser han använde utan hänvisar till EY:s interna 

revisionsmetodik som är uppbyggd på ISA. Han är den revisor som dessutom fastställer 

det lägsta väsentlighetsbeloppet. Jens är tydlig med att hans belopp grundar sig i att han 

är förstaårsrevisor men erkänner samtidigt att:  
 

Ju längre man jobbat desto enklare tycker man kanske att det blir, men och andra sidan kanske 

man tappar teorin och får för mycket professionell bedömning.  
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Dessutom ställde han sig frågande till företagets kundfordringar i relation till 

nettoomsättningen. Eftersom betalningskrediten inte var mer än 30 dagar anade Jens en 

viss risk i posten kundfordringar och därför behövt göra en mer omfattande granskning.  
 

Samtliga revisorer var överens om att eftersom aktiebolag ska vara vinstdrivande är det 

mest relevanta referensvärdet att utgå i från företagets resultatnivå och då i form av 

resultat efter finansiella poster. Det för att inte påverkas av eventuella 

bokslutsdispositioner som kan vara missvisande för företagets egentliga resultatnivå. 

När revisorerna utgick från resultat efter finansiella poster använder sig samtliga av 

referensvärden mellan åtta och tio procent vilket skulle innebära ett väsentlighetsbelopp 

mellan 376-470 tkr. Adam räknade på åtta- och övriga tio procent. Vid tio procent av 

Lagerbolaget AB:s resultat efter finansiella poster sa Lars att ”detta anser jag vara 

golvet för väsentlighetsbeloppet”. Även Ulrika betraktade det som lägsta tänkbara. I 

samband med det sa Ulrika:  
 

Man ska utgå ifrån vad en läsare av årsredovisningen skulle betrakta som ett fel, står det 3,7 eller 

4,7 mkr så har läsaren samma uppfattning om företaget, det är inget som ändrar bilden.  

 

Som kompletterande referensvärde nämnde samtliga revisorer, utom Jens och David, 

företagets justerade egna kapital, vilket innebär att kapitalandelen i obeskattade reserver 

adderas till eget kapital. I Lagerbolaget AB var justerat eget kapital 4,8 mkr och 

revisorerna använde referensvärden upp till tio procent. David utgick istället från totalt 

eget kapital, vilket innebär att det inte görs en reducering för framtida skatt som är en 

del av obeskattade reserver. Jens var tydlig med att han inte i Lagerbolaget ABs fall 

hade gått närmre in på balansräkningen utan fokuserade helt på resultaträkningen. David 

var ensam om att alltid ta utgångspunkt i det lägsta av de referensvärden han räknat 

fram och utifrån det övervägde om det var en rättvisande nivå sett till hans 

professionella bedömning.  

 
4.5 	  Professionella	  bedömningar	  och	  magkänsla	  

Utöver beaktade risker, avväganden och matematiska beräkningsmodeller har vi 

uppmärksammat under intervjuerna att magkänsla ofta används och får en betydande 

roll. Revisorernas beräkningar har vi noterat används till att skapa en referensram för 

inom vilka gränser som väsentlighetsbeloppet faller inom. När de definierat dessa ramar 

får vi en känsla av att de sedan fastställt ett belopp som känns rätt för det specifika 
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företaget utifrån den analys som gjorts. Vår uppfattning styrks av Jakobs resonemang då 

han visade under intervjun att de flesta beräkningar resulterar i ett belopp omkring 500 

tkr. Han menar att det är en teoretisk uppställning och att det sedan är revisorns 

professionella bedömning som avgör vad som är rimligt. Dennis förklarade att 

”eftersom det inte finns något facit, kan man aldrig vara säker”. I de enskilda samtalen 

förklarade Amanda och Carl att förmågan att göra denna typ av bedömningar kan bero 

på revisorns erfarenhet inom yrket. Flera revisorer nämnde även att de ofta diskuterar 

och resonerar med kollegor om de känner sig osäkra. Anton sa i diskussionen: 

 
Jag hade en gammal mentor som sa att när det börjar hetta till och behöver fråga någon om råd så 

känner man det i magen, det behöver man inte bekymra sig om.  

 

Jakob visade sina beräkningar och sa: 

 
Det är ett rent företag, så då tänkte jag att 1,7 mkr utifrån tre procent av omsättningen är lite 

högt, samtidigt som 400-500 tkr i form av tio procent resultat efter finansiella poster är lite lågt. 

 

Vidare anser Jakob att det är viktigt att man som revisor är konsekvent i sin bedömning 

och vid användandet av referensvärden. Han menar att KPMG ”brukar utgå efter samma 

referensvärde över tiden, nettoomsättning i år, nettoomsättning nästa år, varje år. Så 

man följer en röd tråd”.  

 

Samtliga revisorer ansåg att tio procent av resultat efter finansiella poster var det enskilt 

viktigaste referensvärdet eftersom Lagerbolaget AB drivs i syfte att generera vinst. Det 

gjorde att revisorerna kom fram till ett utgångsläge med ett väsentlighetsbelopp omkring 

500 tkr. Här uppstår ett tydligt vägskäl i revisorernas vidare bedömning.  

 

4.6 	  Fastställandet	  av	  väsentlighetsbeloppet	  

Både Adam och Dennis valde att slutligt fastställa sitt väsentlighetsbelopp till 500 tkr 

och det med stöd av enbart referensvärdet tio procent av resultat efter finansiella poster. 

Adam var tydlig med att denna nivå är representativ för hans arbetsmetod eftersom han 

vill kunna hitta även mindre felaktigheter ur ägarens intresse. Dennis däremot förde 

inget särskilt resonemang utöver att referensvärdet skulle vara det mest rättvisa utefter 

företagets karaktär. Davids resonemang hade även det sin tyngdpunkt i resultat efter 

finansiella poster men valde att utifrån sin analys och förståelse av företaget höja sitt 
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väsentlighetsbelopp till 700 tkr. David upplevde att ”tidigare i karriären var man klenare 

i väsentlighetsbeloppet, idag tror man sig veta mer om hur exempelvis bankerna läser 

årsredovisningarna”. 
 

Amanda tog även hon tydligt stöd i referensvärdet tio procent av resultat efter 

finansiella poster men gjorde på framkalkylerat belopp en reducering med 25 procent 

eftersom att det var första året som revisor i företaget. Hon gjorde även en avstämning 

mot justerat eget kapital för att se vilken påverkan ett eventuellt fel skulle få. 

Anledningen var att:  

 
Se vem som står risken för eventuella fel. Vid ett högre eget kapital är det ägarna som står risken 

och vid lägre eget kapital kan någon annan stå risken vid eventuella fel.  

 

Motiveringen till ett lägre väsentlighetsbelopp första året var i linje med resonemanget 

som även Lars och Jacob förde i samtalen där de båda påpekade att det saknades 

kunskap om företaget. Om det inte varit en förstaårsrevision hade Amanda tillämpat en 

egen beräkningsmodell hon alltid gör för privatägda bolag med utgångspunkt i två 

procent av omsättningen, tio procent av resultat efter finansiella poster samt 20 procent 

av justerat eget kapital. Respektive belopp adderas sedan samman och divideras med tre 

vilket Amanda då använder som utgångspunkt. Under våra enskilda intervjuer var 

Amanda enda revisorn som hade en egen tydlig modell. Denna användes trots att hon 

arbetar på en större byrå som har interna beräkningsmodeller. Amanda menade dock att 

de interna beräkningsmodellerna ligger i linje med hennes. Vid denna beräkning fick 

hon fram att väsentlighetsbeloppet skulle varit 874 tkr. 
 

Ulrika, Lars, Anton och Carl arbetar alla inom samma revisionsbyrå som Amanda. De 

är alla tydliga med, när de motiverar vilket belopp de kommit fram till, vad byråns 

riktlinjer säger. När Lars resonerar om varför han valt att fastställa 

väsentlighetsbeloppet till 800 tkr säger han att ”golvet känner jag är 470 tkr. Sen tycker 

jag att omsättningssiffran 1,7 mkr inte känns rätt i magen”. Vidare förklarar han; “jag 

låg och pendlade mellan 500 tkr och 800 tkr och då bara tog jag 800 tkr för att jag kände 

att det borde kunna köpas”. Lars nämnde att om han hade varit revisor sedan tidigare i 

företaget skulle han kunna skruvat upp väsentlighetsbeloppet till 1 mkr. När Carl 

förklarade för oss varför han valt väsentlighetsbeloppet 1,2 mkr var det med 

motiveringen att han inte kan se några speciella risker och därför söker stöd att kunna 
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tillämpa ett högre belopp. Stöd får han främst av att använda två procent av företagets 

nettoomsättning. Att han är ny revisor i Lagerbolaget AB har ingen påverkan på hans 

beslut om nivån på väsentlighetsbeloppet. Såväl Carl som Lars gjorde även 

avstämningar mot påverkan på justerat eget kapital i sitt resonemang.  
 

Ulrika förde ett långt resonemang med liknande argument som Carl och Lars, vilket 

resulterade i att hennes slutliga bedömning blev ett väsentlighetsbelopp på 1 mkr. Anton 

gav oss inget precist väsentlighetsbelopp. Han menade att ”oavsett vart jag bestämmer 

mig, mellan 600 tkr - 1,5 mkr, kommer jag få göra samma granskning”. Resonemanget 

gjordes utifrån de framkalkylerade referensvärden på resultat efter finansiella poster och 

nettoomsättningen. Oavsett vart i detta spann bedömde Anton inte att någon betraktare 

av årsredovisningen hade ändrat sin bedömning av företaget 
 

Tabell 2. Revisorernas fastställda väsentlighetsbelopp. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan har vi sammanställt en tabell för de väsentlighetsbelopp som revisorerna har 

fastställt. I intervjun med Jakob utbrister han att det är ”alltid lika spännande att man 

kan komma fram till olika nivåer beroende på vem man frågar trots att regelverket är 

detsamma”.  

 

4.7 	  Kommuniceras	  väsentlighetsbeloppet?	  	  

Det är endast Amanda som kommunicerar väsentlighetsbeloppet till sina klienter. Hon 

var i sitt resonemang tydlig med att hon tror att det är viktigt att informera klienterna 

om toleransnivån för felaktigheter som accepterats i revisionen för att de ska förstå 

innebörden av en revision. I intervjun med Adam var han tydlig med att klienterna ändå 

inte förstår revisionen och att klienterna därmed inte kan ta till sig betydelsen av 

Intervjuperson	  	   	   Väsentlighetsbelopp	  i	  mkr	  
Amanda	   	   0,354	  
Jens	   	   0,33-‐0,45	  
Adam	   	   0,4-‐0,5	  
Dennis	   	   0,4-‐0,5	  
David	   	   0,7	  
Lars	   	   0,8	  
Ulrika	   	   1	  
Jakob	   	   1	  
Carl	   	   1,2	  
Anton	   	   0,6-‐1,5	  
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väsentlighetsbeloppet på rätt sätt. Det gör att han aldrig kommunicerar det till klienten 

utan antyder att det finns en viss grad av fel han kan acceptera. Men Amanda menade 

att hon för att få acceptans av klienterna för väsentlighetsbeloppet, som ofta uppfattas 

som högt, förklarar hur hela revisionsprocessen fungerar och att klienterna då brukar 

förstå.  Lars redogjorde för hans arbetssätt med:  
 

Det har inte funnits någon efterfrågan. Och andra sidan har vi inte frågat om det finns någon 

efterfrågan. Jag kan ju tycka ibland att det är dåligt av oss revisorer att inte kommunicera 

eftersom detta styr arbetet, och kunden borde veta om vad som styr hur mycket vi tittar på. 

 

Övriga revisorer kommunicerade aldrig heller väsentlighetsbeloppet till sina klienter 

men hade ingen tydlig motivering till varför. Vi har noterat att det inte verkar finnas 

intresse hos de revisorer vi intervjuat att kommunicera beloppet som vi tror kan bero på 

att det skulle bli ifrågasatta. 

 

Alla intressanta intryck och infallsvinklar vi fått från revisorerna har skapat 

förutsättningar till följande kapitel som vidare analyserar de likheter och skillnader som 

framkommit.  
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5 ANALYS	  	  
______________________________________________________________________ 

Vi söker i följande kapitel förklaring på komplexiteten kring väsentlighetsbeloppet. 

Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt där likheter, beräkningsmodeller och skillnader 

mellan revisorerna analyseras.  

______________________________________________________________________ 

 
5.1 	  Likheter	  	  

Sammantaget pekar vår empiriska insamling på att väsentlighet är den definition som 

Carrington (2010) redogör för. Vidare kan vi även konstatera att väsentlighet inte enbart 

är kopplat till väsentlighetsbeloppet utan kan även vara mindre fel i känsliga 

transaktioner som kan vara avgörande för revisionen (ISA 320).  
 

Såväl väsentlighet som väsentlighetsbeloppet förstod vi tidigt i våra diskussioner med 

revisorerna är avgörande inom revision eftersom det inte är meningen att allt ska 

granskas i detalj. De menar att det skulle vara omöjligt att identifiera alla felaktigheter 

och därför fastställs ett väsentlighetsbelopp. Arbetsmetoden får stöd av Carrington 

(2010), Broberg (2013) och Lundén (2005) som skriver att det skulle vara en omöjlighet 

för en revisor att granska allt i ett företag. Genom detta fokus granskar revisorn även 

flöden och processer som har en direkt koppling till det som granskas. Det kan 

exempelvis vara när revisorn granskar ett företags försäljningsrutiner innebär det 

indirekt granskning av såväl inköpskostnader som nettoomsättning och relaterade 

personalkostnader. Resultatet av granskningen blir därmed att revisorn fångar upp 

kompletterande delar än bara det som bedöms vara väsentligt.  
 

5.1.1 	  Kvalitativa	  faktorer	  och	  risker	  	  

Det blev tydligt i genomgången av Lagerbolaget AB att revisorerna har en vana av att 

kritiskt ifrågasätta information de får till sig. Detta för att kontinuerligt vara vaksamma 

och identifiera potentiella risker. Utifrån förutsättningarna diskuterades och 

analyserades intressenter, intern kontroll och risker först i ett generellt perspektiv. Vi 

fick uppfattningen att de hade som en informell inbyggd checklista för att inte missa 

väsentligheter.  
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Revisorerna identifierade främst kunder, leverantörer, ägare och samhällsorgan som 

aktuella intressenter. Vi förstod dock att en vanlig förekommande intressent, men som 

inte bedömdes relevant att beakta i Lagerbolaget ABs fall var externa kreditgivare 

eftersom det inte fanns externa lån. Däremot var banken alltid en relevant intressent i ett 

generellt perspektiv. Detta tyder på att det är viktigt att revisorn ser till varje enskild 

situation och att det är viktigt att revisorn har möjlighet att få all information för att 

kunna göra en rättvis bedömning.  
 

Revisorer har alltså ett behov av att kontinuerligt vara uppdaterade om klienternas 

utveckling och verksamhet för att kunna identifiera vad som är väsentligt. Hayes (2005) 

och Christensen et al. (2014) skriver att revisorer måste förstå de bolagsspecifika 

förhållandena. Revisorerna tyckte att informationen de fått för Lagerbolaget AB var god 

men de saknade att kunna besöka och ställa frågor till företagsledningen och därmed 

bättre förstå verksamheten i verkligheten. Därmed är det viktigt att revisorn agerar som 

filter mellan förändringar i omvärlden och länkar samman dem med företagets specifika 

behov utefter deras utveckling. Vid förändring i lagar och regler inom företagets 

bransch är det viktigt att revisorn ser vilken påverkan detta får på sin klient och agerar 

vid behov. 

 
5.1.2 Ägare	  och	  ägarstruktur	  	  

Det blev i samtliga enskilda samtal med revisorerna diskussioner som berörde flertalet 

olika perspektiv kring ägare och ägarstrukturen. Revisorerna ville veta mer om den 

koncern som Lagerbolaget AB ingick i. Vi hade inte tagit med information om detta i 

förutsättningarna vilket vi i efterhand känner att vi borde gjort. Det var en brist i 

informationen eftersom vi inte hade redogjort för koncernförhållandet och koncernens 

finansiella ställning. Enligt flera av revisorerna skulle koncernens finansiella situation 

som helhet påverka synen på Lagerbolaget AB. 
 

För revisorerna är det viktigt att veta ägarnas värderingar för att bedöma om de har 

ambitionen att bedriva verksamhet på ett ärligt sätt. Eftersom Lagerbolaget AB är 

privatägt skulle det kunna finnas intressen hos ägaren att tillförskaffa sig förmåner från 

företaget menade flera av revisorerna. Vi ser därmed en tydlig koppling till teorin kring 

agent - principialförhållandet som Deegan och Unerman (2011), Watts och Zimmerman 

(1983) och Broberg (2013) skriver om. Revisorn ska vara objektiv i sin granskning och 

om det förekommer oegentligheter är det revisorns ansvar att upplysa om dessa, oavsett 
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vem det berör. Vidare ska revisorn beakta att ägarnas intressen inte står i strid med 

företagets intressenter vilket kan förekomma i privatägda bolag. Vi ser det här som en 

form av agent - principialförhållandet. 

 
5.1.3 Väsentliga	  granskningsområden	  	  

Efter att revisorerna resonerat, värderat och argumenterat var den samlade slutsatsen att 

det fanns behov av främst tre fokusområden i deras revision av Lagerbolaget AB: Intern 

kontroll, kundfordringar och nettoomsättning.  
 

Vid intern kontroll var det främst i vilken omfattning det fanns förebyggande rutiner 

och processer i företaget för att säkerställa riktigt redovisade uppgifter. Här blev det 

tydligt att revisorerna känner en ökad trygghet om företaget själva har processer där 

känsliga arbetsmoment kontrolleras av en kollega, vilket även Harrison et al. (2010) och 

Hayes (2005) skriver om. Det framkom för Lagerbolaget AB att det var en brist i att 

endast en person ensam såväl bokförde fakturor som betalade dem. När företag 

använder en person till känsliga arbetsmoment finns per automatik en risk. Risken ses 

som mindre av revisorn om det finns en mer uppdelad arbetsfördelning. Här uppstår 

ytterligare ett förhållande där revisorn ska beakta agent - principialförhållandet. I detta 

fall är det ägarens intressen som ska bevakas gentemot om en anställd skulle missbruka 

sina befogenheter. På det sätt Broberg (2013) beskriver det är revisorns roll att agera 

som ett filter och göra granskning i processer som revisorn ser en ökad risk för 

väsentliga fel. Skulle det identifieras bedrägeri gäller nolltolerans. Det är därför 

kontrollfunktionerna kan uppfattas som bristfälliga i Lagerbolaget AB, vilket enligt våra 

revisorer skulle medföra en större granskningsinsats i revisionen. 
 

Resterande två områden var kundfordringar och nettoomsättning. Det framkommer 

under våra intervjuer att det är viktigt för en revisor att förstå hur företagets 

intäktsmassa är uppbyggd gällande flöden, processer och rutiner för att säkerställa att 

den blir riktigt redovisad. Vi hade uppfattningen att intäkterna naturligt borde vara 

riktiga och därmed inte ett fokusområde, vilket det visade sig vara. Genom diskussioner 

med samtliga revisorer förstår vi nu vilken betydelse det har att förstå företaget och de 

risker som kan finnas. I inledningskapitlet beskriver vi med stöd av Blokdijk et al. 

(2003) hur viktigt det är att revisorn förstår företaget och med vilka villkor de bedriver 

sin verksamhet. Genom att intäkterna redovisas utifrån avtalade villkor som kan variera 
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och vara individuella för varje kund ska de därför redovisas olika. Detta är ett exempel 

på komplexitet i intäkter som kan finnas och som revisorn vill säkerställa blir riktigt. 
 

Strukturen på intäkter kan även skapa vägledning för revisorn genom en förväntan på 

såväl kostnadsstruktur som storleken på kundfordringar. Utifrån det kan revisorn skapa 

en förväntan på vad som borde finnas i balansräkningen. Vår initiala tro om intäkter 

visade sig istället utvecklas till diskussioner kring den komplexitet som kan finnas i ett 

företags intäktsredovisning. En revisor ska bland annat i sin revision fastställa ett 

granskningsobjekts fullständighet och existens (Carrington, 2010; Hayes et al. 2005). 

Revisorerna kan granska detta genom att kontrollera flöden och processer i företaget 

och därmed inhämta bevis på att prestationer i företaget leder till intäkter som bokförs. 

Genom att fastställa fullständigheten kan revisorn även känna trygghet i att samtliga 

arbetsmoment i verksamheten som genererar intäkter verkligen finns med i 

redovisningen och därmed kan sedan existensen granskas. 
 

Majoriteten av Lagerbolaget AB:s balansomslutning utgörs av kundfordringar. Vi 

noterade att revisorerna ville granska dem för att verifiera att det inte fanns problem 

med värderingen. Vi förstår att de fokuserade på kundfordringar eftersom att de 

beloppsmässigt var av väsentlig karaktär men även att årets ökning var stor, vilket 

väckte uppmärksamhet. Denna notering är ett tydligt exempel på indikationer som 

revisorerna letade efter i sin övergripande analys av Lagerbolaget AB för att identifiera 

potentiella risker. Vi hade i förutsättningarna angivit att det inte fanns problem med 

förfallna kundfordringar men revisorerna hade trots detta behov av veta anledningen till 

den kraftiga ökningen. Detta förhållningssätt till informationen kan vi koppla till den 

professionella skepticismen som Nelson (2009), Quadackers et al. (2014) och Hurtt 

(2010) redogör för.  Hade revisorerna inte varit skeptiska till vår information kunde det 

resulterat i att de brustit i sin professionella inställning, som Quadackers et al. (2014) 

skriver är viktig och därmed riskerat att inte upptäcka väsentliga felaktigheter.   

 
5.2 	  Tillämpning	  av	  beräkningsmodeller	  	  

När revisorerna analyserat företaget utifrån kvalitativa faktorer tillämpade de 

beräkningsmodeller för att definiera konkreta utgångspunkter för fastställandet av sitt 

väsentlighetsbelopp. Det blir tydligt att de använder sig av tumregler, vilket även Hayes 

(2005) redogör för. Lagerbolaget AB klassificerades som ett tjänsteföretag, vilket får 

betydelse för vilka beräkningsmodeller som är aktuella. Samtliga revisorer valde att 
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göra beräkningar på resultat efter finansiella poster eftersom företaget har syftet att vara 

vinstdrivande. När vinstdrivande företag utan andra väsentliga tillgångar, som 

exempelvis fastigheter eller varulager, analyseras är det främst med utgångspunkt i 

deras resultatnivå. Därför är det viktigt att revisorn utgår ifrån samma synsätt som 

företagets intressenter. Nivån som tillämpades på resultat efter finansiella poster för 

samtliga revisorer var samma som McKee et al. (2000) skriver om. Nivåerna finns inte 

som stöd i regelverket utan är branschpraxis inom revisionen. Vår studie pekar på att de 

har blivit allmänt gällande och accepterade. 
 

Trots att revisorerna var överens om att resultat efter finansiella poster var det enskilt 

mest väsentliga riktmärket genomförde de kompletterande beräkningar med 

procentuella andelar av nettoomsättning, totalt eget kapital och justerat eget kapital. 

Utifrån vad Blokdijk et al. (2003) skriver om att revisorn har ansvar för sina 

bedömningar förstår vi att det söks välgrundande resonemang och motiveringar inför 

fastställandet av väsentlighetsbeloppet. Det genomfördes därför kompletterande 

beräkningar för att erhålla stöd utifrån flera perspektiv.  
 

Vi förde diskussion med revisorerna om att exempelvis tillämpa procentandel av 

nettoomsättning som är en annan utgångspunkt som skulle kunna användas. Det var 

ingen revisor som ansåg att de kunde få tillräckligt stöd genom att enbart räkna utifrån 

nettoomsättningen. Ändock var det intressant att se hur stor andel av nettoomsättningen 

som deras väsentlighetsbelopp utgjorde för att kunna bedöma rimligheten. Som ett 

komplement användes justerat eget kapital och totalt eget kapital för att se hur mycket 

av företagets egna finansiering, egna kapital, som skulle påverkas vid ett fel i de 

finansiella rapporterna motsvarande väsentlighetsbeloppet.  
 

Vi kan sammantaget konstatera att revisorerna var samstämmiga i synen på såväl 

beräkningsmodeller som kvalitativa faktorer. Därmed var vår förväntan att 

väsentlighetsbeloppet skulle fastställas på liknande nivå. 

 
5.3 	  Vägskälet	  –	  då	  det	  skiljer	  sig	  	  

Trots vår förväntan om likvärdiga resultat mellan revisorerna visade det sig att deras 

personliga bedömningar, värderingar och synsätt var avgörande för vad 

väsentlighetsbeloppet fastställdes till. I tabellen nedan redovisas de fastställda 

väsentlighetsbeloppen:  
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Tabell 3. Revisorernas fastställda väsentlighetsbelopp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi kan inte hitta någon förklaring till varför väsentlighetsbeloppet skiljer sig markant åt 

mellan revisorerna baserat på kvalitativa eller kvantitativa faktorer. Därmed ser vi att 

området med att fastställa väsentlighetsbeloppet innehåller de problem vi redogjorde för 

i vår inledning av studien.  

 

5.3.1 Professionell	  bedömning	  	  

Vår grupp av revisorer har varierande ålder, kön och erfarenhet från yrket. Vi har inte 

lyckats identifiera tydliga samband mellan ålder eller erfarenhet i deras resonemang, 

argumentation eller nivå på väsentlighetsbeloppet. Detta blir tydligt när två revisorer 

med likvärdig erfarenhet fastställer det högsta respektive det lägsta beloppet. Utöver 

detta fastställer Adam och Ulrika som har likvärdig erfarenhet av yrket nivåer på 

väsentlighetsbeloppet som skiljer sig avsevärt åt. Vi har i vår urvalsgrupp endast haft 

två kvinnor vilket är ett för lågt antal för att kunna genomföra en analys på. Vi kan dock 

inte utifrån våra intervjuer se att det finns indikationer på något mönster som är kopplat 

till kön.  
 

Det framkommer att revisorerna resonerar om egna bedömningar med kollegor. Detta 

kan vara en faktor som påverkar och färgar revisorns bedömning av 

väsentlighetsbeloppet. Det tyder på att den branschpraxis som finns har framkommit 

genom avstämningar och diskussioner bland kollegor och andra organ i branschen.  
 

På en övergripande nivå indikerade de revisorer som har en längre erfarenhet av yrket 

att föra ett mer kvalitativt och analyserande resonemang. De fokuserade på den 

specifika situation som Lagerbolaget AB befinner sig i istället för generell 

branschpraxis och beräkningsmodeller. Det går dock inte se att detta mönster leder till 

Intervjuperson	  	   	   Väsentlighetsbelopp	  i	  mkr	  
Amanda	   	   0,354	  
Jens	   	   0,33-‐0,45	  
Adam	   	   0,4-‐0,5	  
Dennis	   	   0,4-‐0,5	  
David	   	   0,7	  
Lars	   	   0,8	  
Ulrika	   	   1	  
Jakob	   	   1	  
Carl	   	   1,2	  
Anton	   	   0,6-‐1,5	  
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en mer lika bedömning. De mindre erfarna revisorerna resonerade istället utifrån 

generella förutsättningar och hade inte samma utvecklade resonemang med egna och 

tydliga slutsatser. Vår bedömning är att de sökte såväl mer, som avgörande stöd i 

branschpraxis och beräkningsmodeller. Vår uppfattning är att de mer erfarna revisorerna 

hade en mindre rädsla för att bli ifrågasatta i deras bedömning och ansåg att ett logiskt 

och sunt resonemang med tydliga kopplingar till Lagerbolaget AB var mer användbart 

än generella förutsättningar. Vi ser därmed att det resonemang som Nelson (2009) för 

om att tidigare erfarenheter har betydelse i revisorernas arbetsprocess med att fastställa 

väsentlighetsbeloppet stämmer överens med vår studie. Detta är övergripande noteringar 

eftersom att det inte har varit möjligt för oss att identifiera tydliga detaljerade mönster. 

Vi tror att det beror på att det finns för stor andel personliga inslag med bedömningar 

och synsätt som är avgörande men som inte framkommit av denna studie.  

 
5.3.2 Personligheten	  har	  stor	  betydelse	  	  

Vi har inte haft möjligheten att få en djupare förståelse för varje revisors personlighet. 

Det vi kan se är att det har en betydande påverkan vilken personlighet revisorerna har. 

Carl utstrålade självförtroende i sina resonemang kring väsentlighetsbeloppet. Nelson 

(2009) skriver att självförtroendet hos revisorer kan påverka deras professionella 

förhållningssätt till skepticism och det indikeras på Carls sätt att resonera. Carl 

fastställer ett högt väsentlighetsbelopp och hans resonemang genomsyras av 

självsäkerhet och vi bedömer därav att han inte har en rädsla att bli ifrågasatt. Det är 

intressant att beakta Quadackers et al. (2014) resonemang kring risken vid att inte 

förhålla sig till yrkesmässig skepticism och Carls, som vi ser det, tydliga och självsäkra 

resonemang kring situationen för Lagerbolaget AB. Den avgörande skillnaden i Carls 

argumentation gentemot övriga revisorer är just det att hans motiveringar är av en 

offensiv karaktär, vilket resulterar i ett högre väsentlighetsbelopp. 
 

Det har varit intressant att utifrån vad Quadackers et al. (2014), Nelson (2009) och Hurtt 

(2010) skriver om ett yrkesmässigt skeptiskt förhållningssätt se hur revisorerna agerade 

för att kritiskt granska och ifrågasätta den information och förutsättningar de blivit 

tilldelade. Det går att urskilja på vilket sätt revisorerna var kritiska, ställde 

kompletterande frågor och ville få mer information om förhållanden i företaget. Vi kan 

inte se något mönster i erfarenhet som revisor eller ålder på dem som vi uppfattade som 

mest kritiska och ifrågasättande till informationen om Lagerbolaget AB. Därmed kan vi 

utifrån vår studie se att den yrkesmässiga skepticismen inte varit likvärdig bland våra 
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revisorer utan påverkats av deras personlighet på ett sätt som vi dock inte har 

möjligheten att förklara eftersom personligheten varit en faktor vi valt att inte studera. 

 
5.3.3 Första	  året	  som	  revisor	  påverkar	  

I de förutsättningar som vi försett revisorerna med har det framgått att de var 

förstaårsrevisor i Lagerbolaget AB. Det har hos några visat sig påverka bedömningen av 

väsentlighetsbeloppet. Anledningen har varit att de upplevt en osäkerhet kring såväl 

ägare som företagets verksamhet och att det har medfört en restriktiv bedömning. En 

restriktiv bedömning kommer att resultera i ett mer omfattande revisionsarbete 

(Blokdijk et al. 2003). Därmed får nivån på väsentlighetsbeloppet en avgörande 

betydelse i vilken omfattning som revisionsarbete kommer att utföras. Effekten som 

förstaårsrevisor kan vi tydligast se genom Amandas resonemang. Hon sänkte sitt 

väsentlighetsbelopp med 25 procent enbart av anledningen att det var första året som 

revisor.  
 

Vi har fört diskussion med revisorerna om vilken påverkan första året som revisor har 

haft.  Reaktionen har varit varierande och alla har inte påverkats av detta. Ett problem vi 

upplever utifrån detta är om det verkligen är mer rättvist för en intressent till företaget 

att revisorn första året skulle vara mer kritisk i sin bedömning än när revisorn arbetat 

med företaget ett par år. Revisorerna har förklarat att de efter första året har skapat en 

uppfattning om den kompetens och de nyckelpersoner som finns och därmed en 

trygghet. Vi kan delvis förstå denna förklaring men anser då att samtliga revisorer 

utifrån yrkesmässig skepticism borde agera på likvärdigt sätt. Därmed kan vi se ett 

ytterligare exempel på revisorns koppling till ett  yrkesmässigt skeptiskt förhållningssätt 

som Quadackers et al (2014), Nelson (2009) och Hurtt (2010) skriver får en konkret 

påverkan på revisionen. 

 
5.3.4 Samma	  revisionsbyrå	  men	  ändå	  stora	  skillnader	  	  

I vår studie har vi haft fem revisorer från PwC. De har samtliga uppgett att det finns 

interna riktlinjer och metodik som bygger på ISA i syfte att skapa tydligare vägledning 

för en mer jämlik bedömning. De väljer samtliga att ta stöd i dessa riktlinjer på samma 

sätt som övriga revisorer tagit stöd i den branschpraxis som McKee et. al (2000) skriver 

om. Eftersom deras interna metodik är snarlik befintlig branschpraxis medför det inga 

betydande skillnader mot övriga revisorer.  
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Trots interna mer detaljerade riktlinjer visar det sig att väsentlighetsbeloppet varierar för 

de revisorer som arbetar på samma byrå. Varför beloppet varierar finner vi ingen 

förklaring på genom kvalitativa och kvantitativa faktorer. Det tyder på att 

personligheten återigen påverkar nivån på väsentlighetsbeloppet. Hurtt (2010) skriver 

om sex egenskaper som kopplas samman med professionell skepticism. Om vi studerat 

personligheter hade vi förmodligen kunnat söka förklaring kring variationen i 

väsentlighetsbeloppet genom Hurtt (2010). Vi kan utifrån vårt material bara spekulera 

kring att det är möjligt att det förhåller sig på detta vis.   
 

Vår studie visar att de interna riktlinjerna inte är tillräckliga för att skapa en mer jämlik 

bedömning. Den mer detaljerade vägledning som finns internt håller samman 

bedömningarna till viss del men klarar inte att eliminera en betydande påverkan av 

personlighet. 

 
5.3.5 Magkänslan	  	  

Utöver att personligheten indikerar att påverka revisorerna har vi från flera revisorer fått 

motiverat att ”magkänslan” har betydelse. Det har varit aktuellt hos ett flertal revisorer 

efter att de har byggt upp sina motiveringar på såväl kvalitativa som kvantitativa 

grunder men där sedan väsentlighetsbeloppet slutligen fastställts till ett belopp som inte 

helt kan förklaras av dessa faktorer. Revisorerna har då förklarat för oss att de fastställt 

beloppet till vad magkänslan säger, men som grundar sig på kvalitativa och kvalitativa 

faktorer. Magkänslan har därmed varit den avgörande faktorn även om den aldrig 

enskilt varit dominerade i någon revisors resonemang. Vi kan därmed se att magkänslan 

för flera revisorer är viktig och fungerat som en slutlig verifiering av rimligheten. Vi har 

tidigare skrivit att det varit svårt att förstå i vilken omfattning personligheten har 

betydelse och det blir nu ännu mer komplext att beskriva processen med fastställandet 

av väsentlighetsbeloppet eftersom den delvis innehåller beslut som bygger på 

magkänsla hos enskilda individer. 

 
5.4 	  Timglasmodellen	  	  

Utifrån vad vi framfört i vår analys ovan kan vi presentera en modell för hur 

väsentlighetsbeloppet skapas. Modellen är vårt bidrag som vuxit fram när vi analyserat 

vårt material. Nedan presenteras en bild som pedagogiskt förmedlar den process som 

fastställer väsentlighetsbeloppet. 
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Figur 2. Timglasmodellen. 
 
Den övre delen visar spridningen av kvalitativa faktorer som revisorerna beaktar och 

som för varje företag varierar utefter dess individuella karaktär. Modellen visar det 

breda perspektiv som revisorerna analyserar i sin bedömning över vilka kvalitativa 

faktorer som kan påverka väsentlighetsbeloppet. Trots det breda perspektiv som krävs 

har revisorerna haft ett likvärdigt synsätt. Det framgår att intern kontroll, intressenter, 

bransch, risker, lagar och ägare är viktiga för revisorerna att beakta. Utifrån dem ska 

sedan revisorn bedöma hur de kan påverka företaget. 
 

Vid den mellersta delen smalnar timglaset av och visar att revisorerna tillämpar 

beräkningsmodeller för att konkretisera ett belopp. Beräkningsmodellerna fastställer en 

utgångspunkt för vidare bedömning. De beräkningar som görs utifrån nettoomsättning, 

resultat efter finansiella poster och eget kapital blir givna utifrån den procentandel som 

revisorn använder. Den smala delen av timglaset visar de få och lika beräkningar som 

revisorerna använder. Det finns teoretiskt stöd för att använda beräkningsmodeller men 
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inte tydliga regleringar för vilka som är att betrakta som mest lämpliga. Vårt empiriska 

resultat samstämmer med de tumregler Hayes (2005) redogör för. Hayes (2005) menar 

att eftersom tydlighet saknas har det inom branschen utvecklats generella tumregler. 

Eftersom teorin och vårt resultat samspelar pekar det på att det utvecklats en acceptans 

att använda förekommande riktlinjer.  
 

När såväl kvalitativa analyser som kvantitativa beräkningar gjorts på företaget kommer 

vi till timglasets nedre del. Som modellen visar blir revisorernas bedömningar av 

väsentlighetsbeloppet olika, trots hittills lika resonemang. Den process som varit tydlig 

och likvärdig utvecklas istället till att avgöras utifrån personliga och subjektiva 

bedömningar som visar sig resultera i kraftigt varierande beloppsnivåer. Studiens 

resultat antyder att personlighet, professionella bedömningar och magkänsla är det som 

slutligen avgör nivån på väsentlighetsbeloppet. Timglasmodellen bidrar med en 

förståelse för den process där revisorerna arbetar med att fastställa väsentlighetsbeloppet 

och kan med fördel användas som underlag för vidare forskning.  
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6 SLUTSATS	  
______________________________________________________________________ 
 
Det har visat sig att väsentlighetsbelopppet fastställs genom beaktande av kvalitativa 

faktorer och kvantitativa beräkningsmodeller men att personlighet och magkänsla 

avgör nivån. Vad det får för konsekvenser redogörs för i följande kapitel.  

______________________________________________________________________ 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att skapa en ökad kunskap om hur auktoriserade revisorer 

fastställer väsentlighetsbeloppet vid planeringen av en revision. Revisorerna gör en 

bedömning genom att identifiera och analysera kvalitativa faktorer och tillämpa 

kvantitativa beräkningsmodeller. Utifrån analysen och empirin har det framkommit att 

revisorerna är överens om vilka faktorer och beräkningsmodeller som är mest relevanta. 

Däremot bidrar revisorernas personlighet, professionella bedömningar och magkänsla 

till att väsentlighetsbeloppet slutligen varierar kraftigt.  

 
6.1 	  Varför	  är	  det	  avgörande?	  

Studien har inte haft som syfte att studera personligheter och andra psykologiska 

aspekter och därför kan vi inte heller analysera om det utifrån detta finns mönster som 

ger effekt på bedömningen. Det går inte att se mönster i personligheten för män i 

studien och för kvinnor har antalet varit för lågt att analysera. Genom en större 

urvalsgrupp kanske vi hade kunnat urskilja om det finns ett samband mellan kön, 

personlighet och resonemang kring väsentlighetsbeloppet.  
 

Däremot kan vi urskilja att revisorerna lägger tyngdpunkt vid olika förhållanden och 

omständigheter. Vid bedömning av riskförhållanden har det observerats att revisorerna 

argumenterar olika för hur stor påverkan de får på väsentlighetsbeloppet. Trots att det är 

samma faktorer som identifieras blir klassificeringen av risk för dem olika utifrån 

revisorernas individuella uppfattning om företagets situation. När det förekommer flera 

faktorer att klassificera tenderar väsentlighetsbeloppet att skilja sig mer. Det indikerar 

att det finns en koppling mellan väsentlighetsbeloppet, personlighet och revisorns 

förhållande till risk.  
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6.2 	  Mer	  detaljerade	  riktlinjer	  behöver	  inte	  hjälpa	  

Trots att revisionsbyråer utformar egna interna riktlinjer för att främja en mer lika 

bedömning är det inte tillräckligt för att fastställa ett likvärdigt väsentlighetsbelopp 

baserat på samma erhållna information. Det utifrån att kollegor på PwC fastställt olika 

väsentlighetsbelopp trots att de tar sin utgångspunkt i PwC Audit. Det utrymme för den 

professionella och individuella bedömningen hos revisorn visar sig även här bli 

avgörande. Vi kan utifrån vårt urval enbart relatera till kollegor på ett kontor inom PwC. 

Detta är en begränsning som förhindrar generella slutsatser för branschen. För att kunna 

generalisera hade vi behövt studera om motsvarande samband förekommer på andra 

kontor och byråer. 

 
6.2.1 Lagstadga	  ramar?	  

Om bedömningsutrymmet för revisorerna skulle stramas åt borde det resultera i mer 

jämlika väsentlighetsbelopp. Med ett ramverk skulle en mer jämlik nivå skapas och 

samtidigt bibehålla möjligheten för revisorer att påverka nivån på väsentlighetsbeloppet. 

Det skulle även skapa en mer transparant process för väsentlighetsbeloppet om det 

fanns reglerade beräkningsmodeller med tillåtna procentandelar för olika typer av 

företag. Ett ramverk hade medfört en legitimitet av den branschpraxis som redan finns 

och hade även skapat en tydlighet på vilka fel som accepteras i revisionen. Samtidigt 

hade det minskat kraven på revisorerna att behöva motivera och försvara sin 

bedömning. Genom att lagstadga om ett ramverk skulle det ändå finnas utrymme att 

utifrån personliga uppfattningar göra individuella bedömningar, om än med mindre 

effekt.   
 

Konsekvenserna med att lagstadga inom området är att det skulle över tid riskera att 

minska förmågan hos revisorerna att identifiera och beakta speciella och unika 

omständigheter. Vi menar att om revisorer inte tillåts utrymme för egna bedömningar 

tenderar deras yrkesmässiga kunskaper och professionalitet att minska och på så vis 

riskerar avvikelser och andra oegentligheter att inte upptäckas. 

 
6.3 	  Vår	  studies	  bidrag	  och	  behov	  av	  kompletterande	  delar	  	  

Som vi har redogjort för ovan har revisorernas personlighet visat sig ha en större och 

mer avgörande betydelse än vad vi trott från början. I våra intervjuer har revisorernas 
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personlighet varit dold för oss, vilket medför att vi inte kunnat dra slutsatser utifrån 

detta.  
 

För att kunna beskriva mer ingående hur revisorer resonerar och arbetar borde vi använt 

personlighetstester i anslutning till intervjuerna. Genom att kombinera det tillsammans 

med vår uppgift hade det förhoppningsvis givit oss möjligheter att utifrån personligheter 

urskilja mönster och samband. Eftersom studien haft begränsat med tid och att vi insåg 

först under senare del i studien att det fanns behov av personlighetstest var det inte 

möjligt att komplettera med det. Vi ser därför en betydande fördel för framtida 

forskning att använda vår studie som en pilotstudie. Kommande forskningsstudier inom 

området anser vi främst ska fokusera på det tomrum som vi genom vår studie inte kan 

redogöra för i timglasmodellens nedre del.  

 
6.4 	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  	  

v Utifrån slutsatsen i denna studie genomföra personlighetstester och djupare 

intervjuer på ett större antal revisorer för att se om det går att identifiera mönster 

och likheter mellan personligheter och revisorernas olika bedömningar. 

Resultatet hade kunnat komplettera vår timglasmodell. Vi ser även att med en 

större urvalsgrupp möjliggöra generalisering för hur det professionella omdömet 

kan påverkas inom flera branscher.  
 

v Vi har i vår studie kommit fram till att revisorer fastställer kraftigt varierande 

väsentlighetsbelopp. Därför ser vi det som intressant att vidare studera vilken 

praktisk påverkan detta får på den revision som utförs och även vad detta får för 

påverkan på såväl revisionens kostnad som kvalitet. 
 

v Kommande uppdatering av ISA, ISA 701, träder i kraft 15 december 2016 och 

reglerar hur revisorer ska kommunicera väsentlighetsbeloppet som har fastställts 

vid revisionen. Vi har i vår studie noterat att det är ovanligt att revisorerna idag 

kommunicerar till såväl klienter eller andra intressenter vilket 

väsentlighetsbelopp som ligger till grund för revisionen. Utifrån detta ser vi det 

som intressant att studera om den nya standarden kommer påverka revisorernas 

bedömning av väsentlighetsbeloppet när det ska kommuniceras och därmed blir 

offentligt. Det vore även intressant att studera om den nya standarden får en 

effekt på intressenters syn på verksamheter.  
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I 
 

BILAGOR	  

Bilaga	  1A	  –	  Förutsättningar	  Lagerbolaget	  AB	  

Du har som revisor genom goda referenser erhållit uppdraget som revisor i Lagerbolaget 

AB. På årsstämman förra året blev du vald till huvudansvarig revisor i bolaget och ska 

nu fastställa revisionsstrategin utefter av bolaget presenterad årsredovisning. 

 

Det är således första året som du är revisor i bolaget och även första året som din 

revisionsbyrå har uppdraget.  

 

Vid kontakt med tidigare revisor har framkommit att de under de tre senaste åren inte 

haft några anmärkningar i sin revisionsberättelse eller lämnat avvikande uttalande. 

 

Information om verksamheten i Lagerbolaget AB, 2014 

Bolaget bildades år 1990 och har sedan dess utvecklat tjänster inom lagring, logistik och 

distribution och är idag en etablerad aktör med kunder inom dagligvaruhandeln, 

sjukvårdssektorn, hälsokost, professionell rengöring, musikbranschen m.fl. 

 

Verksamheten bedrivs i väl anpassade lokaler om 17 500 kvm, som hyrs av ett 

systerföretag inom samma koncern, med hyra på marknadsmässiga villkor. IT-

strukturen är väl utvecklad i bolaget med IT-system som är sammankopplade med såväl 

kunder som leverantörer för att hantera information på ett effektivt sätt i de olika 

logistikflöden som utvecklat tillsammans med kunderna. 

 

Alla artiklar som bolaget lagerför och hanterar ägs av kunderna och är försäkrade av 

dem. 

 

Bolaget är idag privatägt med ägarna operativt aktiva och ansvariga för verksamheten. 

 

Kundbasen har under de senaste åren varit stabil med trogna och väl inarbetade 

kundrelationer. 

 



  
 

 II 

Inom bolaget är det stort fokus på kvalitet och miljö, vilket har medfört att bolaget är 

certifierad enligt ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) samt AFS 2001:1 

(Arbetsmiljö).  

 

Bedömning om framtiden 

Företagsledningens bedömning om framtiden är att en fortsatt god utveckling med 

tillväxt om 5-10% årligen genom såväl nya- som befintliga kunder. 

Under 2015 har bolaget inget avtal med betydande kunder som löper ut. 

 

Övrigt 

Det finns inga pågående eller av företagsledningen kända tvister, skadeståndsanspråk 

eller liknande. 

 

Kostnader för utveckling av IT-struktur kostnadsförs löpande. 

 

Intern kontroll 

Bolaget har en enkel intern kontroll. Ekonomichef ansvarar för hela 

ekonomiavdelningen och utför samtliga åtgärder efter erhållna attesterade underlag. 

Attest av underlag samt beslut om inköp/investeringar görs enligt fastställd 

attestinstruktion med olika belopp fördelade på Platschef, ledningsgrupp samt styrelse. 

 

Genomgång görs av styrelse varje månad gällande månadsbokslut och uppföljningar. 

 

Resultaträkningen 

 

Nettoomsättning 

Består av intäkter för utveckling samt drift av IT-system, lagring, frakter, emballage, 

plock & pack samt övriga förekommande administrations och koordinationstjänster. 

 

Förnödenheter 

Utgörs av främst inköpt och sedan vidarefakturerat material. 
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Övriga externa kostnader 

Består av samtliga driftskostnader i bolaget förutom kostnader för personal. I huvudsak 

hyra av lokaler, inköp av frakter för vidaredebitering, reklam & marknadsföring, 

leasingavgifter samt övriga för verksamheten normalt förekommande kostnader. 

 

Personalkostnader 

Bolaget har ca 25-30 personer anställda under året, samt under vissa perioder använder 

man sig av inhyrd personal. 

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Bolaget har investeringar i maskiner samt andra materiella tillgångar som krävs för sina 

uppdrag. 

 

Bokslutsdispositioner 

I samband med årsbokslut har bolaget lämnat koncernbidrag till systerföretag. 

 

Balansräkningen 

 

Materiella anläggningstillgångar 

I bolaget utgörs detta av förpackningsmaskiner samt pallstallage i all väsentlighet. 

 

Aktier och andelar 

Placering i aktier i noterat bolag i Sverige. 

 

Varulager 

Utgörs av förpackningsmaterial i huvudsak. 

 

Kortfristiga fordringar 

Består i all väsentligt av kundfordringar. Kunderna har en bra betalningshistorik, där det 

inte de senaste åren förekommit några väsentliga kundförluster. Bedömningen är att det 

inte finns kundfordringar med reserveringsbehov i årets bokslut enligt 

företagsledningen. 

 

 



  
 

 IV 

Kredittid på kundfakturor är 30 dagar. 

Inget speciellt med övriga poster. 

 

Kassa & bank 

Bolagets likvida medel på bankkonto. 

 

Eget kapital 

Under året har det inte förekommit några speciella transaktioner. Inga förändringar i 

bundet eget kapital samt förändringen i fritt eget kapital motsvarar årets resultat samt 

utdelning under året. 

 

Obeskattade reserver 

Utgörs av periodiseringsfond sedan tidigare, inga förändringar under året. 

 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder med 30 dagar kredittid. 

 

Övriga kortfristiga skulder består främst av mervärdeskatt samt personalrelaterade 

skulder. 

Upplupna kostnader består i huvudsak av personalrelaterade skulder i form av semester 

och tillhörande reservation av sociala avgifter samt där till övriga mindre reserveringar 

av faktiska kostnader. 
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Bilaga	  1B	  -‐	  Årsredovisning	  
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