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Förord 

Först vill vi tacka de revisorer som tog sig tid att delta i vårt case samt svara på våra 

uppföljande frågor. Utan er hade inte denna uppsats varit möjligt. 

Vi vill även tacka vår handledare Daniel Brännström för de tips och råd som givits under 

tidens gång samt att du alltid varit tillgänglig för frågor. 

Tack även till våra opponenter och kurskamrater som gett konstruktiv kritik under hela 

uppsatsarbetet. 

Slutligen vill vi även tacka Daniel Hjälm på Certe Revision AB, för hans råd och förslag till 

förbättring när vi i ett inledande skede arbetade fram caset. 

 

Tack! 

 

 

 

David Törling                                                                 Jakob Öhmark 
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Sammanfattning 

Vi har undersökt ålder och erfarenhets påverkan på revisorers risk- och 

väsentlighetsbedömning. Tidigare studier om risktagande och dess relation till ålder och 

erfarenhet har visat blandade resultat, somliga forskare menar att det finns en positiv 

korrelation medan andra menar det motsatta. Denna uppsats grundas på en casestudie som har 

utförts på åtta svenska revisorer. Åldersspannet bland revisorerna i studien är 24 till 67 år. 

Utifrån ett fiktivt företag har revisorerna tagit fram ett väsentlighetsbelopp, samt bedömt vilka 

riskområden som finns i resultat- och balansräkningen. Vi har även ställt återkopplande frågor 

för att förstå revisorernas resonemang. 

Vår studie visar att det professionella omdömet spelar en central roll hos revisorerna när det 

kommer till att göra risk- och väsentlighetsbedömningar, och att omdömet förändras ju mer 

erfarenhet revisorn har. En erfaren revisor kan lita mer på det professionella omdömet istället 

för interna och externa riktlinjer. Gällande förhållandet mellan ålder/erfarenhet och risk så ger 

vår studie inga fullständiga svar, men studien visar att risktagande bland revisorer inte 

minskar med en ökad ålder och erfarenhet. 

 

 

Nyckelord: Revision, revisor, risk, väsentlighet, professionellt omdöme.  
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1. Introduktion 

1.1 Problematisering 

Yrket revision finns till för att ge komfort, försäkran och förbättran för samtliga intressenter 

till företaget som revideras (Carrington, 2010a). Intressenterna är alla som har direkt eller 

indirekt nytta av revisionen (Frooman, 1999). De senaste 20 åren har stora förändringar skett 

inom revisonsyrket; fokus på kostnadsminskningar har tvingat revisorer att bli allt mer 

effektiva. Teknologins utveckling och globaliseringen har gjort att revisionen blivit mer 

komplex och riskerna större. (Knechel, 2007.)  

Curtis et al. (2007) diskuterar utvecklingen som påbörjades under 1990-talet, då revisorer mer 

och mer fokuserade på specifika riskområden hos klienterna de granskade, vilket har fått 

termen “business risk audit” (BRA). Detta har präglat revisorernas arbete. Förespråkare för 

BRA anser att detta gör att revisorerna bättre förstår klienterna i sin helhet samtidigt som 

effektiviteten ökar. (Curtis et al., 2007.) Knechel (2007) menar att i och med utvecklingen av 

BRA har revisionen blivit alltmer en fråga om resultatfokusering där revisorer väljer att ta 

risker för att öka effektiviteten och därmed också resultatet för revisionsbyrån. En ökad 

effektivitet skulle kunna skada kvaliteten på revisionen. Efter incidenter som de med Enron 

och WorldCom har revision som yrke fått utstå hård kritik och yrket har ifrågasatts (Gwilliam 

et al., 2008). 

Risken som revisorn tar definieras som revisionsrisken vilket innebär risken att revisorn gör 

ett felaktigt utlåtande i revisionsberättelsen (Curtis et al., 2007). Riskbenägenheten hos en 

revisor speglas i bedömningen av vad som är väsentligt och vid identifiering av risker. Ju fler 

områden de anser är av betydande risk, desto mindre blir risken att revisorn gör felaktiga 

utlåtanden i revisionsberättelsen. Ett högre väsentlighetstal som revisorerna anger, innebär en 

högre risk att väsentliga felaktigheter inte tas upp i revisionsberättelsen. Vilket i sin tur kan 

leda till en felaktig revisionsberättelse. (Blokdijk et al., 2003.) 

Stewart et al. (2013) menar att regelverket, ISA (International Standards of Audit), inte 

lämnar någon klar beskrivning över vilka riskområden som skall granskas eller hur man 

räknar ut ett väsentlighetsbelopp. Detta innebär att den enskilde revisorns professionella 

omdöme spelar stor roll. Johnson et al. (1989) anser detta som problematiskt, då revisorers 
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individuella bedömningar kan göra att klienter revideras olika, beroende på vem som utför 

revisionen. Messier et al. (2005) beskriver hur ISA 320 ger grundläggande riktlinjer till hur 

väsentlighetsbeloppet tas fram, men i slutändan är det ändå en bedömningsfråga för revisorns 

professionella omdöme. 

Psykologiska studier har genomförts i vilka relationen mellan människors ålder och 

riskbenägenhet studerats. Enligt Pahl och Vrooms (1971) studie är ålder bland chefer negativt 

korrelerat med risktagande. Att cheferna blir mindre riskbenägna med åren motiverar 

författarna med att det kan ha att göra med att med tiden får man generellt mer ansvar i livet, 

man skaffar hus och kanske barn. Detta gör att personen i fråga får mer att tänka på än sig 

själv i livet, och därför generellt blir mindre riskbenägen än vad denne var i yngre dagar. 

Denna studie får stöd av Morin och Suarez (1983) studie som visar att riskbenägenheten hos 

individer är negativt korrelerat med ålder. Vidare visar Deakin et al. (2004) hur ålder är en 

faktor som styr risktagande hos individer. Deras studie mäter dels impulsivitet, dels 

risktolerans. Författarna drar generella psykologiska slutsatser att yngre människor är 

generellt mer impulsiva och riskbenägna än äldre människor. 

Ålder och erfarenhet är något som samverkar. En ökad ålder ger en högre livserfarenhet och 

en person som arbetat länge på en arbetsplats får arbetserfarenhet (Kolb et al., 1998). Studier 

visar att risktagande påverkas av erfarenhet, en ökad erfarenhet innebär en lägre 

riskbenägenhet (Menkhoffa et al., 2006). Menkhoffas (2006) studie bygger på aktiemäklare, 

där unga mäklare har en mer riskfylld portfölj än sina mer erfarna kollegor. 

Tidigare studier om revisorer har visat blandade resultat. Hamilton och Wrights (1982) studie 

på 78 revisorer visar ingen korrelation mellan revisorers erfarenhet och deras professionella 

omdöme. Messier (1983) undersökte 29 revisorer på olika byråer, 22 stora och 7 mindre 

byråer. Han delade sedan in revisorerna i tre grupper efter erfarenhet: mindre än 15, mellan 

16-20 och mer än 20 års erfarenhet. Studien visar att erfarenhet bland revisorer leder till ett 

högre väsentlighetsbelopp och därigenom mer risktagande. Detta samtidigt som Ionescu och 

Turlea (2011) visar på hur ålder skulle kunna vara en faktor som påverkar riskbedömning 

inom revisionsprocessen. Ionescu och Turlea använder sig av ett frågeformulär på 352 

rumänska revisorer, studien visar att risktagande inom revision ökar med åldern. Även om 

tidigare forskning är tvetydig verkar det som att risktagande inom revision går emot 

psykologiska studier kring risktagande. 
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1.2 Syfte 

Tidigare forskning kring risktagande är tvetydig, samtidigt som regelverket inom revision 

tycks lämna mycket upp till revisorns professionella omdöme. Vi vill därför undersöka hur 

revisorer resonerar kring risk- och väsentlighetsbedömning. Då erfarenhet och ålder 

samverkar har vi valt att undersöka följande på revisionsyrket: 

Har ålder och erfarenhet en påverkan på revisorers professionella omdöme vid bedömningen 

av risk och väsentlighet? Om det har en påverkan, vilken är riktningen? 
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2. Bakgrund 

2.1 Revision 

Som intressent vill man veta hur det går för företaget. Intressenter är alla som direkt eller 

indirekt påverkas av företaget. (Frooman, 1999.)  Hur det går för företaget kan analyseras 

genom att studera företagets årsredovisning. Där kan man exempelvis se hur värdet av lagret 

ser ut och hur det har förändrats över tid. Kundfordringar och leverantörsskulder är andra 

poster som är av stor vikt. (Colbert, 1988.) I ett företags årsredovisning redovisas dels en 

balansräkning, där man listar upp tillgångar och skulder till vad de värderas vid bokslutet, dels 

en resultaträkning som redovisar de intäkter och kostnader som har uppkommit det 

räkenskapsåret. (Peters et al., 1989.) Att detta redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt är 

därför av ytterst betydelse för samtliga intressenter. I detta skede kommer revisorerna in i 

bilden. (Messier et al., 2005.)  

Revision handlar om att skeptiskt planera, granska och bedöma företags årsredovisning, 

bokföring och förvaltning vilket skall ske utifrån revisorns professionella omdöme (FAR 

Förlag, 2006). Carrington (2010b) menar att en revisors arbete kan delas in i en 

uppdragsprocess; acceptera uppdrag, planera revisionen, utföra revisionen samt utvärdera 

revisionen. 

I planeringsstadiet bestämmer revisorn vilka områden som skall granskas samt hur, när och av 

vem (FAR Förlag, 2006). Ett område är i detta sammanhang en post eller process som innebär 

en risk. Hur stor mängd information, som skall samlas in, är upp till revisorns professionella 

omdöme. (Graham et al., 2008.) Enligt Pickett (2006) är riskbedömning i planeringsfasen en 

viktig del av revisionen. Det är en omfattande del och därför är det lätt hänt att revisorer tar 

genvägar för att spara tid. Dessa genvägar gör att revisorerna kan missa viktiga risker. 

Efter planeringsstadiet utför revisorn granskningen. Det finns två olika metoder för revisorer 

att utföra granskning. Dessa är granskning av företagets interna kontroller samt 

substansgranskning. Granskning av företagets interna kontroller innebär att man verifierar att 

företagets interna kontroller fungerar som de ska. Det kan utföras på olika sätt, såsom att tala 

med personalen, göra direkta iakttagelser av hur kontroller görs samt studera dokument. 

Substansgranskning är en granskning av innehållet i olika poster i resultat- och 
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balansräkningen, i löpande redovisning eller i bokslut. (FAR Förlag, 2006.) Exempel på 

substansgranskning, kan vara huruvida en tillgång existerar eller om en transaktion skett 

under rätt period. Det är även viktigt att se att balansposter värderas på ett korrekt sätt enligt 

god redovisningssed. (Carrington, 2010b.) Vilken metod revisorn väljer anpassas efter den 

aktuella revisionen. Framförallt handlar det huruvida revisorn anser att företagets interna 

kontroller är tillräckliga nog för att revisorn ska kunna basera sin granskning på dessa samt 

vilken av metoderna som är mest kostnadseffektiv. Oftast sker en kombination av metoderna, 

där vissa delar granskas med den ena metoden och vissa med den andra. (Spires, 2012.) 

 

2.3 Reglering och det professionella omdömet 

Under de senaste decennierna har intresset för en internationell standardisering inom 

redovisning och revision ökat. För varje finansiell kris som har uppkommit, såsom 

finanskrisen i Asien i slutet på 1990-talet och skandalerna med bland annat WorldCom och 

Enron i början på 2000-talet har aktörer dels lärt sig vad som måste förbättras och vad som 

gjorts fel, dels förstått nyttan av att ha tydliga standardiseringar, såväl inom som mellan 

länder. (Wells, 2003.) En viktig organisation inom detta är IFAC (International Federation of 

Accountants) som grundades 1977 och är en internationell normgivare, vars syfte är att 

fastställa internationella standarder för revisorer. I dessa inkluderas revisorers etik, praktik 

och utbildning. (Loft et al., 2006.) IFAC består av nationella organisationer som representerar 

revisionsbranschen i respektive land, där Sverige representeras av FAR (Carrington, 2010b). 

Genom IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) ger IFAC ut ISA 

(International Standards on Auditing). Den första ISA kom ut 1991 men blev inte 

uppmärksammad på allvar förrän slutet av 1990-talet. (Loft et al., 2006.) ISA är en 

revisionsstandard och gäller i Sverige från och med räkenskapsår som började 1 januari 2011 

(FAR, International Standards on Auditing). Carrington, (2010b) beskriver hur de flesta 

revisionsbyråer även har sina egna interna rutiner kring hantering av risk och väsentlighet. 

Exempelvis har de stora revisionsbolagen i Sverige sina egna riktlinjer för hur 

väsentlighetsbeloppet skall räknas ut. (Carrington, 2010b.) 

I Stewart et al.’s (2013) artikel uttalas att regelverket ISA ger en ofullständig bild över hur 

risk- och väsentlighetsbedömning skall genomföras, detta lämnar en del av bedömningen åt 

det professionella omdömet. Messier et al. (2005) menar att även om exempelvis ISA 320, ger 
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grundläggande riktlinjer för framtagandet av väsentlighetsbeloppet, är det i slutändan ändå en 

bedömningsfråga. Vidare beskriver Graham et al. (2008) hur det professionella omdömet gör 

att olika revisorer kan komma till olika slutsatser angående kvalitet och kvantitet vid 

bevisinsamling. Det är också upp till revisorns professionella omdöme att vara skeptisk till 

förvaltningen av företaget, exempelvis bör revisorerna alltid vara uppmärksamma på beteende 

som kan leda till bedrägeri. Johnson et al. (1989) hävdar att inkonsekvensen på grund av det 

professionella omdömet är ett problem för revisionsbyråerna, detta då klienterna till byråerna 

blir reviderade olika.   
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3. Teori 

3.1 Väsentlighet 

Väsentlighetsbedömning innebär att utifrån information från företagets redovisning ta fram 

vilka belopp och felaktigheter som är väsentliga nog att ta upp i en revision. Vid ett större 

väsentlighetstal är risken högre att fel vid revisionen uppstår. (Stewart et al., 2013.)  Ett 

tydligt tecken på att väsentlighetstalet har en central position inom revision är när revisorn 

skriver i revisionsberättelsen att “årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter” 

(Carrington, 2010b). Men vad är väsentligt? Information är väsentlig när felaktigheter eller 

utelämnanden kan påverka de beslut som tas av dem som använder sig av de finansiella 

rapporter som revideras (Keunes et al., 2012). Hur väsentligt någonting är beror på posten 

eller felaktighetens storlek men ofta handlar det mer om en viss nivå. Poster som överstiger 

denna nivå är av väsentlighet. Vilken väsentlighetsnivå som är acceptabel är alltså de 

felaktigheter som revisorn kan acceptera i en ren revisionsberättelse. (Blokdijk et al., 2003.) 

Enligt Carrington (2010b) är anledningen till att denna nivå av acceptans finns för att hålla 

nere på revisionsarvodet. Han menar vidare att om alla poster skulle granskas skulle arvodet 

bli orimligt dyr och revisionsmarknaden skulle inte fungera vilket Keunes och Johnstone 

(2012) stödjer i sin studie. Väsentlighetstalet är unikt för varje enskilt företag och alltså upp 

till revisorn att avgöra och därför är det professionella omdömet fundamentalt när det gäller 

för revisorn att bedöma, vad som är väsentligt och inte (Blokdijk et al., 2003).  

Carrington, (2010b) beskriver hur väsentlighetsbeloppet kan utgå från olika sorters baser, 

även kallat för ”benchmarks”. Författaren hävdar att den allra vanligaste basen att utgå ifrån 

är företagets vinst före skatt och då brukar ofta mellan 3 - 5 % av denna summa utgöra 

väsentlighetsnivån. Detta är dock mest passande för företag med en historia av vinster vid en 

stabil nivå. Företag med mer fluktuerande siffror kan kanske ha baser som utgår från en 

genomsnittlig summa över en period, exempelvis resultatet. Messier et al. (2005) menar att 

intäkter är den vanligaste basen, där 5 % av intäkterna bildar väsentlighetsnivån. Att det finns 

olika uppfattning om vilket som är den vanligaste basen tyder på att det är en 

bedömningsfråga. Det kan däremot bli problematiskt om man använder fel benchmark. 1997 

använde Arthur Andersen ett genomsnitt på resultat före skatt när de genomförde revisionen 

på Enron. I efterhand blev det beloppet fel vilket kritiserades av myndigheterna. (Gwilliam et 
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al., 2008.) Blokdijk et al. (2003) menar att väsentlighetstalet är mer än bara ett procenttal av 

en viss bas. Författarna beskriver hur såväl kvantitativa som kvalitativa egenskaper bör tas i 

beaktning, exempelvis bör storleken på klienten samt vem klienten är tas med i bedömningen. 

Studien visar hur de stora revisionsbyråerna, såsom KPMG och PwC, sätter i genomsnitt ett 

lägre väsentlighetstal än mindre byråer. Vilket Blokdijk et al. (2003) menar hänger ihop med 

att det generellt är högre kvalitet på revisioner utförda av de stora byråerna. 

 

3.2 Risk 

Det finns olika definitioner av risk. Ordet risk kan uppfattas som osäkerhet. Om en person i 

fråga agerar utifrån en väl definierad sannolikhet på ett utfall rör det sig om en risk, annars 

finner man en osäkerhet. Frank H Knight menar att risk är mätbar osäkerhet. (LeRoy et al., 

1987.) William och Heins (1964) definierar risk som om det finns ett objektivt tvivel om 

resultatet i en given situation. Något som alla definitioner har gemensamt är att de syftar till 

en händelse i framtiden (Athern, 1971). 

Den risk revisorn tar kallas revisionsrisk och anger hur stor risken är att revisorn gör ett 

felaktigt uttalande i revisionsberättelsen (Curtis et al., 2007). Det vill säga att företagets 

redovisning innehåller väsentliga felaktigheter som revisorn borde ha upptäckt om denne hade 

följt god revisionssed. Denna risk påverkas bland annat av vilken väsentlighetsnivå som är 

satt. (Carrington, 2010b.) 

Revisionsrisken är produkten av den inneboende risken, kontrollrisken och upptäcktsrisken, 

och kallas för revisionsriskformeln. Den inneboende risken definieras som risken för att ett 

saldo eller transaktionsslag innehåller felaktiga uppgifter, som enskilt eller med andra poster 

är av väsentligt slag. Kontrollrisken innebär risken för att dessa fel av väsentliga slag inte 

upptäcks och förhindras i tid via redovisningssystem och system för intern kontroll. Den sista 

risken, upptäcktsrisken, definieras som risken att revisorns substansgranskningsåtgärder inte 

upptäcker felaktiga uppgifter som är av väsentligt slag. (Peters et al., 1989.) 

De två första riskfaktorerna, den inneboende risken och kontrollrisken, är oberoende av om 

det görs en revision eller ej och revisorn kan därför inte göra så mycket åt dessa risker. Den 

faktorn revisorn kan påverka är upptäcktsrisken, vilken räknas ut genom att först bestämma 

vilken revisionsrisk som revisorn är komfortabel med och utifrån den se hur stor 
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upptäcktsrisken får vara. (Graham et al., 2008.) Vad sambandet visar är att ju lägre risken är 

hos den specifika klienten, desto högre upptäcktsrisk kan revisorn låta sig acceptera och 

revisionen blir därmed mer effektiv. Revisorns riskbenägenhet speglas således i den utsatta 

revisionsrisken som revisorn kan påverka genom upptäcktsrisken. (FAR Förlag, 2006.) För att 

kunna räkna ut den inneboende risken och kontrollrisken krävs god kunskap om företaget och 

dess miljö, vilket tas upp i ISA 315. Faktorer som bör tas i beaktande är samhällsekonomin 

(exempelvis konjunktur och inflation), branschen (exempelvis mode) samt företaget i sig 

(exempelvis de anställda). På så sätt blir bedömningen mer korrekt när man utser vilka poster 

i årsredovisningen, som är av betydande risk och därmed bör granskas särskilt noga, vilket 

reducerar upptäcktsrisken och därmed också den totala revisionsrisken. (Graham et al., 2008.) 

En annan avgörande faktor i upptäcktsrisken är urvalsrisken, som påverkas av hur stort urval 

av existerande konton och transaktioner som revisorn väljer att granska. Urvalsrisken tas upp i 

ISA 530 och definieras som risken att “de slutsatser som revisorn baserar på ett urval kan vara 

annorlunda om än de slutsatser som skulle dras om hela populationen blev föremål för samma 

granskningsåtgärd”. Ett enkelt sätt att justera upptäcktsrisken är således att välja lämpligt stort 

urval av transaktioner och konton att granska särskilt noga. (Graham et al., 2008.) 

 

3.3 Riskområden 

Enligt Savvides och Savvidou (2012) kan företag exponeras mot två typer av risk: den 

finansiella och den icke finansiella. De icke finansiella riskerna berör de icke monetära 

tillgångarna och skulderna som främst kan påverka företagets framtida kassaflöden, exempel 

på detta är konkurrens från andra företag. De finansiella riskerna är sådana som har en direkt 

påverkan på företagets tillgångar och skulder, exempelvis kreditrisker. Nedan kommer vi att 

ta upp risker som revisorer har i åtanke, då främst finansiella. 

Peters et al. (1989) visar att mycket av de risker för felaktigheter i bokslutsrapporten, som 

finns inom ett bolag vid en revision, grundas på antingen komplexitet vid värdering av en viss 

post alternativt att det finns incitament för företaget att justera resultatet till deras fördel. 

Exempelvis är värderingen av lager komplex, då lagret kan bli inkurant på grund av 

förändringar i mode. Ett annat exempel är att det är lätt hänt att man inte räknar med alla 

utstående fakturor när man värderar leverantörskulder. (Peters et al., 1989.) Därför är kvalitén 
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och kunskapen bland personalen hos klienten av ytterst betydelse när revisorerna bedömer 

potentiella risker (Colbert, 1988). 

Jarva (2009) behandlar ämnet om nedskrivningen av goodwill och menar att det ofta 

förekommer fel när företag ska göra dessa nedskrivningar på grund av dess komplexitet. På 

samma sätt visar Penman (2009) att värderingen av finansiella tillgångar är något spekulativt 

och att det därför ofta förekommer fel vid värderingen av dessa. Houghton et al. (1991) får 

som resultat i en kvantitativ studie att företag ofta påvisar felaktigheter vid beräkningen av 

skattebetalning, vilket innebär att skatten ofta utgör en risk vid revision. 

Peters et al. (1989) hävdar att när det kommer till incitament för manipulation kan 

kundfordringar men också här varulagret vara av risk då det har en direkt koppling till vinst i 

ett handelsföretag. Författarna beskriver hur exempelvis olika bonusvillkor kopplat till 

försäljningen ökar risken att företaget medvetet manipulerar resultatet för att uppnå denna 

bonus. Därför är ofta intäktsdelen i resultaträkningen och de upplupna intäkterna i 

balansräkningen av betydande risk och värda att granska extra varsamt vid en revision. (Peters 

et al., 1989.) 

Skinner (2013) tar i sin artikel upp problemet med valutarisker. Under den finansiella krisen 

som påbörjades 2007 märkte företag, som var exponerade mot den europeiska marknaden, att 

eurokursen fluktuerade kraftigt. Valutarisker kan slå både mot intäkter och kostnader 

beroende på exponering mot utlandet. (Geczy et al., 1997). Volkert (1992) beskriver hur 

hanteringen och värderingen av olika valutor är komplex, vilket är viktigt för revisorer att ta i 

beaktning.  

En annan betydelsefull faktor för en revisor är medvetenheten om huruvida det existerar 

ansvarsförbindelser inom företaget, det vill säga klienten. En ansvarsförbindelse är när det 

råder osäkerhet kring tidigare händelser, som kan påverka framtida inflöden och utflöden. 

Exempel är en juridisk process där en part i framtiden kan tvingas betala skadestånd till annan 

part. (McBride, 1975.) 
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3.4 Effektivitet 

För en revisor är effektivitet en balansgång i planeringen mellan just effektiviteten och risken 

som utmynnar i ett väsentligbelopp. Klienterna vill betala låga revisionsarvoden, samtidigt 

som intressenterna vill att revisorerna granskar företagen noggrant för att hitta eventuella 

felaktigheter eller försök till bedrägeri. (Levi, 1997.) Ju högre risk revisorn tar desto högre blir 

effektiviteten då färre granskningsåtgärder vidtas. Därför gäller det för revisorn att göra en så 

korrekt bedömning av väsentlighetsbeloppet som möjligt. Om väsentlighetsbeloppet bedöms 

lägre än vad det egentligen är så minskar visserligen risken för ett felaktigt uttalande, men 

samtidigt blir revisionen mindre effektiv. Revisorn får vara noggrann med att inte sätta ett för 

högt väsentlighetsbelopp i syfte att effektivisera revisionen, då även revisionsrisken ökar. 

(Carrington, 2010b.) 

Keune och Johnstone (2012) tar upp teorin om revisorers skydd, “auditors protection”. Det 

innebär att revisorer skall finna ett väsentlighetstal som inte kan betvivlas. Författarna tar 

samtidigt upp tidigare teorier, exempelvis om revisionsarvodet går upp så kan det finnas en 

skuld mot sin klient att inte visa några felaktigheter. Artikelns resultat säger dock att 

felaktigheter är lättare att finna vid en revision som har höga revisionsarvoden. Alltså minskar 

upptäcktsrisken om arvodet är högre, då revisorerna kan vidta fler granskningsåtgärder. 

 

3.5 Psykologi och risk 

Psykologi bygger på människans beteende och tankesätt. Psykologi är ett sätt för människor 

att förstå vad andra människor har för egenskaper och därför förklara varför personer handlar 

och beter sig på ett visst sätt. (Brørup, 1997.) 

Psykologiska studier har genomförts som visar att risktagande till stor del har att göra med 

ålder (Deakin et al., 2004).  Pahl och Vroom (1971) visar hur ålder har en negativ korrelation 

med risktagande, de jämför 1484 chefer på över 200 olika företag. Deras resultat skiljer sig 

inte mellan branscher och de för en diskussion om hur man på äldre dagar har ansvar för fler 

människor än sig själv och därför tar mindre risker. Pahl och Vrooms (1971) studie tar bara 

med ålder som en variabel och visar inte hur andra faktorer kan påverka risktagande. Morin 

och Suarez (1983) stödjer dessa resultat. Genom en enkätundersökning hos 9962 
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kanadensiska hushåll undersöker författarna hur hushållen valt att placera sina tillgångar, 

utifrån dessa uppgifter kan de dra slutsatser som visar att risktagande minskar med ålder. 

 

 

Figur 1 - Deakin et al., 2004, förhållande mellan risktagande och ålder. 

 

Ålder och erfarenhet är något som går hand i hand, en ökad ålder ger en högre livserfarenhet 

och en person som arbetat länge på en arbetsplats får arbetserfarenhet. (Kolb et al., 1998.) 

Studier visar att risktagande påverkas av erfarenhet. En ökad erfarenhet innebär en lägre 

riskbenägenhet. (Menkhoffa, 2006.) Menkhoffas studie genomfördes på 117 tyska 

fondförvaltare och visade att mindre erfarna förvaltare tog högre risker vilket i sin tur 

genererade högre avkastning. 

Messiers (1983) studie undersöker hur erfarenhet påverkar väsentlighetsbeloppet. Hans studie 

delar in dem utifrån deras erfarenhet i tre olika grupper: de som har mindre än 15 års 

erfarenhet, de som har 16-20 samt de som har mer än 20 års erfarenhet. Författaren visar att 

en högre grad av erfarenhet leder till ett högre väsentlighetsbelopp. Det var även så att de två 

grupper med mer erfarenhet visade en högre grad av samstämmighet. Trots Messiers upptäckt 

beskriver han hur tidigare forskning kring erfarenhet och revision har givit blandade resultat. 

Hamilton och Wrights (1982) studie om erfarenhet och professionellt omdöme bygger på 32 

frågor om intern kontroll som 78 revisorer har besvarat. Författarna finner ingen korrelation 
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mellan revisorernas erfarenhet och det professionella omdömet. De beskriver studien som 

strukturerad och utgår från antagandet att erfarenhet bland revisorer spelar en mer signifikant 

roll i situationer som inte är väl strukturerade. Ionescu och Turlea (2011) visar på hur ålder 

skulle kunna vara en faktor som påverkar riskbedömning inom revisionsprocessen. De 

använder sig av ett frågeformulär på 352 rumänska revisorer. Frågeformuläret består av en 

fyrgradig skala, från att hålla med påståendet till att helt motsäga sig det. Forskarna analyserar 

svaren statistiskt genom ett spridningsdiagram. Svaren visar att risktagande inom revision 

ökar med åldern, författarna menar även att det behövs mer studier på området. 

Studier om ålder och erfarenhet är tvetydiga, det verkar som att studier om revision går emot 

psykologiska studier om risktagande. Om tidigare studier om psykologi och risktagande 

stämmer överens med revisorernas professionella omdöme, så bör revisorerna bli mindre 

riskbenägna ju äldre och mer erfarna de blir. 
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ metod 

För att bedöma revisorernas risktagande framställde vi ett case om ett fiktivt företag med 

tillhörande balans- och resultaträkning. Vi valde att göra ett case istället för flera för att få en 

så stor respons som möjligt. I ett tidigt skede anade vi att det skulle bli svårt att komma i 

kontakt med revisorer som senare skulle svara på våra frågor, varför vi var ute i god tid med 

att höra oss för vilket underlättade insamlingen av data. 

När vi framställde caset tog vi först och främst hjälp och inspiration från tidigare 

auktorisationsprov från revisorsnämndens hemsida. Där fanns det liknande frågeställningar 

som vi kunde ha som utgångspunkt när vi framställde vårt egna. I caset som vi framställt bad 

vi revisorerna svara på ett antal frågor gällande risk- och väsentlighetsbedömning. Vi ställde 

även frågor gällande hur många poster de identifierade som var av betydande risk, samt vilket 

väsentlighetstal de ansåg som rimligt.  

I caset lade vi till information som skulle koppla till resultat- och balansposter som vi ansåg 

som viktiga utifrån vår teoridel: 

- Stor exponering mot utlandet borde kopplas till en valutarisk, poster som påverkas är 

intäkter och kostnader (Geczy et al., 1997).   

- En bonus till de anställda kan kopplas till en risk för manipulation, exempelvis för upplupna 

intäkter (Peters et al., 1989). 

- Vi tar även upp att branschen är föränderlig vilket kan påverka varulagret (Peters et al., 

1989). 

- Då bedömningen av goodwill anses som komplex antyder vi att denna värderas av en 

nyanställd (Jarva, 2009). 

- En stämning mot företaget kan leda till ansvarsförbindelser (McBride, 1975). Vi har skrivit 

att företaget har stämts av ett annat företag, dock så har ingen ansvarsförbindelse upprättats i 

balansräkningen.  
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Något vi var måna om när vi framställde caset, var att få med så många riskområden som 

möjligt. Detta för att få en så stor spridning som möjligt i svaren vi samlar in. Samtidigt ville 

vi ha antalet poster av betydande risk inom en rimlig nivå så att inte caset skulle bli alltför 

overkligt. Vi ställde även lite mer öppna frågor, exempelvis hur revisorerna går tillväga för att 

beräkna väsentlighetsbeloppet. Detta för att på ett lite mer djupgående sätt förstå, hur varje 

revisor som individ tänker och reflekterar vid deras bedömningar. Frågorna syftade till att visa 

hur revisorernas syn på risk och väsentlighet har förändrats under deras tid som revisorer. Vi 

ville även förstå deras resonemang och vad de ansåg låg bakom besluten, om det rörde sig om 

professionella omdömet, inre faktorer inom företagen eller yttre faktorer så som regelverket 

ISA. 

 

4.2 Insamling 

Det case vi skapat skickades ut till åtta revisorer på olika firmor i Stockholm- och 

Uppsalaområdet. Med dessa revisorer fick vi en bra blandning av ålder och erfarenhet. 

Åldrarna varierade mellan 24 och 67 år. En revisor skulle kunna vara 39 år men bara ha två 

års erfarenhet som revisor. Vi var medvetna om detta och såg till att ingen av våra revisorer 

hade denna skillnad mellan ålder och erfarenhet. En enkätundersökning hade varit ett 

alternativ för att samla in mer svar. Vår undersökning hade då byggt på statistisk signifikans 

men då vi gärna vill förstå revisorernas resonemang så valde vi ett lite mer omfattande case 

med öppna frågor. 

Då revisionsbyråer kan ha interna riktlinjer för hur exempelvis väsentlighetsbeloppet ska 

beräknas, ville vi också ha en stor spridning bland revisorernas firmor och inte bara 

exempelvis revisorer från ”the big four” (Deloitte, PwC, EY samt KPMG) då detta ökar 

risken för att slutresultatet blir missvisande. Därför har vi valt att ungefär hälften, 5/8 

(62,5%), av revisorerna representerar någon av “the big four”, medan de resterande arbetar för 

en mindre byrå. Bland annat har vi varit i kontakt med en byrå med endast 8 anställda vilket 

skiljer sig från exempelvis PwC som har ca 3800 anställda i Sverige (PwC, 2013). 
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4.3 Sammanställning och analys 

Vi sammanställde caset och intervjufrågorna i tre delar, väsentlighetsbeloppet, vilka resultat- 

och balansposter revisorerna valt samt återkopplande intervjufrågor. Dessa tre delar 

analyserades sedan utifrån vårt teoriavsnitt. 

- Väsentlighetsbeloppen redovisades i ett spridningsdiagram, som visade förhållandet mellan 

revisorernas ålder och de valda väsentlighetsbeloppen. Ett högre angivet väsentlighetsbelopp, 

innebär en högre risk för revisorerna, då färre felaktigheter och utelämnanden kommer anses 

som väsentliga nog att påverka revisionsberättelsen i slutändan.  

- Posterna som revisorerna valde sammanställdes i en tabell, där vi jämförde antalet poster 

varje revisor ansåg var av betydande risk. Vi staplade upp alla, av revisorerna utvalda, poster i 

en kolumn, och därefter bockade av för vilka poster varje enskild revisor valt ut. Ju fler poster 

revisorerna ansåg var av betydande risk, desto mindre risk att revisorn skulle göra felaktiga 

utlåtanden i en revisionsberättelse. 

- Dessutom jämfördes revisorernas tankegång och resonemang kring risk- och 

väsentlighetsbedömning. Efter caset utfördes en återkopplande telefonintervju. Det var viktigt 

att i förtid stämma av när revisorerna kunde ta samtalet så att vi respekterade deras dagliga 

arbete. Svaren från intervjun sammanfattades i subgrupper med nyckelord för att lättare 

analyseras. (Saunders, 2009.) 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

För att eliminera risken att yttre faktorer kunde påverka revisorernas beslut och bedömningar 

såsom stress, mailade vi först ut caset till revisorerna så att de kunde svara på frågorna när det 

passade dem. Dock var vi medvetna att risken för misstolkning av svaren ökar när vi inte 

genomförde en närvarande observation. (Saunders, 2009.) Därför var det viktigt med 

återkopplingen i efterhand för att se till att inte vi har misstolkat svaren. En annan sak som 

kunde påverka deras bedömningar var huruvida de kände press från arbetsgivaren att de skulle 

svara på ett visst sätt eller ej. Därför presenterades deras svar anonymt (Saunders, 2009.) 

Hofstede har utvecklat teorier som visar att riskbenägenheten även kan bero på kön och vilket 

land en person kommer ifrån. (Tsakumis et al., 2009). I vårt fall skulle även skillnader och 
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variabler gå att finna mellan olika revisionsbyråer. Vi är medvetna om ovanstående faktorer 

men har ändå valt att fokusera på att det kan finnas skillnader mellan olika åldrar och 

erfarenheter. När vi genomförde casestudien inkluderade vi icke auktoriserade revisorer då de 

ur en ålders- och erfarenhetssynpunkt är intressanta.  

En av de äldre mer erfarna revisorerna jobbade så att hen alltid dirigerade vidare uppgifter om 

väsentlighetsbeloppet till sin assistent. Även om den äldre revisorn alltid godkänner 

uppgifterna så var detta problematiskt då vi var intresserade av det individuella omdömet. För 

att lösa detta så genomförde vi ändå caset och fokuserade på de återkopplande 

intervjufrågorna med den erfarna revisorn. När vi sedan tolkade dennes svar valde vi att inte 

dra några stora slutsatser kring dennes val av poster och väsentlighetsbelopp utan istället 

fokusera på frågor som berörde hens erfarenheter som revisor. 

För att få bra kvalitet på caset och eliminera risken för felaktigheter har vi haft kontakt med en 

auktoriserad revisor på en mindre byrå i Stockholm som har gett oss råd och förslag om 

korrigeringar. I medföljande bilaga finns caset att se som helhet samt tillhörande frågor. På 

förfrågan kan varje enskilt svar från caset erhållas. 

 

4.5 Metodkritik 

Vi var medvetna om att vi inte kunde grunda vår slutsats på någon form av statistisk 

signifikans då vårt urval grundade sig på färre än trettio personer, därför var vår intervjudel av 

vikt vid analys och slutsats (Saunders, 2009). Revision förändras i och med nya lagar och 

förordningar, därför har vi varit noggranna med att källorna är uppdaterade enligt det senaste 

aktuella regelverket. Ett case av ett fiktivt företag kan inte bli som verkligheten, vissa 

revisorer kan vilja ha mer information om företaget. För oss var det inte viktigt att revisorerna 

genomförde en fullständig revision utan att vi förstod deras tankegång. 

Bland de åtta revisorerna vi har samlat in material ifrån är de tre äldsta från mindre byråer och 

de fem yngsta är från de större byråerna. Det betyder att våra skillnader även kan bero på 

skillnader i stora och mindre byråer. Vi är medvetna om detta och hur det hade varit bättre 

med spridning bland intervjuobjekten.  
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Om vi fått göra om studien hade vi gjort caset annorlunda för att få bättre resultat. Vi hade 

inte skrivit att revisorn varit hos företaget sedan fyra år tillbaka och funnit få felaktigheter, 

detta då det kunde skapa förvirring bland revisorerna. Om revisorerna förra året inte funnit 

felaktigheter för exempelvis valutarisker kunde de detta år lägga mindre vikt vid den risken. 

Vi hade därför sagt att revisorn går in i företaget som revisor för första gången. 
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5. Empiri 

5.1 Indelning 

A – H, ålder, erfarenhet samt byråtillhörighet 

A: Personen är 24 år och har arbetat med revision i 2 år. För tillfället jobbar personen på en av 

de fyra stora byråerna. 

B: Personen är 33 år och har arbetat med revision i 8 år. För tillfället jobbar personen på en av 

de fyra stora byråerna. 

C: Personen är 67 år och har arbetat med revision i 27 år. För tillfället jobbar personen på en 

mindre byrå. 

D: Personen är 28 år och har arbetat med revision i 4 år. För tillfället jobbar personen på en av 

de fyra stora byråerna. 

E: Personen är 26 år och har arbetat med revision i 2 år. För tillfället jobbar personen på en av 

de fyra stora byråerna. 

F: Personen är 31 år och har arbetat med revision i 7 år. För tillfället jobbar personen på en av 

de fyra stora byråerna. 

G: Personen är 39 år och har arbetat med revision i 14 år. För tillfället jobbar personen på en 

mindre byrå. 

H: Personen är 65 år och har arbetat med revision i 35 år. För tillfället jobbar personen på en 

mindre byrå. Denna revisor tog hjälp av en assistent vid bedömningen av poster och 

väsentlighetstal men gjorde själv den slutgiltiga bedömningen. 

 

5.2 Väsentlighetsbeloppet 

Revisor A använde sig av resultat före skatt när denne tog fram väsentlighetsbeloppet 1 825 

000 kr, men poängterar att det inte spelar någon roll vilket benchmark man använder sig av, 

det viktiga är en rimlig väsentlighetsnivå. Hen menade att det gäller att känna på 
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väsentlighetsbeloppet och att det bottnar i det professionella omdömet. Som ung medarbetare 

är man ganska feg och vill inte ta för mycket risker, troligtvis hade en äldre partner motiverat 

upp detta belopp. Revisorn menar att äldre revisorer tänker mer i banor kring effektivitet och 

kostnader. 

Revisor B tog 1 procent av omsättningen vilket genererade en väsentlighetsnivå på cirka 8 

000 000 kronor. Hen menar att vilket benchmark man använder inte är det viktigaste utan att 

man i detta fall använder mer av sitt professionella omdöme. 

Revisor C har en välutformad modell från sin byrå. Där tar man hänsyn till tre delar; 

omsättningen, det justerade egna kapitalet samt om det är skattesituation eller inte, det vill 

säga om företaget visar ett positivt eller negativt resultat. Revisorn fick fram ett 

väsentlighetsbelopp på 9 300 000 kr. Även om det finns en tydlig mall så uppstår situationer 

där man måste använda sig av det professionella omdömet enligt Revisor C. 

Revisor D utgick ifrån omsättningen och fick fram väsentlighetsbeloppet 11 775 000 kr. Ett 

benchmark kan variera men för ett vinstdrivande bolag är omsättningen ett bra utgångsläge. 

Det professionella omdömet spelar stor roll för att bestämma väsentlighetsbeloppet. 

Revisor E använde sig av resultat före skatt och fick fram ett väsentlighetsbelopp på 4 725 

000 kr. Hen skulle känna på talet och om företaget vore mer komplext skulle hen kunna tänka 

sig att halvera beloppet. Med komplext menar hen att företaget inte har enkla företagslån och 

att det finns många ägare. 

Revisor F fick fram ett väsentlighetsbelopp på 4 725 000 kr. Detta efter att ha valt resultatet 

före skatt som benchmark, då hen anser att det är det drivande beloppet i bolaget. I 

bedömningen av väsentlighetsbeloppet har Revisor F tagit i beaktande att det är ett mindre 

ägarlett bolag där inga väsentliga fel noterats tidigare år.  

Revisor G fick fram ett väsentlighetsbelopp på 3 000 000 kr. Revisorn kopplar företaget med 

handel av varor och brukar då utgå ifrån bruttovinsten. Efter att ha fått fram ett 

väsentlighetsbelopp så känner revisorn på detta och jämför med det egna kapitalet så att 

beloppet inte är för högt.   

Revisor H tog 2 % av företagets intäkter och fick fram ett väsentlighetsbelopp på 12 563 000 

kr. Benchmarket kan variera, i detta fall blev det intäkter. Detta motiverades då ägare och 
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bank är de viktigaste intressenterna, då företaget till stor del har externa lån. När vi pratade 

med den godkännande revisorn var det ovanligt att hen motiverade upp eller ner 

väsentlighetsbeloppet. Företaget jobbar efter programmet Norstedts Revision där variablerna 

bestämmer bland annat väsentlighetsbeloppet och det går man efter.  

 

5.2.1 Sammanfattning av väsentlighetsbeloppet 

 

Ålder (År) 24 26 28 31 33 39 65 67 

Väsentlighetsbelopp (Tkr) 1825 4725 11775 4725 8000 3000 12563 9300 

 

Tabell 12- Förhållande mellan revisorernas ålder och valt väsentlighetsbelopp.  

 

 

Figur 23- Spridningsdiagram som visar revisorernas ålder i relation med de framtagna 

väsentlighetsbeloppen. 

 

5.3 Riskområden 

Revisor A berättar hur vissa poster alltid måste ses som risker, exempel på dessa är intäkter 

och fraudrisker. Övriga poster handlar mest om specifika faktorer kring just detta företag. 

Exempelvis nämner hen ansvarsförbindelse i och med stämningen, när vi frågar om det är 

beloppet eller posten som utgör en risk så är det posten och det faktum att den inte finns med i 
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årsredovisningen. Dock menar personen att ju större belopp desto större risk när det kommer 

till ansvarsförbindelse. Revisorn tar även upp att en valutarisk kan slå hårt på resultatet. 

Revisor B delade upp riskerna i två olika nivåer. Dels en finansiell rapportnivå, dels en 

räkenskapspåståendenivå. På den finansiella rapportnivån hanteras risker såsom fraud och 

resultatbaserad manipulation medan räkenskapspåståendenivån hanterar exempelvis problem 

vid värdering av lager. Vissa poster är alltid av vikt, intäkter är en sådan vilket leder till att 

man ibland vill kolla kundfordringar eller kassa/bank. 

Revisor C kollar mycket på omständigheter runt om företaget och inte lika mycket på siffror i 

sig, även om de också har en stor betydelse, när det gäller att välja ut riskområden. Därför är 

det viktigt att granska företagets rutiner och ha god kommunikation med klientens VD och 

andra inom organisationen. Faktorer såsom att det tidigare har varit problem med värderingen 

av varulagret och att heminredningsbranschen är mode- och konjunkturkänslig gör att hen 

gärna vill granska varulagret och därmed också varukostnader i resultaträkningen extra noga. 

Sedan att försäljningschefen kan få en bonus vid en viss resultatnivå gör att det finns risk för 

manipulation vilket påverkar kundfordringar och nettoomsättningen. Revisor C känner att 

goodwill inte utgör någon risk då företaget visar på en varaktig vinst. 

Revisor D tar hänsyn till mycket omständigheter. I goodwillposten ser hen att det alltid kan 

finnas en inneboende risk. Därför spelar det ingen större roll om denna är värderad externt 

eller internt. Samma sak med valutarisken - om företaget är exponerat utomlands så bör detta 

alltid tas med i beaktning. Övriga poster räknas som specifika bakomliggande faktorer för just 

detta företag. 

Revisor E menar att goodwill inte alltid behöver vara av risk, men det är viktigt att revisorn 

alltid förstår vad som ligger bakom posten. Hen menar att det inte spelar någon större roll att 

Ingvar Kamrer är nyanställd. Kundfordringar är alltid viktiga att granska, medan övriga poster 

beror på andra bakomliggande faktorer. 

Revisor F utgår mycket ifrån att hen har varit revisor där i fyra år varför relativt få poster har 

angetts som inneboende eller betydande risk. Exempelvis är exponeringen mot utländsk 

valuta en möjlig risk, men då inga fel har noterats tidigare år, förutsätter Revisor F att klienten 

har en väl fungerande process för redovisningen av valutakursen. Revisor F tar upp risken 

kring kapitalplaceringsaktierna som utgör de finansiella anläggningstillgångarna. Hen menar 
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att komplexiteten vid värderingen av dessa kan vara hög, men då företaget har valt att värdera 

dessa till anskaffningsvärdet utgör dessa tillgångar ej någon betydande risk. När det kommer 

till den eventuella bonusen till försäljningschefen, anser Revisor F att omsättningsvillkoret är 

relativt lågt i förhållande till omsättningen, vilket gör att risken för oegentligheter är låg. 

Företaget måste själva ta ställning till värderingen. Det är positivt om goodwill värderas 

externt av en tredje part. Dock görs en bedömning av trovärdigheten hos den tredje parten. 

Revisor G menar att goodwill är generellt en post man vill granska. Annars beror posterna på 

bakomliggande faktorer. Externa faktorer så som mode kan påverka specifika fall och i detta 

fall varulagret. Revisorn menar att kredittiden i detta fall kan komma att påverka 

kundfordringar. Upplupna intäkter bör granskas för att säkerställa att dessa inte är 

manipulerade. 

Revisor H tar upp kassa och bank, eget kapital och skatter som riskposter. Hen anser att dessa 

poster alltid bör granskas, oavsett storlek. Övriga poster har att göra med interna och externa 

faktorer. Varulagret är en risk då modet inom branschen skiftar snabbt. Kundreskontra är en 

risk då företaget redan har en generös kredittid men klienter ändå har problem att betala i tid. 

Vidare kan goodwill aktiverats på fel grunder och det är därför viktigt att se hur den 

nyanställde Ingvar Kamrer sköter sin post. 
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5.3.1 Sammanfattning Riskområden 
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Tabell 24- Sammanfattningen av riskområden visar vilka poster i resultat- och 

balansräkningen som revisorerna anser är av betydande risk.  
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5.4 Uppföljande frågor 

Revisor A menar att man hela tiden lär sig mer om risk- och väsentlighetsbedömning. Hen 

kommer från ett arbete inom redovisning och menar att revision är mer godtyckligt och att allt 

måste inte stämma ner på minsta krona. Hen menar att det finns en lägsta nivå (SUM nivå) 

och om ett fel understiger denna nivå så noteras ej felet. Undantagen är vissa speciella poster 

så som skatter och avgifter som alltid granskas. 

Det professionella omdömet står i fokus men att man som revisor måste ta del av andra 

faktorer så som ett företags interna riktlinjer samt ISA. Revision handlar om att känna sig 

trygg. Ju mer erfaren en revisor blir desto bättre blir hen på att resonera kring risk och 

väsentlighet. 

Revisor B känner att hens syn på risk och väsentlighet har ändrats sedan hen blev revisor. 

Speciellt de första åren menar hen att synen ändras väldigt mycket. Det som utvecklas är att ju 

mer erfaren revisorn blir desto bättre blir hen på att se bolaget som en helhet. 

När det kommer till huruvida företagets riktlinjer eller det professionella omdömet står i 

centrum vid bedömningarna upplever Revisor B att grundsynen hos revisorer på olika byråer 

är densamma. Hen menar att byråerna visserligen har olika sätt att beskriva metodiken och 

olika begrepp, men bakgrundsproblematiken är densamma. Därför anser Revisor B att byråns 

riktlinjer och det professionella omdömet till stor del går hand i hand, även om riktlinjerna 

aldrig kan fånga upp alla tänkbara aspekter i verkligheten. 

Revisor B finner att äldre revisorer väljer ett något högre väsentlighetsbelopp i allmänhet. Det 

som har ändrats inom yrket är att man tidigare inte tänkte i samma utsträckning kring frågor 

som risk- och väsentlighetsbedömning. Men införandet av ISA har gjort att dessa fokuseras på 

allt mer. Effektivitet påverkas av just detta införande. Tidigare granskades allt, men nu när 

enbart vissa poster granskas så blir revisionen mer effektiv. 

Revisor C menar att det har skett en märkbar förändring av synen på risk och väsentlighet. 

När hen började arbeta på en revisionsbyrå år 1986 var väsentlighet och riskbedömning inte 

särskilt uppmärksammat. I princip granskades allt utan större skillnad. Småposter skulle 

granskas såväl som större väsentliga balans- och resultatposter. Revisor C upplever att 

begreppens betydelse för revisionen växte successivt under 1990-talet. Under denna tid har 

effektivitet blivit alltmer essentiellt då konkurrensen på revisorsmarknaden har ökat kraftigt. 
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När Revisor C började som revisor diskuterades aldrig revisionsarvodet utan det var mer eller 

mindre bara för klienten att acceptera en viss summa. Revisorerna hade då mer respekt än vad 

de har idag. Medan klienterna idag kan få in offerter från olika byråer vilket gör att det blir en 

prispress och därmed också nödvändigt för revisorerna att resonera kring effektivitet. Denna 

utveckling är sund enligt Revisor C då man fokuserar idag mer på vad som faktiskt är 

väsentligt. 

På byrån där Revisor C arbetar finns det en särskild mall för väsentlighetsbedömning som de 

använder sig av vid granskning av de flesta klienter. Hen menar att det är ett ganska grovt 

mått så i slutändan står det professionella omdömet i centrum. När det är komplicerade 

bedömningsfrågor diskuterar de alltid med kollegor på byrån, men man är ändå ensam om 

sina beslut när det är skarpt läge. 

Revisor D säger att en ökad erfarenhet leder till en ökad förståelse för området risk- och 

väsentlighetsbedömning. Revisorn har blivit bättre på att finna vad som faktiskt är väsentligt. 

Till en början är företagets riktlinjer väldigt viktiga för individen men ju mer erfaren en 

revisor är desto mer kan man lite på det professionella omdömet. Det viktigaste när det gäller 

risk och väsentlighet är att känslan är bra. 

Revisor E menar att synen på risk- och väsentlighetsbedömning förändras under hens tid som 

revisor. Hen menar att revisorn gör bedömningen men att det sker inom företagets ramar. 

Dessa ramar är sedan byggda på ISA. Så det är upp till var och en inom givna gränser. Ju mer 

erfaren man blir desto mer lär man sig att se hela bilden och inte fokusera på detaljer som 

kanske tar mer tid än vad dem är värda. Man lär sig också att känna igen risker. 

Revisor F anser att synen på risk och väsentlighet har förändrats sedan hen började som 

revisor för sex år sedan.  Revisor F menar vidare att bedömningen av risk och väsentlighet är 

en kombination av professionellt omdöme och byråns riktlinjer. Byråns riktlinjer anger inom 

vilket spann en väsentlighetsbedömning kan göras och vad som indikerar på risk. 

Tillämpningen faller tillbaka på professionellt omdöme utifrån riktlinjerna. Ibland kan det 

behöva göras en intern avstämning med byråns utsedda expert på väsentlighetsbedömningar. 

Erfarenhet underlättar synen på väsentlighet och risk då den bidrar till högre grad av 

pricksäkerhet i vad riskerna är. Detta baseras på en ökad förståelse av samband i resultat- och 

balansräkning samt erfarenhet från tidigare revisioner och tidigare års erfarenhet från det 
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specifika uppdraget. Revisor F menar att erfarenhet från tidigare uppdrag ger ökad erfarenhet, 

som kan användas vid framtida uppdrag.  

Revisor F menar att effektivitet inte syftar till att göra mindre av det som bör göras utan syftar 

till att göra rätt saker. Att tiden används till att granska de områden där risker föreligger och 

mindre tid där risker har bedömts inte föreligga. Genom att göra rätt saker erhåller Revisor F 

den säkerhet hen eftersträvar för att revision skall genomföras på ett för klienten 

kostnadseffektivt sätt. 

Revisor G pekar på att det har skett en förändring vad gäller arbetet med risk och 

väsentlighet. Dessa har kommit mer i fokus sedan införandet av RS och ISA. Hen anser att det 

har varit en bra utveckling. I grund och botten är det upp till det professionella omdömet att 

bedöma risk och väsentlighet. Dock har hens byrå riktlinjer för att stötta och hjälpa. Dessa är 

även till för att bedöma om man vill anta klienten eller inte. Byrån som Revisor G arbetar på 

känner att de inte har den kompetens som krävs för vissa branscher såsom 

restaurangbranschen och finansiella bolag. 

Revisor H inleder med att gå in på hur mycket synen på risk och väsentlighet har förändrats. 

Hen menar att det professionella omdömet är viktigt och borde stå ännu mer i centrum. 

Erfarenhet leder till att mer lita på det professionella omdömet. Revisor H menar dock att allt 

måste ske inom ramen för ISA, vilket har förändrat sättet att bestämma väsentlighetsbeloppet. 

Revisor H tycker detta är märkligt då det är i grund och botten samma risker inom ett företag 

oavsett vilket regelverk som används.   
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5.4.1 Sammanfattning Uppföljande frågor 
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Tabell 35- Sammanställning, centrala delar av revisorernas resonemang och tankegång. 
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6. Diskussion 

Tidigare psykologiska studier kring risk visar att risktagande minskar med ålder och 

erfarenhet, vilket är något som inte vår studie visar. I likhet med Ionescu och Turlea (2011), 

finner vår studie att det finns tecken på att yngre revisorer är mer försiktiga och tar det säkra 

före det osäkra. Exempelvis när vi jämför revisorernas väsentlighetsbelopp, finner vi 

indikationer på att yngre revisorer är mer försiktiga. Revisor A, E och F är tre av de fyra 

yngsta och minst erfarna revisorerna. Samtidigt gav dessa tre revisorer väsentlighetsbeloppen: 

1 825 000, 4 725 000 och 4 725 000 SEK, vilket är bland de fyra lägsta beloppen som 

redovisas. Enligt Stewart et al. (2013) betyder lägre väsentlighetsbelopp en lägre risk för 

revisorn.  

”Som ung medarbetare är man ganska feg och vill inte ta för mycket risker, troligtvis hade en 

äldre partner motiverat upp detta belopp” - Revisor A. 

Vi kunde inte finna några skillnader i bedömning av riskposter som var kopplade till ålder och 

erfarenhet. Exempelvis har två revisorer, B och F, jobbat med revision i 8 respektive 7 år. 

Revisor B angav 8 poster samtidigt som Revisor F enbart angav 3 poster, vilket inte visar 

några indikationer på att valet av antal poster som är av betydande risk har med ålder och 

erfarenhet att göra. När revisorerna valde poster följde de i stora drag posterna vi tänkt oss 

utifrån vår teoridel. Två poster som inte fanns med i vårt teoriavsnitt var personalkostnader 

och upplupna kostnader, dessa poster valde endast Revisor B att granska. Den enda post som 

samtliga revisorer valde var kundfordringar, alltså samma som Peters et al. (1989) tar upp 

som potentiell risk. Alla revisorer förutom Revisor F tog upp nettoomsättning, det vill säga 

intäkter, som betydande risk, vilket stämmer överens med Geczy et al.’s (1997) och Peters et 

al.’s (1989) teorier kring riskfyllda poster. 

Samtliga revisorer ansåg att de externa och interna faktorerna var viktiga och bör tas i 

beaktande, det fanns dock poster som inte påverkas av dessa och som bör granskas oavsett 

storlek på post eller andra omständigheter. Skatter är ett exempel på en post som Revisor A, 

C, D och H alltid ville granska, även Houghton et al. (1991) nämner skatt som betydande risk. 

Vissa externa faktorer så som en stämning kan påverka men det är fortfarande en fråga om 

beloppet är väsentligt för revisionen. Om stämningsbeloppet var högre hade exempelvis 

Revisor A noterat ansvarsförbindelsen som en betydande risk. McBride (1975) menar att 
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eventuella ansvarsförbindelser, vilket detta stämningsbelopp utgör, är något som är viktigt att 

ha i åtanke som revisor. 

Stewart et al. (2013) anser att trots ett välutvecklat ramverk för revisorer, ISA, är mycket upp 

till det professionella omdömet när en revisor gör sina bedömningar. Alla revisorerna har varit 

överens om att det professionella omdömet står i centrum. Ett tecken som visar på det 

professionella omdömets betydelse är att hälften av revisorerna, A, C, D och H, anser att 

vilket benchmark de använder vid bedömning av väsentlighet inte är så viktigt. Det viktiga är 

att man som revisor kan motivera det belopp som är bedömt väsentligt. Att det finns mer än 

bara ett lämpligt benchmark är förenligt med motsättningen mellan Carrington (2010b) och 

Messier et al. (2005).  

Att synen på risk och väsentlighet ändras genom åren visas tydligt i vårt insamlade material, 

vilket stämmer överens med utvecklingen inom revisionsyrket som Curtis och Turley (2007) 

beskriver i sin studie kring “Business risk audit”. Genom erfarenhet lär sig revisorer mer och 

mer vad som faktiskt är en risk, detta samtidigt som de externa riktlinjerna förändras genom 

åren. Revisor C exempelvis, som har arbetat som revisor sedan 1986 menar, att alla poster 

granskades lika mycket i början men successivt under 1990-talet fick begreppen risk och 

väsentlighet mer och mer en central roll inom revision. Detta har mycket att göra med 

införandet av ISA, men också att konkurrensen inom revisionsbranschen har ökat de senaste 

två decennierna. Det gör att det blir en prispress på marknaden, vilket i sin tur leder till att 

revisorerna måste arbeta effektivt och fokusera på det som är väsentligt för att kunna hålla 

nere revisionsarvodet. Levi (1997) tar upp balansgången mellan effektivitet och risktagande 

inom revision. Effektivitet skulle kunna vara den faktor som gör att revisionsyrket skiljer sig 

från traditionella psykologiska studier om risk. Som Revisor A säger så är äldre revisorer mer 

erfarna och tänker därmed i banor av effektivitet och kostnadsminimering för klienten. Nya 

regleringar kan vara på gott och ont men som Revisor H påpekar är riskerna alltid desamma 

oavsett reglering. 
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Figur 36- Revisorernas förhållningssätt till risk- och väsentlighetsbedömning. 

 

Figur 3 visar revisorernas förhållningssätt när det kommer till risk och 

väsentlighetsbedömning. Vi tänker oss att revisorernas bedömningar formas av tre olika 

nivåer. Mest omfattande är det externa regelverket, ISA. Inom ISAs ramar kan sedan 

revisionsbyrån ha interna riktlinjer för bedömningen av risk och väsentlighet. Därefter 

kommer individens professionella omdöme som sker inom ramen för byråns interna riktlinjer. 

Ju äldre och mer erfaren revisorn är desto större blir cirkeln som representerar det 

professionella omdömet. Det vill säga att man med tiden mer kan gå efter det professionella 

omdömet än de interna och externa riktlinjerna. Som ung oerfaren revisor är cirkeln som visar 

individens professionella omdöme liten, som Revisor D säger “Till en början är företagets 

riktlinjer väldigt viktiga för individen men ju mer erfaren en revisor är desto mer kan man lita 

på det professionella omdömet”. Dessutom nämner Revisor B att man med tiden lär sig att se 

klienten och bolaget i en helhet. Eftersom det professionella omdömet är så centralt inom risk- 

och väsentlighetsbedömning, är situationer där dessa bedömningar genomförs, inte så 

strukturerade. Därför stämmer vår studie överens med Hamilton och Wrights (1982) 

antagande om att revisorers erfarenhet visar sig i situationer som inte är strukturerade. 

 

ISA - regelverk 

Byråns interna 
riktlinjer 

Individens 
professionella 

omdöme 
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7. Slutsats 

I denna uppsats har vi undersökt hur revisorer resonerar kring risk- och 

väsentlighetsbedömning. Undersökningen har gått ut på att se huruvida ålder och erfarenhet 

har en påverkan på revisorers professionella omdöme vid bedömningen av risk och 

väsentlighet. Om det fanns en påverkan, ville vi se i vilken riktning. 

Vår studie bekräftar det som Stewart et al. (2013) hävdar, att risk- och 

väsentlighetsbedömning inom revision bygger till störst del på det professionella omdömet. 

Dessutom visar våra resultat att ålder och erfarenhet påverkar revisorers professionella 

omdöme och deras syn på risk- och väsentlighet. Studien visar att revisorers riskbenägenhet 

inte minskar med en ökad ålder och erfarenhet. Därmed överensstämmer inte våra resultat 

med tidigare psykologiska studier om risktagande, som pekar på att riskbenägenheten hos 

människor minskar med ålder och erfarenhet. Istället finns indikationer på att Ionescu och 

Turleas (2011) teorier stämmer, att unga och oerfarna revisorer är mer försiktiga och därmed 

tar färre risker, exempelvis vid bedömningen av väsentlighetsbelopp. Vidare visar vår studie 

på hur ålder och erfarenhet hos revisorer ger en ökad förståelse om risker. I början när 

revisorerna är unga och oerfarna, tar de mer hjälp av mallar och riktlinjer än vad äldre och 

mer erfarna revisorerna gör. En ökad förståelse kring risker leder till att revisorerna kan lita 

mer på sitt professionella omdöme. 

 

7.1 Begränsningar och förslag till vidare forskning 

En del av vår studie bygger på bedömning av väsentlighetsbelopp, som visade att yngre 

revisorer tenderar till att ange ett lägre väsentlighetsbelopp och därmed vara mindre 

risktagande. Då urvalet bestod av åtta personer kunde vi endast ge en indikation på att 

risktagande för revisorer minskar med ålder och erfarenhet. Det hade varit intressant att se en 

fullständig kvantitativ studie där man med statistisk säkerhet kan se om det finns någon trend 

bland ålder/erfarenhet och väsentlighetsbeloppet inom revision. 

Det hade även varit intressant att se om det finns några skillnader mellan länder. Enligt 

Hofstedes teorier skiljer sig risktagande länder emellan. Det skulle innebära att risktagande 

inom revision är olika i olika länder. (Tsakumis et al., 2009.)  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Case - Bakgrundsfakta och Frågor  

 

Detta case sker anonymt vid sammanställning. 

 

Namn;  Ålder; Företag;  Kön;     

 

Vilket år började du jobba med revision?  

 

 

Känner du att din syn på väsentlighet och riskbedömning har förändrats under din tid som 

revisor? 

 

Hur stor påverkan tror du att byrån har på den individuella revisorns beslut för risk- och 

väsentlighetsbedömning? Står det professionella omdömet i centrum eller byråns riktlinjer? 

 

Heminredning AB  

Heminredning AB är ett grossistföretag som säljer möbler och diverse andra 

heminredningsprodukter till lågpris. Företaget är exponerat mot hela den europeiska 

marknaden.  Modet inom heminredningsbranschen är något som skiftar snabbt. Du har varit 

revisor i företaget sedan 4 år tillbaka i tiden. 
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Företaget har i flera år visat på goda resultat och lämnat utdelning till ägarna kontinuerligt. 

Det har kommit till din kännedom att företagets försäljningsansvariga kommer att få en bonus 

om årets resultat uppgår till över 35000 (tkr). De finansiella anläggningstillgångarna är 

kapitalplaceringsaktier.  

Företagets inköp kommer till stor del ifrån Asien och företaget har en kredittid på 30-60 

dagar. Valutan för inköp sker i EUR. Företagets kunder får även dem liknande kreditvillkor, 

30 dagar för småföretag och 60 dagar för större. I denna stund råder en lågkonjunktur och på 

grund av detta har betalningstiden från heminredningsbutikerna i genomsnitt blivit betydligt 

längre. Trots förlängd kredittid har vissa kunder fortfarande problem att betala i tid. 

Värderingen av goodwill tar den sedan ett år nyanställde ekonomiansvarige Ingvar Kamrer 

hand om. Ekonomiavdelningen har fått en tyngre arbetsbörda allteftersom omsättningen ökat. 

Ingvars kollegor som har hand om kundreskontra känner att kundfordringarna har i år ökat 

oväntat mycket.   

För två veckor sedan blev Heminredning AB stämda för varumärkesintrång för en stol som 

var väldigt lik LIKEAs (En ledande möbelbutik). Summan som kan påverka nästa års resultat 

är 3000 (tkr).   

Sedan du tillträde som revisor har lagervärdet ökat från år till år, detta förvisso i takt med 

omsättningen men du har även tidigare år funnit felaktigheter i värderingen av lagret. Du som 

revisor skall granska Heminredning AB och ta reda på följande uppgifter om företaget:  

 

 

 Vilka inneboende risker kan du identifiera samt vilka balansposter är av betydande 

risk? 

 

 

 Hur stort är väsentlighetsbeloppet enligt dig samt vilket ”Benchmark” använder du? 
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Bilaga 2 Case – Resultat och Balansräkning 

 

Heminredning AB (Tkr) 

        

           Resultaträkning 

    

2012 

  

2011 

 

           Rörelsens intäkter 

         Nettoomsättning  

    

785000 

  

760600 

 Övriga intäkter 

    

200 

  

300 

 Summa intäkter 

    

785200 

  

760900 

 

           Rörelsens kostnader 

        Handelsvaror 

    

-581500 

  

-571500 

 Övriga externa kostnader 

   

-80200 

  

-99600 

 Personalkostnader 

    

-56800 

  

-54200 

 Av- och nedskrivning av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar                                                 -1800   -2000  

Summa rörelsens kostnader 

   

-720300 

  

-727300 

 

           Rörelseresultat 

    

64900 

  

33600 

 

           Ränteintäkter  

    

150 

  

200 

 Räntekostnader 

    

-7300 

  

-8600 

 

           Resultat efter finansiella poster 

  

57750 

  

25200 
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Bokslutsdispositioner  

        Avsättning till periodisering 

   

-10500 

  

0 

 

           Resultat före skatt 

    

47250 

  

25200 

 

           Skatt 

     

-10750 

  

-8900 

 

           Årets resultat 

    

36500 

  

16300 
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Balansräkning (Tkr) 

       

          Tillgångar 

   

2012-12-31 

  

2011-12-31 

 

          Goodwill 

    

11700 

  

12500 

 

          Materiella anläggningstillgångar 

      Byggnader och mark 

  

50200 

  

45600 

 Inventarier 

   

6900 

  

5800 

 Summa materiella anläggningstillgångar 57100 

  

51400 

 

          Finansiell anläggningstillgångar 

 

7800 

  

7800 

 Summa finansiella anläggningstillgångar 

 

7800 

  

7800 

 

          Omsättningstillgångar 

       Varulager 

   

106500 

  

86500 

 

          Kortfristiga fodringar  

       Kundfodringar 

   

138100 

  

100200 

 Övriga fordringar 

   

11000 

  

10400 

 Förutbetalda kostnader 

  

3500 

  

3700 

 Upplupna intäkter 

   

50000 

  

20000 

 Summa kortfristiga fordringar 

 

202600 

  

134300 

 

          Kassa och bank 

   

6400 

  

1600 

 

          Summa tillgångar 

   

392100 

  

294100 
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Eget Kapital och Skulder 

       

          Eget Kapital  

        Aktiekapital  

   

3800 

  

3800 

 Bundna reserver 

   

700 

  

700 

 Balanserad vinst 

   

27250 

  

17100 

 Årets vinst 

   

36500 

  

16300 

 Summa Eget Kapital 

  

68250 

  

37900 

 

          Obeskattade reserver 

  

10500 

  

0 

 

          Långfristiga skulder 

        Skulder till kreditinstitut 

  

48100 

  

55000 

 Checkräkningskredit 

  

58500 

  

42500 

 Ägarlån 

    

27300 

  

20800 

 Summa långfristiga skulder 

  

133900 

  

118300 

 

          Kortfristiga skulder 

        Leverantörsskulder 

   

143750 

  

112300 

 Skatteskulder 

   

6000 

  

5000 

 Övriga skulder 

   

12100 

  

3300 

 Upplupna kostnader 

  

17600 

  

17300 

 Summa kortfristiga skulder 

  

179450 

  

137900 

  Summa eget kapital och skulder                                                392100                                            294100 


