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Abstract: 

In recent years a debate has been brought about the connection to the auditor's independent in 
relation to economic scandals. With regard to the earlier economic scandals a more risk based 
audit has been developed. Today, the auditors will apart from checking carried out financial 
reports also to work in order to eliminate possible risks for important shortcomings in the 
account. The focus will lie on concentrating the audit to mound risk areas instead for areas 
where the risk for important shortcomings is low. The aim with the study is to describe how 
the auditor goes about the wide assessment of essentiality and risk. The study is an empirical 
survey in the form of qualitative interviews. The empirical result shows that the wide 
assessment of essentiality and risk is determined by the auditor based on the company’s size, 
sector and market. In order to render a more effective audit an audit system is used in the 
shape of an audit program. The audit program helps the auditors to document and to identify 
risk and essential fulfilled areas. Despite a developed automation and efficiency improvement 
of the audit process the interviews shows that a significant part of the audit assignment rests 
on the auditor's professional assessment. 
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Abstrakt: 

Under senare år har en debatt frambringats i anknytning till revisorns oberoende i förhållande 
till ekonomiska skandaler. Med hänsyn till tidigare ekonomiska skandaler har en mer 
riskbaserad ansats inom revision utvecklats. Idag skall revisorerna förutom att granska 
företagets finansiella rapporter även arbeta för att eliminera eventuella risker för väsentliga fel 
i redovisningen. Fokus skall ligga på att koncentrera revisionen till högrisk områden istället 
för områden där risken för väsentliga fel är låg. Syftet med studien är att beskriva hur revisorn 
går tillväga vid bedömningen av väsentlighet och risk i revisionsprocessen. Studien baseras på 
en empirisk undersökning i form av kvalitativa intervjuer. Det empiriska resultatet visar att 
vid bedömningen av väsentlighet och risk utgår revisorerna från företagets storlek, bransch 
och marknad. För att effektivisera revisionen används ett revisionsverktyg i form av ett 
revisionsprogram. Revisionsprogrammet hjälper revisorerna att dokumentera samt identifiera 
riskfyllda och väsentliga områden. Trots en utvecklad automatisering och effektivisering av 
revisionsprocessen visar intervjuerna att en betydande del av revisionsuppdraget vilar på 
revisorns professionella bedömning. 

 

Nyckelord: Väsentlighet, Risk, Revisionsrisk, Bedömning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDLISTA & DEFINITIONER: 
 
FAR/SRS = Organisation för revisions och redovisningsbranschen 

SEC = Securities and Exchange Commission (I USA) 

RS = Revisionsstandards i Sverige 

BFL = Bokföringslagen 

ABL = Aktiebolagslagen 

Förväntningsgap = Ett förväntningsgap uppstår när företagens intressenters förväntningar på 
revisionen inte svarar mot vad revisorn kan och får göra. Ex vid årsredovisningens riktighet, 
konkurs och obestånd.1 

Internkontroll = Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att 
bolagets operativa strategier, säkerhetssystem och mål följs upp och att ägarnas investering 
skyddas2. 

Redovisningssystem = Den serie av dokument och aktiviteter hos det granskade företaget 
som behandlar transaktioner som i sig utgör företagets ekonomiska redovisning. Systemen 
identifierar, analyserar, beräknar, sammanställer, rapporterar och registrerar transaktionen och 
affärshändelser inom företaget.3 

Revision = Inom redovisning, den granskning i efterhand av ett företags eller annan 
organisations redovisning och förvaltning som görs i syfte att ge upplysning om 
redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta organisation.4 

Revisionsrisk = risken för att revisorn inte för fram en reservation gällande en reviderad 
angiven omständighet, som knyter an till en väsentlig felaktighet, brist, oegentlighet eller 
annan icke godtagbar omständighet.5 

Verifieringskedja = Bearbetningen av all data i läsbar form skall kunna följas hela vägen 
från dokumentation av den enskilda affärshändelsen till presentationen i årsredovisningen.6 

Väsentlighet = Storleken av ett utelämnande eller ett fel i redovisningsinformationen som, i 
ljuset av omgivande omständigheter, gör det troligt att den bedömning som görs av en 
omdömesgill användare, som förlitar sig på informationen, skulle ändras eller påverkas av 
utelämnandet eller felet.7 
 
Väsentlighetstal = sammanräknade beloppsfel i redovisningen som revisorn kan tolerera i 
årsredovisningen utan att han eller hon lämnar en oren revisionsberättelse.8

                                              
1 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 139 
2 http://www.ssab.se/templates/Ordinary____146.aspx 
3 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 21 
4 http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=revision 
5 http://www.vtv.fi/index.phtml?menu_id=94&lang=2 
6 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 44 
7 www.shh.fi/depts/redovis/courses/2182rg/2003/forel04.doc 
8 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag Sid 21 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitalet presenterar författaren bakgrunden till problemet avseende 

det valda ämnet samt studiens syfte, frågeställning och de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Problembakgrund 
 
Revision av räkenskaper är en företeelse med anor från 1500-talets Venedig.  Den 
huvudsakliga utvecklingen av professionen har sina grunder i Skottland och England under 
1800-talets mitt som sedan slog sig ned i USA under slutet av 1800-talet. I Sverige påbörjades 
professionaliseringen först när den nya ABL infördes 1895. Det krävdes då en obligatorisk 
granskning varje år av bolagets räkenskaper utförd av en flera revisorer. Det ledde i sin tur till 
att Svenska Revisorssamfundet (numera Revisorssamfundet SRS) bildades 1899.9  

Innan 1930 fanns det i USA inga lagar och regleringar som krävde att företagens 
affärshändelser och finansiella ställning skulle granskas. Efter börskraschen på 20-talet 
började internationella ramverk tas fram för hur företagens räkenskaper skulle hanteras. I 
Sverige kunde många av de förändringar som utfördes härledas till Kreugerkraschen. Även 
företagens rättigheter gällande styrelsen och VD´s val av revisorer inskränktes där de inte 
längre fick delta.  Ifrån 40-talet till mitten på 60-talet förlitade sig SEC (Securities and 

Exchange Commission) i USA på institutet för GAAP (Genrally Accepted Accouting 

Principles). SEC förlitade sig på att samtliga revisionsprocedurer och redovisningsbyråer 
följde de framtagna processerna inom revision och redovisning. I slutet av 40-talet 
rekommenderade GAAP´s ”kommitté för revisionsprocedurer” en uppsättning av ”Generally 

Accepted Auditing Standards”. Det var standards som behandlade revisorns professionella 
kvalitéer och utförandet av bedömningar i handhavandet med sitt revisionsengagemang. Det 
sågs som en viktig milstolpe för normsättningen inom revision och redovisning.10  

Under 60- och 70-talet började revisorernas utförande av revisionen i stora bolag ifrågasättas 
då investerare i USA gjorde stora förluster. Exempel kan ges i konkursen av ”Penn Central” 
och ”Four Seasons Nursing Centers”.11 Både stora investeringsprojekt i USA med många 
investerare, stora som små. Enligt tidigare forskning kring revisionens utveckling tog en 
förändring av attityden avseende redovisningsinformation fart under 70-talet. Det började nu 
ges en högre profilering kring den finansiella informationen i revisionen.12 

 

                                              
9 Wallerstedt, E. (2005) Kriser och konsolidering: revisionsbranschen i Sverige under hundra år. I Johansson S-
E., Häckner, E. & Wallerstedt, E. (red) Uppdrag revision (2005) SNS Förlag: Stockholm. Sid 24  
10 Zeff, Stephen A. (2003) How the U.S. Accounting Profession Got Where It Is Today: Part I. Accounting 

Horizons (2003) .Vol 17, No 3 
11 Ibid. 
12 Chandler, Roy & Edwards, John Richard (1996) Recurring issues in auditing: back to the future?.Accountiing, 

Auditing& Accountability Journal (1996). Vol 9, No 2 
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1973 bildades IASC (International Accounting Standard Committeé). Kommittén innebar att 
arbetet med företagens finansiella rapporter skulle utformas på samma sätt oavsett i vilket 
land de produceras i13. 

I ABL från 1975 finns hänvisningar till god revisionssed vilket innebär att seden skall följas 
av revisorer. Vad som betraktades som god revisionssed fastlades av 
revisionsorganisationerna samt Revisorsnämnden genom yttranden och rekommendationer 
som gäller även idag. Revisorsrekommendationerna var ett stort framsteg i Sverige. Då det 
var det tredje landet i världen som utfärdade rekommendationer för revision, endast England 
och USA var före. 14 

Under 80-och 90-talet växte revisionsbyråerna avsevärt i storlek både i Sverige och USA. 
Byråerna började konkurera med varandra. Ett viktigt element för firmornas styrning blev nu 
ett mer affärsinriktat mål mot lönsamhet och tillväxt istället för professionella mål15. Även i 
Sverige blev konkurrensen hårdare för att möta en ökad efterfrågan på revisionstjänster och 
för att bli en eftertraktad internationell samarbetspartner. När Sverige gick med i EG skärptes 
också reglementet för revisorer. I slutet på 90-talet lades ytterligare ansvar på revisorerna. I 
den nya ABL 1999 fastslogs revisorernas anmälningsskyldighet vid misstanke om brott i de 
fall någon styrelseledamot eller verkställande direktör hade begått brott inom ramen för 
bolagets verksamhet.16 

I början av 2000-talet uppdagades den så kallade Enronskandalen. Enron som i många år var 
en investeringsfavorit i USA knäcktes och gick i konkurs när avslöjanden avseende 
koncernredovisningen visade att de hade exkluderade vissa enheter som till exempel lån och 
derivat. Skandalen innefattade stora komplicerade- och svåröverskådliga affärstransaktioner. 
Enrons ledning övervärderade vinster och dolde förluster, i syfte att hålla aktiekursen uppe 

och vidmakthålla bilden av det starka och effektiva företaget
17. För den globala 

revisionsorganisationen ”Arthur Andersen” som godkände bolagets koncernredovisning fick 
skandalen katastrofala konsekvenser. Inom ett par veckor hade hela revisionsorganisationen 
brutit samman och tusentals medarbetare inom Andersenkoncernen världen över fick söka 
nya arbeten. Revisorerna hävdade dock att redovisningen inte gett en rättvisande bild men då 
de följt de regler som fanns kunde de inte göra annat än att skriva en ren revisionsberättelse.18  

Efter att attityden till kring redovisningsinformation revisionen under 70-talet började 
förändras har konstaterats att den mest radikala förändringen fram till slutet på 90-talet var det 
framträdande ”förväntningsgapet”. Med andra ord så hade problemet med ovisshet bevisats 
vara omöjlig att lösa.19 Professionen började utföra sitt revisionsarbete med försiktighet20.  

                                              
13 Wallerstedt, E. (2005) Kriser och konsolidering: revisionsbranschen i Sverige under hundra år. I Johansson S-
E., Häckner, E. & Wallerstedt, E. (red) Uppdrag revision (2005) SNS Förlag: Stockholm. Sid 34 
14 Wallerstedt, E. (2005) Kriser och konsolidering: revisionsbranschen i Sverige under hundra år. I Johansson S-
E., Häckner, E. & Wallerstedt, E. (red) Uppdrag revision (2005) SNS Förlag: Stockholm. Sid 35 
15 Zeff, Stephen A. (2003) How the U.S. Accounting Profession Got Where It Is Today: Part II. Accounting 

Horizons (2003) .Vol 17, No 3 
16 Wallerstedt, E. (2005) Kriser och konsolidering: revisionsbranschen i Sverige under hundra år. I Johansson S-
E., Häckner, E. & Wallerstedt, E. (red) Uppdrag revision (2005) SNS Förlag: Stockholm. Sid 35 
17 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=29546&a=527795 
18 Ibid. 
19 Chandler, Roy & Edwards, John Richard (1996) Recurring issues in auditing: back to the future?Accounting, 

Auditing& Accountability Journal (1996). Vol 9, No 2 



 

 3 

Efter skandalen med Enron har problemen med trovärdigheten av de finansiella rapporterna 
och oberoende begreppet kring revision diskuterats. Det har debatterats inom och utanför 
revisionsyrket angående de inneboende svårigheter relaterade till revisorns oberoende i 
förhållande till ekonomiska skandaler.21  

Det har lett till att en mer riskbaserad ansats för revisorerna utvecklats för att eliminera 
eventuella risker för väsentliga fel i redovisningen som kan vara skadliga för företaget. Fokus 
skulle istället ligga på att koncentrera revisionen på områden med hög risk istället för att i 
första hand identifiera områden där risken för fel är liten.22 

1.2 Problemdiskussion 
 

För att eliminera riskerna är det viktigt att styra revisionen mot sådana områden där risken för 
väsentliga fel är störst23. Inom revision kan riskbegreppet generellt vara en benämning på de 
orsaker, som kan innebära en negativ förändring på ett företags struktur av likvida flöden24. 

En analys av eventuella risker gör det inte bara lättare att hitta väsentliga fel i redovisningen 
eller svagheter i den interna kontrollen. Den ger även underlag för förvaltningsrevisionen där 
det gäller att bedöma om styrelse och VD utsätter företaget för risker som kan vålla skada för 
företaget. För en effektiv riskhantering måste revisorn förstå företagets verksamhet och de 
risker som kan orsaka väsentliga fel i årsredovisningen. Revisorn måste även förstå vilken 
internkontroll företagsledningen har över det som sker i företaget.  För att hantera risker och 
väsentlighet i det reviderade bolaget är det viktigt med ett funktionellt och effektivt 
revisionsverktyg. Med hjälp av revisionsverktyget kan revisorn utforma ett 
granskningsprogram där utvalda områden granskas. De områden som väljs ut bör utgå ifrån 
revisorns professionella bedömning samt vad som anses vara väsentligt för företaget. För att 
inte fel områden granskas effektiviseras revisionsprocessen om revisionsverktyget fokuserar 
på högriskområden istället för områden där risken för väsentliga fel är låg. Risken för att 
revisorn ska göra ett felaktigt uttalande i sin revisionsberättelse kallas revisionsrisk och består 
av tre komponenter: 

• Inneboende risk- risken för att det blir fel i redovisningen eller brister i 
förvaltningen på grund av företagets verksamhet. 

• Kontrollrisk- risken för att fel inte upptäcks och tas om hand inom bolagets eget 
system för internkontroll. 

• Upptäcktsrisk- risken för att revisorn vid revisionen inte upptäcker väsentliga fel.25
 

                                                                                                                                             
20 Zeff, Stephen A. (2003) How the U.S. Accounting Profession Got Where It Is Today: Part II. Accounting 

Horizons (2003) .Vol 17, No 3 
21 Zeff, Stephen A. (2003) How the U.S. Accounting Profession Got Where It Is Today: Part II. Accounting 

Horizons (2003) .Vol 17, No 3 
22 Jacobs, Fred A. (2003) Auditor Independence: A framework for Considering, The Historical Debate. 
23 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 21 
24 Riskbedömning- revisorers erfarenheter av riskbedömning i nystartade företag. Nutek (1992). Gotab (1994). 
Sid 14 
25 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 22-25 
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Något som också påverkar inriktningen och revisionens omfattning är företagets Affärsrisk 
som är en vanlig benämning på de operationella riskerna, Risk Management med mera. I en 
idag allt hårdare miljö för företagare är det viktigt att revisorn förstår förhållandet mellan 
företaget och deras utomstående aktörer för att fastställa affärsrisken26.  En accepterad 

revisionsrisk utgör sannolikheten för vad revisorn är villig att acceptera när det gäller 
misstolkanden avseende klientens finansiella ställning.27 

 

Bedömningen av riskerna tillsammans med väsentlighet bör göras redan under 
revisionsprocessens planeringsstadium för att undvika att granska fel saker eller glömma bort 
viktiga områden. Här bestämmer revisorn vilka områden som ska granskas men även hur, när 
och av vem.28 

1.3 Problemformulering 
 

• Hur går revisorn tillväga i bedömningen av väsentlighet och risk i revisionsprocessen? 
• På vilket sätt fastställs väsentlighet? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att beskriva hur revisorn går tillväga för att bedöma samt hantera risker 
och väsentlighet i revisionsprocessen. 

1.5 Avgränsning 
 

Då studien syftar till att beskriva revisorns tillvägagångssätt vid bedömning och hantering av 
väsentlighet och risk i revisionsprocessen, har studien avgränsats till ett revisorsperspektiv. 
 

                                              
26 Sutton, Steve G. & Hampton, Clark (2003) Risk assessment in a extended enterprise environment: redefining 
the audit model. International Journal of Accounting Information Systems 4 (2003) 
27 Houston, Richard W. Peters, Michael F. Pratt, Jamie H. The Audit Risk Model, Business Risk and Audit-
Planning Decisions. The Accounting Review. Vol 74. No 3 (1999) 
28 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 22-25  
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1.6 Disposition 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Disposition: Egen konstruerad modell av studiens disposition. 

Kap 1. Inledning 
Presentation av studiens 
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problemformulering, 
syfte, avgränsning och 
disposition. 

Kap 2. Teori 
Presentation av den 
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som ligger till grund 
för studien. 

Kap 3. Metod 
Presentation av 
metodval, 
tillvägagångssätt, urval 
och tillförlitlighet 

Kap 4. Empiri 
Redogörelse för resultatet av de 
empiriska studierna. 

Kap 5. Analys 
Den empiriska undersökningen 
ställs emot studiens teoretiska 
referensram och analyseras. 

Kap 6. Slutdiskussion 
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slutsats samt förslag till vidare 
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2. Teori 
 

Följande kapitel introducerar författaren valda teorier som ligger till grund för den 

empiriska undersökningen utifrån studiens syfte och problemformulering. I den 

teoretiska referensramen presenteras viktiga utgångspunkter och användbara metoder 

som hjälper revisorn i sin riskbedömning och hantering av risker i revisionen.  

 

2.1 Vad är revision? 
 
En revision innebär en oberoende granskning av ett företags finansiella rapporter samt 
förvaltning som leder till slutsatser som rapporteras i form av uttalanden. Granskningen ska 
vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver och vara ett intygande för 
företagets välmående. Genom granskningen skaffar sig revisorn tillräckliga och 
ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna dra slutsatser för sin rapportering. Det sker 
genom att revisorn med en professionellt ifrågasättande attityd skaffar sig en egen uppfattning 
om de förhållanden som redovisas i de finansiella rapporterna. Granskningen (i ett aktiebolag) 
av förvaltningen innefattar att granska väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. I förvaltningsgranskningen ingår även att granska om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Det är vare sig praktiskt 
möjligt eller kostnadsmässigt försvarbart att granska allt vid en revision. Granskningens 
omfattning och inriktning baseras på revisorns förståelse av företaget, företagsmiljön samt 
revisorns bedömning av risken för felaktigheter. Granskningen är urvalsbaserad och bygger 
på en bedömning av hur effektiv företagets egen kontroll är. Revisorn har genom revisionen 
skaffat sig en betydande men inte någon absolut säkerhet att grunda sina uttalanden på.29 
 
Enligt ABL skall revisionen utföras enligt God revisionssed.  
 

God revisionssed är ett enkelt uttryck för vad som är god sed bland erfarna revisorer. Den 
fokuserar revisorns kunskap, erfarenhet och professionella omdöme.30 Den goda seden 
utvecklas både internationellt, inom FAR och ute på revisionsbyråerna31. God revisionssed 
innehåller grundläggande principer och tillvägagångssätt för en revision och skall tillämpas 
vid en revision av ett företags årsredovisning, bokföring samt företagsledningens förvaltning. 
De tillämpningar som är framtagna i RS (RevisionsStandard) baseras på de internationella 
revisionsstandarderna ISA (International Standards on Auditing) som i sin tur ges ut av IFAC 
(International Federation of Auccountants).32 

                                              
29 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,58371&_dad=portal&_schema=PORTAL 
30 Ibid. 
31 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 112 
32 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38330&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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2.2 Revisorns roll 
 
”Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens 

förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver. Om företaget är moderföretag, skall revisorn även granska koncernredovisningen och 

koncernföretagens inbördes förhållande”.33 
 
Förutom att granska företagets räkenskaper kan en yrkesrevisor uppträda i olika roller. 
Revisorns kompetens består av förmåga att hantera relationen med kunden och veta 
begränsningarna i hur det formella regelverket ska uppfattas34.  
 
Enligt revisorsprofessionen idag, är det centrala fundamentet att revisorsverksamheten utförs i 
revisorslagens mening. Det innebär att revisorn enligt lag, en stadgebestämmelse hos 
klientförtaget eller genom avtal granskar förvaltningen eller den ekonomiska informationen.  
En rapport lämnas sedan utifrån den granskning som gjorts och förväntas att användas av 
företagets externa intressenter. Revisorerna kan även ses som rådgivare inom områden som 
naturligt sammanfaller med revisionsverksamheten. Eftersom revisorn skapar en helhetsbild 
av företaget utifrån sin granskning blir revisorn en värdefull resurs med stor ekonomisk 
kompetens. Revisorn kan vara till stor hjälp för företaget inom en rad områden som t.ex. 
Skattefrågor och ekonomisk planering. Den rådgivning som föranleds av iakttagelser som 
uppstått under granskningsuppdraget är strikt styrd av lagbestämmelser samt god yrkessed.35 
 
Med god yrkessed menas att revisorn skall uppträda som god revisorssed kräver.  
 
God revisorssed talar om hur revisorerna skall uppträda i sitt arbete och regleras i 
Revisorslagen (2001:883). Utifrån god revisorssed skall revisorn utföra sina uppdrag med 
opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Inom ramen för 
vad som anses som god revisorssed får inte revisorn använda uppgifter som han eller hon tagit 
del av i sin yrkesutövnings då tystnadsplikt skall tillämpas. God revisionssed ger dock inte 
tillräcklig vägledning i hur risk- och väsentlighetsbedömning ska gå till och definierar inte 
innebörden för de två begreppen.36 
 
För en revisionsnära rådgivning till klienter inom revisionsverksamheten är det viktigt att 
revisorns självständighet och opartiskhet i revisionsverksamheten inte riskeras. Med hjälp av 
internationella principer, måste revisorn försäkra sig om att ett fristående rådgivaruppdrag kan 
accepteras. Vid rådgivning till klienter som inte innefattas av revisionsverksamheten lämnas 
ofta utan inskränkningar. Revisorn måste dock, i alla sammanhang iaktta de grundläggande 
yrkesetiska reglerna, som säger att han eller hon alltid måste utöva sitt yrke med integritet och 
vara objektiv i sina ställningstaganden. Det är viktigt att poängtera att revisorn får lämna råd 
och synpunkter men är aldrig delaktig vid beslutsfattande. 37 

                                              
33 Revisorslagen 5§ (1999:1079) FAR´s Samlingsvolym, Del 2 (2006) FAR Förlag. Sid 19 
34 Westerdahl, S. Vad har de för sig- om revisorers vardag vad den betyder för etik och lärande. I Johansson, S-
E., Häckner, E & Wallerstedt, E. (red) Uppdrag revision (2005) SNS Förlag: Stockholm. Sid 55 
35 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 135 
36 http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc36760_1.pdf 
37 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 136 
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I rollen som revisor och ekonomisk rådgivare för ett företag skapar revisorn många kontakter 
inom företaget och får då en förbättrad kännedom avseende företagets ekonomiska situation. 
Det leder i sin tur till ett bättre revisionsarbete med en bredare kunskap om eventuella 
problem som kan finnas med, avseende den interna kontrollen och hantering av risker.38 

                                              
38 Ibid. Sid 136 
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2.3 Revisionsprocessen 
 
Revision innebär att först sätta sig in i och förstå företaget och dess verksamhet, sedan 
granska och slutligen rapportera om företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning39. 
 
Revisionsprocessen omfattar hela det revisionsarbete som revisorerna gör under ett revisions 
år, från väsentlighets och riskanalys, planering och genomförande av revisionsprojekt till det 
slutliga uttalandet i revisionsberättelsen. Enligt en rapport som landstinget i Östergötland gjort 
avseende revisionsstrategier är grundstommen i revisionsprocessen som en analys av 
väsentlighet och risk. Analysen skall föregå alla prioriteringar och urval, såväl i en årlig 
revisionsplan som vid avgränsningar och preciseringar i de enskilda projektplanerna.40  
 
En revisionsprocess kan sammanfattas i följande huvudsakliga moment:  
 

� Planering, Granskning och Rapportering 
 
                                                                        
 
 
      
      
      
      
      
       
                             
 

 
 
 

      
   
         
 
 
 
 

 
 
 

Fig.2 Revisionsprocessen: Egen konstruerad modell av revisionsprocessen. 
Sedan 31 december 2003 är Revisionsprocessen RP ersatt med RevisionsStandards RS.41 
Tanken med införande med RS var att de skulle följa det internationella regelverket ISA 
(International Standards on Auditing).42 

                                              
39 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag.  Sid. 15 
40 http://www.lio.se/upload/Dokroot/Politiker/Revisorer/Revisionplan/Revisionsstrategi%202006-2010.pdf 
41 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag.  Sid 111 
42 Johansson, S-E (2005). Varför har vi revisorer och vad ska de uträtta? I Johansson, S-E., Häckner, E & 
Wallerstedt, E. (red) Uppdrag revision (2005) SNS Förlag: Stockholm. Sid 16 

Planering 
Varje revision måste planeras noga. 

Planeringen ses som en avgörande del av 
arbetet. Här bestämmer revisorn vilka 
områden som ska granskas men också 

hur, när och av vem.  

Granskning 
Granskningen görs på olika sätt 

beroende på företagets interna kontroll 
och hur stor risken är för väsentliga fel. 

Rapportering 
I sin rapport redogör revisorn för sina 

uttalanden om företagets årsredovisning 
och räkenskaperna samt förvaltningen i 

sin revisionsberättelse. 
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2.3.1 Planering 
 
”Med ”planering” menas att utarbeta en allmän revisionsstrategi och ett detaljerat 

angreppsätt för den förväntade karaktären, omfattningen och förläggningen i tiden av 

revisionen. Revisorn planerar för att kunna utföra revisionen på ett effektivt sätt och i rätt 

tid”.43  
 
Revisorns oberoende har diskuterats inom professionen och därmed deras förmåga att vara 
objektiv och opartisk i sin bedömning.  För att analysera och bedöma risker och väsentlighet 
för fel i revisionen är det viktigt redan i planeringsstadiet att revisorn handlar objektivt och 
opartiskt.44 Revisionsrisken beskriver risken för att inte upptäcka materiella fel och bedöms i 
varje steg av revisionsprocessen45. Här ska revisorn bestämma vilka områden som ska 
granskas men också hur, när och av vem46. I det här sammanhanget kan ett ”område” 
definieras som en affärsprocess t.ex. ett faktureringssystem, försäljning etc. Det kan också 
innefatta en post i resultat- eller balansräkningen eller företagets hantering av en specifik risk 
eller en viss typ av transaktion.47 
 
En ändamålsenlig planering av revisionsarbetet bidrar till en försäkran att revisorn ägnar 
vederbörlig uppmärksamhet åt väsentliga granskningsområden, att eventuella problem 
identifieras och att arbetet utförs snabbt och effektivt. Planeringen underlättar också 
fördelningen av arbetsuppgifter till medarbetare och samordningen av det arbete som utförs 
av andra revisorer och specialister.48 
 
Grunden för en ändamålsenlig planering av revisionen är god kunskap om företaget. Det 
bidrar till att revisorn samlar in en stor mängd information i det här skedet av 
revisionsprocessen. När informationsinsamlingen är klar och riskerna analyserade och 
graderade efter väsentlighet ska revisorn dokumentera en övergripande revisionsplan49. I 
revisionsplanen tar revisorn hänsyn till följande övergripande förhållanden: 
 

• Kunskap om verksamheten 

• Förståelse av redovisningssystemet och system för intern kontroll 

• Väsentlighet och riskbedömning 

• Granskningsåtgärdernas karaktär, omfattning och förläggning i tiden 

• Kordinering, ledning och övervakning samt kontroll.50 
 

                                              
43 RS 300, 3§ FAR´s Samlingsvolym, Del 2 (2006) FAR Förlag. Sid 378 
44 Chandler, Roy & Edwards, John Richard (1996) Recurring issues in auditing: back to the future? Accounting, 

Auditing & Accountability Journal (1996). Vol. 9, No 2 
45 Nilsson, H. Informationsteknik som drivkraft i granskningsprocessen (2000). Linköping Studies in Science & 
Technology, Thesis No 788. Linköping (2000). Sid 19 
46 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 21 
47 Ibid. Sid. 21 
48 RS 300, 4§ FAR´s Samlingsvolym, Del 2 (2006) FAR Förlag. Sid 379 
49 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 36 
50 Ibid. sid 36 
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2.3.2 Granskning 
 
Den framtagna revisionsplanen visar bl.a. vad som ska granskas och hur mycket, när arbetet 
ska göras samt hur lång tid det beräknas ta. Granskningen görs på olika sätt beroende på 
företags storlek, hur god företagets interna kontroll är samt hur stor risken är för väsentliga 
fel.51 
 
Granskningen koncentreras till de områden där risken för väsentliga fel är störst. Därefter 
väljer revisorn vilka granskningsmetoder som passar bäst för de olika områdena och slutligen 
vilka granskningsåtgärder som behövs för att få tillräckligt underlag för sina uttalanden i 
revisionsberättelsen. 
 

• Revisorns granskningsmetoder består ofta av en kombination av ”Granskning av 

kontroller” samt ”Substansgranskning”. 

- Granskning av kontroller – Verifiering av att företagets interna kontroller fungerar 
som de ska. 

- Substansgranskning – Granskningen sker av innehållet i olika resultat- och 
balansräkningsposter, i löpande redovisning eller i bokslut. 

• Granskningsåtgärder definieras som de verktyg som används när 
granskningsmetoderna tillämpas praktiskt.52 

Vilken av de två granskningsmetoderna revisorn väljer beror i hög grad på kvaliteten på 
klientens interna kontroll. Revisorn försöker alltid välja den metod som når målet med 
granskningen på det mest effektiva sättet. Ofta förekommer en kombination av båda 
metoderna.53  
 
Vid granskningen är det viktigt med en verifieringskedja där all läsbar data ska kunna följa 
vägen från dokumentation av den enskilda affärshändelsen till presentationen i 
årsredovisningen. Utan en sammanhängande verifieringskedja blir det svårt att stämma av 
redovisningen. Då ökar risken för att fel inte upptäcks och rättas till.54 
 

Revisorns uppgift är att granska hur väl företaget tagit till vara på sina egna möjligheter till 
kontroll samt att bedöma risken för oegentligheter och fel. Det går inte med hundraprocentig 
säkerhet att säga om revisorn kan upptäcka om det föreligger oegentligheter och fel. Därför 
måste revisorn rikta in sig hur pålitlig redovisningen är. Alla förhållanden som har betydelse 
för att ge stöd för uttalanden i den slutliga revisionsberättelsen skall dokumenteras. Eftersom 
varje företag är unikt måste de granskas utifrån sitt unika förhållande.55 
 
Verifieringskedjan är inget som studeras vidare avseende studiens syfte och problem.  
 
Granskningsprogram kommer att fördjupas mer utförligt under avsnittet 

”Granskningsprogram och Informationsteknik”. 

 

                                              
51 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 41  
52 Ibid. Sid 41-44 
53 Ibid. Sid 41-44 
54 Ibid. sid 41-44 
55 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid  56-57 
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2.3.3 Rapportering 
 
Revisors rapport skall innehålla ett konstaterande att revisionen har planerats och 

genomförts för att revisorn med hög men inte absolut säkerhet skall kunna försäkra sig om att 

de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter.
56

 

 
Rapporteringen ses som målet med revisionen. I sin rapport gör revisorn uttalanden om de 
finansiella rapporterna samt företagets förvaltning. Ofta innehåller revisionsberättelsen bara 
en del av det som rapporteras under revisionen gång. Ofta lämnas både muntliga och skriftliga 
rapporter till beslutsfattarna i företaget. Rapporterna kan bl.a. innehålla iakttagelser och 
synpunkter på företagets interna kontroll. Om revisorn lämnar kritiska synpunkter i sina 
rapporter lämnas i regel också konstruktiva förslag av åtgärder. Tidigare års påpekanden följs 
också upp och lämnas i en skriftlig rapport. Revisorn skall också rapportera om det föreligger 
misstanke om brott. Det kan vara en styrelseledamot eller VD som gjort sig skyldig till brott 
inom ramen för bolagets verksamhet. Det gäller främst bokföringsbrott, bedrägeri- och 
förskingringsbrott, brott mot borgenärer och vissa skattebrott. 57 

                                              
56 RS 700, 13§ FAR´s Samlingsvolym, Del 2 (2006) FAR Förlag. Sid 546 
57 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 87- 99 
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2.4 Granskningsprogram & informationsteknik 

 
Från 70-talet och framåt har revisionsprocessen gått från en metod att kontrollera och jämföra 
olika händelser i huvudboken mot verifikat eller externa bekräftelser till en mer strukturerad 
process. Struktureringen har medfört en ökning av kvaliteten, förståelsen för företaget samt 
engagemanget. Tidigare tog verifieringsfasen upp stor del av resurserna. Den delen har 
numera minskat till förmån för planering, systemgranskning samt rapportering. Då 
verifieringsdelen blivit allt mer kostsam har det blivit viktigt att verifieringsfasen ska 
genomföras och inriktas på rätt område samt att insamlingen av bevis sker på ett effektivt sätt. 
Planeringen av revisionen blir då allt viktigare, bland annat vad gäller bedömningen av risk. 
Idag har revision blivit en kontroll av kontrollerna vilket medför att kvaliteten på 
kontrollsystem är viktigare än själva ursprungsaktiviteten.58 

 
Ett granskningsprogram upprättas för själva granskningen och är ett hjälpmedel för dem som 
ska utföra granskningen. Efter hand som arbetet framskrider blir granskningsprogrammet 
tillsammans med arbetsdokumenten från granskningen en dokumentation av vad som gjorts. 
Granskningsprogrammet utgår ifrån all den tidigare kunskap som kommit fram under 
informationsinsamlingen samt de områden som prioriterats med ledning av revisorns 
riskbedömning.59  
 
Den dokumentation som uppstår innehåller de förhållanden i företaget som har betydelse för 
revisorn och ger stöd för uttalanden i revisionsberättelsen. Dokumenten ligger även till grund 
som bevis för att revisionen har utförts enligt god revisionssed. Dokumentationen skall 
omfatta alla moment i revisionsprocessen från planering till rapportering. En god 
dokumentation underlättar granskningen genom att fungera som ett bra underlag för 
kommande års planering. Revisorn kan lättare följa och kontrollera hur revisionen 
framskrider.60 

 
För att granskningsarbetet och granskningsprogrammen skall bli så effektiva som möjligt har 
användandet av informationsteknik ökat. Nyckelegenskaperna för användning av 
informationsteknik är tempo, lokalisering och kvalitet61. Informationstekniken ska erbjuda 
sina kunder (revisorerna) vad de verkligen vill ha och kan tänkas behöva för sitt dagliga 
arbete. Tack vare en utvecklad informationsteknik för revisorer ökar effektiviteten i 
revisionen samt att kostnaderna minskar samtidigt som revisionsrisken också minskar. 
Revisionsrisken minskar i och med att informationstekniken ökar kvaliteten på 
revisionsarbetet. Andra fördelar med en ökad användning av informationsteknik är att det 
leder till att tillgången på analyser förbättras. Den mänskliga faktorn får dock inte 
underskattas då den är betydelsefull i den här delen av arbetet. 62 

                                              
58 Nilsson, H. Informationsteknik som drivkraft i granskningsprocessen (2000). Linköping Studies in Science & 
Technology, Thesis No 788. Linköping (2000). Sid 29-30 
59 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 41 
60 Ibid. Sid 57 
61 Nilsson, H. Informationsteknik som drivkraft i granskningsprocessen (2000). Linköping Studies in Science & 
Technology, Thesis No 788. Linköping (2000). Sid 32 
62 Ibid. Sid 32 
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Enligt tidigare forskning inom ämnet hävdas att informationsteknik inte får bidra till en 
automatisering där maskinerna tar över arbetet. Den användbara informationstekniken kan 
delas in i olika områden. I den här studien kommer bara informationstekniken som 
revisionsverktyg att behandlas. 63 

 

2.4.1 Informationsteknik som Revisionsverktyg 
 
Revisionsverktygen kan vara kalkylprogram, registeranalyser, regressionsanalyser samt 
expertsystem. Expertsystemen bearbetar information med hänsyn till fakta och regler. Med 
hjälp av bearbetningen av informationen kan systemet generera lösningar på problem. Det 
finns ytterligare typer av revisionsverktyg som används för att granska och upptäcka brister i 
kundens informationssystem.64 I de revisionsverktyg som tagits fram kan användaren arbeta 
sig igenom hela revisionen steg för steg. De revisionsverktyg som bygger på att känna igen 
mönster från tidigare exempel och leta efter samband bidrar till att användaren, i det här fallet 
revisorn, kan upptäcka oegentligheter. Trots program hos byråer och även andra institut som 
används för att standardisera revisionsprocessen finns olikheter i utformande samt 
användandet av revisionsrutiner och revisionsprogram. Med hjälp av strukturerade 
revisionsprogram minskar de sociala förväntningarna på revisionsprocessen och 
förväntningsgapet kan fyllas igen i.65  
 
Då revisionsarbetet ständigt stävar efter att öka kvaliteten på revisionen arbetar 
revisionsbyråerna med att bygga upp strukturer och kompetens inom området 
informationsteknik för revisionsprocessen.66 Enligt tidigare forskning visar en trend av 
utvecklingen av bättre struktur av revisionsprocessen till att byråerna reflekterar över ett 
större behov att kontrollera kvaliteten över vad de bistår med till kunden. På så sätt kan 
revisorn minska den inneboende risken att fel förekommer i kundens redovisning eller 
förvaltning.67 I dag bygger de nya metoderna på att informationstekniken ersätter tidigare 
arbetsintensiva metoder så att detaljgranskningen minskar.68 
 
Med en ständigt pågående utveckling kring informationsteknik och revisionsprogram 
fokuserar revisionsverktygen på att identifiera högriskområden istället för att koncentrera sig 
på de områden där revisionsrisken är låg.69  
 
 

                                              
63 63 Nilsson, H. Informationsteknik som drivkraft i granskningsprocessen (2000). Linköping Studies in Science 
& Technology, Thesis No 788. Linköping (2000). Sid 32 
 
64 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 38-43 
65 Power, Michael K (2003). Auditing and the production of legitimacy. Accounting, Organizations and Society 

28 (2003) 
66 Nilsson, H. Informationsteknik som drivkraft i granskningsprocessen (2000). Linköping Studies in Science & 
Technology, Thesis No 788. Linköping (2000). Sid 43 
67 Power, Michael K (2003). Auditing and the production of legitimacy. Accounting, Organizations and Society 

28 (2003) 
68 Nilsson, H. Informationsteknik som drivkraft i granskningsprocessen (2000). Linköping Studies in Science & 
Technology, Thesis No 788. Linköping (2000). Sid 40 
69 Power, Michael. The Audit Society (1997). Oxford University Press (2002). Sid 76 
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Med en modern informationsteknik ökar förmågan att samla in en ökad mängd information. 
Med hänsyn till en ökad informationsinsamling hos kunden kräver det en urvalsmekanism för 
att sortera ut relevant information för granskning.70  Att istället fokusera revisionen på 
relevanta områden med hög risk istället för att identifiera de områden med låg risk ses enligt 
tidigare studier som kärnan i utvecklingen av den riskbaserade ansatsen.71 
 
Med hjälp av en framtagen revisionsplan och rätt revisionsprogram blir det lättare att veta 
vilka områden som ska granskas och svårare för att väsentliga fel att passera utan att 
upptäckas.72 

                                              
70 Nilsson, H. Informationsteknik som drivkraft i granskningsprocessen (2000). Linköping Studies in Science & 
Technology, Thesis No 788. Linköping (2000). Sid 39 
71 Power, Michael. The Audit Society (1997). Oxford University Press (2002). Sid 76 
72

 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 36 
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2.5 Väsentlighet & Risk inom revision 
 

En effektiv revision skall planeras noga. Eftersom varje företag är unikt är det viktig att 
revisorn samlar information om vad som ska granskas. Informationen är viktig för att kunna 
analysera riskerna och välja ut de områden där väsentligheten för fel är störst.73 
 
Revisorernas ständiga hänvisningar till begreppen väsentlighet och risk för att motivera sina 

olika ställningstaganden förstärker bilden av att de söker efter trygghet. Att åberopa 

väsentlighet och risk tycks vara en allmänt accepterad lösning på de flesta problem. Det kan 

belysa en revisors uttalande inom undersökningens ram.74 

  

2.5.1 Väsentlighet 
  

Definition: ”något som utgör en viktig eller grundläggande del av något”75 
 

Väsentlighet är ett grundläggande begrepp inom all revision76. Väsentligheten avgör var 
revisorn skall lägga vikten på i revisionsarbetet samt hur omfattande arbetet skall bli. Som 
tidigare nämnts måste väsentligheten bedömas under revisionsprocessens planeringsstadium. 
Det blir annars lätt att viktiga områden försummas och fel saker granskas. Det är svårt att säga 
var gränsen för väsentlighet går. Det varierar mycket beroende på företagets storlek.  
När väsentliga poster väljs ut för granskning utgår revisorn ifrån bestämda minimibelopp eller 
andra väsentlighetstal. En sådan bedömning görs ofta individuellt för varje företag. 
Väsentlighetstalet är fastställt av både individuella balansposter och företagets räkenskaper 
som helhet. Väsentlighetstalet talar om vad som kan accepteras att vara fel i räkenskaperna 
utan att revisorn lämnar en oren revisionsberättelse.77 
 

 
Enligt RS 320 definieras väsentlighet enligt följande: 

 

”Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som 

användaren fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna. Graden av 

väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet 

eller felet. Väsentlighet är därför mer en fråga om en tröskelnivå än en grundläggande 

kvalitativ egenskap som informationen måste ha för att vara av värde”
78 

 

                                              
73 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 21-23 
74Öhman, P (2005). Är det viktigare för revisorer att göra saker rätt än att göra rätt saker? I Johansson, S-E., 
Häckner, E & Wallerstedt, E. (red) Uppdrag revision (2005) SNS Förlag. Sid 70 
75 http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc36760_1.pdf 
76 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 22 
77 Ibid. Sid 22 
78 RS 320, 3§ 2st FAR´s Samlingsvolym, Del 2 (2006) FAR Förlag. Sid 386 
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2.5.2 Risk och riskbedömning 
 

Definition: ”En risk innebär faran för att en slumpmässig händelse negativt skall påverka 

möjligheten att nå ett uppställt mål”
79. 

Eftersom tidsmässiga arbetsresurser är begränsade i ett revisionsuppdrag väljer revisorn de 
granskningsmetoder som anses mest effektiva. Bedömningen av risker avgörs tillsammans 
med bedömningen för väsentlighet avseende vilka områden granskningen skall koncentreras 
på. En analys av riskerna gör det lättare att hitta väsentliga fel i de finansiella rapporterna eller 
svagheter i den interna kontrollen. En viktig del av riskbedömningen utgörs även av revisorns 
kunskap och professionalism vid hanteringen av riskerna. Utan någon hantering av riskerna 
kan fel områden granskas. För att få kunskap om verksamheten görs jämförelser i 
riskbedömningar, prognoser och andra branschuppgifter från föregående år. 80 

Revisorn skall skaffa sig tillräckligt med förståelse av redovisningssystem och system för 
internkontroll för att kunna planera revisionen och utforma en effektiv ansats för den. 
Revisorn skall använda sitt professionella omdöme för att bedöma revisionsrisken och 
utforma granskningsåtgärder som säkerställer att risken minskar till en nivå som är godtagbart 
låg.81

 

Revisionsrisken innebär risken för att revisorn skall komma med ett felaktigt uttalande i sin 
revisionsberättelse angående t.ex. inkomst, kassaflöde eller den finansiella positionen82. Den 
består av tre komponenter: Inneboende risk (Inherent risk), Kontrollrisk samt Upptäcktsrisk.83 

• ”Inneboende risk” är benägenheten hos ett saldo eller ett transaktionsslag att 

innehålla en felaktig uppgift, som enskilt eller tillsammans med felaktiga uppgifter i 

andra saldon eller transaktionsslag, skulle kunna vara väsentlig, om det bortses från 

eventuell tillhörande intern kontroll. 

• ”Kontrollrisk” är risken för att en felaktig uppgift som skulle kunna förekomma i ett 

saldo eller transaktionsslag, som enskilt eller tillsammans med felaktiga uppgifter i 

andra saldon eller transaktionsslag, skulle kunna vara väsentlig inte förhindras eller 

upptäcks och rättas i tid via redovisningssystem och system för intern kontroll. 

• ”Upptäcktsrisk” är risken för att en revisors substansgranskningsåtgärder inte 

upptäcker en felaktig uppgift i ett saldo eller transaktionsslag och som, enskilt eller 

tillsammans med felaktiga uppgifter i andra saldon eller transaktionsslag, skulle 

kunna vara väsentlig.
84

 

 

 

                                              
79 Hamilton. G. Risk Management 2000 (1996). Studentlitteratur, Lund . Sid 12  
80 Ibid. Sid 23-27 
81 RS 400 2§, FAR´s Samlingsvolym, Del 2 (2006) FAR Förlag. Sid 390 
82  Lee, T. Corporate Audit Theory (2005).Thomson Learning. Sid 177 
83 Revision - En praktisk beskrivning (2005) FAR Förlag. Sid 23 
84 RS 400 2§, FAR´s Samlingsvolym, Del 2 (2006) FAR Förlag. Sid 390 
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Revisionsrisken är en kombination av faktorer som relaterar till specifika risker till klienten, 
den interna kontrollen samt den specifika risken för revisionen.85  

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                          

 

 
Fig. 386 Revisionsrisk. Figuren visar förhållandet mellan de tre riskkomponenterna som 

tillsammans utgör revisionsrisken .                                                                                                                                               

 
De tre riskkomponenterna utgör fundamenten i ARM ”The Audit Risk Model” 
”The Audit Risk Model” talar primärt om de risker associerade med handskandet av 
oreserverade uttalanden i revisionen av klientens finansiella tillgångar som innehåller 
materiella förvrängningar. Modellen är framtagen som guide för planeringen av revisionen.87 

 
Med användning av ARM kan risken att väsentliga fel inte upptäcks och granskas 
fastställas.88 
 

 

 

 

 

 
 
Fig. 489 Audit Risk Model. Figuren illustrerar ARM och visar förhållandet mellan risken är 

att väsentliga fel inte upptäckts mot de övriga riskkomponenterna och den accepterade 

revisionsrisken. 
 
Den accepterade revisionsrisken är sannolikheten för vad revisorn är villig att acceptera när 
vid misstolkanden avseende klientens finansiella ställning.90  

 

 

                                              
85 Lee, T. Corporate Audit Theory (2005).Thomson Learning. Sid 178 
86 www.auditwatch.com/cannon.pdf 
87 Houston, Richard W. Peters, Michael F. Pratt, Jamie H. The Audit Risk Model, Business Risk and Audit-
Planning Decisions. The Accounting Review. Vol 74. No 3 (1999) 
88 Ibid. 
89 Houston, Richard W. Peters, Michael F. Pratt, Jamie H. The Audit Risk Model, Business Risk and Audit-
Planning Decisions. The Accounting Review. Vol 74. No 3 (1999) 
90 Ibid.  

Revisionsrisk = 

Inneboende risk * Kontrollrisk * Upptäcktsrisk 

 

 
                                 Accepterad revisionsrisk 
Upptäcktsrisk = __________________________ 
               Inneboende risk * Kontrollrisk 
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Då företag utsätts för allt hårdare konkurrensmiljö är det viktigt att revisorn, förutom 
revisionsrisken även beaktar företagets affärsrisk. Affärsrisken kan vara de operationella 
risker, riskhantering osv. Fastställandet av affärsrisken påverkar till stor del revisionens 
omfattning.91 

  

2.5.3 Sambandet mellan väsentlighet och revisionsrisk enligt RS 
 
När revisorn planerar revisionen beaktar han eller hon vad som skulle kunna göra att 
årsredovisningen blir felaktig på ett sätt som är väsentligt. Bedömningen av väsentlighet 
avseende särskilda saldon och grupper av bokföringsposter underlättar beslutet om vilka 
poster som skall granskas. Väsentlighetsbedömningen skapar gynnsammare förutsättningar 
för det revisionsmässiga urvalet samt om analytisk granskning skall användas. Väsentligheten 
gör det möjligt för revisorn att välja sådana granskningsåtgärder som tillsammans kan 
förväntas minska revisionsrisken till en acceptabelt låg nivå.92 
 
Det finns ett omvänt samband mellan väsentlighet och nivån på revisionsrisken, dvs. ju högre 
väsentlighetsnivån är desto lägre är revisionsrisken och tvärtom. Revisorn beaktar det 
omvända sambandet när karaktären, omfattningen och förläggningen i tiden av 
granskningsåtgärderna bestäms. Exempel enligt RS kan ges då revisorn, efter det att särskilda 
granskningsåtgärder planerats, bestämmer att den godtagbara väsentlighetsnivån är lägre, ökar 
revisionsrisken. Revisorn kompenserar för detta genom att antingen: 
 

a) minska den bedömda nivån på kontrollrisken där så är möjligt och låta den minskade 

nivån följas av en utökad eller tillkommen granskning av kontroller eller 

b) minska upptäcktsrisken genom att ändra karaktär, omfattning och förläggning i tiden 

av de subsansgranskningsåtgärder som planeras.
93

 

Revisorn behöver överväga om summan av felaktiga uppgifter som inte är rättade är 
väsentliga. Drar revisorn slutsatser att de felaktiga uppgifterna kan vara väsentliga, behöver 
en övervägning göras för att minska revisionsrisken. Revisorn kan genom att utöka 
granskningen eller begära att företagsledningen ändrar årsredovisningen minska risken för att 
göra ett felaktigt uttalande i sin revisionsberättelse.94 
 
 
 

                                              
91 Sutton, Steve G. & Hampton, Clark.  Risk assessment in a extended enterprise environment: redefining the 
audit model.  International Journal of Accounting Informations Systems (2003) 
92 RS 320 9§, FAR´s Samlingsvolym, Del 2 (2006) FAR Förlag. Sid 387 
93 RS 320 10§, FAR´s Samlingsvolym, Del 2 (2006) FAR Förlag. Sid 387 
94RS 320 14§, FAR´s Samlingsvolym, Del 2 (2006) FAR Förlag. Sid 388 
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3. Metod 

I avsnittet ”Metod” har författaren för avsikt att beskriva för läsaren hur arbetet med 

studien utformats och framskridit. I avsnittet belyses också kopplingen mellan valet av 

metod med studiens syfte samt problem. En presentation av undersökningens 

arbetssätt underlättar för andra att göra om studien. 

 
3.1 Val av ämne och förförståelse 
 
Valet av ämne baseras på tidigare studier inom Risk Management. Efter en presentation av 
riskhantering hos en revisionsbyrå av Åsa Grönvik från Grant Thornton bestämdes en 
ytterligare fördjupning inom området.  
 
Det föreligger en grundad förförståelse av de problem som ska studeras. Förförståelsen 
kommer till uttryck i tidigare ämneskunskaper samt på vilket sätt problemet skall angripas. 
Utifrån den utbildningsbaserade förförståelsen kan olika definitioner av problemet 
framställas. Förförståelsen grundas även på fördomar och förutfattade meningar kring ämnet 
revisionsrisk från Grönviks presentation.95 I studien består de tidigare kunskaper av studier 
inom ämnet företagsekonomi på A-, B- och C nivå. Ämnet Riskhantering togs först upp på C-
nivå men tidigare kunskaper finns inom redovisning då det har studerats på samtliga tre 
nivåer.  

 

3.2 Förstudie 
 
För att veta vad som skulle vara viktigt att inrikta undersökningen på användes Buogons 

självutfrågningsteknik. Tanken med Bougons självutfrågningsteknik var påbörja studien i 
empirin med en första intervju till Åsa Grönvik, auktoriserad revisor på Grant Thornton. Här 
efterfrågades vilken typ av frågeställningar som Grönvik ansågs vara viktiga att studera om 
Grönvik själv utfört studien med hänsyn till sin arbetserfarenhet samt studiens syfte. Med 
hjälp av den här tekniken uppstod en förkunskap om vilka områden vid bedömningen av 
väsentlighet och risk som var viktiga att belysa. Det medverkade i sin tur till utformandet av 
den teoretiska referensramen. Frågeställningarna från Grönvik med hänsyn till sin 
arbetserfarenhet utgör därför en betydande del av studiens upplägg samt utformandet av en 
intervjuguide. Utifrån de frågeställningar (se bilaga 1.) som Grönvik ansåg vara viktiga att 
studera valdes väsentliga teorier ut. Den här typen av utfrågningsteknik bidrog även till 
möjligheten att undersöka vilka kunskaper och attityder intervjuobjekten hade inom området 
revisionsrisk och väsentlighet.  

                                              
95 Holme Idar Magne & Solvang Krohn Bernt. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

(1997) Andra uppl. Studentlitteratur: Lund. Sid 151 
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Relevanta frågeställningar samt en intervjuguide formulerades sedan med hänsyn till studiens 
syfte och problemformulering.96 En stor del av Grönviks frågeställningar användes vid 
utformningen av intervjuguiden som begagnades vid intervjuerna. När relevanta 
frågeställningar blivit framtagna påbörjades datainsamling av den teoretiska referensramen 
som skulle ligga till grund för den empiriska undersökningen.  
Data insamlingen innefattade veteskapliga artiklar publicerade i England och USA. Den 
teoretiska referensramen innefattar även stora delar av litteratur från FAR/SRS som är 
utformade för den svenska revisionsprofessionen samt engelsk litteratur. Internet användes 
också för att hitta relevant information samt att söka efter vetenskapliga artiklar i databaser.  

 

3.3 Angreppssätt och den gyllene medelvägen 
 
Sättet att angripa problemet kunde utgå ifrån en induktiv metod eller en deduktiv metod. 
Studien har utgått ifrån redan befintliga teorier och sedan testats mot verkligheten. En 
deduktiv metod kan utifrån de empiriska undersökningarna stärka eller försvaga tilltron till 
valda teorier.97En förstudie påbörjar studien i empirin med frågeställningar till Åsa Grönvik 
avseende relevanta frågeställningar att studera med hänsyn till problemet. De bildar sedan 
underlaget för den teoretiska referensramen. Teorierna testas sedan mot verkligheten och 
kopplas samman med det empiriska resultatet. Studiens resultat och slutsats belyses i ljuset av 
teorin. Resultatet utgörs av egna tolkningar av hur den empiriska undersökningen kunde 
kopplas samman med teorin. 
 
 Då studien pendlat mellan teori och empiri har problemet angripits genom en abduktiv 
ansats. ”Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte 

teoretiska föreställningar och ligger i så motto närmare deduktionen”
98.  

 
En abduktion kan ses som en gyllene medelväg som innebär en växelverkan mellan teori och 
empiri. Studien startar i empirin för att gå vidare till teorin för att sluta i empirin.99 Då studien 
påbörjades i empirin genom en kortare email intervju med Grönvik för att få kunskap om 
relevanta teoriområden inom väsentlighet och risk med hänsyn till studiens syfte kunde 
teorierna sedan prövas empiriskt genom de kvalitativa intervjuerna. Det empiriska resultatet 
kopplades sedan samman med teorierna för att sedan bindas ihop med Grönviks 
frågeställningar. Där av har en växelverkan skett mellan empiri och teori.  Avsikten med att 
fasställa tidigare kunskap med hänsyn till Grönviks frågeställningar men samtidigt vara 
mottaglig för ny kunskap avseende hur revisorerna går tillväga vid bedömningen av 
väsentlighet och risk syftar till att de slutgiltiga tolkningarna som presenterades i 
slutdiskussionen kan ses som tillförlitliga.  

                                              
96 Bougon, Michel G. Uncovering Cognitive Maps- The Self-Q Technique. I Gareth, Morgan. Beyond Method-

Strategies for Social Research (1983). Beverly Hills Sage. pp. 173-187 
97 Holme Idar Magne & Solvang Krohn Bernt. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

(1997) Andra uppl. Studentlitteratur: Lund. Sid 52 
98 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion- vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (1994). 
Studentlitteratur, Lund. Sid 42 
99 Johansson Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap-  Om metodlogiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 

kunskapsbildning (1993). Studentlitteratur, Lund. Sid 59-60 
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Det gäller även för de slutgiltiga tolkningarna som presenterades i slutdiskussionen. 
Informationen som samlas in kan med hänsyn till abduktionen ses som trovärdig avseende 
ämnet väsentlighet och risk inom revisionen. 
 
Då riskhantering inom revisionsbranschen är en relativt ny företeelse är utbudet av svenska 
teorier inom ämnet relativt litet. Det medverkade till att tidigare forskning i England och USA 
samt engelsk litteratur blev aktuell att studera.  

 

3.4 Val av metod 
 
Valet av metod präglades dels av studiens angreppssätt och den helhetsbild som eftersträvades 
med hänsyn till undersökningen av väsentlighet och risk i revisionsprocessen. Det resulterade 
i att en kvalitativ undersökningsmetod valdes.100 Helhetsbilden av revisionsprocessens 
funktion avseende bedömningen av väsentlighet och risk genererade i en bättre förståelse av 
sammanhanget mellan revisionsprocessens planering och revisorns bedömning av 
väsentlighet och risk i revisionsprocessen. Verktyget som användes i studien bestod av 
personliga intervjuer.  Då den kvalitativa studien kännetecknas av flexibilitet fanns det 
utrymme under studiens gång att justera problemformuleringen. På så sätt kunde 
frågeställningarna till revisorerna korrigeras så de bättre passade in i sammanhanget för 
studien. Det inkluderade även frågeställningar som glömts bort eller formulerats fel. 101 
 
Den kvalitativa metoden utformades också av viljan att förstå hur revisorn går till väga i sin 
bedömning av väsentlighet och risk i revisionsprocessen. En central del i undersökningen var 
att skapa närhet till revisorerna via de kvalitativa intervjuerna. Genom närheten till 
revisorerna under intervjuerna gavs en bra beskrivning av hur varje revisor går tillväga för att 
hanterar riskerna med hänsyn till bedömningen av väsentlighet och risk. För att uppnå 
närheten till var det viktigt att skapa och inge ett förtroende till revisorerna. Det var också 
viktigt under planeringen av undersökningen att det fanns utrymme för ny kunskap och ny 
förståelse.102  

Informationen som samlats in prövas inte med avseende för en generell giltighet. Studiens 
centrala roll blev istället att få en djupare kunskap avseende revisorns tillvägagångssätt vid 
bedömningen av väsentlighet och risk. Det medverkar till att helheten av sammanhanget som 
problemet avseende väsentlighet och risk kunde beskrivas.103 Den empiriska undersökningen 
präglades också av reflektion. Samtidigt bevaras tron om att undersökningen med 
genomtänkta referat från verkligheten i form av utvalda revisorer kan ge möjlighet till ny 
kunskapsbildning.104  

                                              
100Holme Idar Magne & Solvang Krohn Bernt. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

(1997) Andra uppl. Studentlitteratur: Lund.  Sid 80 
101 Repstad, P. Närhet och distans- kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (1999). Tredje uppl. 
Studentlitteratur: Lund. Sid 11 
102 Holme Idar Magne & Solvang Krohn Bernt. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

(1997). Studentlitteratur: Lund. Sid 93 
103 Ibid. Sid 80 
104 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion- vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (2008).  
Andra uppl. Studentlitteratur. Sid 20 
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3.5 Alternativ metod 
 
En alternativ metod till den som användes i studien kunde varit en kvantitativ studie med en 
enkätundersökning som skickats ut till utvalda revisionsbyråer. En kvantitativ studie skulle ge 
möjlighet att undersöka fler undersökningsobjekt då den inriktar sig till kvantitet.  
Nackdelen med en kvantitativ metod i det här sammanhanget är att undersökningsobjekten 
inte kan studeras på djupet. Det går inte heller att ställa följdfrågor för att skapa förståelse 
inom området.  
 
Ett annat alternativ till undersökningsmetod i studien skulle varit en kombination av en 
kvalitativ och kvantitativ studie. Grundtanken med att kombinera de två hade varit att båda 
undersökningsmetoderna har för- och nackdelar som tar ut varandra. En användning av olika 
metoder kan också leda till olika resultat vilket kan leda till nya tolkningar.105 Ett exempel på 
kombination av de två undersökningsmetoderna hade varit intervjuer med tillfrågade revisorer 
samt en enkätundersökning på utvalda revisionsbyråer för att se om resultaten stämmer 
överrens. 

 

3.6 Urval 
 

I den kvalitativa metoden är statistisk generalisering och representativitet inte några centrala 
begrepp106. Det huvudsakliga syftet med de kvalitativa intervjuerna var att öka 
informationsvärdet samt skapa en grund för en djupare och mer fullständig uppfattning om 
revisionsrisk och väsentlighet. Därmed blev urvalet av undersökningspersonerna en 
avgörande del av undersökningen. Urvalet gjordes systematiskt för att öka 
informationsinnehållet utifrån nedanstående kriterier. Kriterierna är medvetet formulerade 
med hänsyn till de revisorer som kunde antas ge betydelsefull information med utgångspunkt 
i studiens syfte och problemformulering. Utgångspunkten låg i valda teorier samt genom 
strategiskt urval avseende deras kunskaper om de företeelser som studerades.107. 

Kriterier för urval av intervjupersoner: 

• Deras erfarenhet som auktoriserad och påskrivande revisor samt ansvarig för 
revisionsuppdrag. 

• Deras kunskap inom ämnet risk och väsentlighet i revisionsprocessen.  

De revisorer som valdes ut antogs ge mest betydelsefull information Den empiriska 
undersökningen bestod av intervjuer med tre utvalda revisorer på tre revisionsbyråer. 

                                              
105 Holme Idar Magne & Solvang Krohn Bernt. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

(1997). Studentlitteratur: Lund. Sid 85-87 
106 Holme Idar Magne & Solvang Krohn Bernt. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

(1997). Studentlitteratur: Lund.Sid 101 
107 Ibid. Sid 101 
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3.7 Tillvägagångssätt 
 
Tillsammans med handledare diskuterades studiens upplägg fram, vad den skulle handla om 
och ur vilken synvinkel problemet skulle angripas. Riskhantering inom revision är en relativt 
ny företeelse och har inte studerats i betydande omfattning i Sverige. Utifrån tidigare 
forskning och en artikel i FAR/SRS Tidskrift Balans nr 6-7/ 2003 uppmärksammades en 
intressant vinkling av studien. Vinklingen skulle behandla hur revisorerna gick tillväga i deras 
bedömning av väsentlighet och risk i revisionsprocessen.  
 
Ett önskemål var till en början att studera om det fanns skillnader i fastsällandet av 
väsentlighet samt tillvägagångssätt i väsentlighet- och riskbedömningen mellan rikstäckande 
revisionsbyråer samt mindre byråer på en mer lokal nivå i Östersund. Då intresset från de 
mindre lokala revisionsbyråerna att medverka studien var knapphändigt fokuserades studien 
istället på att undersöka mer etablerade revisionsbyråer. Perspektivet att undersöka om några 
skillnader fanns mellan små byråer och större byråer utelämnades därför. När ämnet som 
skulle studeras blivit fastställt utformades ett skelett för studiens upplägg. Skelettet 
utformades för att visa hur studien skulle vara uppbyggd.  
 
För att studien inte skulle bli allt för omfattande avgränsades undersökningen till ett 
revisorsperspektiv.  

3.7.1 Intervjuer 
 
De utvalda intervjupersonerna kontaktades via e-mail om förfrågan av en intervju. De 
informerades även om att de skulle få ta del av ett underlag för intervjuns innehåll i god tid 
innan intervjun ägde rum. Utskicket av intervjuunderlaget gjordes för att intervjuobjekten 
skulle få en bra bild av vad studien handlade om.  Genom att förbereda intervjupersonerna på 
vad som skulle efterfrågas i intervjuerna kunde möjligheten att få ut användbar och relevant 
information bli större.  
 
Innan intervjuerna ägde rum hade en intervjuguide tagits fram. Intervjuguiden användes som 
riktlinje att följa under intervjuerna. Med hjälp av intervjuguiden kunde relevanta frågor 
ställas avseende studiens problem och syfte. Intervjuerna utfördes i form av samtal vilket 
medverkade till att alla frågor inte behövde ställas då revisorerna själva kom in på dem.  Vid 
utformandet av guiden utgjorde språket en betydande del. Det var viktigt att revisorerna som 
besvarade frågorna förstod innehållet samt att frågorna uppfattades på de sätt som var tänkt. I 
och med att en kvalitativ intervju utfördes användes inget standardiserat frågeformulär då det 
inte skulle finnas för stor styrning hos forskaren108. Det viktiga här var att synpunkter som 
kom fram var ett resultat av revisorernas egna uppfattningar109.  
 
 

                                              
108 I Holme Idar Magne & Solvang Krohn Bernt. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

(1997). Studentlitteratur: Lund Sid 100-101 
109 Ibid. Sid 100-101 
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 De kvalitativa intervjuerna utfördes på respektive revisors arbetsplats för att de skulle känna 
sig trygga under intervjuerna. För en effektiv informationsinsamling av intervjuerna spelades 
intervjuerna in på en bandspelare.  Att intervjuerna spelades in bidrog till att det fanns 
möjlighet under sammanställningen att gå tillbaka och ta del av intervjun på nytt. Med hjälp 
av den inspelade intervjun försummades ingen användbar information som kompletterades 
med anteckningar som tagit under intervjutillfällen. Samtliga intervjuer flöt på och frågorna 
besvarades på ett tillfredställande sätt. Tidsåtgången för varje intervju varierade från en timma 
till drygt tjugo minuter. Den varierande tidsåtgången kunde berott på intervjuobjektens 
förberedelser samt den egna struktureringen av den som intervjuade. De frågor som behövdes 
förtydligas kompletterades via e-mail till varje enskild revisor. 

 

3.7.2 Bearbetning av intervjuerna 
 
Vid bearbetningen av intervjuerna återberättades först intervjuinnehållet i sin helhet. På så vis 
valdes relevant information ut. Efter att informationsinsamlingen avslutats och relevant 
information valts ut sorterades informationen in i kategorier för att underlätta för läsaren att 
förstå kopplingen mellan teori och empiri. 

 
Samtliga intervjuer sammanställdes och sorterades in i de olika kategorierna var för sig för att 
hålla isär varje revisors åsikt och uppfattning kring ämnet risk och väsentlighet. De 
sammanställda intervjuerna skickades till respektive revisor för godkännande. 
Intervjuobjekten blev även ombedda att lägga till kommentarer samt eventuella 
förtydliganden som sedan kompletterades i den redan sammanställda intervjun. Utifrån 
arbetsgången, bearbetningen och godkännandet av de kvalitativa intervjuerna kunde de 
empiriska data från intervjuerna säkerställas. Bearbetningen av intervjuerna kopplades sedan 
samman med den teoretiska referensramen.  
 
I analysen jämfördes de teoretiska uppfattningarna med det empiriska materialet.  

Materialet analyserades systematiskt utifrån revisionsprocessen, väsentlighet samt risk och 
riskbedömning. För att underlätta för läsaren sorterades det empiriska materialet av varje 
intervju. Den informationen som samlats in sorterades in i rubriker som i stort följde den 
teoretiska referensramen. Det gjordes genomgående för samtliga intervjuer var för sig som 
sedan analyserades. Även materialet som kopplades samman med teorierna i analysen 
sorterades in i rubriken som följde den empiriska sammanställningen. 

Det analyserade materialet resulterade i en slutdiskussion där egna reflektioner av 
undersökningen diskuterades. Slutdiskussionen inleddes med reflektioner grundade på 
förhållandet mellan teorin och empirin. Reflektioner gjordes även av de kvalitativa 
intervjuerna. I slutdiskussionen diskuterades studiens slutsats med hänsyn till intervjuerna, 
analysen och reflektionerna. Slutsatsen presenterades utifrån egna uppfattningar med hänsyn 
till intervjuerna och den teoretiska referensramen.  
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3.8 Datainsamling 

 
Med insamlingen av data förklaras hur relevant information för studien samlats in. 
Sekundärdata är den data som samlats in utifrån litteraturteorier och primärdata från de 
personliga intervjuerna. Frågeställningen och problemformuleringen har klargjort 

undersökningsenheterna samt de egenskaper hos enheterna som önskades få upplysning 

om.
110 

 
För att få en bred och relevant faktabas har diverse litteratur och vetenskapliga artiklar 
studerats. De vetenskapliga artiklarna hämtades från databaser på internet men även från 
handledaren under handledartillfällen. De databaser som användes var JSTOR och 
ScienceDirect. Här användes sökord som: Audit Risk, Riskbased Auditing och Audit Risk 

Model. Den litteratur som studerades behandlade områden inom revisionens utveckling, 
utformandet av ett mer riskbaserat synsätt inom revision samt revisionsprocessens olika faser.  
Även en betydande del av den branschlitteratur som talar om hur revisorerna skall gå tillväga 
vid fastställandet av väsentlighet samt bedömningen av väsentlighet och risk användes.   
 
Delar av den litteratur som behandlades tillhörde även ämnet vetenskaplig metod. Utifrån 
metodlitteraturen har återberättningar gjorts avseende studiens utformning, bearbetning och 
dokumentation av informationsinsamling. Genom att beskriva studiens utformning och 
tillvägagångssätt underlättar det för att andra som vill gör om studien. Den kvalitativa 
studiens upplägg har beaktats samt intervjumetodik inför för de kvalitativa intervjuerna . Den 
litteratur som användes och som inte hämtades från databaser erhölls från Mittuniversitets 
bibliotek, Länsbiblioteket i Östersund, fjärrlån via LIBRIS samt litteratur från handledaren.  

 

                                              
110 Holme Idar Magne & Solvang Krohn Bernt. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

(1997). Studentlitteratur: Lund. Sid 181 
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3.9 Operationalisering 
 
Övergångsfasen mellan teori och empiri kan vara ett kritiskt fragment av studien. Genom 
operationaliseringen sammanfogades teorin med empirin. Avståndet mellan de två kan variera 
mycket beroende vilken frågeställning som behandlats. Operationaliseringen kan också ses 

som ett förbindelseelement mellan uppfattningen kring studien och undersökningspersonernas 

verklighetsuppfattning.111 För att knyta teorin till empirin har relevanta frågor blivit ställda till 
revisorerna avseende ämnet risk och väsentlighet. Frågorna har blivit ställda för att avståndet 
mellan teorin och empiri ska vara så litet som möjligt samt att en röd tråd ska följas 
genomgående i studien. 
 
Intervjufrågor se bilaga 2. 
 
Frågorna 1-3: ställdes för att skapa en förståelse i intervjuobjektens bakgrund som revisor 
och arbetserfarenhet. 
 
Frågorna 4-5: ställdes med utgångspunkt i att skapa en grundläggande bild av vilken typ av 
revisionsverktyg som används och funktion ur revisionssynpunkt. 
 
Frågorna 6-7: ställdes för att belysa revisionsverktygets medverkade i revisionsprocessen 
samt vilken informationsteknik som intervjuobjekten använder sig utav. 
 
Frågorna 8-10: ställdes för att få kunskap i väsentlighetens betydelse för revisionen samt 
väsentlighetens koppling till revisionsverktyget. 
 
Fråga 11: ställdes för att skapa förståelse om skillnader fanns vid riskbedömning avseende 
små eller stora företag samt vid nya eller gamla uppdrag. 
 
Frågorna 12-13: ställdes för att få en ökad insikt i utförande av riskbedömningarnas 
dokumentation samt vad som utgör underlaget för riskbedömningarna. 
 
Fråga 14: ställdes för att undersöka respondentens attityd och kunskap om riskhantering 
utifrån sin arbetserfarenhet. 
 
Frågorna 15-19: Ställdes för att få en ökad förståelse och kunskap kring riskens betydelse för 
revisionen.  
 
Fråga 20: ställdes för att få en bild av undersökningsobjekten attityd till väsentlighet och 
revisionsrisk och sambandet däremellan.  

Fråga 21: Ställdes för att undersöka attityden angående den accepterade revisionsrisken. 

 

                                              
111Holme Idar Magne & Solvang Krohn Bernt. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

(1997). Studentlitteratur: Lund. Sid 159-160 
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3.10 Validitet och reliabilitet 
 
Målsättningen för undersökningen var att samla in så pålitlig information som möjligt. 
Validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten är de sanningskriterier som tillämpas för 

att bedöma om den kunskap eller teori som skapats är en bra bild av verkligheten
112. Genom 

att veta vad som skulle studeras kunde en intervjuguide framställas för att mäta det som skulle 
studeras.  
 
För att skapa en god validitet i förhållande till studiens syfte och problem utformades en 
intervjuguide. Det väsentliga var att intervjuguiden hade för avsikt att mäta det som var avsett 
att mäta vilket medverkade till en god validitet.113 Intervjuguiden togs fram utifrån 
frågeställningarna från Grönvik samt den teoretiska referensramen med frågeställningar till 
revisorerna som togs upp under intervjuerna. Frågeställnigarna var nödvändiga att få svar på 
för att stärka studiens validitet med hänsyn till de problem som skulle besvaras.   
 
För att uppnå tillförlitlighet (reliabilitet) i teoriavsnittet kompletterades litteraturen med 
vetenskapliga artiklar. För att ge revisorerna tid att förbereda sig inför intervjun skickades ett 
underlag för intervjun ut i förhand. Genom att veta vilka områden som var viktiga att fokusera 
på med hjälp av Grönviks frågeställningar samt att ge revisorerna tid att förbereda sig inför 
intervjun medverkade det till en god reliabilitet.  
 
Då intervjuerna spelades in och sammanställdes var för sig för att hålla isär varje revisors 
åsikt bidrog det till ett försök att höja studiens reliabilitet. I och med att intervjuerna spelades 
in kunde reliabiliteten stärkas då intervjuerna gick att del av på nytt för en eventuell 
komplettering av information. Något som kunnat påverka studiens reliabilitet negativt var att 
intervjuerna utfördes av endast en person och inga övriga observatörer fanns på plats som 
kunde ta kompletterande anteckningar. 

 

3.11 Generaliserbarhet 
 
Gäller resultatet för andra individer än de som förekommit i undersökningen?114 Det är en 
fråga som ofta aktualiseras i undersökningar. Då inte ”alla situationer” eller ”alla individer” 
kan undersökas har ställning tagits till hur de revisorer som deltagit i studien valts ut.  En 
generalisering kan inte göras eftersom endast ett fåtal revisionsbyråer deltagit. Det skall också 
tilläggas att alla representativa revisionsbyråer i jämtlands län inte heller fått chansen att delta 
i undersökningen.115 

                                              
112 Johansson Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap-  Om metodlogiska och andra vägval vid 

samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (1993). Studentlitteratur, Lund. Sid 161 
113 Patel, Runa & Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning (2003). Studentlitteratur: Lund. Sid 99 
114 Patel, Runa & Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning (2003). Studentlitteratur: Lund. Sid 54 
115Ibid. Sid 54 
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3.12 Källkritik 
 
Då sekundärdata använts i studien har det varit viktigt att vara källkritisk. Med en kritisk 
inställning till källorna har det funnits en medvetenhet om att litteraturen eventuellt haft ett 
annat syfte i tidigare studier. Den svenska litteraturen inom ämnet revisionsrisk och 
väsentlighet var bristfällig. Det hänvisades i betydande del till RS och det som utgetts av 
FAR/SRS. Det bidrog till att tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar och engelsk 
litteratur blev aktuella. Internet användes också men inte i betydande utsträckning. De 
vetenskapliga artiklarna som använts i studien är utgivna av International Journal of 

Accounting Informations Systems, The Accounting Review, ”Accounting, Auditing & 

Accountability Journal” samt ”Accounting, Organizations and Society”. Då tidskrifterna är 
väl etablerade innebär det att artiklarna granskats. Med stöd av det ses artiklarna som pålitliga 
och aktuella källor för den här studien. 
 



 

 30 

4. Empiri 

I följande avsnitt kommer den primärdata som samlats in att presenteras. Det 

empiriska underlaget för studien har samlats in genom personliga intervjuer med 

underlag från den teoretiska referensramen.  

 

4.1 Intervju med Åsa Grönvik, Grant Thornton 
 
Grant Thornton är Sveriges enda stora revisions- och konsultföretag med fokus på ägarledda 
bolag.  Byråns affärsidé är att erbjuda revision, rådgivning skatt och Corporate Finance som 
bidrar till en framgångsrik verksamhet för företag samt deras ägare. Ett affärsområde som inte 
tas med i byråns affärsidé är ”Buisness Consulting” som också är en del av de totala 
verksamhetsområden som byrån erbjuder till sina kunder. Grant Thornton är idag ett 
medlemsföretag i ”Grant Thornton International” Det är en av världens ledande 
paraplyorganisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. 
Medlemsföretagen har sammanlagt cirka 25 000 medarbetare vid drygt 520 kontor och finns 

representerade i över 110 länder
116

.  I Sverige har organisationen ca 850 medarbetare på 
sammanlagt 32 kontor över hela landet. På kontoret i Östersund arbetar ungefär 35 personer 
med tjänster inom revision, redovisning och skatt. 117 En av medarbetarna i Östersund är Åsa 
Grönvik. Grönvik har arbetat på Grant Thornton (tidigare Lindebergs Grant Thornton) i tio år 
varav det senaste året som auktoriserad revisor. 
 
För Grönvik innebär revision en kritisk granskning av ett bolag utifrån bedömningen av 
väsentlighet och risk.  Enligt ovanstående utgångsläge ser Grönvik sin roll som revisor 
”mycket av vad man gör den till”. Då varje företag som granskas är unikt måste revisionen 
utgå från kundens perspektiv. Rollen som revisor kan dels ses som ”ett nödvändigt ont” för 
kunden men också som rådgivare där det anses befogat.   

”Min uppfattning är att de flesta kunder anser att revision är bra, men vissa, främst mindre 

kunder kan se det som nödvändigt ont”. 

 
Med en revisionsnära rådgivning som underlag kan revisorn ge underlag för att skapa en rätt 
och riktig redovisning för kunden i de fall fel upptäcks. I sin rådgivning går inte Grönvik in på 
alla delar av företaget utan koncentrerar sig automatiskt på de delar som hör till revisionen. 
Rollen som revisor med ett visst rådgivaransvar avspeglas också utifrån relationen med 
kunden. Med kunder som Grönvik har en god relation till kan kunden ofta komma med mer 
ingående frågor angående sitt företag. Något som poängteras är att det inte får vara en för 
alltför nära rådgivning som leder till beslutsfattande. Beslutsfattande får kunderna själva stå 
för men som revisor kan Grönvik belysa vad det kan få för konsekvenser.  

                                              
116 http://www.grantthornton.se/Om-oss/Korta-fakta/ 
117 Ibid. 
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4.1.1 Revisionsprocessen 
 
För att revisionen skall bli så smidig och effektiv som möjligt men ändå ge kunden bra 
kvalitet använder sig samtliga revisorer på Grant Thornton sedan fem år tillbaka av 
revisionsprogrammen ”Hogia Audit” och ”GT Explorer”. De båda programmen är 
revisionsverktyg som hjälper revisorerna att fokusera revisionen på de områden där risken för 
väsentlighet och fel är störst. Revisionsprogrammet Hogia Audit fungerar som en vägledning 
i vad som ska övervägas, vad som ska bedömas och beakta. Det ger samtidigt en bra 
dokumentation i och med att de under arbetes gång skriver in väsentlig information om 
bolaget. Det har dock inte samma klara koppling till väsentlighet och risk som GT Explorer. 
Det senare revisionsverktyket används för större börsnoterade företag. Verktyget fungerar mer 
utifrån vad som väljs ut och hur riskerna bedöms. Med hänsyn till vad som är tillämpligt 
utformar datorn ett granskningsprogram som är mer individuellt anpassad. Hogia Audit ger 
istället ett ”standardbatteri” som respondenten själv går igenom och tänker mer på egen hand 
utifrån företagets situation.   
 
Grönvik anser att en utvecklad informationsteknik av revisionsverktygen underlättar och gör 
revisorernas arbete bättre. Grönvik menar att det hänt mycket inom revisionsprogrammen och 
informationstekniken under sin tid på Grant Thornton. Främst inom de områden där det nu 
görs en riskbedömning och en revisionsplan. RS ställer i dag tydligare krav på 
dokumentationen av riskbedömningar och revisionsplan. Det hävdar Grönvik har bidragit till 
en förbättring av mer definierade riskbedömningar och revisionsplan Tidigare gick 
revisorerna direkt in på granskningen utan att tänka på ”vart kan min granskning ge störst 

effekt.”   
 
”Jag anser att branschen som helhet har gått från en mer "jämntjock" revision till en mer 

stringent koppling mot riskbedömning/revisionsplan. Dokumentationen anser jag även har 

förbättrats ”. 

 
Programmen uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Ibland förekommer större och mer 
omfattande uppdateringar.  
 
Då revisorn inte har hand om några större börsnoterade bolag görs endast en genomgående 
beskrivning av programmet Hogia Audit´s funktion och arbetsgång i revisionsprocessen. 
 

Inför ett revisionsuppdrag gör Grönvik alltid en uppdragsbeskrivning. Här skapar 
respondenten sig en bild av företaget, vilken bransch den förekommer inom, vilken typ/ typer 
av personlighet företagets ägare har. Även företagets ekonomiska situation analyseras. Det här 
är frågor som ställs för att fånga om vad som driver bolaget och ”vad det kan tänkas innebära 

för revisionsrisker ”. En annan viktig aspekt är att bedöma hur företagets bokföringsrutiner 
och övrig företagsredovisning ser ut. Med kompetenta resurser kring företagets redovisning 
blir riskbilden lägre. Det kan t.ex. vara att företagets bokföring och redovisning sköts av en 
redovisningsbyrå. Grönvik menar att genom en god intern kontroll minskar revisionsrisken. 
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När uppdragsbeskrivningen är avklarad görs en redogörelse av hur uppdraget ser ut. Här 
bedömer revisorn om det behövs enbart revision eller om det är ett kombinerat uppdrag där 
byrån även har hand om företagets redovisning. I revisionens planeringsstadium måste 
Grönvik se över hur företagets ekonomiska situation ser ut i förhållande till tidigare år t.ex. 
om de har slagit sig in på en ny marknad eller om företagets förhållande till kreditgivare 
förändrats.  
 
Efter att Grönvik med hjälp av revisionsprogrammet fått en klar bild av uppdraget och vilka 
tidsmässiga resurser som krävs samt vilka åtgärder som kan vara väsentliga görs en 
genomgång av eventuella risker.  Då en bedömning av riskerna i bolaget gjorts resulterar det i 
ett granskningsprogram som skall användas i själva granskningen. 

Utifrån de val som gjorts anpassas granskningsprogrammen. En del av programmen är 
obligatoriska. Det kan vara en översiktlig bedömning av internkontrollen, en övergripande 
beskrivning av posterna dvs. om de verkar rimliga. De granskningsprogram som används på 
Grant Thornton talar om och beskriver samt ger förslag på åtgärder som talar om för 
revisorerna hur de ska arbeta sig igenom de utvalda posterna för att minska risken. 
Programmet redigerar inte per automatik de detaljerade granskningsprogrammen för de poster 
som valts ut att granska.  Det avgörs utifrån varje revisors professionella bedömning. Endast 
de poster som inte valts ut för granskningen skall motiveras. Programmet koncentrerar sig 
mer på högrisk områden än områden med låg risk.  
 
Samtliga delar som Grönvik arbetat sig igenom i revisionsprogrammet ligger till grund för 
den slutgiltiga revisionsplanen. Den revisionsplan som tagits fram är ett viktigt arbetsredskap 
för de som ska utföra revisionen. 

 

4.1.2 Väsentlighet 
 
Vid en bedömning av väsentlighet anser respondenten att det avgörs utifrån vilken  
”vilken situation bolaget befinner sig i”. 
 
Vid fastställandet av ett väsentlighetstal ser Grönvik generellt till en total gräns för vad som 
kan accepteras ”utan att en oren revisionsberättelse måste avges”. Grant Thornton utgår 
generellt ifrån parametrar som omsättning, bruttovinst, totala tillgångar samt eget kapital. 
Byrån har tagit fram bestämda procentsatser som avser den som revisorerna skall hålla sig 
inom för den accepterade revisionsrisken, 0,5-2% av bolagets omsättning, 3-7% av det Egna 
kapitalet. Utifrån de siffror som angivits tidigare under arbetsgenomgången i programmet 
räknar revisionsprogrammet sedan fram ett intervall som revisorn skall hålla sig till. Det är 
sedan revisorn själv som avgör väsentlighetstalet och därmed vad den accepterade 
revisionsrisken blir beloppsmässigt. Genom en sammanfattande bedömning kan Grönvik 
bedöma om den interna kontrollen är god vilket bidrar till en minskad Revisionsrisk. 
Väsentlighetstalet och områden för stor risk fastställs ”delvis med hänsyn till bransch men 

även företagets ekonomiska situation och internkontroll ”. 
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Grönvik bedömer sedan storleken på de poster som kan vara väsentliga att granska. För de 
poster som inte framstår som högriskområden granskas översiktligt och behövs inte granskas 
specifikt i granskningsprogrammet. Väsentlighetsbedömningen är kopplad till 
revisionsprogrammet på så vis att det uppmärksammar poster/cykler som kan vara väsentliga 
och identifierar vart riskerna finns.  
 

4.1.3 Risk och riskbedömning 
 
Grönvik beskriver riskhantering som en nödvändighet. Utan riskhantering blir det lätt  
”att revisorn tittar på helt fel saker.”  
 
”Om de endast ser till det som är enklast kan de missa det som är riskfyllt.” 

 
Vid en revision av ett stort eller ett litet företag samt en gammal eller ny kund anser revisorn 
att det finns framstående skillnader. Trots att det generellt är RS som ska användas ser 
Grönvik tidsmässiga skillnader samt skillnader som utgörs beroende på företagens struktur. 
Ett litet företag samt en ny kund kan ta upp mycket arbete i tid då exempelvis den som 
hanterar redovisning inte gör det på ett bra sätt. Det bidrar till mycket extra arbete från 
revisorns sida.  I ett återkommande företag har revisorn redan kunskap om företaget och vilka 
risker som finns.   Det finns även en förståelse och tidigare kunskap om företagets interna 
kontroller. I ett nytt företag måste Grönvik som revisor ”gräva lite djupare” för att få 
kunskap om hur företaget fungerar, vilka rutiner som finns och sedan dokumentera det.  

De risker som väljs ut utgår ifrån de tre komponenterna som utgör revisionsrisken och 
motiveras utifrån den tidigare helhetsbedömningen av företaget. Som en yttre påverkan 
(kontrollrisk) ser Grönvik en allmän risk i företagsledningens beteende vilken är viktig att 
vara vaksam på. De affärsrisker som beaktas är om företaget har stöldbegärliga varor, stort 
beroende av en kund samt om det finns risk för en vikande marknad. 
 
De områden som inte väljs ut för granskning skall motiveras varför risken för fel är liten. De 
granskningsområden och poster som inte betraktas som kritiska i riskbedömningen dvs. att de 
har låg risk och väsentlighet, granskas endast översiktligt. Om det skulle visa sig att någon 
utav posterna trots allt skulle vara väsentliga eller riskfyllda behöver respondenten utöka 
granskningen. Riskbedömningen utförs parallellt med utformningen av revisionsplanen. 
 
Vad gäller den accepterade revisionsrisken vill byrån att de granskande revisorerna utgår ifrån 
företagets situation och de bokslut som upprättats. Ett väsentlighetstal kan dock inte sättas 
mellan 5000-10 000 kr då de generellt blir för lågt oavsett vilket företag som revideras. 
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4.1.4 Sambandet mellan väsentlighet och revisionsrisk 
 
Grönvik beskriver sambandet mellan väsentlighet och revisionsrisk där en väsentlig post 
anses vara en större post som kan ge större påverkan. ”Det kan även vara en väsentlig rutin 

där många små återkommande fel adderar till stort fel”. 
 
Finns en risk för fel i den väsentliga posten kan felet bli större än hos en icke väsentlig post. 
För poster som inte betraktas som väsentliga finns generellt inte stora risker. Skulle fel 
förekomma trots väsentlighets- och riskbedömningen ger det inte alltför stora och avgörande 
konsekvenser.  
 
Om företaget inte rättar områden där fel förekommer blir Grönvik tvungen att lämna en oren 
revisionsberättelse. För en utomstående bedömare skulle den inte vara tillförlitlig i och med 
att det förekommer för mycket fel. Grönvik anser dock att det inte finns någon fullkomlig 
säkerhet i riskbedömningen.  
 
”Bedöms väsentligheten för fel och oegentligheter till en låg nivå bidrar det till en låg 

revisionsrisk”. 
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4.2 Intervju med Carl- Johan Öman, Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers 
 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers är Sveriges ledande revisionsbyrå. Byråns affärside bygger 
på att utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning samt kvalificerad rådgivning inom 
finansiella och angränsade områden. Utifrån det perspektivet kan internationella och svenska 
företag uppnå värdetillväxt och trygghet med fokus på kvalitet och professionalism.118  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har ett tjänsteutbud och en marknadsorienterad 
organisation som utgår från kundernas behov119. 
 
Företaget är också en internationell organisation med ett omfattande globalt nätverk med ca 
146 000 medarbetare världen över vilket gör Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 
världsledande inom sin bransch. I Sverige har byrån 3100 anställda på sammanlagt 125 kontor 
över hela landet från norr till söder. På kontoret i Östersund ligger utgångspunkten i revision 
och rådgivning. Syftet är att hjälpa kunderna med att göra deras företags affärer säkrare, mer 
effektiva och lönsamma. I tjänsteutbudet ingår förutom revision även redovisning, 
riskhantering, skatterådgivning, Corporate finance och annan revisionsnära rådgivning.120  
 
En av medarbetarna i Östersund är Carl-Johan Öman som varit anställd på byrån sedan 2002. 
Öman har arbetat inom revisionsbranschen sedan 1994. Först som anställd på ”TRG 
Revision” numera Deloitte. Respondenten är auktoriserad revisor sedan år 2000 och har 
arbetserfarenhet som revisor i och med sin auktorisation. I huvudsak är Öman engagerad i 
ägarledda bolag av i form av familjeföretag och mindre bolag där revisionen framställs som:  
 
”ett intygande om företagets hälsotillstånd utifrån de räkenskaper som upprättats samt de 

rutiner som finns och på så sätt göra en utomstående bedömning”. 

 Öman beskriver sin roll som revisor som ett ”bollplank” för företaget och företagets 
ledningsgrupp. Den revisionsnära rådgivningen utgör en betydande del av revisionsuppdraget. 
Det kan dock medverka till att gränsdragningen till revisorns oberoende blir svårare att 
avgöra. Den typen av problematik hävdar Öman är större här i Jämtland i relation till 
storstäderna och större bolag där det endast är ren revision som efterfrågas.  

 

4.2.1 Revisionsprocessen 
 
Under de senaste tio åren är de revisionsprogram som används egenarbetade program. Byrån 
har själv utvecklat programmen som är i ständig utveckling. Grundstommen av programmet 
är ofta framtaget i England eller USA. De bearbetas sedan ned till olika versioner och 
anpassas med utgångspunkt i vilka lagar och regleringar som är gällande i respektive land. 
Den svenska versionen är anpassad till RS samt den förvaltningsrevision som finns i Sverige.  

                                              
118 http://www.pwc.com/extweb/aboutus.nsf/docid/FA87235345B86D8F8025708F004AA34E 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
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Grundtanken med programmet är att rapporteringen skall vara densamma oavsett var i världen 
du befinner dig. Öman ser programmen som ”vattentäta” utifrån revisionsverktygets 
arbetsgång. Revisorn arbetar sig igenom programmet steg för steg.  
 
I revisionen av ett bolag anser Öman att det är viktigt ”att följa den röda tråden genom hela 

revisionen”.  
 
Det vill säga att bred kunskap och information om företaget som ska granskas är en viktig och 
grundläggande förutsättning som behövs för en korrekt riskbedömning.  Den information som 
samlas in utifrån vad som kan tänkas vara användbar för uppdraget fångas huvudsakligen upp 
genom samtal och intervjuer beroende på bolagets storlek. Vid ett mindre bolag träffas 
bolagets ägare, personal, VD osv. Vid ett större bolag sker samtal huvudsakligen med VD och 
ekonomichef. Det viktiga är att samla in så mycket information som möjligt. Informationen 
som samlats in i planeringen av revisionen kan sedan knytas an till vad som anses vara 
väsentlig för bolaget. I planeringsstadiet dokumenteras allt från revisorns oberoende till 
riskbedömning och väsentlighet. Öman inriktar därefter vilka områden som ska granskas.  
 
Utifrån bedömningen av väsentlighet och risk genererar det granskningsmoment som tar fasta 
på problematiken i företaget. Granskningsmomenten behandlas med hjälp av byråns 
granskningsprogram. Granskningsprogrammet är en del av den informationsteknik som 
används i form av revisionsverktyg. Programmen följer revisionsprocessen och medverkar till 
att det som dokumenteras i revisionsprogrammet även dokumenteras i 
revisionsdokumentationsprogrammen. I revisionsdokumentationsprogrammen samlas all 
information för det reviderade bolaget som kan vara användbar för kommande revisioner. 

 

4.2.2 Väsentlighet 
 
Vid fastställandet av vad som anses vara väsentligt för bolaget och vilket väsentlighetstal som 
ska gälla är upp till varje revisor att bedöma utifrån sin egen professionalism. Trots den 
individuella bedömningen finns det nyckeltal som är behjälpliga att se över. Det är bl.a. 
bolagets omsättning, egna kapital och balansomslutning. En viss procentsats av de olika 
nyckeltalen utgör inom vilka ramar väsentlighetstalet skall sättas. Även det fastställs utifrån 
bolagets storlek och bransch. 
 
Väsentligheten är kopplad till revisionsprogrammet på så vis att det väsentliga beloppet talar 
om vad som ska granskas och vart fokus på granskningen skall ligga. Även här är det 
beroende på företags storlek och vad som anses vara väsentligt för just det här företaget.  
Utifrån revisorernas professionella bedömning och den dokumentation som finns samt 
beroende på bolagets storlek, bransch osv. plockar programmet fram förslag på åtgärder. De 
förslag som programmet anammar är till stor hjälp i granskningsdelen av revisionen. Med 
hjälp av granskningsfunktionen fångar programmet upp vad som är väsentligt att granska med 
hänsyn till företagets unika situation. 
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4.2.3 Risk & Riskbedömning 
 
För Öman är riskhantering hur frågeställningen kring vilka risker som finns i bolaget hanteras.  
 
”Hur jag i min revisionsutövning hanterar den problematik som jag identifierat och hur jag 

genom olika åtgärder går tillväga för att inte missa viktiga områden. Riskhantering för mig 

är hur revisionen hanterar risken” 

 
Revisorn anser att varje bolag i sig är en riskbedömning oavsett om det är ett stort eller litet 
bolag men skillnader finns. Ett litet bolag har ofta en ägare som sköter allt medan ett stort 
bolag har inarbetade rutiner som används och skall kontrolleras. Med ett mindre bolag menar 
Öman att det blir enklare att utför en substansgranskning av hela bolaget medan granskningen 
i ett större bolag koncentreras runt de rutiner och processer som används. Revisionen går mer 
in på en granskning av internkontroll och riskerna bedöms utifrån företagets helhet. 
 
Underlaget för riskbedömningen utgörs av den information som samlats in, vilken kunskap 
revisorn har om bolaget samt hur bolaget ser ut med tanke på rutiner, företagsledningens 
beteende mm. Dokumentationen av riskbedömningen dokumenteras i revisionsverktyget 
genom att revisorerna väljer ut vilka risker som kan föreligga. Riskbedömningen kopplas 
därefter ihop med den granskning som ska göras. Alla riskkomponenter skrivs in i 
riskbedömningen, hur de kommer att granskas samt vilka åtgärder som utförs för att på bästa 
sätt eliminerar revisionsrisken.  
 

”Har jag identifierat en risk måste jag hantera den också” 

 
Öman anser också att en viss riskbedömning på byrånivå måste i beaktas och bedömas utifrån 
den risk som finns om revisorn tar på sig uppdraget. 
 
Riskidentifiering görs utifrån revisorns professionella bedömning och fångas inte upp av 
revisionsverktyget med automatik. Identifieringen av riskerna är en kombination av revisorns 
kunskap om bolaget och den professionella bedömningen. Det finns dock standardiserade 
åtgärder i revisionsprogrammet beroende på företagets bransch. Ett generellt exempel på det 
är kontantbranschen med företag som har stor kassa. 
 
De risker som är svårast att fastställa är om företagsledningen vill försköna företagets 
ekonomiska situation och inte talar sanning. Det kan t.ex. innefatta faktorer utifrån där 
företaget inte anses som kreditvärdigt. Företagsledningen kan då försköna företagets situation 
för att få möjlighet till beviljade krediter.  Det ser Öman som en mänsklig risk. Fokus läggs då 
på balans och resultaträkning. De risker som väljs ut i dokumentationen motiveras genom ett 
konstaterande utifrån riskbedömningen varför det kan finnas en risk. Det förekommer dock att 
risker identifieras senare i revisionen, trots att respondenten tidigare inte ansett att det 
föreligger någon specifik risk i företaget och måste då granskas. 
  

Sambandet mellan väsentlighet och revisionsrisk beskriver Öman med hänsyn till 
granskningen:  
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”Om jag vet vad som ska granskas, vilka områden där revisionsrisk kan uppstå, anses de 

vara väsentliga för bolaget beroende på bolagets storlek.” 

 

Vad gäller den accepterade revisionsrisken resonerar Öman utifrån revisionsprocessens gång, 
frågeställningar som dyker upp samt revisorernas professionella bedömning. De fel som kan 
accepteras i revisionsberättelsen måste också gå via en tredje part för ett godkännande.  
 
”Det kan ses som väl kontrollerade åtgärder. Finns en risk måste även någon annans åsikt 

finnas med. ” 
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4.3 Intervju med Håkan Hjelm- Hellström & Hjelm Revision AB 
 
Hellström & Hjelm Revision AB är en fristående revisions- och redovisningsbyrå med kontor 
i Östersund, Stockholm och Uppsala. Byrån tillhandahåller tjänster inom områden som 
revision, redovisning, bolagsärenden, skatter och andra företagsekonomiska frågor. Kunderna 
är små och medelstora företag. I dagsläget har byrån totalt femton anställda varav en 
auktoriserad och fyra godkända revisorer. Företagets kunder representerar olika 
företagsformer inom skilda branscher och regioner. I första hand vänder sig byrån till mindre 
företag där ägarna själva leder verksamheten med visionen att vara den självklara 

samarbetspartnern till ägarledda företag.121 På kontoret i Östersund arbetar Håkan Hjelm som 
auktoriserad revisor samt delägare i bolaget. 
 
Hjelm började arbeta inom revisionsbranschen 1991 och som revisor sedan 1997. 
Respondenten har hand om små ägarledda företag och är främst engagerad i planering och 
rapportering. Hjelm beskriver rollen som revisor som rådgivare med revisionsnära rådgivning 
och ”bollplank” åt företagarna utan att revisorns oberoende ifrågasätts. Vad gäller revision 
ser revisorn det som ”ett säkerställande av kvaliteten på företagens ekonomiska rapporter 

samt företagens förvaltning”.  Det är också viktigt med en viss styrning av förtagarna för att 
hjälpa dem i bästa möjliga mån utifrån företagets situation och framtida utveckling. 

Byråns revisionsverktyg består av Norstedts programvaror för revision och är under ständig 
utveckling. Företaget har använt programmen under en tio års period. Verktyget bygger på 
olika delar som revisorerna arbetar sig igenom och utgår ifrån revisorns val vad gäller 
bedömning av väsentlighet och risk.  Delarna följer hela revisionsprocessen från planering till 
granskning och slutligen rapportering.  

 

4.3.1 Revisionsprocessen  
 
Det viktigaste i planeringen av revisionsprocessen anser Hjelm är att skapa en förståelse av 
bolaget som ska granskas samt”hitta åt var jobbet skall läggas utifrån vad som är väsentligt 

för intressenterna samtidigt som det skall vara så kostnadseffektivt som möjligt för kunden”.  

Med hjälp av det bedömer Hjelm var granskningen skall ligga.  Programmet fångar upp de 
viktiga utgångspunkterna genom att plocka fram vad som kan vara väsentligt för bolaget t.ex. 
lager och kassa beroende på bransch.  Därigenom fastställs det intervall var väsentlighetstalet 
skall ligga och motiverar varför. Den huvudsakliga delen av informationsinsamlingen i 
planeringsstadiet bedrivs utifrån samtal och intervjuer samt att gå igenom boksluts 
dokumentation. Hjelm menar att det är viktigt att se över betydande poster som sedan skrivs 
in i programmet med de iakttagelser som görs. När Byrån tar sig an ett nytt uppdrag tar vald 
revisor kontakt med tidigare revisor för bolaget och ser då över den tidigare historiken. 

  

                                              
121 http://www.hhrevision.se/ 
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Programmen koncentrerar sig inte per automatik till högrisk områden. Det tar istället fram 
förslag på åtgärder utifrån revisorns tidigare val i och den dokumentation som gjorts. Även 
revisorns professionella bedömning spelar en betydande roll. Granskningsdelen i 
revisionsverktyget ser Hjelm som väldigt komplex med klara riktlinjer och moment att följa. 

 

4.3.2 Väsentlighet 
 
Väsentligheten avgörs enligt Hjelm med hänsyn till företagets storlek och nyckeltal som bl.a. 
storleken på företagets eget kapital, bransch och ekonomiska situation. Den ekonomiska 
situationen är viktig att se över med tanke utomstående kreditgivares inställning till det 
reviderade bolaget.  Väsentligheten är kopplad till revisionsverktyget på så vis att de ger 
förslag utifrån balansomslutning, eget kapital och omsättning hur stor procentsats som får 
avvika. De poster som frångår det som kan accepteras vid fel ser programmet som en 
väsentlig post att granska. Väsentlighetstalet utgörs av nyckeltal med en viss procentsats av 
bl.a. bolagets omsättning, eget kapital och reslutat. Programmet ger förslag på vilka nyckeltal 
som kan vara viktiga att se över vid beräkningen av väsentlighetstalet. Det är upp till den som 
arbetar med uppdraget att fastställa vad som ska granskas och kan justera väsentlighetstalet 
utifrån de nyckeltal som tas upp. Justeringen görs med hänsyn till företagets storlek och 
situation. 

4.3.3 Risk & riskbedömning 
 
Vid riskbedömning ser respondenten skillnader för små och stora företag. Främst 
storleksmässigt samt att det kan bli mer känsligt ju fler externa intressenter och aktieägare 
bolaget har. I det stora hela är det substansgranskning som är det mest effektiva för de små 
bolagen. Riskbedömningarna dokumenteras och skrivs in i revisionsverktyget. På så sätt kan 
Hjelm och de andra revisorerna bevara informationen inför kommande år. 
 
Från revisionssynpunkt belyser Hjelm riskhantering inom revision som att ”jag gör mitt bästa 

för att identifiera riskerna som finns och dokumenterar riskerna på bästa möjliga sätt och 

utformar ett granskningsprogram utifrån det”. Det är viktigt att revisionen har en röd tråd 
genom hela processen med utgångspunkt i bedömningen av väsentlighet och risk. 
 
Underlaget för riskbedömningen utgörs av företagets redovisningsinformation samt den 
interna kontrollen i den mån internkontroll existerar. I mindre bolag menar Hjelm att den kan 
vara knapp. Riskidentifieringen sker utifrån de räkenskaper som finns samt inom vilken 
bransch företaget agerar. Revisionsprogrammet fångar upp de komponenter som utgör 
revisionsrisken genom uttalanden och motiveringar som revisorerna gör i programmet. De 
olika riskkomponenterna sammanställs sedan till en total risk dvs. revisionsrisken.  
 
De faktorer utifrån som kan påverka risken är företagsledningen och bankerna då de mindre 
företagarna ofta är beroende av att få krediter. Det kan avgöra företagets överlevnad.  
Riskerna motiveras via de nyckeltal som bäst passar in att se över beroende företagets unika 
situation och storlek. Hjelm går även igenom en omvärldsanalys där respondenten beskriver 
företagets marknad. 
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Vid en beskrivning av sambandet mellan väsentlighet och revisionsrisk i revisionsprocessen 
menar respondenten att: ”Jag utgår från det som är väsentligt även om revisionsrisken inte är 

så stor. Det ses ändå som väsentliga poster, för att sedan belysa om risken är stor för att det 

finns väsentliga fel”. 
 
Vad gäller den accepterade revisionsrisken utgår byrån ifrån revisorns professionella 
bedömning samt vad som anses skäligt inom revisionsprocessen. Det som styr den 
accepterade revisionsrisken är nyckeltal som t.ex. omsättning och eget kapital. 

 
4.4 Sammanfattande modell av det empiriska resultatet: 
 

 
Fig. 5 Modell av de empiriska resultaten: Egen konstruerad figur av de empiriska resultaten i 

förhållande till bedömningen och fastställandet av väsentlighet och risk 

Revisionsbyrå: Grant Thornton Öhrlings PWC Hellström & 
Hjelm Revision 

Revisor: Åsa Grönvik Carl- Johan Öman Håkan Hjelm 

Arbetserfarenhet: Som auktoriserad 
revisor: 1 år 
Inom branschen: 10 år 

Som auktoriserad revisor: 
8 år 
Inom branschen: 14 år 

Som auktoriserad 
revisor: 11 år 
Inom branschen: 17 år 

Revisionsverktyg: Hogia Audit: 
 Fungerar som en 
vägledning i vad som ska 
övervägas, bedömas och 
beaktas. Användaren 
arbetar sig igenom 
rev.processen steg för 
steg. Utifrån de val som 
gjorts utformas ett 
granskningsprogram. 

 Revisionsprogram avsett 
för endast Öhrlings PWC: 
Utifrån användarens 
bedömning av väsentlighet 
och risk tar programmet 
fram förslag på åtgärder. 
Användaren arbetar sig 
igenom rev.processen steg 
för steg. Av de val som 
gjorts utformas ett 
granskningsprogram. 

Nordstedts 
programvaror för 
revision: Verktyget 
följer rev.processen och 
bygger på olika delar 
som revisorerna arbetar 
sig igenom. Verktyget 
utgår från användarens 
val av väsentlighet och 
risk. 

Bedömning av 
väsentlighet och 
risk 

Bedöms med hänsyn till 
företagets situation, 
(bransch, storlek, 
marknad och intern 
kontroll), ekonomiska 
situation samt revisorns 
professionella 
bedömning 

Bedöms med hänsyn till 
företagets unika situation 
avseende stolek, bransch 
och interna kontroll utifrån 
revisorns professionella 
bedömning. 

Bedöms enligt 
företagets storlek, 
bransch, finansiella 
rapporter och 
ekonomiska situation 
samt den interna 
kontrollen. 

Fastställande av 
väsentlighet: 

Väsentlighet och 
väsentlighetstalet 
fastställs med hjälp av 
nyckeltal.  

Väsentlighet och 
väsentlighetstalet fastställs 
utifrån en professionell 
bedömning samt nyckeltal. 

Fastställs med hjälp av 
nyckeltal och företagets 
ekonomiska situation. 
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5. Analys  

I följande avsnitt ställs det empiriska resultatet mot den teoretiska referensramen som 

kopplas samman i en analys. Delarna som analyseras följer den empiriska 

sammanställningen. 
 
 
Utifrån intervjuerna beskriver revisorerna revision som en kritisk granskning och ett 
intygande av bolagets hälsotillstånd. Revisionen bedrivs i förhållande till de finansiella 
rapporterna samt utifrån bedömningen av väsentlighet och risk. Vid en revision ses även 
bolagets storlek och bransch över. Samtliga revisorer menar att vissa branscher kan vara mer 
riskfyllda än andra t.ex. kontantbranschen där en stor kassa ofta förekommer. Det empiriska 
resultatet visa också att revisorns professionella bedömning och kunskap om företaget utgör 
en betydande del av revisionen.  Det stämmer väl överens med FAR/SRS122 som beskriver 
revision som en oberoende granskning av ett företags finansiella rapporter och välmående. 
Granskningen skall vara så ingående som god revisionssed kräver. Den goda revisionsseden 
belyser revisorns kunskap, professionella omdöme och erfarenhet. En grundläggande 
förutsättning i revisionsuppdraget är en professionellt ifrågasättande attityd från revisorn. 
Revisorn skall skaffa sig en egen uppfattning om de förhållanden som redovisas i de 
finansiella rapporterna och företaget i stort för att bedöma risken för väsentliga fel. 
 
Två av tre revisorer beskriver sin roll som revisor till stor del som rådgivare där den 
revisionsnära rådgivningen utgör en betydande del av uppdraget men inte i sådan omfattning 
så att oberoendefrågan blir ifrågasatt. Samtliga revisorer hävdar att den revisionsnära 
rådgivningens betydande del av revisionen beror mycket på företagsklimatet i Jämtland. 
Större delen av kunderna utgörs av mindre eller medelstora ägarledda företag. Enligt 
Westerdahl123 och FAR/SRS124 beskrivs rollen som revisor dels ses som granskare men även 
som rådgivare för det reviderade bolaget. Vid en revisionsnära rådgivning är det viktigt att 
revisorns opartiskhet inte kan ifrågasättas. I rollen som granskare och rådigare skapar revisorn 
sig en förbättrad kunskap om företaget. Revisorn får kunskap om eventuella problem i bolaget 
avseende den interna kontrollen och hantering av risker. I intervjuerna poängteras även att 
revisorernas rådgivning inte får leda till beslutsfattande hos det reviderade bolaget. 

 
För att revisionen skall bli så effektiv och kostnadseffektiv som möjligt använder sig 
revisionsbyråer av revisionsverktyg. Den empiriska undersökningen visar att samtliga 
revisionsprogramföljer revisionsprocessen från planering till rapportering och revisorns egna 
professionella bedömning är viktig. Nilsson125 menar att en typ av olika revisionsverktyg 
fungerar på så sätt att användaren arbetar sig igenom hela revisionen steg för steg.  

                                              
122 www.farsrsr.se (2008) 
123 Westerdahl, S. (2005) 
124 www.farsrs.se (2008) 
125 Nilsson, H (2000) 
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I förhållande till Nilsson126 stämmer det väl överens med den information som framkommer i 
intervjuerna.  

Resultatet av intervjuerna visar även att programmen hjälper till att utforma förslag på 
åtgärder som grundar sig på revisorernas beskrivning och kunskap om företaget samt 
revisorns professionella bedömning. Den professionella bedömningen utförs med hänsyn till 
företagets risker och risken för väsentliga fel i förhållande till företagets bransch. Det skall 
även tilläggas att på två av tre revisorers arbetsplatser används mer komplexa 
revisionsprogram för större börsnoterade bolag. Undersökningen tydliggör den teoretiska 
aspekten, vad gäller användandet av revisionsverktyg då det visar sig att samtliga revisorer på 
respektive revisionsbyrå använder sig av revisionsverktyg i form av revisionsprogram. 
Undersökningen visar dock att det endast är en av revisorernas respektive arbetsplatser som 
har ett egenutvecklat revisionsprogram. Programmet är speciellt framtaget och ändamålsenligt 
för just den byrån och tillämpas internationellt. 
 
Enligt Nilsson127 skall revisionsverktyget hjälpa revisorn att koncentrera granskningen på rätt 
områden. Revisionsverktyget ses som en viktig del i den ökade användningen av 
informationsteknik och dokumentation. FAR/SRS128 menar att företagets förhållanden och 
dokumentation skall omfatta samtliga delar i revisionsprocessen. Det granskningsprogram 
som utformas skall utgå ifrån den dokumentation som lagts in i revisionsverktyget samt 
revisorns professionella bedömning avseende risk och väsentlighet. Nilsson129 menar att en 
fullkomlig automatisering av revisionsprocessen inte är att rekommendera. Den mänskliga 
faktorn utgör fortfarande en betydande del av revisionsuppdraget. Power130 åsyftar att trots 
användandet av revisionsprogram på revisionsbyråerna finns olikheter i utformandet och hur 
de används samt revisionsrutiner. Intervjuerna visar att de revisionsprogram som används av 
samtliga revisorer utgår från revisorns kunskaper samt olika delar av revisionsprocessen som 
de arbetar sig igenom. 

 

5.1 Revisionsprocessen 
 

För att revisionen av ett företag skall ge så bra kvalitet som möjligt anser samtliga revisorer 
att kunskap och användbar information är en grundläggande och viktig förutsättning vid en 
korrekt riskbedömning. Enligt två av tre revisorer är det viktigt att ”en röd tråd följer genom 

hela revisionen” så att rätt områden granskas utifrån bedömningen av väsentlighet och risk. I 
en rapport som landstinget i Östergötland från 2006 utformat avseende revisionsstrategier 
framhävs grundstommen i revisionsprocessen som en analys av väsentlighet och risk. Det ses 
enligt FAR/SRS131  även som en betydande förutsättning vid planeringen av revisionen. 
 

                                              
126 Ibid. 
127 Nilsson, H (2000) 
128 FAR Förlag: Revision en praktisk beskrivning (2006) 
129 Nilsson, H (2000) 
130 Power, Michael K (2003) 
131 FAR Förlag: Revision en praktisk beskrivning (2006) 
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Med hänsyn till intervjuerna visar undersökningen att informationsinsamlingen består av 
intervjuer och samtal. Här skapar revisorerna sig en uppfattning om företaget samt 
företagsledningen. Med hjälp av den information som samlats in och revisorernas 
professionella bedömning fastställs företagets eventuella risker, de områden som kan vara 
väsentliga att granska samt hur stor risken är för väsentliga fel i de finansiella rapporterna. 
Även företagets egna risker med hänsyn till den bransch de infinner sig i ses över och 
analyseras. En stor del av de områden som granskningen inriktas på fastställs redan i 
planeringsstadiet av revisionsprocessen. I planeringen av revisionen görs den 
informationsinsamling som är viktig för revisorns fortsatta arbete. Här skapar revisorn sig en 
bild av företaget. Intervjuerna visar att de revisionsprogram som används av revisorerna 
fokuserar på områden med hög risk. Därefter fastställs de granskningsmetoder som anses vara 
bäst lämpade för just det här företaget. Med hjälp av revisorernas professionella bedömning 
och beskrivning av företagets situation kan programmet plocka fram inom de områden där 
risken för väsentliga fel bedöms vara högre än andra områden. Programmen plockar dock inte 
fram högriskområden per automatik. Varje företag granskas utifrån sin unika situation 
beroende på marknad, bransch och företagsledningens attityd. De områden som programmen 
väljer ut för granskning utgår ifrån revisorernas tidigare val som dokumenterats i programmet 
samt den professionella bedömningen. FAR/SRS132 menar att granskningen skall fokuseras på 
de områden där risken för väsentliga fel är störst. Enligt Nilsson133 sker en ständig utveckling 
kring informationsteknik och revisionsverktyg. Idag fokuserar revisionsverktygen på att 
identifiera högriskområden istället för att koncentrera sig på de områden där revisionsrisken 
är låg. Det får inte förringas att varje företag är unikt och granskningen skall koncentreras på 
områden som utgår ifrån företagets unika förhållande. Enligt revisorernas uttalanden visar det 
tydligt att programmens funktion stämmer väl överens med vad teorierna säger. 
 
Empirin visar att skillnader finns i granskning av mindre bolag i förhållande till större bolag. I 
större bolag blir granskningen mer komplex och det läggs stort fokus på den interna 
kontrollen. Två av tre revisorer hävdar att det ofta blir en substansgranskning vid mindre och 
medelstora företag då det anses som mest effektivt. FAR/SRS134 menar att tidsmässiga 
resurser i ett revisionsuppdrag kan vara begränsade. Revisorn väljer den granskningsmetod 
som anses som mest effektiv med hänsyn till den tidsåtgång som kommer att krävas.  

 

5.2 Väsentlighet 
 

Samtliga intervjuer visar att nyckeltal används vid fastställandet av väsentlighet och 
väsentlighetstalet. Nyckeltalen utgör en viss procentsats av t.ex. företagets omsättning, 
balansomslutning och andelen eget kapital. Hos två av tre revisorer hjälper revisionsverktyget 
till med att ta fram nyckeltal som kan vara viktiga att se över. Verktyget uppmärksammar 
poster som kan vara väsentliga för företaget och hjälper då till att identifiera områden för hög 
risk. De områden som inte visar sig vara högriskområden granskas översiktligt.  

                                              
132 FAR Förlag: Revision en praktisk beskrivning (2006) 
133 Nilsson, H. (2000) 
134 FAR Förlag: Revision en praktisk beskrivning (2006) 
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Intervjuerna visar även att det är revisorn som själv utifrån egen erfarenhet och professionella 
bedömning avgör väsentlighetstalet. Därmed fastställs också den beloppsmässiga accepterade 
revisionsrisken. Revisorerna hävdar att vad som är väsentligt för företaget avgörs utifrån 
revisorernas professionella bedömning samt företagets storlek.  
 
I förhållande till intervjuerna menar FAR/SRS135 att väsentligheten hos det reviderade 
företaget avgör vad revisorn skall inrikta sin granskning på och belyser ej användandet av 
nyckeltal. FAR/SRS136 utgår ifrån att de poster som väljs ut för granskning avgörs med hjälp 
av ett väsentlighetstal. Väsentlighetstalet talar om vad som kan accepteras att vara fel i 
räkenskaperna utan att en oren revisionsberättelse lämnas av revisorn. Det är viktigt att 
väsentligheten fastställs redan under planeringen av revisionen för att inte viktiga områden 
försummas eller fel saker granskas. Med hänsyn till revisorernas attityd och kunskap till 
väsentlighet stämmer det i huvudsak överens med FAR/SRS137.  

 

5.3 Risk & riskbedömning 
 

Revisionsverktygen på samtliga tre revisionsbyråer hjälper revisorerna utifrån vad som 
dokumenteras, att identifiera områden som kan vara riskfyllda. En viktig del av 
riskbedömningen är kunskap om hur riskerna skall hanteras. Enligt Nilsson138 skall revisorn 
ge kunden vad den efterfrågar i revisionen med hjälp av ett effektivt revisionsverktyg, god 
informationsinsamling och revisorns kunskap. Resultaten av intervjuerna visar att 
ovanstående förutsättningarna, vad gäller revisionsverktygens ändamål stämmer väl överens 
med vad Nilsson139 åsyftar. 
 
Materialet från intervjuerna skiftar något i frågan avseende riskhantering inom revision. I stort 
menar revisorerna att utan en riskhantering av riskerna kan de bidra till att revisorerna 
fokuserar på fel områden. En av revisorerna menar att ”har en risk identifierats måste den 

även hanteras”. 
 
Revisorerna hävdar att varje företag är en riskbedömning i sig. Undersökningen visar att 
revisorerna är tvungna att utgå ifrån företagets unika situation, bransch och internkontroll. 
Företagets situation, finansiella rapporter och revisorernas kunskap om företaget samt 
revisorernas professionella bedömning utgör underlaget för riskbedömningen. Enligt 
FAR/SRS140 avgörs riskbedömningen tillsammans med bedömningen av väsentlighet och 
risk. I sin riskbedömning skall revisorn fastställa vad granskningen skall inriktas på och vilka 
risker som finns.  
 
 

                                              
135 Ibid. 
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Undersökningen visar att de risker som valts ut skall i två fall av tre motiveras varför risken 
förväntas vara hög. Hos den tredje revisorn skall de risker som inte valts ut motiveras varför 
risken anses vara låg. En av revisorerna hävdar även att riskerna motiveras bäst genom de 
nyckeltal som passar in att se över beroende på företagets ekonomiska situation, storlek och 
bransch. Revisorernas uttalanden visar även att tidigare års dokumentation ses över avseende 
riskbedömningar, bransch och ekonomiska situation. Revisorerna kan då fastställa om 
förändringar skett under året.  Utifrån de riskkomponenter som identifierats och 
dokumenterats i revisionsprogrammet sammanställs sedan till en total risk, med andra ord 
revisionsrisken. Enligt FAR/SRS141 innebär revisionsrisken för att revisorn skall göra ett 
felaktigt uttalande består av komponenterna: Inneboende risk, kontroll risk samt upptäckts 
risk. Enligt intervjuerna väljs riskerna ut enligt de tre komponenterna som skrivs in i 
revisionsprogrammet. 
 
Till skillnad från vad som sägs enligt FAR/SRS142 visar resultatet av intervjuerna att det finns 
en allmän risk som också kan ses som en mänsklig risk i revisionen. Revisorerna anser att det 
är risken för att företagsledningen vill försköna resultatet och på så sätt få lättare att beviljas 
lån och krediter. Den typen av risk är minst lika viktig att beakta som de övriga 
riskkomponenterna. Enligt två av revisorerna är det den risk som kanske svårast är att 
fastställa. Anledningen till att den allmänna risken kan vara svår att bestämma menar 
revisorerna är att veta om bolagets ledning talar sanning eller inte. 
 
 
Intervjuerna visar delade meningar kring fenomenet accepterad revisionsrisk. Vid två av 
revisionsbyråerna utgår revisorerna från företagets situation samt de räkenskaper som 
dokumenterats med hänsyn till vad som kan accepteras vid fel. På den tredje revisorns 
arbetsplats efterfrågas ett godkännande av en tredje part vid fastställandet av den accepterade 
revisionsrisken. I överensstämmelse med Houston143 utgör den accepterade revisionsrisken 
sannolikheten för vad revisorn är villig att acceptera avseende oegentligheter och fel.  

 

5.4 Sambandet mellan väsentlighet och revisionsrisk 
 

Revisorerna beskriver sambandet mellan väsentlighet och revisionsrisk i huvudsak där en 
väsentlig post anses som en post där revisionsrisken är stor. Den väsentliga posten anses även 
vara en större post som kan ge en större påverkan i förhållande till en mindre väsentlig post. 
Då revisorerna vet vilka områden som skall granskas anses de som väsentliga områden där 
revisionsrisken kan vara stor beroende på bolagets storlek. En av revisorerna utgår från 
väsentlighet i revisionen även om revisionsrisken inte antas vara stor. Revisorn menar att det 
trots allt kan vara en väsentlig post för företaget. Därefter belyses risken för väsentliga fel. En 
av revisorerna anser att om väsentligheten för oegentligheter och fel bedöms till en låg nivå 
bidrar det till en låg revisionsrisk.  
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Enligt RS144 gör väsentligheten det möjligt för revisorn att välja de granskningsåtgärder som 
kan förväntas minska revisionsrisken till en accepterad nivå. Till skillnad från den empiriska 
undersökningen menar RS145  att ju högre väsentlighet desto lägre är revisionsrisken.  
 
En av revisorerna hävdar att om de felaktiga posterna inte rättas blir revisorn tvungen att 
lämna en oren revisionsberättelse. För utomstående bedömare skulle den då inte vara 
tillförlitlig i och med förekomsten av för många fel.  I likhet med revisorns uttalande menar 
RS146 att revisorn skall se över om summan av de uppgifter som kan bedömas vara felaktiga 
inte är rättade och om de är väsentliga.  
 

                                              
144 RevisionsStandards 2006 
145 Ibid. 
146 Ibid. 
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6. Slutdiskussion 
I slutdiskussion diskuteras studiens resultat i form av reflektioner och slutsats. 

Reflektionerna bygger i betydande del på förhållandet mellan teori och empiri. I 

studiens slutsats diskuteras förhållandet mellan syfte och problemformulering 

gentemot den empiriska undersökningen. Avsnittet avslutas med förslag till vidare 

forskning. 

 
6.1 Reflektioner 
 
Med hänsyn till resultatet från intervjuerna anser jag att studiens teoretiska referensram och 
empiriavsnitt i huvudsak stämmer väl överens. Det kan bero på att teorierna till stor del 
bygger på de lagstadgade regelverk som skall tillämpas och är tvingande. En av de 
reflektioner jag gjort är att större delen av revisionen bygger på revisorernas arbetserfarenhet 
och professionella bedömning. Revisionsverktygen är en del av en utvecklad 
informationsteknik som används för att effektivisera revisionen. Trots effektiviseringen 
bygger programmen till största del utifrån revisorns egna kunskaper och åsikter. Här kan en 
tydlig koppling göras till Nilsson147 som menar att den mänskliga faktorn utgör en betydande 
del under revisionsprocessen. 
 
En reflektion gjordes också över att en av revisorerna menar, om väsentligheten för 
oegentligheter och fel i revisionen bedöms till en låg nivå blir revisionsrisken låg. Enligt RS 
320 10§ (2006) finns ett omvänt samband mellan bedömningen av väsentlighet och 
revisionsrisk. RS menar att ju högre bedömning av väsentlighet för oegentligheter och fel, 
desto lägre är revisionsrisken. Förhållandet mellan RS och väsentlighet och revisionsrisk 
tolkar jag, som ju högre väsentligheten är för fel desto mer detaljerat granskas områden där 
revisionsrisken för väsentliga fel är stor. Trots att uppfattningen går isär mellan uttalandet från 
revisorn och RS avseende sambandet mellan väsentlighet och revisionsrisk anser jag att de 
kan bindas ihop enligt följande: 
 
De områden som inte anses som väsentliga utgör inte heller en stor revisionsrisk. Samtidigt 

granskas områden som ses som väsentliga avseende fel granskas mer detaljerat. Med en 

detaljerad granskning av de väsentliga posterna eller områdena minskar då risken för ett 

felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. 

 
Något som även reflekterades över vid sammanställandet av intervjuerna var den betydande 
del av revisionsuppdraget som kretsar kring bolagens storlek och bransch. Då det inte var 
något som hade fördjupats i teorin hade därför inte den aspekten studerats närmare. Här i 
Jämtland kan jag förstå för varför revisionen utformas enligt bransch och storlek. Eftersom 
Jämtland till stor del utgörs av små och medelstora företag anser jag att det skulle kunna vara 
förödande för företagets överlevnad om inte hänsyn togs till storlek och bransch.  
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Självklart finns det branscher som är mer riskfyllda än andra som t.ex. restaurangbranschen, 
frisörer och andra kontantbranscher. Där är jag beredd att hålla med revisorerna samt 
FAR/SRS148 att ingen generell och standardiserad granskning kan tillämpas. 
 
Under intervjun med den mindre byrån Hellström & Hjelm revision AB observerades att 
revisorn ej kunde lämna lika ingående svar på intervjufrågorna som de tidigare revisorerna. 
Det som reflekterades över avseende intervjuerna var att revisorerna på de större byråerna var 
mer förberedda och kunde diskutera och förklara mer ingående för de olika frågeställningarna. 
Samtliga intervjufrågor i intervjuguiden besvarades dock från Hellström & Hjelm. Utförligare 
svar kring intervjufrågorna hade eventuellt bidragit till att ytterligare information hade 
möjlighet att samlas in som varit användbar för studien. Den information som då samlats in 
hade möjligen bidragit till vidare områden att analysera som eventuellt medverkat till  
ytterligare reflektioner.  

 

6.2 Slutsats 
 
Syftet med studien var att beskriva hur revisorn går tillväga vid bedömningen av väsentlighet 
och risk samt hur de hanteras i revisionsprocessen. Studien visar att bedömningen av 
väsentlighet och risk utgörs av bolagets storlek, bransch och revisorns professionella 
bedömning. Med hjälp av den information som samlats in och revisorns egen bedömning kan 
revisionsverktyget utforma uppslag på områden som kan vara riskfyllda. De riskfyllda 
områdena kan variera beroende på företagets bransch och marknad. Det kan vara speciella 
poster eller brister i bolagets interna kontroll. De revisionsverktyg som används är ej 
standardiserade program som tar fram samma förslag på granskning för varje kund. 
Revisionsverktyget fungerar som ett revisionsprogram där revisorn dokumenterar sin 
informationsinsamling samt arbetar sig igenom revisionsprocessens samtliga delar. Utifrån de 
val som görs med hänsyn till revisorns reflektioner och professionella bedömning fokuserar 
programmet på områden med hög risk.  
 
Fastställandet av väsentlighet görs med hjälp av nyckeltal där revisorn bestämmer vad den 
beloppsmässiga accepterade revisionsrisken skall ligga på. Revisorn fastställer själv 
intervallet för fel som kan accepteras. Ramen för den accepterade revisionsrisken utgör 
väsentlighetstalet. Poster som avviker från väsentlighetstalet är poster eller områden som 
granskningen skall inriktas på.  Med hjälp av de områden som anses som väsentliga och 
riskfyllda upprättar revisorn ett granskningsprogram i revisionsverktyget. Genom att veta var 
granskningen skall inriktas, utifrån väsentliga områden för bolaget kan revisorn ta fram 
granskningsåtgärder för att hantera eventuella risker . Studiens resultat kan inte generaliseras. 
Den utvalda gruppen som studerats och respektive revisors arbetsplats utgjordes endast av en 
liten del av samtliga revisionsbyråer i Östersund. 
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Som svar på frågeställningen hur revisorn går tillväga i bedömningen och hanteringen av 
väsentlighet och risk i revisionsprocessen kan sammanfattas enligt följande steg: 

1. Informationsinsamling och dokumentation. 
2. Användning av revisionsverktyg. 
3. Nyckeltal. 
4. Revisorns professionella bedömning. 
 
Studiens slutsats utgår ifrån egna uppfattningar med hänsyn till de kvalitativa intervjuerna och 
den teoretiska referensramen. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Första tanken med studien var att studera skillnader inom bedömning och hantering av 
väsentlighet och risk mellan större och mindre revisionsbyråer. Den infallsvinkeln för studien 
förkastades pga. knapphändigt intresse till medverkan hos mindre revisionsbyråer. Det kan 
vara ett förslag till vidare forskning. Alternativt att studera varför intresset hos mindre 
revisionsbyråer att medverka i den här typen av undersökning var litet. Ett förslag till vidare 
forskning kan vara att studera revisionsrisk och väsentlighet utifrån ett byråperspektiv. 
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Figurförteckning:  
 
Figur 1. Disposition. Egen konstruerad modell av studiens disposition 

Figur 2. Revisionsprocessen. Egen konstruerad modell av revisionsprocessen baserad på 
revisionsprocessens beskrivning enligt Jönsson, S (2005) Revisorsrollens nedgång och fall? I 
Johansson, S-E., Häckner, E & Wallerstedt, E. (red) Uppdrag revision (2005) SNS Förlag: 
Stockholm. Sid 162 

Figur 3. Revisionsrisk. Modell baserad på: www.auditwatch.com/cannon.pdf. Visar 
förhållandet mellan de tre riskkomponenterna som tillsammans utgör revisionsrisken. 

Figur 4. “The Audit Risk Model” enligt: Houston, Richard W. Peters, Michael F. Pratt, Jamie 
H. The Audit Risk Model, Business Risk and Audit-Planning Decisions. The Accounting 

Review. Vol. 74. No 3 pp.  
281-298 

Fig. 5 Sammanfattande modell av de empiriska resultaten. Egen konstruerad figur av de 
empiriska resultaten i förhållande till bedömningen och fastställandet av väsentlighet och risk. 

 

 



 

  

Bilagor: 

Bilaga 1. 

Frågeställningar från Åsa Grönvik med underlag för studiens syfte: 
 

1. Hur hanteras & dokumenteras informationsinsamling (vilken ska ge underlag för 
riskbedömning) praktiskt?  

2. Hur skiljer det sig åt för små/stora företag, nya/befintliga kunder?  

3. Vilka risker är svårast att fastställa? Hur begränsas riskerna?  

4. Vilka faktorer påverkar "utifrån" (bank, företagsledning etc.)  

5. Hur motiveras de risker som väljs ut?  
 Hur dokumenteras riskbedömningar?  
 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 2. 

Intervjufrågor: 

1. Bakgrund som revisor: 
 

2. Vad är revision för dig/ er? 
 

3. Beskriv din roll som revisor 
 

4. Berätta allmänt om de revisionsprogrammen. Som används (strukturering, betydelse 
för planeringen av revision, hur info samlas in) 
 

5. Hur länge har ni arbetat med de program ni använder idag? 
 

Revisionsprocessen 
 

6.  Vad anser du/ ni är det viktigaste vid planeringen av revisionen? hur fångas det upp av 
revisionsprogrammet? 

 
7.  Hur hanteras & dokumenteras informationsinsamling praktiskt? Vilken typ av 
informationsteknik/ revisionsverktyg används? 
 

Väsentlighet: 

8.  Vad är det som avgör vad som är väsentligt i riskbedömningen? 
 
9.  Vad avgör väsentlighetstalet? 
 
10.   Hur är väsentlighet kopplade till revisionsprogrammen? 

Riskbedömning: 

11.  Skiljer sig hanteringen riskbedömningen samt hantering av riskerna åt för små/stora 
företag, nya/befintliga kunder? Isof. hur? 
 
12.  Hur dokumenteras riskbedömningar? 

 
13.  Vad ger underlag för riskbedömningen? 

Risk: 

14.  Vad är riskhantering för dig/ er 
 
15.   Hur går man tillväga för att identifiera riskerna? Hur fångar revisionsprogrammen de 
olika riskerna som utgör revisionsrisken? 

16.  Vilka risker är svårast att fastställa?  
 
17.  Hur begränsas riskerna? 
 



 

  

18.  Vilka faktorer påverkar risken "utifrån" (jag tänker bl.a. på bank, företagsledning etc.) 
och hur påverkar de? 
 
19.  Hur motiveras de risker som väljs ut? 

20.  Hur skulle du/ ni beskriva sambandet mellan väsentlighet och revisionsrisken? 

21.  Hur resonerar byrån/ ni kring den accepterade revisionsrisken? (vad bygger den på) 


