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Sammanfattning 
 
Revision har funnits sedan en längre tid tillbaka runt om i världen. Revision innebär att man 
bedömer, granskar och uttalar sig om ett företags redovisning och förvaltning. Revisionen är 
en förutsättning för ett väl fungerande samhälle och näringsliv, då den ger trovärdighet åt 
företagets finansiella information. Målet med revisionen är revisionsberättelsen. Det finns 
flera typer om revisioner, man talar exempelvis om extern och intern revision, statlig och 
kommunal revision samt miljörevision. Precis som det finns flera typer av revisioner så finns det 
flera typer av företagsformer och man kan fråga sig om revisionsarbetet alltid ser likadant ut, 
oberoende vilket företagsform det rör sig om eller vilken karaktär företaget har.  
 
Vi har valt att undersöka hur revisionsarbetet ser ut i aktiebolag. Eftersom man i lagtexten skiljer 
på privata och publika aktiebolag har valt följande problemformulering; Hur ser revisionsarbetet 
ut i små privata respektive stora publika aktiebolag, och vilka eventuella skillnader kan man se 
mellan stora och små aktiebolags revisionsarbete? Syftet med studien är att tolka hur 
revisionsarbetet ser ut i stora och små aktiebolag och därefter redogöra för eventuella skillnader 
mellan små och stora bolag.  
 
Studien präglas av ett hermeneutiskt synsätt, då målet med studien är att tolka det empiriska 
materialet för att skapa en förståelse för det undersökta. Vi har använt oss av sex djupgående 
intervjuer för att samla in det empiriska materialet. Studien bygger på en deduktiv ansats då vi 
utgår från redan befintliga teorier vid insamlande av det empiriska materialet. 
 
Den teoridel som studien bygger på innefattar delarna lagstiftning, standarder och seder, 
revisorns krav, revisionsprocessen och intern kontroll. Delar som bygger upp revisionen och styr 
revisorn i hans arbete.  
 
Empirin presenterar det material som inhämtats genom intervjuerna. Detta material bearbetas 
sedan i analysen och sätt i relation till teorikapitlet. Vi behandlar varje fråga var för sig, under 
vilka revisorernas svar analyseras utifrån den lagstiftning, standarder, seder och teori som 
studien bygger på. Under varje fråga ges även en jämförande diskussion av hur 
revisionsarbetet ser ut mellan stora och små aktiebolag.  
 
I slutsatserna besvarar vi problemformuleringen och visar att vi uppnått syftet med studien. Vi 
redogör för hur revisionsarbetet ser ut i små privata och stora publika aktiebolag. Vi redogör 
även för de skillnader som vi i vår studie kan se i revisionsarbetet mellan små och stora 
aktiebolag. 
 
I stort följer och styrs revisionsarbetet av vad som sägs i teorikapitlet, dock kan skillnader 
inom vissa områden skönjas mellan små och stora bolag. Inom stora aktiebolag sträcker sig 
oberoendet lite längre då revisorn inte får äga aktier i företaget. Vid revideringen av små 
bolag kan rapporteringen ske muntligt till ägaren medan rapporteringen vid revideringen av 
ett stort bolag ofta görs skriftligt till styrelsen. I små bolag är det en till tre revisorer i teamet 
som handlägger revisionen medan i stora bolag kan teamet bestå av mer än 100 personer. I 
små bolag kan revisionen i vissa fall göras på ett bräde efter föregående års bokslut medan 
revisionen i ett stort bolag fortlöper under hela året.  
 
Avslutningsvis ges några förslag till vidare forskning som dykt upp under arbetets gång.  
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Kapitel 1: Inledning 
 
 
1.1 Ämnesval 
 
Inför detta arbeta hade vi båda en idé om att vårt arbete skulle handla om revision då vi båda har 
som mål att i framtiden arbeta som revisorer. Efter noggrant betänkande och möten med diverse 
handläggare och insatta personer inom ämnet kom vi tillslut fram till att revisorernas 
arbetsprocess vore ett intressant område att fokusera på. Att undersöka hur revisorerna arbetar, 
känns intressant då revisionsarbetet i mångas ögon kan kännas otydligt och att arbetsuppgifterna 
lätt uppfattas som detsamma, oavsett företagets karaktär och storlek. 
 
Vi valde att rikta vår studie mot aktiebolag och undersöka hur revisionsarbetet ser ut i små privata 
aktiebolag och stora publika aktiebolag. Aktiebolag känns mest intressant att undersöka, då det är 
en vanligt förekommande bolagsform och många revisorer just handlägger aktiebolag. I 
aktiebolagslagen skiljer man vanligtvis mellan privata aktiebolag och publika aktiebolag1, vilket 
gjorde att vi valde att undersöka hur revisionsarbetet ser ut i dessa två typer av aktiebolag.   
 
Vårt val av ämne ger oss kunskap inom det område som vi i vår utbildning valt att fördjupa oss, 
samt en förståelse för hur revideringen av aktiebolag ser ut.   
 
1.2 Problembakgrund 
 
Revision har funnit sedan en längre tid tillbaka. Redan under romartiden så finns det belägg att det 
har skett ekonomisk verksamhet runt om i världen. Visserligen så syftade den ekonomiska 
verksamheten för memorering av enklare former av enskilda transaktioner i form av utbyte av 
varor mellan handelsmän. Under den industriella revolutionen så blev revisionen allt mer komplex 
när stora industriföretag upprättades. Detta gav upphov till att krävdes fler specialister som kunde 
hantera den interna och externa revisionen.2  
  
Detta globala perspektiv skiljer sig gentemot det svenska perspektivet. Utgår vi från svenskt 
perspektiv så finns det bevis på att revisionsarbetet i Sverige uppstod redan under 1650 i de 
svenska handelskompanierna. Under 1700-talet och ända fram till nutiden så var revisionen och 
revisorns främsta roll att sköta om företagets förvaltning samt sköta räkenskaperna.3 
 
Revision innebär att man granskar och bedömer och därefter uttalar sig om det aktuella företagets 
finansiella position och förvaltning i årsredovisning. Det finns flera olika typer företagsformer och 
flera typer av aktörer som kan bedriva näringsverksamhet vilket bidrar till att det finns flera typer 
av revisioner. Man talar till exempel om extern och intern revision, statlig och kommunal revision 
samt miljörevision. I alla företagsformer ställs särskilda krav på hur företagets ställning och 
resultat redovisas utåt, vilket ligger under styrelsens och ledningens ansvar. Den information som 
lämnas ut om företagets finansiella situation och företagets förvaltning avser att stärka tilltron till 
styrelsen och visa att vd: n har fullgjort sina uppdrag. Informationen syftar även till att ge 
utomstående intressenter en rättvisande bild av företagets verksamhet, och visa att företaget 
beaktat de lagbestämmelser som gäller.4 
 

                                                 
1 Aktiebolagslagen, kaptel 1, 2§ 
2 Hayes Rick m.fl, Principles of auditing, Mcgraw hill publishing, 1999, sid 34-45  
3 FAR, Revision – en antologi 1923 – 1993, Grafesta AB 1993, sid 57 - 58 
4 FAR, Vad är revision?, FAR förlag, 2001, sid 7 
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För att upprätta en revision krävs att bolaget har en revisor. Precis som att det finns flera olika 
företagsformer så finns det olika typer av revisorer. De kan delas in i: 
 

• Auktoriserade revisorer; vilket ställer krav på ekonomisk utbildning om minst 160 
högskolepoäng samt 5 års erfarenhet av praktiskt revisionsarbete.  

• godkända revisorer: vilket ställer krav på ekonomisk utbildning om minst 120 
högskolepoäng samt 3 års erfarenhet av praktiskt revisionsarbete5.  

• Lekmannarevisorer: personer som inte yrkesmässigt sysslar med revision.6  
 
Revisorns uppgift är att ta ställning till om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets 
finansiella ställning och resultat. Detta gör revisorn genom att granska den information som finns 
i årsredovisningen och därefter avge ett uttalande i revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen ses 
som det övergripande målet med revisionen. 7 Revisorn skall även granska bolagets förvaltning 
och bedöma huruvida styrelsen och den verkställande direktören har skött sitt jobb och inte 
handlat emot gällande lagbestämmelser.8  
 
Beroende på vilket typ av bolag det rör sig om skiljer sig kraven på revisorn åt. Inom aktiebolag, 
ekonomiska föreningar, handelsbolag krävs att bolaget har en revisor som är godkänd eller 
auktoriserad, medan inom ideella föreningar är kravet på revisorn lägre och det räcker för bolaget 
att ha en lekmannarevisor9.  
 
Eftersom lagstiftningens krav på revisorer och revisionsplikt varierar mellan olika bolagsformer 
så kan man ju fråga sig om revisionsarbetet ser likadant ut oberoende vilken form av bolag det rör 
sig om? Utför en ej yrkesmässig revisor ett lika omfattande revisionsarbete som en yrkesmässig 
revisor. Är arbetsuppgifterna de samma oberoende om företaget är ett handelsbolag eller ett 
aktiebolag? Kan revisionsarbetet skilja sig åt inom en bolagskategori till följd av att företagens 
individuella karaktär skiljer sig åt? Ser arbetet med revisionen likadan ut i ett litet privat 
aktiebolag som i ett stort publikt aktiebolag? 
 
Aktiebolaget är en komplicerad bolagsform som regleras av omfattande lagar och regler. Dessa 
regler och lagar styr även revisionen. Ett aktiebolag kan variera till utseende och man brukar skilja 
mellan privata och publika bolag10. Revision krävs oberoende om bolaget är privat eller publikt. 
Ett privat bolag skiljer sig i vissa avseenden från ett publikt bolag, ett publikt bolag har oftast fler 
anställda, högre omsättning, är verksamt i flera länder, mer komplex företagsstruktur. Man kan då 
undra om inte dessa skillnader avspeglar sig i revisionsarbetet eller ser arbetet med revisionen 
likadant ut oavsett om aktiebolaget är privat eller publikt?  
 
Studier om revisorer har enligt vår uppfattning utförts, dock i begränsad omfattning när det gäller 
hur deras arbete ser ut. Det bör därför göras fler studier och mer djupgående studier för att visa 
hur revisionsarbetet ser ut i olika typer av bolagskaraktärer och olika slag av företag.  
 

                                                 
5 www.ehl.lu.se/_media/documents/revisorer.pdf?id=utbildning%3A2-student&cache=cache - 
6 Lundén Björn, Revision, Praktisk handbok för revisorer i idella föreningar m.fl, fjärde upplagan, Media print 2005, 
sid 12 
7 FAR, Regler om revisorer och revision, FAR förlag, 1999 s.87 
8 Eklöv, Gunilla, Kvalitet i revision, FE-publikation, 1998:1s. 56 
9 FARs Revisionsbok 2004, upplaga 6, FAR förlag, 2004 s.112 
10 Aktiebolagslagen 1 kap 2§ 
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1.3 Problemformulering 
 
Hur ser revisionsarbetet ut i små privata respektive stora publika aktiebolag, och vilka eventuella 
skillnader kan man se mellan stora och små aktiebolags revisionsarbete? 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att utifrån lagstiftning och FAR´s standarder och yrkesregler beskriva hur 
revisorerna arbetar vid revideringen av små privata aktiebolag och stora publika aktiebolag. 
Därefter att redogöra för eventuella skillnader i revisionsarbetet mellan små och stora aktiebolag. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi har i vår studie valt att enbart studera aktiebolag. Anledningen till detta är, som ovan nämns, 
att aktiebolag är en vanlig förekommande bolagsform och många revisorer just handlägger denna 
typ av bolag.  
 
Eftersom det är den som är huvudansvarig för revisionen som skriver på revisionsberättelsen har 
vi valt att endast intervjua revisorer som är huvudansvariga. Inom aktiebolag krävs att revisorn är 
antingen godkänd eller auktoriserad för att han skall vara berättigad till att skriva under 
revisionen 11 . För att få en enhetlighet i vår studie har vi därför valt att begränsa våra 
intervjuobjekt till att enbart bestå av revisorer som är auktoriserade i sin roll som revisor.  
 
Vidare så bygger vår studie på de lagregler, rekommendationer och praxis som gäller inom 
revisionsbranschen, då det är dessa lagar och regler som bygger upp och reglerar revisionsarbetet.  
 
1.6 Begreppsdefinitioner 
 
Med bolag menar vi aktiebolag då denna studie behandlar revisionsarbetet i små onoterade 
aktiebolag och stora publika aktiebolag.  
 
Med små aktiebolag avses enligt vår studie privata aktiebolag med högst 50 anställda. Med 
privata aktiebolag menas att bolaget är privatägt och onoterat.  
 
Med stora aktiebolag avses enligt vår studie publika aktiebolag med obegränsad mängd anställda 
och i flertalet fall även verksamma utanför Sverige.  
 
Med ej yrkesmässig revisor menar vi i detta fall en lekmannarevisor.  
 
IFRS står för International Financial Reporting Standards, vilket är ett regelverk för 
redovisning.  

                                                 
11 se aktiebolagslagen 9 kap 12 § 
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1.7 Disposition 
 
Vi har i inledningskapitlet valt att inkludera en disposition som ger en bild av uppsatsens struktur. 
Vi redogör kort för varje kapitels innehåll. Dispositionen underlättar i läsandet av uppsatsen och 
ger läsaren en överskådlig bild av vad som komma skall.  
 
 
Teoretisk metod 
Kapitlet behandlar författarnas tankar under arbetets 
gång och vad som ligger till grund för studien. 
Inledande en redogörelse för författarnas förförståelse 
och hur den kan ha kommit att påverka arbetet. Sedan 
följer kunskapssynen, där författarnas syn på kunskap 
förklarar arbetes upplägg och syftet med studien och 
dess resultat. Man går även igenom vilket angreppssätt 
studien följer och utifrån vilket perspektiv uppsatsen ska 
ses. Slutligen behandlas sekundära källor och kritik på 
dessa. 
 
Teoridel 
Här redogörs för de teoretiska delar som ligger till grund 
för uppsatsen. Kapitlet börjar med standarder, lagar och 
seder. Sedan följer krav på revisorn och extern revision. 
Avslutningsvis behandlas intern revision. 
 
Praktisk metod 
I detta kapitel går författarna igenom de praktiska 
delarna av arbetet. Vi presenterar vilken metod som 
ligger till grund för uppsatsen, vilka intervjuobjekt som 
använts och hur urvalet av dessa har sett ut. Själva 
genomförandet av intervjuerna beskrivs samt dess 
bearbetning. Slutligen ges kritik på primära källor.  
 
Empiri 
Här ges det material som insamlats genom intervjuerna. 
Kapitlet bygger på samma struktur som kapitel tre, 
lagstiftning, standarder och seder, revisorns krav, 
revisionsprocessen och intern kontroll.                                                                                           
 
Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet som 
insamlats under undersökningen och sätts i relation till 
teoridelen. Varje fråga behandlas separat och under 
varje fråga redogörs för varje revisors svar samt en 
jämförelse ges mellan stora och små bolag.  
 
          Figur 1: Disposition över uppsatsens struktur 
Avslutning 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för de slutsatser som vi kommit fram till. Vi börjar med en 
kort inledning där vi presenterar problemet och syftet med studien för att därefter sammanfatta 
resultatet av studien. Kapitlet bygger på samma struktur som tidigare kapitel för att underlätta för 
läsaren.  
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Sanningskriterier 
Vi redogör för de tre sanningskriterier som är aktuella inom studien. Detta inkluderar de tre 
sanningskriterierna giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet. 
 
Förslag till vidare forskning 
Här ger vi läsaren några kortare förslag till vidare forskning inom ämnesområdet.  
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Kapitel 2: Teoretisk metod  
 
2.1 Vår förförståelse 
 
Utifrån den förförståelse som vi författare haft med oss vid påbörjandet av studien och under 
studiens gång har ett ämne valts och ett problem utvecklats. Utan våra tidigare kunskaper skulle 
vårt ämne aldrig bli aktuellt och vårt problem skulle aldrig, utifrån vår sida, ses som ett intressant 
problem att undersöka. Vi har formats av vår egen kunskap och intresse och kommit fram till att 
revision är ett ämne som vi vill utforska djupare och lära oss mera av. Att undersöka hur 
revisorerna arbetar är ett sätt för oss att få en djupare kunskap inom ämnet revision och en inblick 
i vad revisionsyrket egentligen innebär.  
 
Genom att vi båda har läst fördjupande kurser inom företagsekonomi med fokus på redovisning så 
har viss kunskap inom området inhämtats genom läroböcker, föreläsningar och gästföreläsningar 
med berörda personer. Detta har bidragit till att egna föreställningar och egna tankar formats 
rörande begreppen revision och revisor med en utgångspunkt i det material och det fakta som 
legat till grund för undervisningen.   
 
Även genom att båda författarna har ett framtida intresse för revision så har en hel del information 
och kunskaper inhämtats på egen del. En av oss erhåller kontinuerligt en tidning med aktuell 
information som ofta berör det valda studieområdet, vilket gett upphov till egna tankar och en 
egen uppfattning om hur denna verklighet ser ut. Den andra av oss har under en sommar arbetat 
som ekonomiassistent inom intern revision och sysslat med arbetsuppgifter av lättare ekonomisk 
karaktär. Ett arbete som gett författaren en kunskap om hur ett företags ekonomiska verksamhet 
byggs upp och vad som ligger till grund för den kommande revisionen.  
 
Den kunskap som vi haft innan studiens gång har dock till sin karaktär varit grundläggande och 
rätt så begränsad. Vi har aldrig tidigare mött funderingar eller diskussioner om vårt problem utan 
problemet är något som vi utvecklat själva utifrån våra funderingar kring ämnet. Hur revisorerna 
arbetar är ett ganska vitt begrepp, vilket passar vår studie bra utifrån den kunskap som vi 
författare besitter. Förförståelsen har betydelse för den kunskapssyn som kommer att spegla 
uppsatsen samt för författarens formulering av problemet.12 
 
2.2 Kunskapssyn 
 
Vilken kunskapssyn vi författare har under vår studie beror på hur vi uppfattar och tolkar den 
verklighet som skall studeras samt hur vi tänkt studera denna verklighet. Man brukar skilja på den 
positivistiska kunskapssynen och den hermeneutiska kunskapssynen, som förespråkar två helt 
skilda sätt att uppfatta och studera den berörda verkligheten.13 
 
Positivismen härstammar ur den naturvetenskapliga traditionen och talar för ett förhållande 
mellan forskare och forskningsobjektet som är neutralt och som inte påverkas av forskarens 
personliga åsikter och värderingar.14 Positivisterna vill avbilda verkligheten som den är och menar 
att endast det som stämmer överens med verkligheten är sant. 15 Målet med forskningen är att visa 
på samband och ge en förklaring till det undersökta. Det empiriska materialet bygger på flertalet 
observationer och kan med hänsyn till observationernas mängd ses som generaliserbara. 16 

                                                 
12  Johansson-Lindfors, Majbritt, Att utveckla kunskap, (Lund, studentlitteratur,1993)s.25 
13 Johansson- lindfors, Majbritt, Att utveckla kunskap, en introduktion, (Lund, studentlitteratur, 1993) s. 10 
14 Patel, Runa, Forskningsmetodikens grunde; att planera ,genomföra och rapportera en undersökning, 2003 s.28 
15 Wallen, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik,(Lund, Studentlitteratur, 2000) s.26 
16 Johansson- lindfors, Majbritt, Att utveckla kunskap, en introduktion, (Lund, studentlitteratur, 1993) s. 46 
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Kvantitativ metod förespråkas inom positivismen, då kunskapen skall kunna mätas och prövas 
empiriskt.17  
 
Positivismens raka motsats sägs vara hermeneutiken.18 Anhängare av denna kunskapssyn strävar i 
sin forskning efter att uppnå en förståelse av det undersökta objektet. För fulländad förståelse 
krävs det även tolkning, under vilken forskaren växlar mellan att betrakta helheten och de 
komponenter helheten består av. 19  Inom hermeneutiken finns ingen önskan att 
undersökningsobjektet skall hållas rent från forskarens egna värderingar utan forskaren har ett 
subjektivt förhållningssätt till det som skall undersökas.20 Hermeneutikerna använder sig främst 
av kvalitativa metoder21, vilket genererar information genom ett fåtal djupgående studier och som 
därav inte kan ses som generaliserbara.22 
 
2.2.1 Vår kunskapssyn 
 
När det gäller vår studie finner vi att vi präglas av och följer den hermeneutiska kunskapssynen. 
Detta först och främst på grund av att målet med studien att tolka det empiriska materialet och 
därefter visa på en större förståelse till det berörda området, vilket är ett tydligt drag inom 
hermeneutiken. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där ett fåtal djupgående intervjuer legat 
till grund för våran studie och insamlandet av det empiriska materialet. Vi vill genom intervjuerna 
få en närmare kontakt med intervjupersonerna för att kunna tolka deras svar och få en förståelse 
för hur revisorernas arbete ser ut. Till följd av att studien bygger på ett fåtal intervjuer finns ingen 
strävan efter att kunna generalisera det empiriska materialet. 
 
Vår kunskapssyn kan ses vara subjektiv vilket är ett drag inom hermeneutiken. Detta då våra egna 
värderingar till viss del kommer att spegla studien. Då vi avser att undersöka hur revisionsarbetet 
ser ut i aktiebolag har ett fåtal revisorer intervjuas, dessa revisorer har utifrån sin egen uppfattning 
om verkligheten och sina värderingar svarat på våra frågor. De slutsatser vi kommit fram till 
bygger på just dessa revisorer som har format en verklighet åt oss.  
 
 
2.3 Perspektiv 
 
En forskare kan se sitt aktuella problem ur flera perspektiv. Perspektivet kan ses som en lins, ett 
hjälpmedel genom vilket forskaren väljer hur han kommer at forma sin studie och angripa 
problemet. 23 Beroende på vem forskaren är så kommer perspektivet eller linsen att forma 
verkligheten olika och verkligheten blir beroende av vem som studerar den. Verkligheten är något 
som skapas och formas av den individuella forskaren och är aldrig sig lik hos olika forskare. 24 
 
Vi har valt att framställa problemet ur revisorernas perspektiv. Det är revisorer som vi har 
intervjuat just för att få tillgång till deras egna åsikter och uppfattningar om hur revisionsarbetet 
ser ut i förhållande till lagar och FAR´s rekommendationer. Motivet har inte varit att ge en 
utomståendes syn på revisionsarbetet, utan istället att tolka verkligheten utifrån hur revisorerna 
själva uppfattar den. Vi författare har sedan behandlat materialet utifrån sökta teorier och 
producerat ett resultat. Men syftet har varit att ge en förståelse för verkligheten och detta utifrån 
det fakta som revisorerna har gett oss, utifrån de teorier som fungerat som underlag för studien. 
                                                 
17 Wallen, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (Lund, Studentlitteratur, 2000) s.27 
18 Ibid, s.27 
19 Johansson, Lars-Göran, introduktion till vetenskapsteorin,2003,s 96 
20 Wallen, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (Lund, Studentlitteratur, 2000) s.45 
21 Johansson- lindfors, Majbritt, Att utveckla kunskap, en introduktion, (Lund, studentlitteratur, 1993) s. 46 
22 Wallen, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (Lund, Studentlitteratur, 2000) s.46 
23 Lindholm, Stig, Vägen till vetenskapsfilosofin,en introduktion,(Lund, Studentlitteratur, 2000) s.46 
24 Ericson, Wiederhjeml, Att utreda ,forska och rapportera, sid 55 
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2.4 Angreppssätt 
 
Under studiens gång kan det ibland vara problematiskt på vilket sätt forskaren ska närma sig den 
empiriska verkligheten25 och hur forskaren skall relatera teori och empiri till varandra. Det finns 
tre alternativa tillvägagångssätt som diskuteras flitigt i metodologiska sammanhang, deduktion, 
induktion och slutligen abduktion, vilken är en kombination av induktion och deduktion26 
 
Forskare som är anhängare av positivismen använder sig i många sammanhang av det deduktiva 
angreppssättet. Här görs forskningen utifrån redan befintliga teorier för att sedan sluta i empirin.27 
Litteraturstudier ligger till grund för den teori som skall porträttera verkligheten och ur vilken 
hypoteser härleds ur, som sedan testas hypotetiskt för att avgöra om den formulerade teorin är 
sann.28 När forskningen tar sin grund i empirin för att sedan sluta i teorin talar man om det 
induktiva angreppssättet. Här är syftet att generar en ny teori utifrån det empiriska materialet 
istället för att testa den befintliga teorin. 29  Forskaren har i det här fallet egna idéer samt 
föreställningar som kommer att påverka vilka teorier som produceras och hur den empiriska 
verkligheten kommer att studeras. Inom hermeneutiken följs ofta det induktiva tillvägagångssättet. 
30 
 
2.4.1 Vårt angreppssätt 
 
Vår studie bygger på ett deduktivt angreppssätt då vårt problem utgår från redan befintlig litteratur, 
lagar och rekommendationer. Vi har genom grundlig litteraturstudie inhämtat kunskap om 
området och utifrån tidigare publicerat fakta byggt upp en teoridel. Teoridelen har sedan legat till 
grund för insamlandet av det empiriska materialet då intervjuerna grundat sig på och formats av 
dess innehåll. Även tolkning av insamlat material och hur resultatet skall relateras till teorin har 
formats av den befintliga teorin. Forskningen har alltså börjat i teorin för att sedan sluta i empirin 
vilket är utmärkande för det deduktiva synsättet.  
 
Då en hermeneutisk kunskapssyn är gällande för vår studie kan man ifrågasätta om inte det 
induktiva angreppssättet skulle passa studien bättre. Vi anser dock att det induktiva angreppssättet 
inte till fullo lämpar sig för vår studie, då motivet med studien inte är att generera en ny teori 
utifrån det insamlade empiriska materialet utan syftet är att utgå från befintliga teorin för att skapa 
en förståelse för hur revisionsarbetet ser ut i aktiebolag.  
  
 
2.5 Litteraturval 
 
Det material som forskaren är i behov av i sin studie kan insamlas på flera olika sätt. Man skiljer i 
vetenskapliga sammanhang mellan primära och sekundära källor. Med primära källor avses det 
material som forskaren samlar in på egen hand och som insamlas för första gången, till exempel 
intervjuer och enkäter. Sekundära källor är redan insamlat data som finns tillgängligt för forskaren 
i form av böcker, artiklar och andra offentliga publikationer. I de flesta forskningsfall så är det 

                                                 
25 Johansson- lindfors, Majbritt, Att utveckla kunskap, en introduktion, (Lund, studentlitteratur, 1993) s. 54 
26 Wallen, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (Lund, Studentlitteratur, 2000) s.23 
27 Johansson- lindfors, Majbritt, Att utveckla kunskap, en introduktion, (Lund, studentlitteratur, 1993) s. 55 
28 Wallen, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (Lund, Studentlitteratur, 2000) s.23 
29 Johansson- lindfors, Majbritt, Att utveckla kunskap, en introduktion, (Lund, studentlitteratur, 1993) s. 58 
30 Johansson- lindfors, Majbritt, Att utveckla kunskap, en introduktion, (Lund, studentlitteratur, 1993) s. 58 
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vanligt att de båda insamlingsmetoderna är inkluderade, vilket ger studien en bredare plattform att 
stå på och bidrar till ökad tillförlitlighet. 31 
 
Vi har tidigt i uppsatsprocessen sökt efter sekundära källor. Vi har i första hand använt oss av 
Umeå universitetsbibliotek för att hitta företagsekonomisk litteratur och vetenskapliga artiklar 
som berör vårt valda ämnesområde. För att hitta användbara böcker till vår studie tog vi hjälp av 
bibliotekets söktjänst Album. När vi sedan sökte efter artiklar använde vi oss av universitets 
databaser som har koppling till företagsekonomi. Dessa databaser var främst Business Source 
Premier och Emerald. Även Internet har används och då främst i form av Google sökmotor. 
Artiklar var dock relativt svårt att finna då de artiklar som vi fann inom vårt ämnesområde inte 
behandlade vårt problem.  
 
För att begränsa träffarna till det berörda ämnesområdet har vi använt oss av sökord som Auditing, 
intern kontroll, planning, independence, revisionsprocessen, reporting, practice, revisionsarbete, 
dokumentation med flera. Både svenska och engelska ord har använts i sökningen för att få ett 
ökat omfång och en mera djupgående sökning. Antalet träffar varierade stort, i en del fall kundes 
vi få en flera tusen träffar medan i andra fall blev antalet bara några tusen. Ibland var dock 
sökordet allt för vanligt vilket ledde till att antalet träffar kunde hamna på miljonantal. Detta fick 
vi då justera genom att använda oss av flera sökord och i vissa fall begränsa sökningen till Sverige.  
Lämplig litteratur valdes sedan ut utifrån de träffar vi ansåg beröra vårt problem och syfte för att 
utförligare studeras. Utifrån detta valdes litteratur ut som vi ansåg passa vår studie.   
 
De sekundära källor vi använt oss av i studien är företagsekonomiska böcker, lagstiftning och 
vetenskapliga artiklar.  Några av böckerna är Bolagsrevisorn av Krister Moberg, Principles of 
auditing av Rick Hayes och flertalet böcker från FAR, däribland Vad är revision? och 
revisionsstandarder. Den lagstiftning som återfinns i studien är baserad på lagar som knyter an till 
revisorn och hans arbete, samt lagar som reglerar det företag som revideras. Exempel är 
aktiebolagslagen, Revisorlagen, Revisionslagen och bokföringslagen. En artikel som använts i 
studien är Responding to Risks in a Financial Statement Audit av John A Fogerty.  
 
Vi har även använt oss av böcker som behandlar forskningsmetodik. Lämpliga böcker föreslagna 
av institutionen har använts, men även tidigare uppsatser har studerats för att vi ska få vägledning 
och inspiration till val av lämpliga böcker. Några av de böcker som har använts är Att utveckla 
kunskap, en introduktion av Majbritt Johansson-Lindfors, Forskningsmetodik: om kvalitativa 
och kvantitativa metoder av Solvang Holme och Vetenskapsteori och forskningsmetodik av 
Göran Wallen. 
 
 
2.6 Källkritik sekundära källor 
 
De sekundära källor som vi använt oss av i studien är framförallt böcker. Till följd av att dessa 
böcker är skrivna av kända professorer och vissa böcker är rekommenderade av institutionen har 
vi ingen anledning att tro att dessa böcker inte är tillförlitliga. Några böcker är skrivna av 
Föreningen auktoriserade revisorer vilket är en branschorganisation som representerar hela 
revisionsbranschen i Sverige. Med anledning av detta har vi ingen anledning att tro att deras 
publikationer ej skulle vara tillförlitliga. I studien förekommer även en del lagstiftning. Att 
informationen är reglerad i lag, styrker det faktum att informationen är äkta men kan leda till att 
diverse källor kan ses som inaktuella då ständigt nya lagändringar sker. Detta fodrar att man som 
författare är uppmärksam och noggrant undersöker teorins färskhet och dess betydelse för tillfället.  
 

                                                 
31 Dahmström, Karin, Från datainsamling till rapport, (Lund, studentlitteratur, 2001) s. 59 
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Även en del utländsk litteratur har använt i studien. När det gäller tolkning av utländsk litteratur 
så kan författarens förståelse för materialet skilja sig från dess verkliga innebörd. Feltolkningen 
kan dels bero att texten är skriven på avancerat fackspråk eller att okända begrepp förekommer 
som kan vara svåra att tolka på ett rättvisande sätt för personer med begränsade kunskaper i det 
aktuella språket. Detta kan bidra till att inhämtad information skiljer sig från verklig information 
och att en oäkta bild av verkligheten ges. Vi har i bearbetning av den utländska litteraturen försökt 
vara så grundliga som möjligt för att förståelsen för materialet ska bli fulländad. Saker som setts 
som oklara har försökts utredas genom kompletterande litteratur som behandlar samma sak. 
 
För att stärka känslan av äkthet och öka bredden på den vetenskapliga metoden så har ett 
flertal böcker kommit till användning. Vissa böcker har som tidigare nämnts valts ut efter 
rekommendationer från institutionen eller efter studier av tidigare uppsatsarbeten. Genom att 
använda flera böcker, och böcker som är rekommenderade och kända inom forskningskretsar 
minskar risken för att vetenskapliga begrepp skall misstolkas eller att oväsentlig litteratur 
används i studien.  
 
De artiklar som använts i studien är svårare att bedöma om de är tillförlitliga eller ej. Dock 
har vi försökt använda material som kommer från personer som är relativt kända inom 
forskningssammanhang. Artiklarna är publicerade i kända tidskrifter inom vårt ämnesområde, 
vilket stärker vårt förtroende för artikeln.  
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Kapitel 3: Teori, lagstiftning, standarder och seder 
 
3.1 Inledning 
 
Under vår studie har vi utgått från lagregler och FAR´s standarder och yrkesetiska regler. Vi 
har utifrån dessa lagar och regler skapat fyra delar som ligger till grund för studien. Dessa 
delar är Lagar, standarder och seder, Revisorns krav, Revisionsprocessen och Intern kontroll. 
Dessa delar är viktiga delar då de utgör grunden för revisionsarbetet och berättar hur revisorns 
skall utföra sin revision och hur han skall agera under revisionsarbetet.  
 
 
 

 
                                                            
 
                                                                   
                                                                       Revisor 
 
 
 

 
 
 
Figur 2: Sammanfattande modell av teorin 
 
Vi börjar med lagstiftning, standarder och seder eftersom dessa normer ligger till grund för 
revisorns arbete med revisionen. Dessa berättar hur arbetet skall se ut, vad som skall göras och hur 
revisorn skall uppträda i olika situationer, både i och utanför arbetet. Revisorn regleras av flertalet 
lagar, till viss del beroende på vilken typ av företag som revisorn handlägger. I denna studie 
behandlas aktiebolag, varvid Aktiebolagslagen blir aktuell. Även Revisorlagen, Revisionslagen, 
bokföringslagen och Årsredovisningslagen är återkommande lagar under revisorns arbete.32 Under 
revisionsarbetet kommer revisorn även i kontakt med en del seder och standarder, vilka är viktiga 
inslag i revisorns arbete. 
 
I nästkommande avsnitt behandlas de krav som ställs på revisorn. Att revisorn uppfyller kraven är 
en grundläggande förutsättning för att en trovärdig revision skall kunna göras. De främsta kraven 
är revisorns oberoende, tystnadsplikt och upplysningsplikt. Vi har även i detta avsnitt valt att titta 
på revisorns kunskap om företaget, då kunskap om det aktuella företaget och dess omvärld anses 
vara nödvändig för att revisorn skall kunna göra ett bra revisionsarbete. Vi avslutar sedan med att 
titta på revisorns ansvar, med tanke på den ansvarsgrund som revisorn har under 
revisionsprocessen. 
 
Efter kravet på revisorn kommer ett avsnitt som behandlar den externa revisionen. Vi följer upp 
den revisionsprocess som ligger till grund för revisorns praktiska arbete och som FAR´s 

                                                 
32 Moberg Krister, Bolagsrevisorn andra upplaga, sid 42 
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revisionsstandarder bygger på. Revisionsprocessen består i stort av planering, granskning och 
rapportering vilka alla är komponenter som ingår i revisorns arbetsuppgifter och som spelar en 
stor roll för hur revisorns arbete ser ut.  
 
I det avslutande avsnittet så redogörs för den interna kontrollens och dess betydelse för revisorn.  
Den interna kontrollen spelar en viktig funktion i revisorns granskningsarbete, då den syftar till att 
säkerställa att den information som företaget redovisar är korrekt. Revisorn kan i många fall vara 
med och påverka den interna kontrollen inom företaget för att underlätta granskningsarbetet och 
för att minimera riskerna för att fel uppkommer i bolagets redovisning.  
 
 
3.2 Lagstiftning, standarder och seder 
  
 
3.2.1 Lagstiftning 
                                                                 
Aktiebolagslagen 
I aktiebolagslagen framgår att alla aktiebolag skall ha minst en revisor. Lagen anger vilken 
kompetens som erfordras av revisorn. Beroende på aktiebolagets storlek krävs att revisorn i vissa 
fall är auktoriserad för att få attestera revisionsberättelsen. Aktiebolagslagen anger revisorns 
arbetsuppgifter, vilka är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt att granska hur 
styrelsen och den verkställande direktören har förvaltat sin verksamhet.33 Även de krav som ställs 
på revisorn i sitt arbete regleras i lagen. Det är viktigt att revisorn beaktar sin upplysningsplikt och 
tystnadsplikt, och att han bibehåller sitt oberoende och inte är jävig när han utför revisionen.34 
 
Revisionslagen 
Revisionslagen riktar sig till revisorn och hans arbete med revisionen. Lagen skall tillämpas av de 
bolag som enligt lag är skyldiga att avsluta sin bokföring med att upprätta en årsredovisning.35 I 
Revisionslagen beskrivs närmare de uppgifter som revisorn ska utföra i sitt yrkesutövande. Dessa 
uppgifter är att granska bolagets finansiella information för att därefter avlämna en 
revisionsberättelse. Även att granska styrelsens och vd:ns arbete ingår i revisorns arbetsuppgifter 
innan han kan avge en revisionsberättelse. Granskningen skall vara så omfattande som god 
revisionssed kräver. Ett bolag med få anställda eller med ett lägre prisbasbelopp än det minimum 
krav som anges i lagtexten kan med beslut från myndigheten tillåtas att revideras av en revisor 
oavsett om revisorn har avlagt en revisorexamen eller ej.36 Endast en auktoriserad revisor eller en 
godkänd revisor som har avlagt en revisorexamen får revidera eller bolag med motsvarande 1´000 
prisbasbelopp eller minst 200 anställda.37 Vidare så anger Revisionslagen de kompetenskrav som 
ställs på revisorn. Kompetenskraven säger att revisorn ska en insikt i de ekonomiska förhållanden 
som gäller för bolaget och en erfarenhet som är jämförbar med omfattningen av bolagets 
verksamhet. Bestämmelserna om vem som får revidera fastställs genom vissa minimigränser.
  
Revisorlagen 
Revisorlagen riktar sig till revisorn själv där det regleras vilka personer som har behörighet att 
revidera ett bolag. Revisionslagen uttrycker sig: ”de handelsbolag eller aktiebolag som åtar 
revisionsuppdrag skall utse en av bolagets revisorer till att vara huvudansvarig revisor”. För att 
revisorn skall kunna vara huvudansvarig över ett bolag så krävs det att revisorn är auktoriserad.38 

                                                 
33 Aktiebolagslagen 9kap 3§ 
34 Aktiebolagslagen 9kap 17§, 41§ och 45§ 
35 Revisionslagen 2§ 
36 Revisionslagen 5 – 7 §§ 
37 Revisionslagen 12 – 15§§ 
38 Revisorlagen 17§ 
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Egenskaperna hos revisorn är viktig för upprättande av en trovärdig och rättvis revision. Lagen 
säger att revisorn skall utföra sitt revisionsarbete enligt god revisorsed.39 Revisorn skall även 
agera självständigt och inte driva förtroenderubbande sidoverksamhet.40 
 
Årsredovisningslagen och Bokföringslagen 
Årsredovisningslagen och Bokföringslagen ska tillämpas av alla aktiebolag som avslutar sin 
bokföring med en årsredovisning.41 Lagen riktar sig till styrelsen, då det är styrelsens uppgift att 
se till att företagets bokföring och årsredovisning upprättats enligt gällande regler, men har en 
indirekt påverkan på revisorn då det är han som måste granska den finansiella rapporten och att 
den har upprättas enligt god redovisningssed innan den offentliggörs.42 
 
3.2.2 Revisionsstandarder 
 
Standarderna är skrivna av Föreningen Auktoriserade Revisorerna (FAR) som är ett revisions 
organ. Föreningen har stiftat standarder som revisorerna ska ta hänsyn till när dem upprättar sin 
revision i företagen. Dessa standarder härstammar från de internationella revisionsstandarderna 
ISA (International Standard on Auditing) och är framtagna i syfte att minska skillnaderna i 
revisionsarbetet länderna emellan.43 
 
3.2.3 IFRS 
 
Syftet med denna redovisningspraxis är att den ska skapa en harmonisering av bolagens 
finansiella information.44 Börsnoterade bolag skall lättare kunna jämföra sina finansiella rapporter, 
och detta genom att tillämpa ett gemensamt regelverk.45 Från och med 1 januari, 2005 så ska alla 
börsnoterade bolag placerade inom EU upprätta sin finansiella rapport i enlighet med de 
internationella redovisningsstandarderna som anges i IFRS.46 

                                                 
39 Revisorlagen 19§ 
40 Revisorlagen 20 – 31§§ 
41 Bokföringslagen 6kap 1,2§§ 
42 Årsredovisningslagen  2kap 2§ och Bokföringslagen 4kap 2§ 
43 FAR, Revisionsstandarder, sid 22 
44 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFrS/IAS 2005, Artiklen 1, sid 29 
45 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, punkt 1 och 2, sid 27 
46 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, Artiklen 4, sid 30 



 

 - 14 -

3.2.4 God redovisningssed, revisorsed och revisionssed 
 
I lagstiftningen finns tre former av seder som revisorn måste beakta. Det finns ingen direkt 
definition av vad en god sed är, utan begreppen är mer tänkt som en etisk och moralisk visdom 
som en revisor skall iaktta. 
 

 
 
 
                   

 
 
 
 

     Revisorn  
 
 
Figur 3: Bild över hur sederna påverkar revisorn 
 
God redovisningssed riktar sig till företagets styrelse som är ansvarig för att 
bokföringsskyldigheten fullgörs enligt Bokföringslagen 4kap 2 §. Företaget skall på ett 
överskådligt sätt upprätta sin årsredovisning så att den överensstämmer med god redovisningssed 
enligt Årsredovisningslagen 2 kap 2 §. God redovisningssed har en indirekt påverkan på revisorn 
eftersom han i sin granskning är ansvarig för att aktiebolagets årsredovisning, bokföring och 
styrelsens arbete följer den lagstiftning och de standarder som är aktuella. 47 
 
God revisionssed regleras genom 5§ Revisionslagen. Denna sed innebär att revisorn genom ett 
professionellt beteende skall bibehålla sitt oberoende och beakta sin tystnadsplikt när han utför sin 
revision. Revisorn skall även inneha tillräcklig hög kompetens för att kunna visa upp ett 
professionellt beteende. God revisionssed avser revisorns arbete med revisionen och strävar efter 
en revision utförd med omsorg och gott omdöme.48 
 
God revisorsed avser revisorns agerande både i och utanför revisionsverksamheten och omfattar 
alla de uppdrag som revisorn åtar sig. God revisorsed riktar sig till revisorns roll och beteende. 
Denna sed får sitt lagstöd genom Revisorlagen 19§ där det föreskrivs att revisorn skall agera och 
utföra sitt arbete omsorgsfullt.49 
 

                                                 
47 Westermark Christer, Bokföringslagen, revisionslagen och revisorlagen, andra upplagan, Nordstedts juridik, 
2005. sid 255 
48 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38330&_dad=portal&_schema=PORTAL 
49 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38328&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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3.3 Revisorns krav 
 
3.3.1 Inledning 
 
Kraven på revisorn är nödvändiga för att han ska kunna upprätta en trovärdig revisionsberättelse 
till omvärlden och dess intressenter. När revisorn handlägger ett uppdrag så skall han utföra 
uppdraget med förnuft och omsorg.50  Det är viktigt att revisorn förtroende inte rubbas då det 
leder till att kvaliteten på revisionen och trovärdigheten på finansiella rapporten blir lägre. Den 
attityd och det beteende som revisorn har gör intryck på intressenter och omgivning.51 
 
Revisorn väljs genom bolagsstämman52 och för att vara tillåten att handlägga ett aktiebolag så 
krävs det att revisorn är kvalificerad. Revisorn kan vara kvalificerad genom att antingen vara 
auktoriserad eller godkänd revisor.53 Ett aktiebolag, i vilket revisionsverksamhet utövas, skall utse 
en av sina yrkesverksamma revisorer till huvudrevisor.54 
 
3.3.2 Revisorns krav 
 
För att revisorn skall få vara behörig att revidera ett bolag krävs det att revisorn inte är 
konkursdrabbad, inte innehar näringsförbud55, inte är minderårig eller är under förvaltande.56 Det 
krävs att revisorn har kunskap om revision och om de ekonomiska förhållandena runt om 
företagets ekonomiska verksamhet.57 
 
En revisor ska vara oberoende. Med oberoende menas att revisorn skall utöva yrket självständigt 
och objektivt. Enligt Revisorlagen 21 § så ska revisorn inför varje uppdrag som han åtar tar sig 
pröva om det finns omständigheter som kan ifrågasätta revisorns oberoende. Denna prövning görs 
genom en så kallad ”Analysmodell”.  Analysmodellen går ut på att revisorn fyller i en blankett 
och använder den löpande under revisionen för att identifiera ifall det föreligger en eller flera 
omständigheter som kan rubba revisorns oberoende. Blanketten kan även användas till att 
dokumentera revisorns bedömning ifall han har planerat eller vidtagit åtgärder för att motverka de 
faktorer som kan äventyra revisorns oberoende.58 Utan oberoende så har revisionen inget värde. 
Man kan säga att oberoende är den vitala delen i revisionssystemet. Oberoende kan definieras och 
analysera utifrån olika perspektiv hos revisorn för att nå den professionalitet som krävs för 
revisionen. För att bibehålla oberoendet är ett krav inom de stora bolagen att revisorn inte äger 
aktier i det företag som revideras.59 
 
För att visa att revisionen är av god kvalitet är det viktigt att revisorn försöker bibehålla och skapa 
ett förtroende till revisionsarbetet. Faktorer som kan rubba förtroendet till revisorn är: 
 
Egenintresse: Revisorn har ett direkt eller indirekt intresse i kundens verksamhet.60 
 
Vänskap: När det förekommer någon form av personlig relation mellan revisorn och klienten finns 
risken att förtroendet till revisorn och revisionen rubbas. Nära anhörig till revisorn, såsom make, 

                                                 
50 Björkman Bo, Revisionsteknik, sid 119 
51 Hayes Rick m.fl, Principles of auditing, sid 220 
52 Aktiebolagslagen 9kap 8§ 
53 Aktiebolagslagen 9kap 12§ 
54 Revisionslagen 17§ 
55 Aktiebolagslagen 9kap 11§ 
56 Föräldrabalken 11kap 9§ 
57 Aktiebolagslagen 9kap 11§ 
58 SRS, Vägledning för revisorer, Analysmodellen, sid 52 
59 Aktiebolagslagen 9 kapitel 17 § 
60 SRS, sid 13 
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barn, sambo kan också skada revisorns oberoende då närstående till revisorn inte får äga aktier i 
bolag som revisorn reviderar.61 
 
Självständighet innebär att revisorn har en position där han kan inta en oberoende ställning när 
han utövar sin granskning, analyserar resultat och attesterar revisionsberättelsen. Revisorn får inte 
ta del av material eller agera så att en person gynnas eller missgynnas. 
 
Revisorn verkar under tystnadsplikt. Revisorn har ingen rätt att utlämna information som han har 
fått kännedom om under den tid som han har åtagit sig uppdraget.62 Revisorns får inte till nytta för 
sig själv eller för någon annan obehörig, ta del av och sprida de uppgifter som han har fått vetskap 
om under sin yrkesutövning.63 
 
Revisorn har en rådande upplysningsplikt gentemot vissa närstående parter eller myndigheter. 
Upplysningsplikten gäller revisorns skyldighet att lämna information till åklagare och domstol om 
brottslighet som har skett inom bolaget. Revisorn råder även under upplysningsplikt till sina 
medrevisorer, lekmannarevisor. Upplysningsplikten gäller den information som berör 
aktiebolagets angelägenheter. Revisorn kan under vissa omständigheter krävas att lämna 
upplysningar av viss information till en enskild aktieägare om han så kräver det under 
bolagsstämman, således informationen inte bidrar till någon skada för bolaget. När det gäller den 
verkställande direktören så har revisorn skyldighet att utlämna upplysning om den löpande 
verksamheten.64 
 
När revisorn genomför sitt arbete så krävs det att revisorn har goda kunskaper om verksamheten. 
Kunskaperna krävs för att revisorn ska kunna identifiera de risker och fel som kan uppstå samt 
skapa en förståelse för de ekonomiska händelser som kan inträffa. Det är viktigt att revisorn har 
gedigna kunskaper om verksamheten eftersom riskerna är olika beroende på företag och företagets 
bransch. Revisorn måste även införskaffa sig ordentligt med kunskap om företagets 
redovisningssystem och skapa interna kontroller för att för att kunna utföra granskningen så 
effektivt som möjligt. Revisorn behöver förstå hur transaktionerna går till och hur dem genomförs 
för att kunna relatera dem till bolagets bokföring. 65  Det krävs att revisorn har kunskap om 
kontrollmiljön för att kunna avgöra vilken inställning företagsledningen har till den interna 
kontrollen i företaget och ifall revisorn behöver ägna mer tid till att skaffa sig ytterligare förståelse 
för den interna kontrollen. 66 
 
När det gäller ansvar över revisionen så kan endast den huvudansvariga revisorn vara ansvarig 
oavsett hur många som är inkluderade i revisionsteamet. När en huvudrevisor är ansvarig så 
brukar man kalla denna sorts ansvar för professionsansvar och regleras i aktiebolagslagen 15 kap 
2§. 
 

                                                 
61 SRS, sid 13 
62 Aktiebolagslagen 9kap 37§ 
63 Revisionslagen 26§ 
64 Moberg Krister, sid 197 - 201 
65 FAR. RS400, bestämmelse 18, sid 85 
66 FAR. RS400, bestämmelse 19 och 20, sid 85 
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3.4 Revisionsprocessen 
 
3.4.1 Inledning 
 
Revisionen riktar sig till företagets omvärld och till dess intressenter som är i behov av 
information för att kunna fatta sina beslut rörande företaget.67 Revisionen omfattar hela företagets 
verksamhet, allt från bokföring till företagets förvaltningsberättelse. Revisionen är obligatorisk 
och regleras via lagstiftning och standarder. Revisorn existens skapar dessutom en större 
trovärdighet till finansiella rapportern då det är hans uppgift att granska att den information som 
företaget lämnar ut är tillförlitlig.68 
 
3.4.2 Revisionsprocessen 
 
Revisorn är det kontrollerade organet vars förpliktelser regleras genom den svenska 
lagstiftningen 69  och standarder. Vi måste särskilja mellan revisorn och företagsledningen 
arbetsuppgifter. Företagsledningens ansvar är att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen 
granskas sedan av revisorn som ger sitt uttalande om årsredovisningen i sin revisionsberättelse.70 
 
Revisorns arbetsuppgifter kan beskrivas genom en process som revisorn genomför, den så kallade 
revisionsberättelsen. Revisionsprocessen består av tre olika stadier: Planering, granskning, 
rapportering.71 
 

 
 
Figur 4: Övergripande modell över revisionsprocessen och dess stadier 
 
Revision i små företaget skiljer sig i viss mån åt gentemot revision i stora bolag. Ägandet och 
ledning styrs och anknyts till ett fåtal personer. Små företag har få inkomstkällor, en enklare form 
av bokföring och en begränsad intern kontroll eller så finns det ingen intern kontroll inom 
bolaget.72 

                                                 
67 Moberg Krister, sid 32 
68 Hayes Rick m.fl, sid 220 
69 Moberg Krister, sid 115 
70 Hayes Rick m.fl, sid 307  
71 FAR, Regler om revisorer och revision, sid 214 
72 FAR, RS RevU 1005, bestämmelse 7a och b, sid 223 
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3.4.3 Planering 
 
Revisorn ska planera revisionsarbetet så att det blir effektivt. Planeringen säkerställer att revisorn 
ägnar sig åt de väsentliga områdena som ska granskas. Det innebär att revisorn utvecklar en 
strategi och en detaljerad plan till de förväntade arbetsuppgifterna och kommande händelserna. 
Planeringen är oftast enklare och inte lika tidskrävande i de små bolagen då de är mindre 
komplexa och mindre omfattande än ett stort bolag. Inom revisionsplanen ska revisorn beskriva 
hur omfattande revisionsarbetet förväntas att bli, hur arbetet kommer att te sig samt hur revisorn 
går till väga när han genomför sin revision.73 Revisionsplanen syftar till att granska de väsentliga 
områden där risken för fel är som störst.74 
 
Eventuell fördelning av arbetsuppgifterna mellan revisorerna underlättas genom en planering av 
revisionen. Revisionsteamen är ofta mindre och arbetsuppgiftsfördelningen minimal när revisorn 
reviderar små onoterade bolag. 75  Arbetsfördelningen regleras inte i någon lagstiftning eller 
standard. Det bör finnas ett skriftligt intyg om varje revisors arbetsuppgift. När det gäller 
arbetsfördelningen så måste den vara överensstämmande och upprättad med kommunikation 
enligt god revisionssed. Detta behövs eftersom huvudrevisorn är ensam ansvarig för hela 
revisionen och får bära bördan ifall brister skulle uppstå under arbetets gång. 76  
 
Planeringen styr vad som är väsentligt. Alla dokumentationer och poster hos bolaget är inte 
väsentliga att granska utan det som avgör vad som är väsentligt att granska är de områden där 
risken för fel ska uppstå är som störst och kan påverka revisorns bedömning. Väsentlighet har ett 
samband med risker som är relaterad till bolaget inom dess verksamhet. Graden av väsentliga fel 
beror på postens storlek eller dokumentationens art. För att revisorn ska kunna bedöma vilka 
områden som är väsentliga att granska så krävs det att revisorn har kunskap om företagets 
verksamhet.77 När det gäller väsentlig granskning i mindre bolag får revisorn ta den information 
som finns bäst tillgänglig. Tillgången till olika former av information är begränsad eftersom små 
företag saknar förpliktelse att upprätta delårsrapporter. Revisorn bör göra en översiktlig 
revisionsstrategi för att förutse vilka områden där fel kan uppstå är som störst och därmed 
reducera eventuella risker som kan tänkas uppkomma. 78 
 
Eftersom riskbedömningen berättar vart revisorn kan finna eventuella fel som kan uppstå, så ska 
revisorn utreda de risker med hänsyn till de observationer som han gjort tillsammans med de 
revisionsbevis som han har samlat in. Revisorn bör identifiera en eller flera signifikanta risker 
med hänsyn till de kontroller som han har gjort.79 Risken i små företag är ofta högre än i stora 
bolag. Anledningen till att risken är högre i små bolag beror på ledningens makt vid upprättning 
av årsbokslutet och andra anledningar till följd av bolagets egenskaper. Detta påverkar den tid och 
omfattning som revisorn behöver lägga ner på substansgranskningen.80 Riskerna kan delas in i två 
termer; Affärsrisk och Revisionsrisk. 
 
Affärsrisk: kännetecknas genom signifikanta händelser eller ekonomiska förhållanden som kan 
påverka företagets förmåga att komma fram till sina slutgiltiga mål och utöva företagets strategi.81 
 

                                                 
73 FAR, RS300, bestämmelse 8, sid 70 
74 Hayes Rick m.fl, sid 307 
75 FAR, RS RevU 1005, bestämmelse 40SE och 50 
76 Moberg Krister, sid 117 
77 Moberg Krister, Bolagsrevisorn, andra upplagan, sid 115  
78 FAR, RS RevU 1005, bestämmelse 43 
79 Fogarty A John m.fl., Responding to Risks in a Financial Statement Audit, journal of accountancy, july 2006  
80 FAR, RS RevU 1005, bestämmelse 48 
81 Hayes Rick, Principlse of auditing, sid 221 
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Revisionsrisk: är den risk som förmår revisorn att göra ett felaktigt uttalande när revisorn inte kan 
finna de fel som finns. 82  Revisionsrisken kan delas in i tre komponenter: inneboende risk, 
kontrollrisk och upptäcktsrisk. 
 

- Inneboende risk innebär att informationen hos ett saldo eller transaktion kan vara 
vilseledande.83 För att kunna upptäcka den inneboende risken så krävs det att revisorn 
värderar olika faktorer som kan påverka inneboende risken. Styrelser saknar erfarenhet 
kan lättare vålla misstag i årsredovisningen. När det gäller inneboende risk i saldon så bör 
revisorn granska de konton på räkenskaperna som skulle kunna vara felaktiga. 
Transaktioner som inte har behandlats på sedvanligt sätt eller om arbetet har upprättats av 
någon part såsom specialister eller intern revisor så finns det en risk att fel kan uppstå.84 

 
- Kontrollrisk är de fel som redan existerar i saldon eller transaktionen som är av väsentlig 

betydelse och inte gick att förhindra eller upptäcka vid intern kontrollen. Granskning av 
kontrollrisk görs för att revisorn ska skapa förståelse om hur effektiv företagets 
redovisningssystem är samt hur företaget har utformat sin kontrollrisk för att söka efter 
väsentliga fel.85 Revisorn ska även inspektera de transaktioner och ekonomiska händelser 
som kan redogöra hur intern kontrollen har fungerat.86 

 
- Upptäckanderisk är de fel i saldon eller transaktion som revisorn inte upptäcker. 87 

Upptäcktsrisken har en omvänd samman koppling mellan inneboende risk och kontrollrisk. 
Om den inneboende risken och kontrollrisken ligger på en hög nivå så kan de reducera 
upptäcktsriskens omfattning samt spara den tid som läggs ner på substansgranskning som 
används vid upptäcktsrisk.88 Oavsett vilket nivå som inneboende risken och kontrollrisken 
ligger på så ska revisorn ändå upprätta substansgranskning.89 

 
3.4.4 Granskning 
 
Granskningen regleras i Aktiebolagslagen 9kap 3§, där det sägs att bolagets bokföring, 
årsredovisning och hur styrelsen har förvaltat sin verksamhet ska granskas. 
 

- Bokföringen innehåller olika verifikationer över de affärshändelser som har inträffat. 
Bokföring skall på ett övergripligt sett visa hur händelseförloppet har skett samt kunna 
kopplas till det resultat som uppstått.90 Granskningen skall vara så omfattande som god 
redovisningssed kräver. 

 
- Enligt årsredovisningslagen så skall revisorn granska att resultaträkning, balansräkning, 

fotnoter och en förvaltningsberättelse finns med i årsredovisningen. När årsredovisningen 
är upprättad så bör revisorn tänka på ifall den ger en rättvisande bild av företaget samt 
kontrollera att den följer lagstiftningen och den bolagsordning som är uppställd. Det är 
även viktigt att företaget har följt god redovisningssed under sammanställningen av 
årsredovisningen.91  Likaså ska granskningen vara så omfattande som god redovisningssed 
kräver. 

                                                 
82 FAR, RS400, bestämmelse 3, sid 82 
83 Hayes Rick m.fl, sid 221 
84 FAR, RS400, bestämmelse 12, sid 83 
85 FAR, RS400, bestämmelse 86, sid 86 
86 FAR, RS400, bestämmelse 30, sid 87 
87 Hayes Rick m.fl, sid 201 
88 FAR, RS400, bestämmelse 88 och 89, sid 88-89 
89 FAR, RS400, bestämmelse 45, sid 89 
90 FAR, Testa den interna kontrollen, sid 14 
91 FAR, Testa den interna kontrollen, sid 185 
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- När det gäller granskningen av styrelsen så syftar den till att kartlägga ifall någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören har gjort sig skyldig till försummelse eller 
handlat i strid mot Aktiebolagslagen. Revisorn ska även kontrollera att styrelsen har 
tillämpat den lagstiftning som berör bolaget samt att styrelsen har fullgjort sina 
förpliktelser, till exempel att företaget har betalt sina skatter och avgifter. Denna 
granskning skall, precis som granskningen av bokföring och årsredovisning, vara så 
omfattande som god redovisningssed kräver. 92 

 
Granskningen skall inriktas på de områden som är väsentliga och där risken för att fel uppkommer 
är som störst. Det finns två metoder att tillgå; substansgranskning och kontrollgranskning.93 
 
Substansgranskning innebär att revisorn granskar olika poster i resultat- och balansräkningen.94 
Substansgranskning är tester som genomförs för att infånga revisionsbevis och upptäcka de fel 
som har gjorts i finansiella rapporten. Substansgranskning kan delas in i detaljgranskning och 
analytisk granskning: 
 

- Detaljgranskning: Innebär att revisorn granskar saldon och transaktioner för att försäkra 
sig om att validiteten och transaktionerna stämmer överens med prognosen.95 

 
 
- Analytisk granskning avser granskning av nyckeltal och övrig relevant information som 

kan härledas från de prognostiserade beloppen.96 
 
Beloppen jämförs och härleds till balansräkningen. Identifierat revisorn information eller belopp 
som avviker bör en närmare granskning göras för att undersöka varför avvikelsen uppkommit.97 
 
Kontrollgranskning innebär införskaffande av revisionsbevis och kunskaper för att kontrollera hur 
effektiv och pålitlig företagets redovisningssystem och interna kontroll är. Granskningen kan även 
ske i syfte att söka efter verifikationer som inte går att finna genom den interna kontrollen.98 
 
Revisionsbevis är de bevis som revisorn inhämtar genom sin kontrollgranskning och 
substansgranskning för att ha ett material att grunda sina slutsatser på. Revisionsbevis krävs för att 
revisorn ska uttala sig i revisionsberättelsen och ses som ett stöd för hans uttalande. 
Bokföringsmaterial, källdokument samt information från andra källor ligger till grund som bevis i 
revisionsarbetet.99  När det gäller att inhämta bevis genom kontrollgranskning så är det viktigt att 
revisorn besitter kunskaper om hur redovisningssystemet är utformad. Detta krävs för att de 
tidigare fel som uppstått lättare skall kunna upptäckas och rättas till så att det inte kvarstår några 
väsentliga fel. Revisionsbevis från substansgranskning prövas tillsammans med de revisionsbevis 
som har inhämtats från kontroll granskningen för att komma fram till hur pass användbara och 
relevanta dem är.100 
 
Revisorn ska samla in så mycket revisionsbevis som möjligt för att sedan dra slutsatser om 
företaget och huruvida företaget följt de lagar och standarder som är aktuella. Bevisen är det enda 

                                                 
92 FAR,RS209, bestämmelse 4 och 13, sid 30 -31  
93 Hayes Rick m.fl, Principles of auditing, sid 381 
94 FAR, RS530, bestämmelse 17, sid 124 
95 Hayes Rick m.fl, Principles of auditing, sid 381 
96 Ibid s. 381 
97 Ibid s. 343 - 345 
98 Ibid s. 343 - 345 
99 FAR RS500, bestämmelse 3 – 5, sid 100 
100 FAR RS500, bestämmelse 12, sid 101 
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som kan göra revisorn trovärdig i sina uttalanden. När det gäller insamling av bevis så börjar 
revisorn med att utvärdera klienten för att sedan genomföra en kontroll och substansgranskning.101 
Insamling av revisionsbevis är ofta problematiska i de mindre bolagen eftersom ledningen styr 
den interna kontrollen vilket kan ha som följd att ledningen ser till att vissa transaktioner inte blir 
registrerade. Insamling av revisionsbevis kan även försvåras på grund av att små företag saknar en 
intern kontroll där bevis kan inhämtas. 
 
Revisorn ska granska kvaliteten hos beviset för att försäkra sig om att det är relevant och pålitligt. 
Revisionsbevisens trovärdighet påverkas av olika faktorer. Revisionsbevis som kommer från 
externa kontaktvägar har en högre trovärdighet än de revisionsbevis som kommer från interna 
kontakter. Även bevis som revisorn har införskaffat på egenhand genom de granskningar och 
kontroller som han utför kan ses som mer tillförlitlig än den information som revisorn får från 
bolaget. Speciellt är skriftliga dokument mer trovärdiga än muntlig information.102 
När revisorn tar emot information eller arbetsmaterial från medarbetare eller en internt anställd 
revisor som har biträtt arbetet så ska den personen som har överlämnat informationen eller 
arbetsmaterial anses som opålitlig. Revisorn kan aldrig förlita sig på de material som han tar emot 
från personer som har biträtt revisionen. Men däremot kan revisorn använda de material och den 
information som underlag för en riskbedömning och eventuella granskningsåtgärder.103 
 
Revisorn ska dokumentera allt som anses vara av vikt för att skapa en bakgrund till sina uttalande 
samt att revisorn arbete stämmer överens med de normer och stadgar som anges. 
Dokumentationen ligger inte bara till grund för revisorns slutsatser, utan även för hur revisor har 
genomfört, planerat och övervakat sitt arbete. Som dokument så avses anteckningar, dokument, 
databaser, arkiv, elektroniskt förvarad eller inspelat material via media. Revisorn måste även 
dokumentera alla specifika händelser och problem som uppstår, för att sedan ta med det i beviset 
eftersom det grundar sig i revisorns uttalanden.104 Dokumentationen skiljer sig åt till viss del i de 
mindre onoterade bolagen. Dokumentationen måste vara lika uttömmande som i stora bolag men 
brukar inte vara så komplicerad i de små bolagen.105 
 
3.4.5 Rapportering 
 
Målet med rapporteringen är att revisorn ska göra uttalanden i revisionsberättelsen huruvida 
bolaget har upprättat sin årsredovisning i enlighet med gällande bestämmelser. Revisorns ska 
inom finansiella rapporten göra rimliga antaganden för att upprätta god kvalitet på revisionen. 
Vad som anses som rimligt är det upp till revisorn själv att avgöra.106 
 
Revisorn har som uppgift att lämna en redogörelse av de iakttagelser som han har gjort i samband 
med rapporteringen av de fel som han har funnit under sitt granskningsarbete av bokföring, 
årsredovisning och styrelse. Dessa fel ska rapporteras till verkställande direktören eller styrelsen 
som sedan har skyldighet att återgärda felen. De fel som har åtgärdats framhålls inte i 
revisionsberättelsen. Däremot så måste revisorn påpeka de effekter som uppstod samt brister och 
överträdelser i ABL eller bolagsordningen som styrelsen har gjort. Förutom de fel som revisorn 
har iakttagit så ska han även uttala sig om hur företaget har fastställt resultaträkning, 
balansräkning och förvaltningsberättelsen.107 
 

                                                 
101 Hayes Rick m.fl, Principles of auditing, sid 381 
102 FAR RS500, bestämmelse 15, sid 101 
103 SRS, Vägledning för revisorer, sid 23 
104 Hayes Rick m.fl, Principles of auditing, sid 381 
105 FAR, RS RevU 1005, bestämmelse 40SE 
106 Grant Jon, Accountancy, Jan2007, Vol. 139 Issue 
107 FAR, Regler om Revisorer och Revision, sid 217 - 218 
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3.5 Intern Kontroll 
 
3.5.1 Inledning 
 
Interna redovisningskontroller är resultatet av ledningens handlingar och en policy som syftar till 
att upptäcka och förhindra fel. En utvärdering av intern kontrollen är uppdelad i olika aktiviteter 
som ger upphov till en dokumentation för att skapa förståelse om bolaget.108 I de mindre bolagen 
så är det ofta den valda revisorn själv som utför kontrollen vilket bidrar till att tillsynen över 
ledningen och medarbetarnas arbete minskas. 
 
3.5.2 Intern Kontroll 
 
En intern kontroll utformas inom företaget för att ge en försäkran om att företagets mål uppnås 
genom att företaget efterlever de lagar och förordningar som gäller, ger en tillförlitlig finansiell 
rapportering samt att verksamheten följer de mål som är uppsatta. Genom den interna kontrollen 
utvärderar revisorn kvaliteten på företagets arbete med bokföringen och fungerar som ett sätt för 
revisorn att finna revisionsbevis till revisionen. Interna kontrollen påverkas av företagets 
omgivnings och företagets omfattning. Revisorn utvärderar den interna kontrollens omgivning 
samt den interna kontrollens redovisningssystem. Om revisorn kan förlita sig på den interna 
kontrollen så kan han reducera substansgranskningen. Däremot om revisorn inte kan förlita sig på 
interna kontrollen så måste revisorn genomföra en mera noggrann substansgranskning.  
 
I den interna kontrollen så utförs olika tester som innebär att revisorn granskar varje 
revisionsområde. Genom att tillföra en effektiv intern kontroll så kan revisorn förebygga fel samt 
upptäcka de fel som har uppstått.109 
 
Revisorn bör även testa företagets interna policy och förmåga att motverka risker som ligger till 
grund för fel.  Själva valet av poster och transaktioner som revisorn gör baseras på olika risker 
som finns inom företaget. Ju lägre risken, desto mer omfattande och tillförlitligare blir den interna 
kontrollen. 110  Ansvaret för att upprätta en intern kontroll inom företaget ligger på 
företagsledningen.111 
 
I små bolag förekommer det inte alltid en intern kontroll, då antalet anställda är allt för få. Företag 
med få anställda att övervaka ser då en intern kontroll som onödig att upprätta.112 
 
 

                                                 
108 Willam L Felix, Auditing: A journal of practice and theory. Vol 7, No2, Spring 1988 
109 Hayes Rick m.fl, Principles of auditing, sid 306 
110 Ibid, sid 307 
111 Mober Krister, Bolagsrevisorn, andra upplagan, sid 32 
112 FAR, RS RevU 1005, bestämmelse 7a och b, sid 223 
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Kapitel 4: Praktisk metod 
 
4.1 Vetenskaplig metod 
 
Det finns flera olika metoder som vi som forskare kan använda oss av när det gäller insamlandet 
av information under forskningsprocessens gång. Vilken metod som blir aktuell har att göra med 
vilken typ av undersökning det är fråga om samt vilken typ av information forskaren är ute efter 
113. I forskningssammanhang skiljer man vanligtvis mellan kvantitativ och kvalitativ metod eller 
en kombination av båda.114  
 
Den kvalitativa metoden karakteriseras av att forskningen koncentreras till ett fåtal 
forskningsobjekt, till vilka forskaren innehar en nära relation.115 Undersökningen blir till följd 
mera djupgående och forskaren är mera angelägen om att studera och ta reda på hur människor 
upplever sin värld. Forskaren mål är att få en insikt i problemet och en förståelse för verkligheten, 
inte en statistisk analys som är fallet i en kvantitativ metod. 116 
 
Forskare som använder sig av en kvantitativ metod har en mera distanserad relation till sitt 
forskningsobjekt och objekten är betydligt fler än vid den kvalitativa metoden. I det här fallet 
kräver forskaren ingen djupliggande förståelse från sina forskningsobjekt utan fokusen ligger 
istället på att få en bredd i studien och i antalet objekt som studeras.117 Fakta samlas in för att 
sedan mätas och analyseras för att ge kvantifierbara och i vissa fall generaliserbara slutsatser.118  
 
4.1.1 Vårt val av metod 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden lämpar sig bäst för 
uppsatsens problemformulering och för det bestämda syftet med studien då vi strävar efter en 
förståelse för hur revisorerna upplever sitt arbete. Vi har insamlat det empiriska materialet genom 
ett fåtal djupgående intervjuer, vilka gett oss en möjlighet till närmare kontakt med 
intervjuobjekten. Att få kontakt med intervjuobjekten hjälper oss nå tillräckligt med information 
för att sedan kunna producera ett resultat. Avsikten med studien är dock inte att generera ett 
resultat som kan ses som generaliserbart, utan målet är att skapa en förståelse för hur 
revisionsarbetet ser ut i aktiebolag. 
 
Den kvalitativa metoden kan även ses som mest lämpbar då ämnesområdet är tämligen outforskat 
och det inte finns så mycket producerat just rörande studiens problem. De tänkta intervjuerna 
lämnar mötet mellan forskaren och objektet förhållandevis fritt och ger båda parter öppna händer 
och möjligheten att påverka fortgången av intervjun. 

                                                 
113 Bell, Judith, introduktion till forskningsmetodik ( Studentlitteratur, Lund 2000) s. 14 
114 Holme Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder ( Studentlitteratur, Lund ) s. 76 
115 Holme Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder ( Studentlitteratur, Lund ) s. 77 
116 Bell, Judith, introduktion till forskningsmetodik ( Studentlitteratur, Lund 2000 s. 13 
117 Bryman, Alan, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (Studentlitteratur, Lund, 1997) s 113 
118 Bell, Judith, introduktion till forskningsmetodik ( Studentlitteratur, Lund 2000 s. 13 
 



 

 - 24 -

4.2 Urval av intervjuobjekt 
 
Vi började vår insamling av det empiriska materialet genom att genomföra ett urval av 
intervjuobjekt som skulle kunna tänkas tillföra vår studie väsentlig och tillförlitlig information. 
Vår handledares direktiv om sex intervjuobjekt kom att ligga till grund för storleken på vårt urval 
och omfattningen på empirin. Då vår studie behandlar revisorernas praktiska arbete både i stora 
pubblika aktiebolag och mindre onoterade aktiebolag har vi valt att ägna tre intervjuer åt revisorer 
som är aktiva inom stora aktiebolag och tre intervjuer åt revisorer som är aktiva inom små 
aktiebolag. Detta för att senare i empirin kunna jämföra de två storlekskategorierna och därefter 
komma fram till en slutsats.  
 
I vårt sökande av intressanta intervjupersoner har vi först och främst vänt oss till de större 
revisionsbolagen för att söka efter kompetenta revisorer. Med större revisionsbolag menar vi de 
bolag som är aktiva inom hela landet och som inte är lokala och specifika för Umeå. Anledningen 
till att fokus lagts på stora revisionsbolag är dels att de stora bolagen har en bred målgrupp och 
oftast handlägger både stora börsnoterade bolag och små onoterade bolag, men även på grund av 
att det är de stora bolagen som är mest kända bland oss studenter och många har ett gott rykte när 
det gäller deras samverkan med studenter. Vi förväntade oss att bli vänligt bemötta, vilket vi i de 
flesta fallen också blev.  
 
Vi började vårt urval med att först söka revisorer med handläggning av stora publika aktiebolag. 
Då utbudet av aktiebolag av den storleken i Umeå inte är det största så blev vi tvungna att 
förlägga vår sökning till Stockholm. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval där vi 
handplockade revisorer genom A-börslistan och efter flertalet telefonsamtal med utvalda 
revisionsbolag kom vi i kontakt med tre revisorer som till följd av sin kvalifikation kunde ses som 
aktuella studieobjekt. De tre revisorer som har bidragit med sin medverkan har alla tre varit 
auktoriserade revisorer med handläggning av större publika aktiebolag. Till följd av att deras 
arbetsplats är belägen i Stockholm, har även intervjuerna genomförts nere i Stockholm. 
 
När vi sedan sökte revisorer med handläggning av små onoterade bolag, koncentrerade vi vår 
sökning till revisorer verksamma inom revisionsbolag placerade i Umeå. Detta främst av 
ekonomiska skäl men också för att de flesta aktiebolagen i Umeå är av mindre eller medelstor 
karaktär vilket leder till att de flesta revisorer i Umeå just handlägger bolag av mindre karaktär. Vi 
ansåg det mindre svårt att finna revisorer med lämplig kvalifikation i Umeå. Efter närmare 
kontakt med revisionsbolagen och potentiella revisorer fann vi tre lämpliga intervjuobjekt, med 
vilka vi kunde stämma tid för intervju. Intervjuerna har genomförts i Umeå. 
 
Våra studieobjekt har valts ut med noggrannhet. Personerna som blivit aktuella har valts ut efter 
deras lämplighet och kriteriet har varit att alla revisorer skall vara kvalificerade revisorer med en 
auktorisation inom yrket. Detta för att vi strävar efter att ge studien en god empirisk grund att stå 
på.  Personerna har därmed enligt vårt omdöme ansetts besitta tillräcklig kunskap inom det 
aktuella ämnesområdet för att i slutändan kunna anses som tillförlitliga.  
 
Av de sex revisorer som medverkat i denna studie kommer fem revisorer från stora, inom 
revisionskretsar relativt kända bolag, medan en revisor företräder ett mindre lokalt revisionsbolag. 
Vilka revisionsbolag vi vänt oss till kommer att hållas anonymt. Även samtliga deltagande 
revisorer har bett om att få vara anonyma. 
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4.3 Inför intervjuerna 
 
För att förbereda både oss själva och intervjuobjekten utformade vi en semistrukturerad 
intervjumall som skulle ligga till grund för intervjuerna. Då vår studie, som flertalet gånger 
tidigare nämnts, är av kvalitativ natur så innebär det att intervjuerna kommer te sig olika beroende 
på vem som intervjuas. Intervjuerna är färre än vid en kvantitativ studie och oftast av längre och 
djupare karaktär. Vi strävar inte efter fakta för att senare kunna dra generella slutsatser, utan vi 
vill skapa och ge en förståelse för det undersökta. Därmed så har vi utformat vår intervjumall på 
ett sätt som karakteriserar och följer den kvalitativa metoden. De frågor som kommer at ställas är 
av en mera öppen art för att vi som författare inte ska styra intervjuobjekten i deras svar men 
också för att vi under intervjun ska ha möjligheten att ställa följdfrågor. Följdfrågor är bra i syfte 
att få intervjuobjektet att gå in djupare i frågor som känns otydliga och som behöver utvecklas för 
att ge författaren en klar förståelse för det som för tillfället behandlas i intervjun.  
 
Den intervjumall som vi utvecklat och som vi använt oss av under intervjuerna är baserad på det 
teorikapitel som är aktuellt i studien. Vi har baserat frågorna på det material som vi ansett vara 
mest betydelsefullt inom respektive område för att syftet med studien skall uppnås. Denna 
bedömning har vi gjort utifrån vår egen kunskap inom ämnet och genom den information som 
erhållits genom litteraturstudier. Frågorna följer samma struktur som teorin, men ordningen som 
frågorna kommer att ställas i beror även på hur samtalet utvecklar sig och hur aktiv 
intervjuobjektet är själv. Av vikt är att vi som intervjuar inte håller intervjun allt för strikt utan att 
den som intervjuas kan vara med och styra intervjuns riktning och utgång. Att intervjumallen är 
baserad på teorin går tillbaka till den deduktiva ansatsen som präglar studien, där teorin kommer 
att ligga till grund för våran insamling av empirin. 
 
Den färdigställda intervjumallen lät vi våran handledare gå igenom. Han gav oss råd om vad som 
kunde förbättras och ett godkännande innan vi lät våra intervjuobjekt ta del av mallen. Genom att 
låta en utomstående ta del av innehållet ökas studiens giltighet då det visar frågorna täcker det 
område som skall undersökas och att vi undersöker det som är meningen att undersökas. 
 
Den färdigställda intervjumallen skickades via mail till de utsedda intervjupersonerna. Detta 
gjordes någon vecka innan den tänkta intervjun och i ett förberedande syfte. Genom att ge 
intervjupersonerna en möjlighet till att läsa igenom de tänkta frågorna och förbereda sig inför 
intervjun skulle intervjuerna bli mera effektiva ur ett informationsgenererande syfte. Att låta 
intervjuobjekten ta del av frågorna innan intervjun stärker deras syn på studien och vår 
professionalism.  
 
 
4.4 Genomförandet av intervjuerna 
 
Tre intervjuer genomfördes med revisorer verkande i Stockholm. Två av dessa intervjuer, var 
intervjuer där vi bestämt möte med revisorn och där vi träffade honom på hans kontor. Den tredje 
intervjun skedde via mail då vederbörande inte hade tid att stämma möte med oss inom den 
närmaste tiden. Ytterligare tre intervjuer genomfördes med revisorer verksamma i Umeå. Dessa 
tre intervjuer genomfördes alla genom ett möte med revisorn på hans kontor.  
 
Under bokandet av intervjuerna var det i vissa fall svårt att styra när intervjuerna skulle äga rum 
då revisorerna under den här tiden på året är väldigt uppbokade. Detta bidrog till att alla intervjuer 
i slutändan hamnade under samma vecka och utfallet blev att vi fick lov att dela upp intervjuerna 
oss författare emellan. Den ena författaren hemmahörande i Stockholm tog på sig uppdraget att 
genom föra de två intervjuerna i Stockholm medan den andra författaren gjorde två intervjuer i 
Umeå. En intervju gjordes slutligen tillsammans och en gjordes via mail.  
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Intervjuerna utgick alla från den färdigställda intervjumallen. Vissa övergripande frågor var 
centrala under alla intervjuer. Beroende på hur intervjuobjektet bemött frågorna och hur utförliga 
svaren har varit, har intervjuerna tett sig olika och vi har inte behövt ställa vissa djupgående frågor. 
Dock har syftet med intervjuerna varit detsamma gällande vilken typ av information som skall 
inhämtas, hur mycket som skall insamlas och hur djup man i vissa avseenden skall gå.  
 
För att underlätta vår bearbetning av intervjuerna och vår tolkning av materialet så har 
intervjuerna spelats in med hjälp av en bandspelare. Detta ansåg vi vara det enklaste sättet att 
notera och få med all viktig information då kvalitativa intervjuer oftast är väldigt långa och 
informativa. Fördelen med bandspelare är att man har möjlighet att lyssna på intervjuerna om och 
om igen och att man får med exakt hur den intervjuade uttrycker sig. Att också lämna över 
ansvaret av registreringen av intervjun på en bandspelare gör att man som intervjuare kan ägna 
full koncentration och uppmärksamhet på den som intervjuas istället för att ägna full vaksamhet 
och energi på att minnas vad som sägs under intervjun.  
 
4.5 Bearbetning av intervjuerna 
 
När intervjuerna genomförts började vår bearbetning av dessa. Genom att vi använt bandspelare 
under intervjuerna så lyssnade vi igenom materialet och tog noggranna anteckningar på det fakta 
som intervjuobjekten gett oss. Anteckningarna gjordes i Mirosoft Words för att ge en 
övergripande bild av intervjuerna och frågorna spaltades upp var för sig för att få en klar bild av 
det inhämtade materialet. För att effektivisera arbetet delades arbetet upp mellan författarna och 
varje författare gick igenom tre intervjuer var. För att vara säkra på att ingen viktig information 
gått till spillo fick sedan den andra författaren läsa utkasten av de nerskrivna intervjuerna och 
därefter lyssna igenom banden för att på så sätt säkerställa att all information som kan ses 
väsentlig för studien verkligen tagits med vid transkriberingen.  
 
Efter önskemål från intervjuobjekten och för att säkerställa att vi uppfattat den givna 
informationen på rätt sätt, valde vi att skicka utkasten av intervjuerna till intervjuobjekten för att 
få ett godkännande av dem. Intervjuobjekten fick endast ett utkast av sin egen genomförda 
intervju. Författarna har försökt att återge tankar och personliga åsikter ordagrant för att på så sätt 
minska risken för eventuella missförstånd parterna emellan. Vissa meningar har dock i språkligt 
syfte omformulerats, då talspråk i många fall skiljer sig från det skriftliga språket. Detta för att 
öka vetenskapligheten i språket och i vissa fall formaliteten.   
 
När alla intervjuer sedan godkänts av respektive författare och respektive intervjuobjekt, skrevs 
utkasten av intervjuerna ut för att ligga till grund för det fortsatta arbetet.  
 
4.6 Primära källor och källkritik 
 
Primära källor innebär det material som författarna samlar in själva och som insamlas för första 
gången119 . De primära källorna i denna studie består av sex stycken djupare intervjuer med 
personer med kunskap inom det ämnesområde som studien behandlar.  
 
De intervjuobjekt som valts ut till denna studie har som tidigare nämnts valts med noggrannhet. 
Författarna har genomfört fördjupad forskning inom ämnet för att komma fram till vilka personer 
och vilken kompetens dessa personer skall besitta för att kunna medverka i studien. Då syftet med 
studien är att undersöka hur revisionsarbetet ser ut i små respektive stora aktiebolag måste 
intervjuobjekten vara revisorer som handlägger dessa typer av bolag. Att intervjuobjekten tillför 
                                                 
119  Dahmström, Karin, Från datainsamling till rapport, (Lund, studentlitteratur, 2001) s. 59 
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information som kan ses som väsentlig är extremt viktigt och något grundläggande för att studien 
skall gå att genomföra.  
 
Personerna som deltagit i studien är alla revisorer av kvalificerad karaktär. Det innebär att det är 
de som har huvudansvaret när det gäller handläggningen av revisionen och dess arbete. Vi som 
författare hade inga problem med att veta vart och till vilken typ av revisorer vi skulle vända oss 
till för att få den information som vi söker. Dels för att vi under våran utbildning kontinuerligt 
erhåller information om revisorer och även erbjuds närmare kontakt med revisionsbolag inom 
kommunen. Vi har därmed försökt välja ut personer som är lämpade vår undersökning. 
  
Något som kan kritiseras är att vi endast använt oss av sex intervjuer och att de val vi gjort är 
medvetna val utifrån oss författare. Vi har inte inhämtat tillräckligt material för att vi ska kunna 
säga att det är så här det alltid ser ut och går till i praktiken. Men som tidigare nämn så är inte 
målet med studien att generalisera resultatet utan syftet är att tolka hur revisorernas arbete ser ut. 
Det viktiga är att vi väljer de personer som utifrån vår åsikt kan ge oss den betydelsefullaste 
informationen, vilket vi i detta fall gjort.  
 
Vår handledares direktiv om sex intervjuobjekt är även det något som kan kritiseras. Teorin säger 
ju oss att information skall inhämtas tills man når ett stadium av teoretisk mättnad. Hur kunde vi 
då veta att sex intervjuobjekt skulle vara tillräcklig föra att få en trovärdig studie innan vi ens 
börjat genomföra intervjuerna?  Det kunde vi inte, men i detta fall anpassades intervjuantalet till 
studiens tänkta omfattning och vår ambitionsnivå.  
 
Att intervjuerna delades upp mellan författarna är något som kan ses som både positiv och 
negativt. För oss var det positivt för det sparade tid och det var ekonomiskt bättre. Det negativa är 
att information kan ha förlorats på grund av att den ena författaren närvaro uteblev från intervjun. 
Dock så anser vi båda besitta tillräckligt med kunskaper inom ämnet för att se till att intervjuerna 
blir så effektiva som möjligt. Detta då vi båda har läst in oss på ämnet, men också för att vi haft en 
god kommunikation under studiens gång och hjälpt varandra för att våra kunskaper inom ämnet 
skall ligga på samma nivå. Vi är båda väl medvetna om syftet med intervjuerna och vad som är 
syftet med studien. 
 
De utvalda intervjuobjekten har haft tillräckligt med kunskaper för att kunna svara på våra frågor 
under intervjuerna. Svaren kan ses som tillfredställande och vi författare är nöjd med den 
information vi erhållit. Ibland fick man dock ett nonchalant intryck av vissa intervjuobjekt och en 
känsla av att personen ifråga egentligen inte hade tid med en intervju. Om personen inte har tid 
med en intervju kanske denna inte ger tillräcklig med information eller ger falska svar för att spara 
tid. I denna studie anser vi dock inte detta ha hänt, då många intervjuer ger likartade information.   
 
En intervju genomfördes via mail, vilket såklart kan kritiseras. Är kvalitén på den intervjun sämre 
än de andra som genomförts via personlig intervjuer? Så kan fallet vara då man som intervjuare 
tappar kontrollen över intervjun. Man har ingen möjlighet att ställa följdfrågor eller be 
intervjuobjektet gå in djupare och utveckla sitt svar. Inte heller kan man bedöma dennes 
kroppsspråk eller läsa av minspel. I vårt fall fick vi svar som vi bedömde vara tillräckliga för 
studien. Denna bedömning gjordes utifrån en jämförelse med de andra intervjuernas omfattning 
och innehåll. Då informationen i intervjun följer samma mönster som de andra intervjuerna antar 
vi att tillförlitligheten till intervjun är god.  
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Kapitel 5: Empiri  
 
5.1 Intervju med revisor nummer 1.  
 
Revisor nummer ett är auktoriserad revisor och handlägger olika typer av företag, allt från 
börsnoterade företag till det minsta lilla dotterbolaget. Dock med en tyngd på företag som 
omsätter mindre än 20 miljoner kronor. Antalet bolag som revisorn handlägger ligger runt cirka 
150 stycken. De lagar som han som revisor berörs av är lagar som berör rollen som revisor såklart, 
samt regelverk som reglerar olika bolagsformer och som berör hans kunder. Lagarna berättar hur 
revisorn ska genomföra sitt arbete, vad dem ska röra sig inom och revisorn förutsätts kunna dessa 
regelverk bra. En form av trygghet för kunden och det styr hela revisorns vardag.  
 
Revisorn säger att under hela revisionsarbetet måste man beakta god redovisningssed, 
revisionssed och revisorsed. Begrepp regleras inom lagstiftningen, vilket medför att revisorn alltid 
måste ta hänsyn till dessa.  
 
När det gäller begreppen oberoende, tystnadsplikt och upplysningsplikt och hur revisorns arbete 
påverkas av dessa begrepp säger revisorn ”Oberoende, tystnadsplikt, upplysningsplikt är 
byggstenarna i vårat arbete.”  
 
Kunderna skall känna sig trygga och veta att den informationen som lämnas till revisorn inte 
läcker ut på något onödigt sätt. Tystnadsplikten berör ju revisorn även när han inte arbetar. Enligt 
revisorn finns upplysningsplikten alltid i hans arbete och inkluderar flera parter som har en 
koppling till företaget och dess revision. Till exempel så är det revisorns skyldighet att lämna ut 
information om han misstänker att det skett ofördelaktiga saker i företaget. Oberoendet är viktigt 
för tredje man och det är viktigt att revisorns granskning görs under ett oberoende.   
 
Innan planeringen av det kommande årets revision påbörjas, så görs en utvärdering av det gångna 
året för att samla in kunskap om företaget. Man tittar på vad som har varit väsentligt och samlar in 
information som är till nytta för det kommande årets arbete. Man tar även kontakt med företaget 
och bestämmer möte för att höra vad som har hänt och hur det ser ut med verksamheten sen sist. 
Företaget omfattning och karaktär styr graden av hur mycket kunskap som behöver insamlas samt 
om jag har jobbat med företaget tidigare. 

Revisor ett är huvudansvarig, vilket innebär att det är han som skriver på revisionsberättelsen och 
planerar arbetet, vad som ska göras och hur det ska göras. Det är under hans ansvar att kontrollera 
att medarbetarna gör ett korrekt jobb medan det är under medarbetarnas ansvar att ge revisorn 
information om deras arbete. I slutändan så ligger allt ansvar på revisorn genom det huvudansvar 
som han har. Även om det är revisorn som har huvudansvaret så behöver det inte innebära att det 
är han som har den löpande kontakten med kunden eller att det är han som gör det mesta av 
arbetet. Revisorns ansvar blir mer krävande när en person lämnar teamet eller om det inträder en 
ny person. 
 
Runt tre personer är med och handlägger revisionen och har kontakt med kunden. Vem som har 
mest kundkontakt kan dock variera från uppdrag till uppdrag. Ibland är han ensam revisor som 
arbetar med revisionen, detta beroende på företagets storlek och karaktär. Annars som team är 
man ute tillsammans och jobbar och en fördelning av arbetsuppgifterna görs utifrån personernas 
erfarenheter. Krävs specialister inom vissa områden så kopplas de in. Det är viktigt att alla 
kommunicerar med varandra under revisionens gång, och att man kan rådfråga varandra för att 
effektivisera arbetet. Nyanställda har samma uppgifter som de andra revisorerna, ibland kanske 
uppgifter av lättare karaktär. Precis som att ansvaret blir mera krävande när en person lämnar 
teamet eller en ny inträder så blir revisorns arbete i en sådan situation mera krävande. 



 

 - 29 -

 
Arbetet med det nya årets revision börjar i samband med att föregående års arbete tar slut. Man 
gör en utvärdering av det gångna året. Utvärderingen visar vad som gjorts och vad som bör göras 
under det kommande året.  Efter sommaren börjar planeringsarbetet som grundar sig på tidigare 
utvärdering. Utifrån planeringen gör man sedan granskningen och avslutningsvis en rapportering.  
 
Innan planeringen bestämmer man möte med företaget och går igenom vad som hänt och hur det 
ser ut för företaget. Man tittar på eventuella förändringar inom företaget och om det skett några 
marknadsförändringar som är av relevans. Sedan utifrån detta möte och den insamlade fakta och 
fakta från tidigare år så görs planeringen. Planeringen innebär att man definierar vad som skall 
göras och sätter upp en tidsram. ”Planeringen tar ca en tredjedel av allt arbete inom hela 
revisionen.” Enligt revisorn är planeringen är en viktig del, missar man planeringen så riskerar 
man att hamna fel i granskningsarbetet vilket i efterhand kräver omjusteringar.  
 
Vad gäller granskningen så menar revisorn att den utgår från planeringen. Revisorn gör en 
löpande granskning där han tittar på rutiner och förvaltning. Därefter tar revisorn med sig 
erfarenheter till bokslutsgranskningen där han undersöker den interna kontrollen och om den går 
att förlita sig på. Revisionen resulterar i en revisionsberättelse och för att komma dit så finns det 
två huvudsakliga granskningsmetoder. Man kan utföre en substansgranskning respektive en 
kontroll granskning. Oftast används båda metoderna, för att komplettera varandra. Vilken man vill 
använda beror på vilken metod man finner effektivast. Substansgranskningen blir mera utförlig 
om den interna kontrollen inte går att förlita sig på. Mindre företag har inte lika omfattande 
löpande granskning utan fokus ligger på bokslutsgranskningen. 
 
Det gäller att bedöma vad som är väsentligt, revisorn kan inte granska allt. Vad som anses vara 
väsentligt beror på företaget och dess risksituation. Om ett företag går dåligt blir det mera som är 
väsentligt att granska och går företaget bra så är det mindre som är av väsentlighet.  
 
Riskbedömningen är en viktig del av planeringsarbetet och visar vart fokus skall läggas under 
revisionsarbetet. Risk handlar om risk för väsentliga fel. Risk kan finnas men frågan är om det är 
väsentligt. Det gäller därför, som sagts, att bedöma vad som är väsentligt eftersom tiden finns inte 
till att granska allt. Ett företag som har god lönsamhet har en högre risknivå medan ett företag 
med dålig lönsamhet har en risknivå som är mycket lägre. Hur mycket tid som läggs ner på 
riskbedömning beror på revisorns egen arbetserfarenhet.  
 
Under revisionsarbetet dokumenteras det regelbundet. För revisorn och hans medarbetare fungerar 
dokumentationen som en form av säkerhet för att arbetet har gjorts på rätt sätt. Vad som 
dokumenteras kan vara allt möjligt, från små noteringar till sådant som är av största väsentlighet. 
Revisionsbevisen ligger till grund för dokumentationen.  
 
Rapporteringen är det arbete som kommer efter granskningen. Det är den huvudansvarige revisorn 
som ansvarar för rapporteringen eftersom det är han som skriver på revisionsberättelsen. Det 
behöver dock inte vara den ansvarige revisorn som skriver rapporten. 
I ett företag med spritt ägarskap blir rapporteringen mera omfattad och formell, och det är oftast 
en styrelse som man rapporterar till. Är företaget mindre och ägarlett, uppstår en smidigare 
diskussion, kommunikation och rapporteringen blir mindre formell. 
 
Det finns för det mesta en intern kontroll i företaget, då företagsledaren är med och någon måste 
betala fakturorna. Det krävs att företaget har en intern kontroll för att vd: n och företagsledningen 
skall vara säker på att administrationen sköts på rätt sätt. Om det föreligger brister i kontrollen så 
kan revisor kommentera detta och på så sätt se till att åtgärder tas. Revisorn säger; 
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”Den interna kontrollen är en del av den granskning som vi utför inom revisionen och om den 
interna kontrollen ej går att förlita sig på krävs det att vi gör en utförligare substansgranskning.”  
 
5.2 Intervju med revisor nummer 2. 
 
Revisor nummer två är auktoriserad revisor och reviderar allt från det allra minsta företaget till 
ganska stora företag. Företagen som revideras är företrädesvis företag i Umeå.  
 
De lagar som revisorn berörs av under sitt revisionsarbete är främst revisionsstandarderna. När det 
är aktiebolag som handläggs blir även aktiebolagslagen viktig. Små företag berörs av 
bokföringsnämnden som reglerar redovisningen och hur årsredovisningen skall se ut. 
Bokföringsnämndens allmänna råd är också värt att nämna. Sen beror det såklart på vilket typ av 
företag det rör sig om och vilka specifika lagar som företaget styrs av. Det är viktigt att 
revisorerna ser över vilken lagstiftning som de berörs av under sitt arbete. Revisionsmetoden är 
uppbyggd på så sätt att den följer och inkluderar all lagstiftning. Genom att följa 
revisionsmetoden blir revisorn garanterad att han följer lagstiftningen. Indirekt berörs revisorn 
även av Bokföringslagen och Årsredovisningslagen, då det är hans jobb att granska bokföringen 
och titta på årsredovisningen. Det är även revisorns jobb att se till att företagen följer dessa lagar. 
 
God redovisningssed, god revisorsed och god revisionssed är tre begrepp som revisorn berörs av 
dagligen. Revisionsseden genomsyrar allt arbete och ger vägledning i revisorns arbete. 
Revisorseden påverkar revisorn varje dag, oavsett om revisorn håller på med revision eller inte. 
Revisorn har dagligen etiska regler som han måste följa.  
 
När det gäller oberoendet så är det något som det föreskrivs om i den revisionsmetod som revisorn 
använder. Revisionsmetoden styrs av revisionsstandarderna och där står allting om vad man skall 
beakta som revisor. Det finns även interna krav på oberoendet. Antar revisorn en ny kund måste 
revisorn kunna säkerställa att han kan hålla sig oberoende under hela uppdraget.  
 
 ”Negativa faktorer mot oberoendet är om kunden är en släkting eller om kunden är en konkurrent 
till en annan kund som vi handlägger” säger revisorn. 
 
Vilka typer av tjänster som revisorn utför är också av vikt när det gäller att bibehålla oberoendet. 
Revisorn får till exempel inte utföra en årsredovisning. Innan revisorn skriver på 
revisionsberättelsen går han alltid igenom vilka tjänster som har utförts och ser om det kan finnas 
något hot mot oberoendet. Tystnadsplikten håller revisorn väldigt strikt på. Han undviker att tala 
om vilka kunder han har externt, då är det ingen som ställer några frågor. Upplysningsplikten är 
ytterst sällan något som revisorn funderar över. Folk är medvetna om att revisorn har den och 
ställer inte frågor.  
 
Vilken kunskap som behövs beror på hur företaget ser ut. Revisorns professionella omdöme avgör 
när tillräckligt med kunskap har uppnåtts. Viktigt är att revisorn känner sig trygg med kunskapen 
eftersom det är han som skriver på revisionsberättelsen. Informationen insamlas genom att 
företagen intervjuas och har företaget en ekonomiavdelning så pratar revisorn med den. Är det 
väldigt avancerade system så kopplas specialister in som berättar hur det ser ut. Även kunskap om 
omvärlden är viktigt men det räcker med att se på nyheter för att känna sig uppdaterad. Dock så 
har inte omvärlden så stor inverkan på mindre företag utan den störta kunskapen ligger på den 
interna kontrollen.  
 
När det gäller ansvarsfördelningen så är det den revisor som skriver på revisionsberättelsen som 
har ansvar för hela revisionen. ”Det är jag som har ansvaret för revisionen då det är jag som 
skriver under revisionsberättelsen” Om något går fel så kan han inte skylla på sin assistent utan 
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det är hans uppgift att se till att den som hjälper honom genomför ett bra jobb. Revisorn har som 
skyldighet att granska medarbetarnas arbete.  
 
Det är en eller två revisorer som handlägger revisionen beroende på omständigheterna. Ofta är det 
revisorn och en assistent. I små företag blir det oftast för mycket administration i revisionen om 
man är för många involverade i arbetet. Ibland är det assistenten som gör allt jobb och han som 
revisorn som sedan granskar assistentens arbete och skriver under revisionen. Andra gånger gör 
revisorn arbete från planering till slutförande.  
 
Enligt revisorn följer hans arbete en revisionsmetod som bygger på internationella standarder. 
Metoden är utvecklad i USA och speciellt framtagen för den revisionsfirma han jobbar för och 
innebär att han, precis som andra revisorer, jobbar med planering, granskning och rapportering. 
Revisionsmetoderna skiljer sig åt mellan olika revisionsbyråer när det gäller de mallar som 
revisorn jobbar utifrån när han gör sin planering, riskbedömning, dokumentering och så vidare. 
Ofta inom de mindre företagen görs inga löpande insatser utan hela revisionen görs på ett bräde 
efter bokslutet. 
 
Revisorn planerar för att se hur det har gått för företaget. Planeringen är en ekonomisk analys av 
hur det ser ut för företaget och revisorn diskuterar med företagets ledning om hur det är och vad 
som har hänt i företaget. Har något förändrats, har omsättningen ökat eller minskat, fler eller färre 
anställda och så vidare. Allt för att få en sån klar bild som möjligt av verksamheten. Sedan 
bestäms vilka granskningsåtgärder som skall tas. Cirka 40 procent av allt arbete läggs på 
planeringen. Har revisorn haft kunden sedan många år blir det mer en formalia och man 
uppdaterar tidigare års riskbedömning. Planeringens omfattning minskar också om man gör en 
substansgranskning.  
 
Enligt revisorn omfattar granskningsarbetet cirka 30 procent av allt arbete. Inom de minsta 
företagen är det vanligast att man utför en substansgranskning då det skulle kosta alldeles för 
mycket att gå på de interna kontrollerna, om det ens var möjligt. Kontrollgranskningen hör 
hemma i planeringsfasen. Man tittar på system och intern kontroll för att basera sin 
riskbedömning på. Om den interna kontrollen är dålig krävs det att företaget är mera noggrann i 
sin substansgranskning. Revisorn gör alltid en överskitlig granskning för att avgöra om en 
ytterligare granskning behövs. 
 
Vad som är väsentligt att granska bedömer revisorn utifrån företagets ställning, resultat och 
omsättning. Han utgår från sin revisionsmetod där det finns ett antal modeller som kan tillämpas. 
Ofta fastställs en procentsats på det egna kapitalet, resultatet eller på omsättningen. När det rör sig 
om små bolag så har de oftast inget resultat, då får man utgå ifrån det egna kapitalet istället. 
Överstiger felen den fastställda procentsatsen, kan han som revisor inte skriva under 
revisionsberättelsen.  
 
Revisorn anser att risken är olika i olika företag beroende på företagsledare, verksamhetsart, 
ekonomisk ställning, finansieringssituation med mera. När han som revisor utför sin 
riskbedömning så tänker han inte i risktermer när han jobbar utan han tror att de flesta revisorer är 
säkra på att revisionsrisken är låg. All information som revisorn har ligger till grund för 
riskbedömningen. Störst vikt läggs dock på resultatet. Han gör en riskbedömning om vilka konton 
som är mest väsentliga att granska sedan tas en hänsyn till den inneboende risken och 
kontrollrisken. För att sedan slutligen komma fram till en risk som skall avgöra hur mycket som 
skall granskas väger man samman de olika riskerna.  
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När det gäller revisionsbevisens roll i revisorns arbete så är det något som krävs för att revisorn 
skall kunna säkerställa att redovisningen är rätt. Revisionsbevis är allt från de papper vi får tag på 
till inspelade samtal. 
 
Dokumentationen sker från dag ett. Detta är ett viktigt arbete och görs för att den påskrivande 
revisorn skall kunna se vad som har granskats, när, hur och varför det har granskats. Revisorn 
anser att dokumentationen hjälper honom att hålla struktur på arbetet och fungerar även som en 
hjälp för honom att veta var han ska leta efter vissa saker. Han dokumenterar vad som görs och 
vad som har gjorts. Som revisor är han skyldiga att dokumentera planering, granskning och 
slutsatser.  
 
Rapporteringen sker olika eftersom den bygger mycket på tradition. I vissa fall när det finns en 
styrelse med en extern ledamot så görs rapporteringen skriftligt och det blir väldigt formellt säger 
revisorn, I andra fall där det inte finns någon extern styrelseledamot kan man göra en muntlig 
rapportering, vilket ofta är trevligare. Mycket beror på vad kunden vill och kräver. Ofta är det en 
erfaren medarbetare som skriver rapporten. Han som påskrivande revisor är ansvarig för 
rapporteringen. 
 
Inom företag med endast en anställd menar revisorn att det sällan förekommer en intern kontroll. 
Han säger att oftast bygger en intern kontroll på att det finns flera olika personer som kontrollerar 
varandra. Inom en lite större organisation är en intern kontroll viktig ur flera synpunkter då den en 
hjälper till att hålla styrsel på verksamheten och underlättar redovisningen. Revisorn använder en 
modell som heter Coso och som är inkluderad i hans revisionsmetodik. Vissa poster är mindre 
viktiga att granska än andra, huvudsaken är revisorn ser om företaget har en god intern kontroll.  
För företaget kan det vara av stor vikt, att till exempel rutinen för in och ut leveranser löpande 
fungerar medan revisorn istället lägger tyngden på hur investeringar görs och hur den interna 
kontrollen ser ut då det är det som hamnar i bokslutet.  Om företaget har en god intern kontroll så 
kan man förutsätta att risken för fel är lägre inom det området. Är den interna kontrollen dålig 
försöker han hjälpa företaget genom att komma med råd och styra upp rutiner.  
 
5.3 Intervju med revisor nummer 3. 
  
Revisor nummer tre är auktoriserad revisor och handlägger fler än 100 bolag i Umeå. Han 
handlägger uteslutande små bolag som är ägarledda men ha även en del medelstora bolag. Hans 
arbetsuppgifter är till 90 procent revision men även en del rådgivning.  
 
Vilka lagar som han berörs av under sitt arbete som revisor beror på vilken bolagsform han är 
aktiv inom. Vissa lagar berör alla revisorer medan andra lagar just är kopplade till form av bolag. 
Alla aktiebolag måste rätta sig efter aktiebolagslagen, men sen till följd av företagets storlek, kan 
det skilja sig åt vilka regleringar inom lagen som blir aktuella. Till exempel finns det inom 
aktiebolagslagen en separat reglering som behandlar aktiebolag som är börsnoterade.  
Han menar att som revisor gäller det att ständig hålla sig uppdaterad när det är fråga om vilka 
lagar som är aktuella och hur lagarna ser ut, då dessa ständigt förnyas.  
 
”Under hela mitt revisionsarbete regleras jag av god redovisningssed, revisionssed och 
revisorsed.” Enligt revisor nummer tre är dessa tre seder alltid närvarande under revisionen och 
styr arbetet och han kan aldrig bortse från dessa seder.  
 
Revisorn säger att oberoendet är en viktig del i hans arbete. Det är viktigt att revisorn skiljer på 
arbete och fritid, då oberoendet är något som han hela tiden bär med sig. För att stärka oberoendet 
går revisorerna alltid igenom uppdragen innan det bestäms vem inom byrån som ska handlägga 
vilket uppdrag. Om det förefaller sig så att ingen revisor inom byrån kan ta sig an ett visst ärende 
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så säger revisorn att dem samarbetar med en annan byrå i stan som då istället får handlägga 
ärendet. När det gäller tystnadsplikten så är det viktigt att revisorns klient känner att denna kan 
prata med revisorn gällande allt och att revisorn bibehåller sin tystnadsplikt. Men samtidigt så har 
han upplysningsplikten, vilken innebär att han måste rapportera om han finner oklarheter eller 
felaktigheter.  
Hur han som revisor insamlar sin kunskap beror på hans tidigare kunskaper om företaget och på 
hans egna kunskaper som revisor. Kunskapen och behovet av kunskap styrs av bakgrunden. Det är 
lättare för en revisor med längre erfarenhet att se vilken information som är väsentlig och hur 
mycket information som behövs i det enskilda fallet anser revisorn. Företaget skickar material till 
honom, men även genom möten med kunden erhåller han information.  
 
Enligt revisorn ligger ansvaret på den påskrivande revisorn, oavsett om personen jobbar ensam 
eller i team och oberoende på uppdragets storlek. Det är upp till honom att se till att det är bra folk 
i teamet och att det som skall göras, görs på rätt sätt. Ansvaret kan aldrig fördelas utan det ligger 
på den revisor som skriver på revisionsberättelsen.  
 
”När jag jobbar ligger huvudansvaret på mig, då det är jag som skriver på revisionsberättelsen” 
 
Revisorn menar att hans medarbetare inte har något formellt ansvar men skyldighet att upplysa 
honom om saker som det är meningen att han ska bli upplyst om. Sen är det är upp till han som 
ansvarig revisor att se till att han får tillgång till det arbete som hans medhjälpare har genomfört. 
 
Det beror lite på företagets storlek hur många som handlägger revisionen säger revisorn. Oftast är 
det han och en assistent. Vem som gör vad varierar. Ibland så gör assistenten det mesta av det 
praktiska arbetet, men han är då alltid närvarande eftersom han är kundansvarig och den som 
skriver på revisionen. Ibland gör han allt arbete själv. Men det är alltid han som bestämmer vem 
som ska göra vad. De pratar igenom det kommande arbetet under ett möte som brukar hållas 
innan revisionen tar fart.  
 
Revisionsarbete startar med en planering utifrån det företag som skall revideras, sedan ett 
genomförande och slutligen ett rapporterande. Tre huvudstadier som skall följas som återfinns i de 
lagar som han som revisor berörs av. Revisionen påbörjas vanligtvis när han avslutat det gamla 
årets revidering. Planeringen kan göras i förväg, då tiden så att säga infinner sig. Revisorn jobbar 
utifrån ett revisionsprogram som heter Nordstedt, där alla stadier finns inkluderade. Det är ett 
offentligt program som används av många revisorer. 
 
Hur revisionsarbetet ser ut beror mycket på revisorns och företagets bakgrund samt den relation 
revisorn har till företaget och ägarna. Enligt revisorn så uppstår en mera avslappnad relation till 
ägarna om företaget är mindre och ägarlett än om företaget är av större karaktär och det finns en 
ansvarig styrelse, då blir kontakten mera formell. 
 
Revisor nummer tre menar att hur stor vikt som lägg på planeringen beror på vilken typ av företag 
man reviderar. Är det ett nytt företag så blir planeringsfasen betydligt viktigare och mera 
omfattande medan om han har jobbat med företaget en längre tid så blir planeringen enklare. 
Planeringen utgår från den fasen han befinner sig i gällande revideringen av företaget samt 
tidigare års revidering om en sådan finns. Planeringen styrs mycket av dåtid, alltså hur det sett ut 
tidigare. ”Planeringen tar lång tid, cirka 30 – 40 procent av tiden.” Vad som ingår i planeringen 
beror på erfarenheter från tidigare år och vad som har hänt. Tidigare fel och saker som har dykt 
upp under tidigare granskning och sådant som han känner kan vara väsentligt blir viktigt. 
 
Vad som skall granskas beror på vad som skall kontrolleras utifrån planeringen och hur det sett ut 
året innan. Revisorn tycker inte att det finns några generella svar på vad som skall granskas, utan 
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vad som är väsentligt i ett företag behöver inte vara det i ett annat. Både substansgranskning och 
kontrollgranskning anser han vara viktigt. Vad som är väsentligt att granska är helt beroende på 
företaget och dess preferenser. Revisorn säger att man inte kan generalisera. Väsentlighet är 
sammankopplat med risk. Två begrepp som är väldigt viktiga men som båda styrs av 
omständigheterna och företaget utseende.  
 
Vad som kan vara risk i ett företag behöver inte vara risk i ett annat företag menar revisorn. 
Allting måste hela tiden ställas i relation till det aktuella företaget och hur det ser ut. Inget säger 
att bara för det är ett litet företag så är risken större. Däremot så kanske riskerna är fler i ett större 
företag. Revisorn säger att om företaget har ett stort eget kapital så spelar ett mindre fel i 
kundfordringar mindre roll än om företaget har ett litet eget kapital. Risknivån blir alltså högre om 
egna kapitalet är högre. Tidigare års erfarenheter och granskningar spelar roll när han gör sin 
riskbedömning. 
 
När vi frågar revisorn vilken roll revisionsbevisen spelar i hans arbete svarar han på följande 
sätt; ”Det är samma sak som dokumentation, du skaffar dig dokumentation för att ha fakta att 
utgå ifrån vilket i slutändan är samma sak som revisionsbevis.” Enligt revisorn sker 
dokumentation löpande under året. Mycket dokumenteras i samband med bokslutet. Vad som 
skall dokumenteras beror på vad som är viktigt i det enskilda fallet. Man kan aldrig dokumentera 
för mycket.  
 
Den påskrivande revisorn är den revisor som ansvarar för rapporteringen. Först gör revisorn en 
rapportering för sig själv för att han ska komma ihåg till nästa år. Sedan skriver han en pm till 
styrelsen med funderingar, iakttagelser och där han också nämner eventuella brister och problem 
skall åtgärdas. Om sedan inga åtgärder görs anmärker han i revisionsberättelsen. I vissa fall om 
det är ett ägarlett företag sker rapporteringen hemma hos ägaren eller i till exempel verkstan säger 
revisor nummer tre.  
 
Revisorn säger att inom de flesta företagen som han granskar så finns det en intern kontroll. Dock 
så ser den olika ut beroende på vilket företag det är frågan om. En god intern kontroll underlättar 
hans arbete och inom företag som han har arbetat en längre tid med ser han till att det finns en god 
intern kontroll. Som revisor kan han vara med och tycka och ge synpunkter och förslag till hur 
företaget ska lägga upp sin interna kontroll. På så vis underlättas hans granskningsarbete om han 
kan förlita sig på företagets information. 
 
5.3 Intervju med revisor nummer 4. 
 
Revisor nummer fyra är auktoriserad revisor och handlägger stora börsnoterade bolag.  
 
De lagar som han berörs av i sitt dagliga arbete som revisor är Revisorlagen och Revisionslagen. 
Revisionslagen reglerar hur han ska utföra sin revision och Revisorlagen säger hur han ska 
uppträda som revisor.  Även andra lagar styr hans arbete, såsom Lag om ekonomiska föreningar 
och aktiebolagslagen. Det som står i lagen är han som revisor skyldig att följa, precis som vilken 
annan lag som helst och om han inte följer lagen riskerar han att mista sin legitimation.  
 
När vi frågade revisorn under vilka delar av revisionsarbetet som han regleras av god 
redovisningssed, revisionssed och revisorsed svarade han: ”Jag påverkas av redovisningssed, 
revisionssed och revisorsed under hela min arbetstid och i allt arbete som jag utför i samband 
med revision.” Revisorseden påverkar även hans uppträdande när han inte arbetar, på hans fritid. 
Men även hans anhöriga påverkas. 
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När det gäller de krav som ställs på revisorn under hans arbete, oberoende, tystnadsplikt och 
upplysningsplikt, och hur dessa krav påverkar hans arbete så hänvisar han till Revisorlagen 21 § 
där det står ”en revisor inför varje uppdrag ska i revisionsverksamheten pröva om det åligger 
omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller 
självständighet”. Denna prövning genomförs i en så kallad analysmodell där han som revisor 
prövas om han kan agera oberoende eller inte. Tystnadsplikt och upplysningsplikt regleras också i 
lag och i analysmodellen, men det finns även interna regler som han arbetar utifrån. Revisorn 
menar att upplysningsplikten gäller främst på bolagsstämman men även när det är fråga om brott. 
Tystnadsplikten är det mest absoluta och den gäller mot alla människor, förutom i de stunder som 
revisorn behöver lämna upplysningar till exempelvis polis eller åklagare.  
 
Hur stor kunskap revisor nummer fyra behöver beror på företagets omfattning. Han behöver 
kunskap om omgivningen men också om redovisningssystemet. När det gäller omgivningen har 
han en intressentmodell som han tittar på. Hur kunskapen insamlas beror på vilken kunskap som 
behöver samlas in och hur revisionen är organiserad. Ofta får han som revisor sin kunskap genom 
den granskning som han utför men också via olika dataprogram som innehåller rapporter. Det kan 
ta flera år innan han har uppnått tillräckligt med kunskap om ett visst företag.  
 
När det gäller ansvarsfördelningen mellan revisorerna som handlägger revisionen så uttrycker 
revisorn att han är de som är ensamt ansvarig, då det är han som skriver på revisionsberättelsen. 
Han delar inte ansvaret med någon för det finns bara ”en revisor” i bolaget. Hans medarbetare är 
anställda av den revisionsfirma som han jobbar för, inte av det bolag han handlägger. Visst kan en 
medarbetare bli skyldig om denne försummar sitt arbete men i slutändan ligger ansvaret på den 
påskrivande revisorn att se till att hans arbetare fullgör sina arbetsuppgifter.  
 
Revisorn säger att ”Revisionsarbetet börjar så fort tidigare års årsredovisning har släppts och 
när tidigare års arbete är avslutat, och revisionsarbetet börjar med en planering för det nya 
året.” I ett stort bolag så är det ett team som jobbar med revisionen. Är bolaget en stor koncern 
med moder bolag och dotterbolag i samma land så är det samma revisionsteam som jobbar med 
hela koncernen. Enligt revisorn består teamet som han ingår i av cirka tio personer, 
i vilket det finns revisorer med ett halvårs erfarenhet till revisorer med stor erfarenhet. I teamet 
har alla har tydliga arbetsuppgifter och man vet vem som ska granska vad. I teamet ingår även 
specialister av olika slag. Han säger att det är den revisorn som har huvudansvaret för revisionen 
som leder arbetet.  
 
Under planeringsarbetet sätter sig revisorn ned med revisionsteamet och pratar igenom vad som 
kan vara viktigt under det kommande året. Revisorerna genomför en riskanalys där dem utnyttjar 
föregående års resultat och tittar på specifika risker, olika riskområden och förändringar för att 
komma fram till vad som skall granskas. Revisorerna vill även få ett samtycke av kunden vad som 
kan vara värt att granskas. Planeringen som genomför är övergripande för att sedan, om det är 
frågan om ett internationellt bolag, utvecklas i respektive land där bolaget är 
verksamt. ”Planeringen tar cirka en fjärdedel av tiden.” menar revisorn.  
 
När han utför sitt granskningsarbete utgår han från en riskanalys och vad som anses vara 
väsentligt att granska. Vad som är väsentligt att granska är områden där det lätt kan bli mycket fel 
som till exempel hanteringen för finansfunktionen. Vad som styr vad som är väsentligt är också 
om företaget har en hög risk eller om det rör sig om poster med stora tal. Han genomför en 
substansgranskning där han tittar på områden som ska avsättas eller beräknas, till exempel 
garantier och inkurans. Kontrollgranskning genomförs även inom företaget. När han bedömer 
risken finns det olika kontroller som kan genomföras, och han tittar på områden där företaget har 
gjort fel tidigare år så att inte samma misstag upprepar sig.  
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Revisionsbevisen används för att bekräfta att information i bolagen stämmer. Helst vill han som 
revisor ha revisionsbevis från tredje part, till exempel från en bank för att styrka tillförlitligheten. 
Ett revisionsbevis kan vara allt från ett saldobesked till i unika fall ett inspelat material. Enligt 
revisorn börjar dokumentationen så fort arbetet med revisionen tar fart och är något som 
förekommer hela tiden när han noterar. Det som tas med i dokumentationen är sådant som avses 
vara väsentligt.  
Den slutliga rapporteringen som revisorn gör är revisionsberättelse. Enligt revisorn måste han 
rapportera risker och väsentligheter. Han rapporterar till styrelsen om så behövs men även till 
kunden.  
 
Revisorn menar att om det finns mer än en människa i ett företag så finns det en intern kontroll 
och det hans uppgift som revisor att bedöma företagets interna kontroll. Detta gör han genom en 
modell som heter Coso som används världen över. Modellen innebär att han granskar den interna 
kontrollen för att säkerställa att den information han fått från företaget stämmer. 
Årsredovisningarna innehåller numrera en mall som visar hur den interna kontrollen är 
strukturerad.  
 
5.5 Intervju med revisor nummer 5. 
 
”Jag är auktoriserad revisor och jobbar framförallt med börsnoterade publika bolag.” säger 
revisor nummer fem.  
 
De lagar som enligt revisorn berör honom under sitt arbete är framförallt aktiebolagslagen, då den 
övergripande säger vad han ska göra. Även Revisorlagen är viktig, den är mera detaljgivande. När 
det gäller redovisningspraxis berörs han av IFRS, men han kan säga att alla regelverk runt 
ekonomisk rapportering är av stor vikt. Även Bokföringslagen och Årsredovisningslagen påverkar 
honom vilket innebär att han måste vara bekant med dessa två lagar.  
 
Under hela arbetstiden berörs revisorn av revisionssed, revisorsed och redovisningssed. 
Revisionsseden anger på vilket sätt han ska utföra sitt arbete och vilka arbetsmoment som skall 
finnas med. Revisorn menar att revisionsseden går ihop med den revisorsed som behandlar hur 
revisorn ska uppföra sig.  
 
När vi frågar revisorn hur han påverkas av kravet på oberoende svarar han ”Oberoendet är 
extremt viktigt och får inte någon gång under arbetets gång ifrågasättas. Oberoendet påverkar 
mig till exempel genom att varken jag eller min familj får äga aktier i företaget.”  
Revisorn menar också att oberoendet hänger samman lite med tystnadsplikten. Som revisor så är 
det viktigt att han har integritet och att han respekterar klienten och inte pratar med andra om 
saker som rör klienten. Genom att ge information på bolagsstämman så följer revisorn sin 
upplysningsplikt. Ställer aktieägarna frågor så är det upp till honom att besvara dessa frågor. Men 
upplysningsplikten är också kopplad till de gånger han måste göra avkall på tystnadsplikten, till 
exempel om det är en fråga som tagits upp i rätten. 
 
Revisorns kunskap insamlas genom ett omfattande internt utbytesprogram inom det aktuella 
företaget. Han har även krav på sig som auktoriserad att han varje år ska genomgå ett visst antal 
timmar utbildning för att hålla sig uppdaterad.  
 
När det gäller ansvarsfördelningen så menar revisorn att huvudansvaret åligger den som är vald att 
vara huvudrevisor och som skriver under revisionsberättelsen. Ibland är det två som reviderar 
företaget, där är den ena medarbetare och den andra har huvudansvaret. Den som är 
huvudansvarig ansvarar för revisionen men det behöver inte vara han eller hon som leder arbetet. 
Medarbetaren kan ha ett internt ansvar att leda arbetet och ibland kan det även vara han som 



 

 - 37 -

attesterar revisionsberättelsen. Externt så är det dock den valda revisorn som har ansvaret och blir 
det fel i revisionen så får huvudrevisorn ta smällen, även om felet gjorts av medarbetaren säger 
revisorn. 
 
Teamet som handlägger revision kan bestå av cirka tio personer, vilka alla har tydliga 
ansvarsfördelningar när det gäller arbetet. Vissa jobbar med moderbolaget medan andra jobbar 
med koncernen. Som revisorn nämnt tidigare så kan det vara en person som har ansvaret och leder 
arbetet fast den personen inte är den som har huvudansvaret för revisionen. Revisorn brukar kalla 
sig spindeln i nätet för det är hans jobb att se till att kollegorna runt om i världen gör sitt jobb.  

Enligt revisorn så styrs revisionsarbetet centralt och bygger på den tillförlitlighet som finns på 
dotterbolagsnivå. Med centralt menas att det är han som leder arbetet som ger instruktioner till 
sina medarbetare. Detta behövs för att han ska kunna avlämna en 
revisionsberättelse. ”Revisionsarbetet börjar med planeringen som oftast sätter fart i mars 
månad. ” säger revisorn.  
 
Planeringsarbetet börjar med att revisorn tillsammans med företaget gå igenom vad som gick bra 
under det gamla året. Revisorn tittar på vad han behöver förbättra och vad företaget behöver 
förbättra. I stort så görs en uppsummering först av det gångna året. Sedan går revisorn igenom 
företaget för att se vilka nya saker som hänt och vilka förändringar som skett i företagets 
omvärldssituation. Planeringen utmynnar i en plan om vad som ska göras, när det ska göras och 
vem som ska göra vad. Enligt revisorn läggs cirka fem till tio procent av tiden ner på en 
övergripande planering. Sedan läggs ytterligare tid på detaljerade planeringar under kvartalen 
vilket leder till att den sammanlagda tiden som läggs på en planering uppgår till mellan tio till 
femton procent.  
 
Granskningsarbetet handlar enligt revisorn, inte bara om att pricka siffror utan även om att träffa 
människor. Han träffar redovisningschefen och går igenom vad om har hänt under den senaste 
tiden och frågar om det skett några förändringar i företaget. Under granskningen så läggs fokus på 
den ekonomiska informationen och det genomförs delvis en substansgranskning och delvis en 
kontrollgranskning. Är det ett tjänsteproducerande företag, vilka ofta har ett bra lönesystem så 
görs kontrollgranskningen ute på dotterbolagen menar revisorn. Detta görs för att kontrollera alla 
poster och som inte kan göras genom en substansgranskning. Vad som anses vara väsentligt att 
granska i ett företag beror på vad som är viktigt inom företaget och hur systemet är uppbyggt. Om 
ett företag till exempel är väldigt förvärvsorienterad så tittar han extra på vilka förvärvs som gjorts 
under året. Erfarenheter från tidigare år samt risken hjälper till att peka ut vad som är väsentligt 
säger revisorn.  
 
När revisorn gör en riskbedömning så utgår han ifrån risken att han avger en felaktig 
revisionsberättelse. Revisorn tittar på balans- och resultaträkning för att förstå verksamheten och 
för att kunna bedöma var risken för fel ligger.  Under revisionsarbetet insamlar revisorn 
revisionsbevis, vilket fungerar som en trygghet för revisorn under revisionen. Revisorn säger 
att ”Ett revisionsbevis väger tyngre om jag får det från banken än från ekonomichefen”.  
Revisionsbevis kan vara vad som helst, allt från dokument till externa uttalanden.  
 
Den dokumentation som revisorn gör under sitt revisionsarbete tar fart från och med dag ett. 
Revisorn dokumenterar vad han har gjort för att i efterhand kunna se vad som har gjorts och vika 
slutsatser som har dragits under arbetets gång. Allt som har skrivits anses vara dokumentation, 
alla kopior på dokument. Revisionsberättelse bygger på den dokumentation som har gjorts och är 
ett bevis för vad revisorn grundat sina antaganden på. När det är dags för rapporteringen så sker 
den enligt revisorn, till aktieägarna eftersom revisionsberättelsen är ställd till dem. Rapporten som 
görs är oftast i skriftligt format 



 

 - 38 -

För revisor nummer fem är begreppet intern kontroll väldigt vitt och han anser att den finansiella 
kontrollen är väldigt viktig. Det gäller att förstå vilka kontroller som företagen har inom olika 
områden och hur dessa kontroller fungerar. Fungerar kontrollerna på rätt sätt så finns en garanti 
till att den information som företaget redovisar är korrekt.  
 
5.6 Intervju med revisor nummer 6. 
 
Revisor nummer sex är auktoriserad revisor och handlägger nio börsnoterade företag av olika 
storlekar. Några av företagen är privatägda. I hans arbetsuppgifter ingår bland annat planering, 
prioritering av arbetsuppgifter, diskussion med företagsledning och andra interna parter, beslut om 
utformning av revisionsberättelse och genomgång av slutsatser som uppkommer under arbetets 
gång.  
 
I sitt arbete säger revisorn att han berörs av Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen. Lagarna 
definierar hans uppdrag. Han påverkas av Bokföringslagen och Årsredovisningslagen på det sätt 
att det ingår i hans uppdrag att se till att hans klienter följer dessa lagar. När det gäller de tre 
sederna god redovisningssed, revisionssed och revisorsed så påverkas revisorn av dessa seder i 
alla delar av revisionsarbetet.  
 
Revisorn menar att oberoendet är en helt avgörande förutsättning för revisorns arbete och ”Utan 
ett oberoende så saknar mitt arbete helt värde för utomstående parter till företaget.” 
Upplysningsplikten gäller formellt bara mot aktieägarna i revisionsberättelsen och i realiteten 
lämnar han många upplysningar till företagsledningen, som en del i arbetsgången. Tystnadsplikten 
är att se till klientens intressen och inte sprida viktig information till utomstående säger revisorn.  
 
Enligt revisorn är det omöjligt att säga när tillräcklig kunskap om ett företag har uppnåtts. Kraven 
på att förstå verksamheten och känna till företaget är mycket höga för att han skall kunna utföra 
ett bra arbete. Det är en professionell kompetens att kunna tillgodogöra sig denna typ av kunskap 
på ett bra sätt. Kunskapen insamla genom att han tar del av det material som företaget 
tillhandahåller och genom intervjuer med företaget. Att följa med i nyhets- och fackpress är 
nödvändigt för att skaffa sig den bakgrundskunskap som gör att man kan bedöma erhållen 
informationskvalitet och relevans anser revisorn. 
 
Som ansvarig har han som revisor totalt ansvar för hela revisionsuppdraget. Den som fördelar 
ansvaret är den som är Leadpartner på uppdraget, det vill säga den huvudansvarige revisorn från 
revisionsfirman. Ansvarsfördelningen bygger på interna instruktioner och de rollbeskrivningar 
som ingår där. Revisorerna jobbar i team som ändras årligen och arbetsfördelningen ser mycket 
olika ut beroende på uppdragets storlek och natur. ”Det kan vara allt från 4 till 400 som 
handlägger revisionen, beroende på företagets karaktär och omfattning” säger revisorn. Inget 
som säger att bara för att revisorn är ny på arbetet att denna medvetet får enklare arbetsuppgifter. 
 
När vi frågade revisorn nummer sex om hur hans revisionsarbete ser ut så hänvisar han till 
beskrivningen av revisionsprocessen i FAR: s samlingsvolym. I stora drag så inleds arbetet med 
en planering, sedan en granskning och avslutningsvis en rapportering. Revisionen i företaget 
påbörjas i allmänhet i början av det år som revideras, genom en planering av revisionsuppdraget 
för det aktuella året. Typiskt sett i mars för ett kalenderårsuppdrag. När han genomför sitt 
revisionsarbete går han tillväga genom att läsa sin klients material samt möten med sitt 
revisionsteam och klientföretagets medarbetare. Planeringsarbetet innehåller utredning av nya och 
ändrade förhållanden hos klienten. Organisation av teamet, tidsplaner och vilka områden man ska 
lägga fokus på när det gäller revisionsutredningarna. Planeringen utgör cirka femton till trettio 
procent av all tid säger revisorn. Omfattningen på granskningsarbetet varierar från fall till fall och 
granskningsarbetet innehåller både en substansgranskning och en kontrollgranskning. I alla större 
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företag stödjer sig revisorn på den interna kontrollen i en stor omfattning. För att genomföre en 
kontrollgranskning gäller det att revisorn kan relatera de mål som kontrollen har till kontrollernas 
beskaffenhet menar revisorn. Vad som anses vara väsenligt lyder enligt revisorn ”Det är 
väsentligt om läsaren av årsredovisningen får en felaktig bild av företaget. Vissa formalia där 
utöver är alltid väsentligt.”  
 
När han gör sin riskbedömning utgår han från risken för väsentliga fel i den finansiella 
informationen, det vill säga normalt årsredovisningen. Revisionsbevisen är ett viktigt begrepp 
inom revisionsarbetet och något som stödjer revisorn i hans slutsatser. Enligt revisorn utgör 
revisionsbevisen det grundmaterial som insamlas under revisionens gång och är det material som 
han utgår från när han gör sina bedömningar. Revisorn nämner att när revisionen börjar, börjar 
dokumentationen. Han dokumenterar genom att samla revisionsbevis, normalt i skriftlig form men 
även genom att göra egna anteckningar från intervjuer. Utan dokumentation är det svårt att ha ett 
underliggande material som stödjer uttalanden i revisionsberättelsen och andra rapporter. 
 
Den som är huvudansvarig revisor ansvarar för rapporteringen. Det som rapporteras är det som 
han har kommit fram till gällande revisionsarbetet. Revisorn uttalar sig, ”Man rapporterar sina 
slutsatser i en PM”. 
 
De flesta företag som revisorn handlägger har en intern kontroll. Den interna kontrollen innebär 
en möjlighet att bygga på klientföretagets eget organisationsarbete genom att säkerställa att 
redovisningen upprättas enligt vedertagna normer. Genom att granska det som är väsentligt 
försöker man nå ovanstående mål säger revisor nummer sex.  
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Kapitel 6: Analys & Diskussion 
 
 
6.1 Lagstiftning  
 
6.1.1 Vilka lagar berörs du av i ditt arbete som revisor och på vilket sätt påverkar det dig? 
 
Små bolag 
 
Det finns vissa likheter i vad revisorerna har sagt i fråga om vilka regelverk som berör dem i deras 
arbete. Alla revisorer betonar vikten av lagar som berör det företag som revideras och i det här 
fallet nämner flera revisorer Aktiebolagslagen, vilket känns naturligt eftersom det är just 
Aktiebolag som de tre revisorerna reviderar.  
 
Revisionsstandarderna nämns av en revisor som det främsta regelverket. Det förvånar lite att det 
är endast en revisor som nämner dessa standarder eftersom revisorerna, enligt teorin, alltid måste 
ta hänsyn till dessa standarder i sitt revisionsarbete. Tror dock att dessa standarder har lika 
påverkan på alla revisorer oavsett om de nämns i denna studie eller inte.  
 
En annan revisor säger att de lagar som är betydelsefulla under revisionen är de lagar som berör 
rollen som revisor. Vilka lagar som berör rollen som revisor kan i detta fall ses som en individuell 
tolkning. Med våra kunskaper inom ämnet och enligt vad som beskrivs i teorin, gör vi den 
tolkningen att det främst är Revisorlagen och Revisionslagen som det syftas på. Anledningen till 
denna uppfattning är att dessa lagar utgör en viktig del i revisorerna arbete, där de styr hur 
revisorns skall och får agera i sitt arbete120 och hur revisionsarbetet skall se ut.121  
 
Att det endast är en revisor som nämner Revisorlagen och Revisionslagen känns också lite 
förvånande eftersom dessa lagar är så betydelsefulla. Men det kan vara så att vilka lagar som för 
stunden känns mest betydelsefulla beror på vilken del av revisionen revisorn befinner sig i eller att 
man som revisor framhäver vissa lagar till följd av vilken byrå man jobbar på. Det kan även vara 
så att dessa lagar som nämns mindre glömts bort under intervjutillfället.  
 
Revisorerna nämner även att de indirekt berörs av bokföringslagen och årsredovisningslagen 
eftersom dessa lagar styr hur ett företags bokföring och årsredovisning skall se ut. 122  Detta 
stämmer bra överens med teorin eftersom det är revisorns jobb att granska företagets arbete och se 
till att dessa lagar efterlevs.      
 
Det är ett fåtal lagar som tas upp i teorin men som inte nämns av revisorerna. Detta behöver dock 
inte innebära att dessa inte finns med under revisionsarbetet utan bara att de kanske märks av i 
mindre omfattning än de lagar som betonats.  
 
Stora bolag 
 
Även samtliga revisorer som handlägger stora bolag nämner att de berörs av aktiebolagslagen, på 
grund av det är aktiebolag som i de flesta fallen revideras. Detta stämmer med teorin och 
aktiebolagen som inkluderar ett separat kapitel om revisorerna och deras arbete.  

                                                 
120 Revisorlagen 19§ 
121 Revisionslagen 2§ 
122 Årsredovisningslagen  2kap 2§ och Bokföringslagen 4kap 2§ 
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Andra lagar som revisorerna betonar är Revisorlagen och Revisionslagen, lagar som är anknutna 
till revisorns agerande 123  och hur revisionen skall upprättas. 124  Även bokföringslagen och 
årsredovisningslagen är lagar som framhävs. 125 Lagar som revisorn skall se till att hans klient 
följer. Samtliga dessa lagar är väl etablerade i den teori som gäller vilket i revisorns arbete också 
blir ett naturligt inslag. 
 
En revisor nämner att han även berörs av IFRS, vilket är en redovisningspraxis och central vid 
revisionen av stora noterade bolag. Teorin säger att samtliga börsnoterade bolag är skyldiga att 
följa IFRS regler. Att endast en revisor uttalar sig om denna praxis kan bero på att andra regelverk 
återkommer oftare inom revisionsarbetet. Likaså kan det bero på att revisorerna har fritt 
förfogande över hur dem ska besvara frågan och istället väljer att framhäva andra regelverk som 
de kanske tycker berör dem mer.  
 
Jämförande diskussion 
 
Vilka lagar och praxis som berör revisorn när han genomför sitt revisionsarbete är i stort sett 
samma oberoende om han reviderar stora bolag eller små bolag. Anledningen till detta är att flera 
av de lagar och praxis som är aktuell knyter an till rollen som revisor, vilken inte är anpassad efter 
storleken på företaget som revideras. Några lagar reglerar hur bokföringen skall gå till och hur 
årsredovisningen ser ut, men eftersom samtliga revisorer reviderar aktiebolag så är lagrummen 
detsamma. Andra lagar reglerar företaget i sig och i det här fallet så är det bara aktiebolagslagen 
som blir aktuell. Dock finns ett separat kapitel inom aktiebolagslagen som reviderar små 
onoterade bolag. detta framhävs i empirin av en revisor.  
 
Några få skillnader förekommer dock, som att noterade bolag skall följa IFRS.126 Anledningen till 
detta är att den finansiella rapporten skall vara jämförbara världen över.  
  
6.1.2 Under vilka delar av revisionsarbetet regleras du av god redovisningssed, revisionssed och 
revisorsed? 
 
Små bolag 
 
I den frågan är alla revisorer av samma uppfattning. Detta är tre begrepp som de märker av 
dagligen och som måste finnas med under hela deras arbete.127 Sederna skall fungera som en 
moralisk och etisk vägledning. Revisorernas åsikter följer den teori som gäller då dessa seder är 
centrala begrepp som ständigt måste beaktas inom revisionsyrket. 
 
Stora bolag 
 
Samtliga revisorer som handlägger stora bolag besitter en enhetlig syn om när de i sitt arbete 
regleras av de tre begreppen god redovisningssed, revisionssed och revisor sed, nämligen under 
hela revisionsarbetets gång. En revisor nämner att sederna även i vissa fall måste beaktas utanför 
arbetsplatsen och att anhöriga påverkas av sederna. Detta är förståeligt då sederna till viss del 
reglerar hur revisorns skall uppträda och agera. Det finns krav på revisorns som revisorn måste 
uppfylla även när han inte befinner sig i tjänst och då följer att även anhöriga kan beröras i vissa 
situationer.  

                                                 
123 Revisorlagen 19§  
124 Revisionslagen 2§ 
125 Årsredovisningslagen  2kap 2§ och Bokföringslagen 4kap 2§ 
126 FAR, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2005, Artiklen 4, sid 30 
127 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38330&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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Att sederna påverkar de anhöriga är inget som nämns direkt i de lagar som behandlar dessa seder. 
Däremot så nämner lagarna hur revisorn skall uppträda i olika situationer, både i och utanför sitt 
arbete, 128  vilket indirekt påverkar anhöriga. Revisionsseden reglerar hur revisorn skall agera 
vilken innefattar de regler som styr revisorns uppträdande. Indirekt kan man säga att lagen säger 
att revisorns anhöriga styrs av sederna.  
 
Jämförande diskussion 
 
De tre begreppen god redovisningssed, revisionssed och revisorsed berör samtliga revisorer under 
hela deras revisionsarbete. Anledningen är enkel då dessa begrepp är inskrivet i den praxis och de 
regler som revisorn under sitt arbete hela tiden måste beakta. Begreppen kan därför inte 
undkommas under arbetet och inte heller under någon del av arbetet utan finns hela tiden med 
under arbetets gång.  
 
Ingen av revisorerna nämner att de berörs indirekt eller mindre av god redovisningssed. Av teorin 
kan man utläsa att dessa begrepp framförallt riktar sig till de personer som upprättar 
årsredovisningen 129  men berör revisorn indirekt då det är hans skyldighet att granska 
årsredovisningen. Men som sagt, i det här fallet verkar revisorerna inte skilja denna sed från de 
andra sederna.  
 
 
6.2 Krav på revisorn 
 
6.2.1 I revisorns arbete ställs krav på oberoende, tystnadsplikt och upplysningsplikt. Hur 
påverkas ditt arbete av dessa krav? 
 
Små bolag 
 
Revisorerna som handlägger små onoterade bolag ser de tre begreppen oberoende, tystnadsplikt 
och upplysningsplikt som viktiga beståndsdelar inom deras arbete. De här begreppen är väl 
etablerade inom revisionsyrket och är också begrepp som är inskrivet i de rättsregler och 
standarder som revisorn berörs av, vilket ger en förklaring till deras betydelse och varför 
begreppen är så väl kända.  
 
Att oberoendet är ett grundläggande begrepp av stor vikt inom revisionsarbetet framkommer även 
i teorin, där det sägs att revisorn inför varje uppdrag skall testa sitt oberoende och se om det finns 
förhållanden som kan störa oberoendet.130 Att oberoendet granskas av revisorerna kan konstateras 
av empirin. När denna granskning sker är dock lite svårare att veta utifrån de revisorer som 
intervjuats. En revisor säger att oberoendet alltid kontrolleras innan man skriver på 
revisionsberättelsen. Medan en annan revisor menar att innan man bestämmer vem som ska 
handlägga vilket uppdrag så går man igenom och testar ifall det kan föreligga ett hot mot 
oberoendet. Kan man utifrån dessa uttalanden säga att när oberoendet skall granskas beror på 
vilken revisor det är frågan om. Kan det vara så att granskningen är anpassad och utformad av den 
byrå som revisorn jobbar på? Eller så är granskningen av oberoendet något som förekommer 
kontinuerligt under hela revisionsarbetet och därav en förklaring till den skillnad som 
framkommer ovan. 
 

                                                 
128 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38328&_dad=portal&_schema=PORTAL 
129 Westermark Christer, Bokföringslagen, revisionslagen och revisorlagen, andra upplagan, Nordstedts juridik, 
2005. sid 255 
130 Revisorlagen 21§ 
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Oberoendet är som ovan nämns ett begrepp av stor vikt. Detta främst för att det visar på kvalité 
och stärker kundens förtroende för revisionen. Av revisorerna framkommer att negativa faktorer 
mot oberoendet kan vara om kunden är en släkting eller om det föreligger ett annat förhållande till 
kunden där revisionen spelar en betydande roll. Enligt de rättsregler som gäller är personliga 
relationer en faktor som kan rubba oberoendet.  
 
Även tystnadsplikten är betydelsefull inom revisionsarbetet. Enligt empirin utgör tystnadsplikten 
en viktig roll när gäller att bygga upp kundens förtroende till revisorn. Det är viktigt att kunden 
känner sig trygg och vet att den information som lämnas till revisorn inte läcker ut på något 
ofördelaktigt sätt. Tystnadsplikten är något som enligt revisorerna även måste beaktas utanför 
arbetet.  
 
Upplysningsplikten är ett begrepp som till viss del hänger ihop med tystnadsplikten. Enligt 
revisorerna handlar upplysningsplikten om att man som revisor måste rapportera om man finner 
felaktigheter och att man alltid till vissa parter har en skyldighet att lämna ut information. Både 
tystnadsplikten och upplysningsplikten är begrepp som regleras i lag, där det nämns att vissa 
myndigheter, aktieägare och medarbetare till revisorn skall delges information om situationen 
fordrar eller efterfrågar det.  
 
 Stora bolag 
 
Även revisorerna som handlägger stora bolag påverkas av oberoende, tystnadsplikt och 
upplysningsplikt i sitt arbete. En revisor nämner att han använder sig av en så kallad analysmodell 
för att testa sitt oberoende.131 En annan revisor nämner att för att ett oberoende skall finnas så får 
inte personer i hans familj äga aktier i företaget. Detta stämmer bra överens med aktiebolagslagen 
som reglerar detta.132  
 
Vad gäller revisorernas åsikter om upplysningsplikten så nämner samtliga revisorer att den främst 
gäller på bolagsstämman och gentemot aktieägarna. Två revisorer framhåller även att 
upplysningsplikten blir aktuell vid misstanke om brott, vilket stämmer med teorin som säger att 
upplysning ska ske mot myndigheter då brott har begåtts men också mot aktieägarna om de så 
önskar ställa frågor om den rörande verksamheten. 133  En revisor som saknar kunskap om 
upplysningspliktens betydelse skulle i revisionskretsar bedömas oprofessionell, varför vi inte drar 
några slutsatser utifrån att en revisor missat att betona att upplysningsplikten även blir aktuell när 
brott har skett.  
 
Revisorerna har en enhetlig syn på vad tystnadspliktens betydelse under revisionsarbetet. Det är 
viktigt att kunderna kan känna förtroende för revisorn och att revisorn inte sprider viktig 
information till utomstående, vilket även betonas i lagar som rör revisorn och hans arbete.134 
 
Jämförande diskussion 
 
Oberoende bygger på samma antagande oavsett om revisorn reviderar små eller stora bolag.  
Ett oberoende måste finnas för att revisorns skall kunna utföra sitt jobb på ett professionellt sätt. 
Man kan ifråga sätta om oberoendet sträcker sig ett snäpp högre i de stora bolagen, då det även 
innefattar familjemedlemmars otillåtelse att äga aktier. Dock så kanske detta kan jämställas med 
att en revisor inte får revidera ett företag som ägs av vänner eller familj. Att oberoende granskas 
är självklart, hur denna granskning går till är dock svårare att avgöra. Revisorerna som reviderar 

                                                 
131 SRS, Vägledning för revisorer, Analysmodellen, sid 13 
132 Aktiebolagslagen 9 kap 17§ 
133 Moberg Krister, sid 197 - 201 
134 Aktiebolagslagen 9kap 37§ 
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små bolag gav inget enhetligt svar och endast en revisor som handlägger stora bolag nämnde hur 
granskningen genomfördes. Dock kan man dra den slutsatsen att oberoendet är lika viktigt för alla 
bolag oavsett storlek och att detta oberoende alltid måste testas och granskas för att revisorns skall 
kunna utföra ett bra arbete.  
 
När det gäller upplysningsplikten respektive tystnadsplikten så är det samma förutsättningar som 
gäller för samtliga revisorer. Dessa krav är stadgade i lag och innebär att de måste beaktas oavsett 
vilket företag som revideras.  
 
6.2.2 Hur insamlas den kunskap som behövs i ditt arbete och hur omfattande är den kunskap 
som krävs? 
 
Små bolag 
 
Av intervjuerna framgår att samtliga revisorer insamlar sin kunskap på liknande sätt. Inför 
revisionsarbetet bestämmer revisorn möte med företaget för att få information om verksamheten 
och vad som hänt sen sist. En revisor säger att förutom att besöka företagen så händer det ibland 
att företagen skickar material som behövs. Även genom att följa med i nyheterna kan viss kunskap 
inhämtas.  
  
Att revisorerna till stor del insamlar sin kunskap på liknande sätt är inget som förvånar. Genom att 
stämma möte med företaget kan revisorn på ett effektivt sätt inhämta just den information som 
han efterfrågar. Revisorn kan även genom att besöka företaget känna av den atmosfär som råder 
inom företaget men också skapa en personlig relation till företaget, vilket kan ses som positivt 
inför framtiden. Vid revideringen av mindre företag som revisorn har tidigare erfarenhet av, kan 
det räcka att företaget skickar material som är väsentligt. Detta känns dock som ett opersonligt 
upplägg men kan vara något som föredras både av kunden och också revisorn.  
 
Revisorerna är av likartade uppfattningar även när det gäller omfattningen på kunskap och vad 
som styr kunskapens omfattning. Här nämns framförallt revisorns tidigare erfarenheter av 
företaget och företagets utseende som faktorer som styr hur mycket kunskap som behöver 
inhämtas innan revisionsarbetet kan ta fart. Även revisorns professionalitet och erfarenheter inom 
yrket spelar en avgörande roll inom kunskapsbedömningen. Vilken form av kunskap som 
inhämtas regleras av vilken typ av företag det rör sig om och om revisorn har reviderat företaget 
tidigare. Revisorerna nämner främst att det rör sig om kunskap om det individuella företaget. En 
revisor menar att mindre kunskap läggs på omvärlden, då omvärlden har mindre påverkan på 
mindre företag, medan den största kunskapen läggs på den interna kontrollen.   
 
Att mindre kunskap läggs på omvärlden känns intressant. Är detta något som gäller inom alla små 
bolag eller är det bara den ena revisorns uppfattning. Saken är ju att alla företag till viss mån är 
beroende av sin omvärld. Konkurrenter, företagsklimat, rådande konjunkturer, inflation etcetera är 
faktorer som företag dagligen berörs av.  Att stor fokus läggs på den interna kontrollen beror på 
att om företaget har en bra fungerande intern kontroll så underlättas revisorns granskningsarbete.  
 
Stora bolag 
 
Enligt en revisor som handlägger stora bolag så beror kunskapsinsamlingen på företagets 
omfattning och en annan revisor menar att det är omöjligt att säga när tillräcklig med kunskap har 
samlats in. Revisorerna säger att man behöver kunskaper om företaget såväl som dess omgivning, 
vilket stämmer med teorin.135 
 
                                                 
135 Hayes Rick m.fl, sid 220 
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Hur revisorerna insamlar sin kunskap skiljer sig vissa gånger åt. Kunskapen kan enligt revisorerna 
insamlas genom intervjuer med företaget eller genom att man erhåller datarapporter från företaget. 
Ibland fås kunskap genom den granskning som revisorn utför men också genom att följa med i 
nyheter och fackpress. Hur kunskapen insamlas beror ofta på det enskilda företaget och vilken 
kunskap som för tillfället behövs. Att insamlingen av kunskaper ser olika ut kan även bero på 
vilken metod som revisorn själv känner är effektivast för att ge tillräckligt med underlag för att 
skapa förståelse av verksamheten. Det finns ingen tydlig instruktion på hur insamling av kunskap 
skall eller bör gå till i teorin. Det enda som förespråkas är att revisorn bör ha så pass mycket 
kunskaper så att han kan bedöma vart riskerna finns samt inom vilka områden revisorn bör 
införskaffa sig ytterligare kunskaper.   
 
Jämförande diskussion 
  
Hur kunskapen insamlas ter sig i stort likartat mellan revisorerna. Inom de små bolagen sker 
kunskapsinsamlingen oftast genom att revisorerna stämmer möte med företaget. Ibland händer det 
även att företaget skickar material till revisorn. Även inom de större företagen kan insamlandet 
ske genom att revisorn träffar företaget eller genom att företagets skickar rapporter till revisorerna 
men också genom det granskningsarbete som revisorn utför. Revisorerna inom de publika bolagen 
nämnde även att det är viktigt att följa med i nyheterna och media för att erhålla aktuell 
information om omgivningen, vilket även nämns av en revisor som reviderar små bolag. 
 
Omfattningen på kunskap beror enligt revisorerna i de mindre bolagen på företagets karaktär men 
också på revisorns tidigare erfarenheter av företaget. Revisorerna menar även att erfarenheter 
inom yrket spelar roll i kunskapsbedömningen. Inom de större bolagen nämns endast företagets 
omfattning som betydande anledning till hur mycket kunskap som insamlas. Hur kommer detta 
sig? Revisorerna som reviderar stora bolag kanske inte är medvetna om att deras tidigare 
erfarenheter av företaget spelar roll vid kunskapsinhämtandet. Troligt är ju att om man har 
reviderat företaget tidigare så besitter man redan mycket kunskap vilket medför att man inte 
behöver insamlandet inte behöver bli lika omfattande som om det vore ett alldeles nytt och okänt 
företag. Eller så kanske revisorerna är väl medvetna om detta men ids inte nämna det, kanske ses 
som en självklarhet i deras ögon.  
 
Det skiljer sig även mellan revisorerna när det gäller vilken form av kunskap man inhämtar. Både 
inom stora och små bolag är kunskap om företagets redovisningssystem viktigt, men inom de 
större bolagen fokuserar man mer på kunskap om omvärlden medan sådan kunskap inte är lika 
väsentlig inom de mindre företagen. Detta beror på att ett litet företag är mindre styrt och mindre 
beroende av sin omvärld. Om det rör sig om ett noterat bolag kan fallet vara så att företaget är 
verksamt i flera länder vilket bidrar till ett större intresse för vad som sker runt om i världen.  
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6.3 Revisionsprocessen 
 
6.3.1 Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan er revisorer som handlägger revisionen och vem 
är det som fördelar ansvaret? Vilket är ditt ansvar? 
 
Små bolag 
 
Samtliga revisorer i studien säger att huvudansvaret ligger på den revisorn som skriver på 
revisionsberättelsen. Ansvaret är inte något man kan fördela ut, utan den som är huvudansvarig är 
ansvarig för hela revisionen oavsett om personen jobbar ensam eller i team och oberoende på 
uppdragets storlek. Det är den huvudansvariges roll att se till att det är bra folk i teamet och att 
kontroller att medarbetarna i teamet gör ett korrekt jobb.  
 
När det gäller ansvaret över revisionen är detta något som regleras i de lagar som styr revisorn och 
revisionsarbetet vilket gör att revisorerna åsikter överensstämmer med varandra. Till följd av att 
denna studie avser att intervjua revisorer som är behöriga att skriva under revisionsarbetet så 
innehar samtliga revisorer huvudansvaret när revisionen utförs. Detta innebär att hela ansvaret för 
revisionen ligger på deras axlar och att det är deras uppgift att se till att arbetet görs på rätt sätt. 
 
Stora bolag 
 
Även när det gäller de stora bolagen så framkom det av revisorerna att det är huvudrevisorn som 
har ansvaret för revisionen och som skriver under revisionsberättelsen. Ansvaret är inget man kan 
dela för utåt sett finns det bara en revisor i bolaget. Det är den huvudansvariges skyldighet att se 
till att arbetet blir gjort och att medarbetarna gör vad de ska. Dock så behöver det inte vara den 
som är huvudansvarig som leder själva arbetet, men ansvaret ligger alltid på honom. 
Huvudansvaret regleras inom aktiebolagslagen.  
 
Jämförande diskussion 
 
Samtliga revisorer oavsett om de handlägger stora eller små bolag hade en enhällig syn på att det 
alltid är huvudrevisorn som har ansvaret för revisionen och den som skriver under 
revisionsberättelsen. Revisorerna var alla medvetna om att ansvaret inte är något som går att 
fördela ut, utan den som är huvudansvarig är ansvarig oavsett hur många som jobbar i teamet. Det 
är den huvudansvariges uppgift att se till att jobbet utförs på rätt sätt och han ansvarar för att alla 
medarbetar gör ett bra jobb.  
 
En revisor som reviderar stora bolag nämnde dock att man ibland kunde få ett ”internt ansvar” och 
därmed och vara berättigad till att skriva under revisionsberättelsen. Detta betyder utåt sett att det 
fortfarande är den huvudansvarige som är ansvarig och som får ta smällen om något blir fel. Detta 
förekommer inte bland de revisorer som reviderar små bolag, om inte revisorerna i sådana fall låtit 
bli att nämna det.  

6.3.2 Hur många revisorer är det som handlägger revisionen och hur ser arbetsfördelningen ut 
mellan revisorerna? 

 
Små bolag 
  
Enligt revisorerna så beror det lite på företagets storlek hur många revisorer som är med och 
handlägger revisionen av små bolag. Samtliga revisorer är dock av den uppfattningen att antalet 
revisorer oftast ligger mellan en till tre stycken, varav en är huvudansvarig och de andra är 
assistenter.  
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Hur arbetsfördelningen ser ut kan variera från uppdrag till uppdrag. Revisorerna är eniga i frågan 
och menar att ibland är det assistenten som gör allt jobb och den huvudansvarige som sedan 
granskar assistentens arbete och skriver under revisionen. Ibland gör den huvudansvarige allt 
arbete, från planering till slutförande. En revisor nämner att arbetsuppgifterna fördelas efter 
tidigare erfarenheter och att nyanställda har samma uppgifter som de andra revisorerna, ibland 
kanske uppgifter av lättare karaktär. Det nämns även att om specialister behövs inom vissa 
områden så kopplas de in.  
 
Hur kommer det sig att revisorerna har samma uppfattning när det gäller fördelningen av arbetet 
under ett uppdrag? Beror det på etablerade rutiner som finns hos alla revisorer som handlägger 
små bolag eller är detta den fördelning som i situationen ter sig mest naturlig? Arbetsfördelningen 
är inte något som regleras i lag utan är fritt upp till revisorerna själva att reglera.136  
 
Stora bolag 
 
Av revisorerna som handlägger stora bolag så ges det ingen precis definition av hur många 
revisorer som bör ingå i revisionsteamet utan revisorerna menar att det är upp till den som är 
huvudansvarig för revisionen att avgöra hur stort teamet bör vara för att utföra uppdraget. Två 
revisorer menar att teamen oftast består av cirka tio personer. Den tredje revisorn säger att det kan 
vara allt från fyra till 400 personer som handlägger revisionen, beroende på företagets karaktär 
och omfattning.  
 
Hur många revisorer som bör delta i revisionsarbetet eller vilken storlek det bör vara på 
revisionsteamen är inget som regleras i rättsregler som berör revisorn, utan det är upp till 
revisorerna själva att avgöra.137 I det här fallet verkar tio stycken revisorer vara ett lämpligt antal 
som tillsammans handlägger revisionen. Och det kan tyckas var så att den avgörande faktorn när 
det gäller storleken på teamet är det enskilda företagets karaktär och omfattning. 
 
Det framkommer av samtliga revisorer att arbetsfördelningen inom revisionsteamet är tydlig och 
revisorerna vet bestämt vem som ska granska vad. Teorin ger inga instruktioner om hur 
arbetsuppgifterna skall fördelas mellan revisorerna utan detta är något som är fritt upp till de 
inblandade revisorerna att bestämma själva.  
 
Jämförande diskussion 
 
Som vi kan se ovan så finns det skillnader mellan hur det ser ut i små bolag och hur det ser ut i 
stora bolag. I de små bolagen består teamet som handlägger revisionen av en till tre stycken 
revisorer medan teamen som reviderar stora bolag i vissa fall kan bestå av flera hundra revisorer. 
Vanligt förekommande verkar dock vara att antalet revisorer i teamet som reviderar ett stort bolag 
uppgår till cirka tio stycken. Anledningen till att denna skillnad föreligger har att göra med att 
antalet revisorer som skall ingå i uppdraget bestäms utifrån det enskilda företagets karaktär och 
omfattning. Ett mindre företag kräver färre antal revisorer medan ett större, mera komplex företag 
kräver fler revisorer. Detta är något som samtliga revisorer är överens om och tydliggör ovan.  
 
När det gäller arbetsfördelningen så är arbetsuppgifterna inom de stora bolagen mera tydliga 
mellan revisorerna än i de små bolagen. Detta beror på att vid revideringen av små bolag så är 
antalet revisorer färre än vid revideringen av stora bolag. I de mindre bolagen gör revisorn oftast 
fler saker inom revisionen, i vissa fall kan det vara en och samma revisor som gör allt 
revisionsarbete, medan i de större bolagen är revisorns arbetsuppgifter oftast begränsade till ett 
                                                 
136 Moberg Krister, sid 117 
137 Moberg Krister, sid 117 
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specifikt område inom revisionen. Denna skillnad följer såklart av att större bolag är mera 
komplexa och kräver en mera omfattande revidering, vilket kräver fler revisorer att fördela arbetet 
på. Mindre bolag kräver en enklare revision, lagom stor för en person att klara av att handlägga på 
egen hand.  
 

6.3.3 Hur ser ditt revisionsarbete ut i stora drag och när börjar revisionen av företaget? 

 
Små bolag 
 
Samtliga revisorer som reviderar små bolag beskriver att revisionsarbetet i stora drag är uppbyggt 
enligt den revisionsprocess som återfinns i den standard som revisorn styrs av. 
Revisionsprocessen består av tre stadier; planering, granskning och rapportering, vilket framgår 
av teori138 och empiri. 
 
När man handlägger ett mindre bolag så tar revisionen fart i samband med att föregående års 
arbete tar slut. En revisor framhåller dock att inom de små företagen så görs inga löpande insatser 
utan hela revisionen görs på ett bräde efter bokslutet. När revisionen i ett företag skall ta fart är 
inget som är reglerat i lag utan är snarare något som fungerar enligt gamla rutiner och enligt vad 
som lämpar sig bäst för det enskilda uppdraget.  
 
Stora bolag 
 
Även de revisorer som handlägger stora bolag menar att revisionsarbetet börjar så fort tidigare års 
arbete är avslutat, vilket ofta brukar ske i mars månad. 
 
Hur revisionsarbetet ser ut i stora drag besvarar inte alla revisorer. Samtliga menar dock att 
revisionsarbetet tar fart i samband med planeringen. En revisor tillägger att granskning och 
rapportering också ingår i revisionsarbetet, vilka tre komponenter utgör de tre huvuddelarna i 
revisionsprocessen. Revisionsprocessen139  behandlas i de standarder som revisorn i sitt arbete 
kommer i kontakt med och finns även presenterad i den teoridel som denna studie bygger på.  
 
Jämförande diskussion 
 
Revisionsarbetet kan enligt ovanstående material i stora drag ses som likartat inom revisionsyrket, 
oavsett vilken typ av bolag som revisorn handlägger. Arbetet med revisionen byggs upp och 
kretsar kring de tre delarna planering, granskning och rapportering. Dessa delar är alla revisorer 
väl bekanta med och bildar tillsamman den så kallade revisionsprocessen. Dock så var några 
revisorer som handlägger stora bolag lite otydliga i sina svar, men vi tolkade detta som att frågan 
kanske inte riktigt uppfattades och att de i slutändan åsyftade det som efterfrågades.  
 
När det gällde vid vilken tidpunkt revisionen i företaget startar så delade nästan samtliga revisorer 
samma åsikt, oberoende storlek på bolag. En revisor i ett mindre bolag framhöll att revisionen i 
många fall görs på ett bräde efter bokslutet istället för att fortlöpa under hela året. Detta kan vara 
möjligt i ett mindre företag där det material som revisorn arbetar med och granskar inte är lika 
omfattande som i ett större publikt bolag och där förberedelserna inför granskningen i många fall 
inte är lika krävande. Speciellt inte om revisorn har arbetet med bolaget under en längre tid och 
känner dess svagheter och brister. Här kan man även nämna att revisorns erfarenheter spelare en 
liten roll.  
 
                                                 
138 FAR, Regler om revisorer och revision, sid 214 
139 FAR, Regler om revisorer och revision, sid 214 
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6.3.4 Hur ser planeringsarbetet ut och hur stor vikt läggs på planeringen? 

 
Små bolag 
 
Revisorerna ger skilda förklaringar till hur planeringsarbetet ser ut vid revideringen av de små 
bolagen och vad som avses med planering. En revisor uttrycker sig så att planeringen innebär att 
man definierar vad som skall göras och sätter upp en tidsram medan en annan revisor säger att 
planeringen är en ekonomisk analys av företaget där man diskuterar vad som hänt i företaget och 
hur det ser ut.  
 
Planeringen är ett begrepp som skildras i de lagar som berör revisorn och detta leder till att en 
planeringsfas är något som förekommer i alla revisorers arbete. Att skilda uppfattningar om vad 
planeringen innebär kan uppstå till följd av den företagskultur revisorn befinner sig i. Teorin ger 
en vid definition av begreppet planering och visar att planeringen är omfattande och kan bestå av 
flera olika arbetsmoment. Planeringen kan därför ses som både en ekonomisk analys och en 
tidsram för vad som i det kommande arbetet skall göras.  
 
När det gäller hur stor vikt som läggs ner på planeringen så är revisorerna relativt eniga och menar 
att planeringen utgör cirka 30 till 40 procent av revisionsarbetet. En revisor nämner dock att om 
det är ett nytt företag som revisorn jobbar med så blir planeringsfasen mera omfattande än om 
revisorn har reviderat företaget tidigare.  
 
Stora bolag 
 
Vid revideringen av ett stort bolag börjar planeringen med att revisionsteamet sätter sig ner och 
gör en summering av det gångna året. Man tittar på vad som har varit bra respektive dåligt, hur det 
ser ut idag och vad som kan vara viktigt under det kommande året. Planeringen utmynnar sedan i 
en plan om vad som skall göras. Revisorerna menar att oftast gör man först en övergripande 
planering som blir mera detaljerad senare. Rör det sig om ett internationellt företag utvecklas 
planeringen i respektive land där bolaget är verksamt . 
 
Den tid som läggs ner på planering skiljer sig åt mellan revisorerna. Planeringen kan ta allt från 
tio till trettio procent av tiden. Anledningen till att det kan variera så stort kan bero på flera 
orsaker. En orsak kan vara den subjektiva värdering hos huvudrevisorn när det gäller att uppskatta 
hur mycket tid som planeringen kräver. En annan orsak är såklart det enskilda företagets storlek 
och utseende samt huruvida revisorerna har granskat företaget tidigare. Hur mycket tid som skall 
läggas ner på planering är inte heller något som är preciserat i de lagar och praxis som rör 
revisorn, vilket gör att det är fritt upp till revisorerna själva att bestämma hur stor del av 
revisionsarbetet som skall utgöra planering.  
 
Jämförande diskussion 
 
En skillnad som vi kan se ovan, är att den tid som läggs ner på planeringen i små bolag avviker 
mot den tid som läggs ner på planering i stora bolag. Trots att planeringen i de större bolagen inte 
är fullständigt enhetlig, kan man se att planeringen utgör mindre tid av revisionsarbetet i stora 
bolag. Detta känns lite förvånande då man tänker att det åtminstone borde vara lika mycket 
planering när man handlägger ett stort bolag som när man handlägger ett litet bolag. Ett större 
bolag är ju oftast mera komplext och kräver ett större jobb, vilket också borde betyda att 
planeringen blir större. Fast det kan ju vara så att mer tid inte kan avvaras till planeringen just på 
grund av att andra delar i revisionsarbetet kräver mera tid.  
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Hur själva planeringsarbetet ser ut inom revisionsyrket skiljer sig inte åt beroende på vilken typ av 
bolag revisorn handlägger. Planering är ett relativt vitt begrepp men absolut inte ett diffust 
begrepp. Vad som ingår i en planering och vad planeringen syftar till är de flesta revisorer väl 
insatta i. Anledningen till detta är att planeringen är en del utav den revisionsprocess som utgör 
basen i revisionsarbetet. Revisionsprocessen är ett återkommande inslag i de lagar och praxis som 
rör revisorn, vilket har bidragit till revisorernas medvetenhet och deras enhetliga syn. 

6.3.5 Hur ser granskningsarbetet ut och genomförs både en substansgranskning och en 
kontrollgranskning? 

 
Små bolag  
 
Enligt revisorerna i de små bolagen utgår granskningen från den tidigare utförda planeringen. 
Revisorerna är eniga om att det finns två huvudsakiga granskningsmetoder att tillgå, 
kontrollgranskning respektive substansgranskning, vilket stämmer med teorin 140 .Vilken man 
väljer att använda sig av beror på vilken man finner mest effektiv men oftast används båda 
metoderna. En revisor menar dock att inom mindre företag är det vanligast att man använder sig 
av substansgranskning då det skulle vara allt för kostsamt att gå på de interna kontrollerna.  
 
Att substansgranskningen blir viktig inom de mindre bolagen är relaterat till den interna 
kontrollen. Alla företag har en intern kontroll men inom små företag är oftast den interna 
kontrollen begränsad. Enligt vår empiri så kan vi utläsa att om företagens interna kontroll är 
bristfällig så blir substansgranskningen mera omfattande, vilket också teorin säger.141 
 
Intervjuerna visar att en revisor är av den uppfattningen att när det gäller granskningen av små 
bolag så läggs mindre fokus på den löpande granskningen och mer fokus på bokslutsgranskning. 
Om detta är ett vanligt förekommande fenomen är svårt att utläsa då endast en revisor nämner 
detta. Detta är inte heller något som framhålls i teorin.  Men om företaget är av den karaktären att 
det varken kräver ett omfattande förberedelsearbete eller granskningsarbete så kanske det är mest 
effektivt och ekonomiskt att lägga fokus på bokslutsgranskningen. 
 
Stora bolag 
 
Samtliga revisorer som handlägger stora bolag genomför både en kontrollgranskning och en 
substansgranskning. Detta stämmer bra överens med teorin där det framgår att det finns två 
huvudsakliga granskningsmetoder till förfogande. En revisor nämner att vad som anses vara 
väsentligt att granska bestäms utifrån riskanalysen. Även detta tydliggörs i teorin som säger att 
granskningen ska inrikta sig på områden där risken att upptäcka fel är som störst.142  
 
En revisor säger att inom stora bolag så är den interna kontrollen viktig och att man som revisor 
stödjer sig på den interna kontrollen i stor omfattning. Är detta något som är vanligt i alla stora 
bolag och hur kommer det sig att enbart en revisor betonar den interna kontrollens betydelse? Det 
kanske beror på vilket företag revisorn handlägger eller vilket team revisorn arbetar inom. Den är 
dock viktigt att den interna kontrollen fungerar och att den ekonomiska informationen som 
revisorn granskar är tillförlitlig. 
 
 
 
 
                                                 
140 FAR, RS 530, bestämmelse 17, sid 124 
141 FAR, RS RevU 1005, bestämmelse 48 
142 Moberg Krister, sid 115  
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Jämförande diskussion 
 
Både när man handlägger stora bolag och små bolag så använder sig revisorerna av 
kontrollgranskning och substansgranskning. Vid revideringen av stora bolag använder sig 
revisorerna av båda metoderna, vilket även är vanligt vid revideringen av små bolag. Anledningen 
till detta kan vara att båda metoder är nödvändiga för att erhålla väsentlig information och att de 
kompletterar varandra. Användandet av en metod utesluter inte användandet an den andra 
metoden.  
 
Något som ser ut att skilja sig åt mellan stora och små bolag är att vid granskningen av ett stort 
bolag så stödjer man sig på den interna kontrollen. Detta är inte alltid möjligt i ett litet bolag då en 
intern kontroll inte alltid finns tillgänglig. Vid tillfällen då den interna kontrollen är bristfällig så 
blir substansgranskningen mera omfattande.  

6.3.6 Vad avses vara väsentligt att granska? 

 
Små bolag 
 
Vilka områden revisorns skall granska regleras i de rättsregler som revisorn kommer i kontakt 
med under sitt arbete. Lagregler och praxis säger att granskningsarbetet skall riktas mot de 
områden som anses vara väsentliga att granska och där risken är stor att det förekommer fel.143 
Revisorerna som handlägger små bolag är väl medvetna om vad som gäller och menar att vad som 
blir väsentligt att granska beror på det enskilda företaget. Man tittar på företagets ekonomiska 
situation, och utifrån företagets omständigheter och risksituation blir olika saker väsentliga att 
granska.  
 
Stora bolag 
 
Som teorin nämner skall områden där risken är som störst att det uppkommer fel granskas. När 
det gäller aktiebolag så uttrycker lagen att bokföring, årsredovisning samt styrelsens arbete är 
centrala/väsentliga områden att granska.144 Empirin stämmer på vissa punkter bra överens med 
teorin. Revisorerna nämner att områden som skall granskas är områden där det lätt uppkommer 
fel. Vilka områden detta kan vara beror enligt revisorerna sedan helt på vilket företag man 
reviderar och hur företaget ser ut.  
 
Ingen av revisorerna nämner specifikt bokföring, årsredovisning eller styrelsens arbete som 
områden att granska, men eftersom det är dessa delar inom företaget som revisionen kretsar kring 
så kan man se det som uppenbart att granskningen skall riktas mot dessa områden. Detta uttrycks 
även indirekt då revisorerna beskriver vilka metoder som används i granskningsarbetet, då både 
kontrollgranskning och substansgranskning är inriktade mot dessa delar i företaget. Det kan därför 
tolkas att beroende vilket typ av företag som revideras så blir olika områden väsentliga att 
granska, men att samtliga dessa områden är delar av bokföring, årsredovisning och styrelsens 
arbete. 
 
Jämförande diskussion 
 
Som vi kan se ovan så vad som anses vara väsentligt att granska i små bolag stämmer överens 
med vad som anses vara väsentligt att granska i stora bolag. Revisorerna menar att områden där 
risken är som störst att det uppkommer fel skall granskas. Teorin och de lagar och praxis som rör 
revisorn, nämner att bokföring, årsredovisning samt styrelsens arbete skall granskas. Detta känns 
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logiskt då det just dessa områden som revisionen kretsar kring. Sedan beroende på vilken typ av 
företag som revideras så blir olika delar i bokföring, årsredovisning och styrelsens arbete 
väsentliga att granska.  

6.3.7 Hur ser riskbedömningen ut i erat arbete och vad avses som risk? 

 
Små bolag 
 
Revisorerna menar att riskbedömningen styrs av revisorns tidigare erfarenheter. Risken är något 
som måste sättas i relation till det aktuella företaget. Risk kan finnas men frågan är om det är 
väsentligt. Det gäller därför att kunna avgöra och bedöma vad som är väsentligt, man kan ju inte 
granska allt.  
 
När det gäller de små bolagen så ser ju risken olika ut i olika företag. Detta beror på att alla 
företag är individuella till utseende. Inget säger att bara för att ett företag är litet så är risken större. 
Däremot så kanske riskerna är fler i ett större företag. Ett företag som har god lönsamhetsnivå har 
en högre risknivå medan ett företag med dålig lönsamhetsnivå har en risknivå som är mycket 
lägre. Detta är såklart inget som regleras av storleken på företaget utan beror på det enskilda 
företagets framgång. 
 
Ingen av revisorerna definierar vad som egentligen menas med risk. En revisor säger dock att risk 
handlar om risk för väsentliga fel. Men vilken typ av fel åsyftas egentligen, fel i som rör 
företagets förmåga att följa sin strategi eller att revisorn skall ge ett felaktigt uttalande i 
revisionsberättelsen. Dessa två risker benämns enligt teorin som Affärsrisk145 och Revisionsrisk146 
och är två centrala begrepp som återfinns i de lagar och praxis som styr revisorn i hans arbete.  
 
Stora bolag 
 
De revisorer som reviderar stora bolag är lite otydliga i sina svar angående vad som avses med 
risk. En revisor nämner att man utgår från risken att avge en felaktig revisionsberättelse när man 
definierar riskbegreppet. Detta stämmer överens med vad som inom praxis definieras som 
revisionsrisk och är ett vanligt förekommande begrepp inom revisionsyrket. Att de andra 
revisorerna inte ger någon tydlig förklaring till riskbegreppet är lite undrande då revisionsrisken 
just är ett så pass betydelsefullt begrepp.  
 
Metoder för att utvinna risker är olika hos revisorerna som handlägger stora bolag. En revisor 
nämner att man använder sig av tidigare erfarenhet för att bedöma var risken kan finnas, men att 
man även utför kontroller. En annan revisor nämner att man försöker förstå verksamheten genom 
att granska balans- och resultaträkning för att sedan kunna avgöra var risken är som störst. Den 
tredje revisorn betonar årsredovisningens roll och menar att risken för fel oftast kan relateras till 
årsredovisningen.  
 
Hur kommer det sig att det avviker så stort i revisorernas uttalanden om hur en riskbedömning går 
till? I grund och botten så är syftet med en riskbedömning att finna var risken är som störst och 
detta är något som alla revisorer är på det klara med. För att kunna bedöma var risken kan finnas 
gäller att revisorn skaffar sig kunskaper om verksamheten och hur detta genomförs kan se olika ut 
beroende på företaget. Man kan tillämpa tidigare erfarenheter eller så kan man granska balans- 
och resultaträkningen. I vissa fall kanske man redan vet var man ska lägga fokus och därav vänder 
sig direkt till att titta på årsredovisningen. I slutändan så hamnar alla revisorer på samma ruta, 
man vill bedöma risken men innan det kan göras krävs olika förberedelser.  
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146 FAR, RS400, bestämmelse 3, sid 82 
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Jämförande diskussion 
 
Enligt de revisorer som handlägger små bolag ser risken olika ut i alla bolag oberoende bolagets 
storlek. Om denna åsikt delas av de revisorer som handlägger stora bolag är lite svår att tyda, då 
revisorerna inte riktigt uttrycker sig om detta.  
 
Hur en riskbedömning ser ut är i grunden enhetligt mellan revisorerna. Det gäller att avgöra vad 
som är risk i ett företag men framförallt också kunna se vad som är väsentligt i risktermer och vad 
som därmed bör fokuseras på och granskas. Vissa revisorer använder sig av metoder för att 
finna ”dessa” risker, medan andra revisorer förlitar sig på sin egen erfarenhet som revisor och sina 
tidigare kunskaper om företaget. Om denna uppdelning är något som är specifikt för just ett 
mindre och ett större bolag, är inget som man kan dra slutsatser om utifrån detta empiriska 
material och inte heller något som står skrivet i lag eller praxis.  

6.3.8 Vilken roll spelar revisionsbevisen i erat arbete? 

 
Små bolag 
 
Revisionsbevis spelar en betydande roll i revisorernas arbete och är något som behövs för att man 
som revisor ska känna en trygghet i arbetet. Revisionsbevisen är enligt revisorerna det som 
dokumenteras och det som ligger till grund för dokumentationen. Revisionsbevis kan vara allt från 
kvitton till kontoutdrag och kan ses som ett slags bevis för att redovisningen är rätt.  
 
Att revisionsbevisen utgör en tydlig roll för revisorerna är förenligt med teorin och den 
lagstiftning som gäller. Bevisen är en trygghet för revisorn och gör att revisorn kan ses som 
trovärdig i sina uttalanden.147 Precis som revisorerna nämner kan ett revisionsbevis enligt teorin 
utgöras av i stort sett vad som helst.  
 
Stora bolag 
 
Revisionsbevisen har en stor betydelse för samtliga revisorer som handlägger stora bolag då den 
ligger till grund för revisorernas slutsatser och uttalanden i revisionsberättelsen och därmed också 
fungerar som en trygghet. Helst så vill revisorerna att revisionsbevisen ska kommer från en extern 
part eftersom informationen då besitter en högre trovärdighet än om informationen kommer från 
företaget. Empirin stämmer bra överens med teorin som säger att revisionsbevis krävs för att 
revisorn skall kunna uttala sig i revisionsberättelsen.148 
 
Revisorerna nämner att revisionsbevis kan vara i allt från kvitton till inspelat material vilket är 
förenlig med teorin.149 
 
Jämförande diskussion 
 
Vi kan alltså konstatera att revisionsbevis är lika betydelsefullt för alla revisorer oberoende om de 
reviderar stora eller små bolag. Revisionsbevis regleras i den praxis som berör revisorn och därav 
något som revisorn måste ta hänsyn till i sitt arbete. Eftersom revisionsbevisen stödjer revisorns 
uttalanden och fungerar som en trygghet är det inte heller något som revisorn vill undkomma i sitt 
arbete.  
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Vad som avses med revisionsbevis är även det definierat i praxis vilket leder till att samtliga 
revisorer har en enhetlig syn när det gäller vad som kan utgöra ett revisionsbevis. 

6.3.9 När börjar dokumentationen och vilken typ av material tar ni med i dokumenteringen? 

 
Små bolag 
 
De revisorer som handlägger små onoterade bolag menar att dokumentation är något som sker 
från dag ett och som görs regelbundet. Vad som dokumenteras kan vara allt från små egna 
noteringar till sådant som är av största väsentlighet, allt beroende på vad som är viktigt i det 
enskilda fallet. Revisorerna ser dokumentationen som en trygghet i deras arbete och hjälper även 
till att ge struktur till arbete.  
 
Att empiri och teorin i detta avseende stämmer bra överens framgår tydligt av materialet. 
Anledningen till detta är att dokumentationen150 spelar en så pass betydelsefull och grundläggande 
roll i revisorerna arbete. Detta till följd av att det är något som de berörs av dagligen och som man 
hela tiden i och under arbetet betonar vikten av.  
 
Stora bolag 
 
Dokumentationen börjar så fort revisionen tar fart menar revisorerna som handlägger stora bolag. 
Man dokumenterar för att ha ett underliggande material som stödjer revisionernas uttalanden i 
revisionsberättelse. Dokumentationen utgörs av revisionsbevis, det vill säga allt som 
dokumenteras under arbetets gång menar revisorerna.  
 
Dokumentationen 151  finns precis som revisionsbevisen inskrivet i den praxis som reglerar 
revisorn. Detta innebär att det inte går att undkomma utan alltid utgör en betydande del inom 
revisionsarbetet. Tittar vi teorin så stämmer revisorernas uppfattning bra överens med vad som 
står skrivet, både när det gäller dess betydelse och vad som dokumenteras. 
 
Jämförande diskussion 
 
När dokumentationen tar fart är inte något som ter sig olika beroende på om revisorn handlägger 
stora eller små bolag. Inte heller vad som dokumenteras eller varför man gör en dokumentering 
skiljer sig mellan stora och små bolag. Man kan tydligt se att dokumentationen har en likartad 
innebörd och betydelse för samtliga sex revisorer som deltagit i denna studie. Anledningen till 
detta är att dokumentationen är ett så pass tydligt och väldefinierat begrepp inom revisionsyrket. 
Revisorerna kan inte ha märkbart skilda uppfattningar om vad det innebär att dokumentera och 
man kan inte genomföra dokumentationen på så många olika sätt. Inte heller kan 
dokumentationen ta fart på så många olika sätt, det följer naturligt att dokumentationen börjar i 
samband med att revisionsarbetet tar fart och att det sedan fortlöper under hela tiden.  
 

6.3.10 Hur ser rapporteringen ut och vem är ansvarig för rapporteringen? 

 
Små bolag 
 
Av revisorerna framkommer att det är den påskrivande revisorn som har ansvaret för 
rapporteringen. Det behöver inte vara den ansvarige revisorn som skriver rapporten, det kan vara 

                                                 
150 Hayes Rick m.fl. sid 381 
151 Hayes Rick m.fl, sid 381 
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en assistent. Beroende på hur företagets ägarstruktur ser ut, ser rapporten olika ut för olika företag. 
Är det en styrelse som man rapporterar till består rapporten av en pm medan om man rapporterar 
till en ensam ägare, blir rapporteringen mindre formell och man kan rapportera muntligt.  
 
Rapporteringen är ett av de tre stadierna som ingår i revisionsprocessen. Detta medför att 
revisorerna oftast är väl bekanta med begreppet och väl medvetna om vad rapportering innebär 
och vem som skall ha ansvar för rapporteringen. Revisionsprocessen behandlas flitigt i lagar och 
praxis, och som konstaterats tidigare, hela tiden berör revisorn i hans arbete. 
 
Stora bolag 
 
En revisor som handlägger stora bolag nämner att det är den som är huvudansvarig för revisionen 
som ansvarar för rapporteringen. Om det är så här det ser ut i allmänhet när man reviderar stora 
bolag är svårt att avgöra då endast en revisor besvarat detta, men det ger oss en inblick i hur det 
kan se ut.  
 
Rapporteringen sker till styrelsen, men rapporteringen riktar sig även till aktieägare menar 
revisorerna. Att revisorn skall rapportera till styrelsen stämmer med teorin152. Anledningen till att 
revisorerna menar att rapporteringen även sker till kunder och aktieägare är att årsredovisningen i 
slutändan riktar sig till flera olika intressenter, bland annat kunder och aktieägare.  
 
Två revisorer nämner att rapporteringen sker skriftligt. Den tredje revisorn nämner inget om 
rapporteringens karaktär, dock att den slutliga rapporteringen sker i revisionsberättelsen. Men en 
rapportering i årsberättelsen är väl skriftlig, då årsberättelsen är skriftlig till sin natur.  
 
Jämförande diskussion 
 
Vid jämförelsen av vad som gäller vid revideringen av stora respektive små bolag kan vi se att 
inom de små bolagen är det den huvudansvarige som ansvarar för rapporteringen. I ett av fallen 
stämmer detta överens med vem som har ansvaret vid revideringen av stora bolag. I de andra 
fallen har revisorerna inte uttryckt sin åsikt. Men om vi låter en revisor tala för hela gruppen så 
föreligger det inte, i det här fallet, några skillnader i vem som ska ha huvudansvaret för 
rapporteringen.  
 
 
6.4 Intern kontroll 

6.4.1 Vilken betydelse har den interna kontrollen för revisionsarbetet? Har alla företag som ni 
handlägger en intern kontroll? 

 
Små bolag 
 
När det gäller den interna kontrollen så är alla tre revisorer eniga om dess betydelse för 
revisionsarbetet. Alla menar att det inom de flesta företagen finns en intern kontroll, om det inte 
rör sig om ett enmansföretag. En god intern kontroll underlättar revisorns arbete då revisorn vet 
att han kan lita på företagets information. En dålig intern kontroll kräver utförligare 
substansgranskning. Revisorn kan vara med och tycka och påverka den interna kontrollen och han 
kan även komma med råd och synpunkter så att företaget får en fungerande intern kontroll.  
 

                                                 
152 Willam L Felix, Auditing: A journal of practice and theory. Vol 7, No2, Spring 1988 
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Revisorernas uppfattning om den interna kontrollen stämmer bra överens med den teori som 
studien bygger på. Teorin menar att det är revisorns uppgift att utvärdera den interna kontrollen 
och förklarar att substansgranskningen får en mera betydande roll vid en bristfällig intern kontroll 
inom företaget. 153 
 
Stora bolag 
 
Även revisorerna som handlägger stora bolag är av den uppfattningen att en intern kontroll 
förekommer i de flesta bolagen. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att den 
information som företaget redovisar är korrekt och att redovisningen är upprättad enligt 
vedertagna normer. Det underlättar för revisorn i hans granskningsarbete om företaget har en 
intern kontroll som det går att lita på och som speglar företaget på ett korrekt sätt.  
 
 Jämförande diskussion 
          
Den Intern kontrollen har en viktig funktion för revisorerna oavsett om dem reviderar små eller 
stora bolag. Det som dock kan skilja sig åt är att i små privata aktiebolag så kan bolaget ibland 
endast bestå av en person vilket då medför att det inte alltid kan förekomma en intern kontroll. 
Den interna kontrollen har som uppgift att hålla styrsel på verksamheten och en fungerande intern 
kontroll underlättar revisorernas granskningsarbete, då informationen som erhålls från företaget 
kan anses vara tillförlitlig. Anledningen till att revisorerna är av samma åsikt kan vara att den 
interna kontrollen är en del i de standarder som vägleder revisorerna i deras arbete och en del som 
generellt riktar sig till alla revisorer oavsett vilken typ av bolag som revideras.  
 

                                                 
153 FAR, RS RevU 1005, bestämmelse 7a och b, sid 223 
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 Kapitel 7: Avslutning  
  
7.1 Inledning 
 
Utifrån vår problembakgrund skapade vi en problemformulering för vår tänkta studie. Hur ser 
revisionsarbetet ut i små privata respektive stora publika aktiebolag, och vilka eventuella 
skillnader kan man se mellan stora och små aktiebolags revisionsarbete? Denna 
problemformulering kom sedan att ligga till grund för syftet med studien; 
 
Studiens syfte är att utifrån lagstiftning och FAR´s standarder och yrkesregler beskriva hur 
revisorerna arbetar vid revideringen av små privata aktiebolag och stora publika aktiebolag. 
Därefter att redogöra för eventuella skillnader i revisionsarbetet mellan små och stora aktiebolag. 
 
Utifrån vårt tänkta problem och vårt syfte skapades en studie uppbyggd på befintliga teorier 
inhämtade genom litteraturstudier. Dessa teorier kom att ligga till grund för den empiri som 
inhämtades genom djupgående intervjuer. Utifrån empirin skapade vi vår analys och de slutsatser 
som vi har dragit. Då vår studie består av sex stycken djupgående intervjuer är vårt syfte inte att 
generalisera resultatet utan målet är att skapa en förståelse för hur revisorerna i vår studie arbetar. 
Vi har inte heller som mål att testa befintliga teorier, utan studien utgår från redan befintliga 
teorier för att tolka hur revisorerna uppfattar sitt arbete.  
 
7.2 Slutsatser 
 
Nedan ges våra slutsatser vi kommit fram till av vår studie. Vi ger först en kortfattad bild av hur 
revisionsarbetet ser ut i aktiebolag. Därefter presenterar vi de skillnader som vi kommit fram till 
mellan stora och små aktiebolags revisionsarbete. 
 
7.2.1 Lagstiftning, standarder och seder 
 
De lagar och standarder som berör revisorn under hans arbete är aktiebolagslagen, Revisorlagen, 
Revisionslagen, Bokföringslagen, årsredovisningslagen, revisionsstandarderna.  
Revisorer som handlägger stora bolag måste även i sitt arbete beakta IFRS, då den finansiella 
rapporten skall vara jämförbar världen över.  
 
Begreppen god redovisningssed, god revisionssed och god revisorsed är begrepp som berör 
samtliga revisorer under deras arbete. Anledningen till detta är att dessa begrepp regleras i de 
yrkesetiska regler och lagar som revisorn måste följa. 
 
7.2.2 Krav på revisorn 
 
Oberoendet är en viktig beståndsdel inom samtliga revisorers arbete. Oberoendet skall alltid testas 
inför ett uppdrag för att stärka revisionens kvalité och kundens förtroende för revisionen. Negativa 
faktorer mot oberoendet är enligt revisorerna om kunden är en släkting eller andra personliga 
relationer. Enligt revisorerna som handlägger stora bolag så är det förbjudet för personer i 
revisorns familj att äga aktier i bolaget som revideras.  
 
Tystnadsplikten och upplysningsplikten är även de två viktiga beståndsdelar inom revisionsarbetet. 
Tystnadsplikten fungerar som en trygghet för kunden, då den information som lämnas till revisorn 
inte skall läcka ut på något ofördelaktigt sätt. Samtidigt har revisorn en upplysningsplikt till vissa 
parter som måste beaktas, detta gäller exempelvis vid brott eller under bolagsstämman.  
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Kunskap kan antingen samlas in genom möte med företaget eller genom att företaget skickar 
material till revisorn. Inom de stora bolagen kan kunskap även insamlas genom fackpress och 
nyheter. Omfattningen på kunskap beror enligt samtliga revisorer på företagets karaktär. I de 
mindre bolagen har även revisorns tidigare yrkeserfarenheter och erfarenheter av företaget 
påverkan på hur mycket kunskap som behöver insamlas.  
 
Vid revideringen av små bolagen insamlas mest kunskap om det individuella företaget och mindre 
kunskap om omgivningen, medan inom stora bolag så behövs kunskap om företaget såväl som 
dess omgivning. 
 
Huvudansvaret ligger på den revisor som skriver under revisionsberättelsen. Ansvar är inget man 
kan fördela ut, utan det är den huvudansvariges uppgift att se till att revisionen blir gjort på ett 
korrekt sätt och att medarbetarna gör vad de ska göra. Inom stora bolag kan man dock ha ett 
internt ansvar, vilket berättigar en till att skriva under revisionen. I detta fall är det dock 
fortfarande den huvudansvarige som är ansvarig och får ta smällen om något blir fel.  
 
7.2.3 Revisionsprocessen 
 
Antalet revisorer som handlägger revisionen beror på företagets storlek. I de små bolagen är det 
oftast en till tre stycken revisorer medan i de stora bolagen består teamet av allt från tio revisorer 
till 400 revisorer. Arbetsfördelningen inom de stora bolagen är tydlig och revisorns uppgifter är 
oftast begränsad till ett specifikt område. I de små bolagen är det färre personer som handlägger 
revisionen, vilket medför att arbetsuppgifterna sträcker sig över flera områden. Ibland är det en 
revisor som gör allt arbete vid revideringen av små bolag.  
 
Revisionsarbetet är uppbyggt enligt den revisionsprocess som revisionsstandarderna bygger på. 
Revisionsprocessen består i huvudsak av tre stadier; planering, granskning och rapportering. Inom 
de små bolagen jobbar man utifrån olika revisionsprogram. Detta är dock inget som i det här fallet 
framgår av revisorerna inom de stora bolagen. Revisionen tar fart så fort tidigare års arbete är 
avslutat. I små bolag kan revisionen i en del fall göras på ett bräde efter bokslutet istället för att 
fortlöpa under året.  
 
Planeringsarbetet innebär i de små bolagen att man definierar vad som skall göras och sätter upp 
en tidsram, samt en ekonomisk analys där man diskuterar vad som har hänt i företaget och hur det 
ser ut. I de stora bolagen gör man en summering av det gångna året och tittar på vad som kan vara 
viktigt under det kommande året. Detta utmynnar sedan i en plan.  
Inom de små bolagen lägger man ner cirka 30 till 40 procent av tiden på planering medan i de 
stora bolagen är tiden avsatt för planering mindre. Planeringen kan ta allt från tio till 30 procent av 
tiden.    
 
Under granskningsarbetet använder sig revisorerna av både kontrollgranskning och 
substansgranskning. Vid revidering av stora bolag stödjer man sig på den interna kontrollen, 
vilket inte alltid är möjligt i ett mindre företag då en intern kontroll inte alltid är tillgänglig. Vid 
tillfällen då den interna kontrollen är bristfällig lir substansgranskningen mera omfattande.  
 
Områden som anses vara väsentliga att granska är områden där risken för att fel uppkommer är 
som störst. Vilka områden som anses vara väsentliga att granska beror på vilket slag av företag 
det rör sig om.  
 
Risken ser olika ut i alla företag oberoende om företaget är litet eller stort. Riskbedömningen 
handlar om att avgöra vad som är risk i ett företag och kunna se vad som är väsentligt i risktermer. 
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För att göra riskbedömningen använder sig revisorerna av sin egen erfarenhet, men även olika 
metoder finns att tillgå.  
 
Revisionsbevisen spelar en betydande roll i revisorernas arbete, då de finns till för att stödja 
revisorns uttalanden. Revisionsbevis kan utgöras av i stort sett vad som helst, allt från kvitton till 
inspelat material. 
 
Den dokumentation som sker under revisionsarbetet tar fart från och med den dag som 
revisionsarbetet startar. Man dokumenterar för att ha bevis som stödjer revisorn i hans uttalande i 
revisionsberättelsen. Det som dokumenteras av revisorerna är allt från små egna noteringar till 
sådant som är av största väsentlighet.  
 
Det är den huvudansvarige revisorn som är ansvarig för rapporteringen, men det behöver inte 
vara den ansvarige revisorn som skriver rapporten. Inom de små bolagen sker rapporteringen till 
en styrelse, men även i vissa andra fall till företagets ägare. Rapporteringen behöver inte vara en 
PM utan kan likaväl göras muntligen. I de stora bolagen sker rapporteringen till styrelsen, men 
riktar sig även till aktieägarna och övriga intressenter. Detta medför att rapporteringen i de flesta 
fall görs skriftligt.  
 
7.2.4 Intern kontroll 
 
En god intern kontroll underlättar revisorn i hans granskningsarbete, då revisorn vet att han kan 
lite på företagets information. Om den interna kontrollen är dålig krävs att revisorn utför en 
noggrannare substansgranskning. Alla företag har en intern kontroll, om det inte rör sig om ett 
enmansbolag.  
 
Nedan ges en övergripande modell av de skillnader som vi i vår studie kan se i 
revisionsarbetet mellan små privata aktiebolag och stora publika aktiebolag.  
 

 
 
Figur 5: Modell över de skillnader vi kan se i revisionsarbetet mellan små onoterade aktiebolag 
och stora publika aktiebolag. 
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Kapitel 8: Sanningskriterier 
 
  
Författarna redogör för de tre sanningskriterier som är aktuella inom studien. Att bedöma en 
studies realitet handlar om att utifrån vald studie och dess karaktär välja relevanta kriterier att utgå 
ifrån. 154  Då denna studie är av kvalitativ natur har författarna valt att utgå från de tre 
sanningskriterierna giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet. 
 
8.1 Giltighet 
 
Detta kriterium innebär att man under studiens gång har insamlat tillräckligt med data för att täcka 
det som skall studeras och den teori som skall prövas, och att ingen ny information kan tillföras 
genom ytterligare datainsamling. Tillräckligt antal objekt bör studeras för att teorin skall prövas så 
mycket som möjligt. Ju mer teorin prövas ju mer stärks studiens giltighet.155   
 
Vi anser att tillräckligt med information har insamlats för att giltighetskriteriet skall vara uppfyllt. 
Vi har intervjuat sex revisorer som alla har fått dela med sig av sina egna tankar och åsikter. Det 
material vi erhållit har varit tillräckligt för att dra de slutsatser vi önskat. Vi har kunnat skapa en 
förståelse för hur revisorerna arbetar vid revideringen av aktiebolag, vilket var målet med studien. 
Vi har inte haft som mål att kunna generalisera vårt resultat, utan våra slutsatser bygger på det 
material som insamlat genom våra intervjuer med revisorerna. Intervjuer med sex andra revisorer 
skulle kunna ge ett annat resultat.  
 
8.2 Intersubjektivitet 
 
Intersubjektiviteten handlar om att både personer som företräder studien och personer som är 
utomstående studien kan godkänna de tolkningar och resultat som författaren har kommit fram till 
under arbetets gång.156 
 
Det empiriska material som vi samlat in genom intervjuer har efter vår bearbetning godkänts av 
de medverkande revisorerna. Detta har vi gjort för att undslippa eventuella missförstånd och för 
att eventuella feltolkningar skall kunna justeras. Under intervjuerna användes bandspelar för att på 
så sätt minimera riskerna för missförstånd. Genom att förebygga feltolkningar försöker vi 
minimera risken för att vår tolkning av revisorernas svar skiljer sig från vad revisorerna egentligen 
menar. Skulle andra forskare utföra samma studie skulle resultatet till viss del bli annorlunda. 
Detta då andra intervjuobjekt skulle användas och för att studien formats av våra egna värderingar.  
 
8.3 Praktisk användbarhet 
 
Den praktiska användbarheten innebär att man under studiens gång använder sig av lämpliga 
teorier och huruvida uppsatsen kan tillämpas i verkligheten.157 
 
Denna studie bygger på sex djupgående intervjuer med revisorer. Dessa intervjuer speglar 
revisorernas egna uppfattningar om hur revisionsarbetet ser ut. De slutsatser vi dragit bygger på 
vad revisorerna har sagt, vilket innebär att vårt resultat speglar den verklighet som revisorerna 
beskriver. Eftersom subjektivitet föreligger kan det vara svårt att överföra vår studie till en annan 

                                                 
154 Johansson-Lindfors, Majbritt, Att utveckla kunskap, (Lund, studentlitteratur,1993) s.160 
155 Ibid s. 165 
156 Ibid s. 166 
157 Ibid s. 167 
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miljö. Vi kan inte säga att det är så här det alltid ser ut, då vi endast ger en bild av hur det kan se 
ut, utifrån våra egna förutsättningar och utifrån de revisorer som medverkat i vår studie.  



 

 - 62 -

Kapitel 9: Förslag till vidare forskning 
 
Här ges några förslag till vidare forskning som dykt upp under studiens gång. Vi ser i denna 
studie att kommunikationen mellan revisor och företaget är mindre formell i små privata 
bolag än stora publika bolag. En intressant aspekt vore, att med kommunikationsmodellen 
som grund, undersöka djupare hur kommunikationen ser ut mellan revisorn och företaget. 
 
En annan intressant studie vore att titta på den interna kontrollen och hur den är utformad 
respektive hur den utformas i ett företag. Enligt revisorerna i vår studie har samtliga företag 
en intern kontroll, om det inte rör sig om ett enmansföretag. Den interna kontrollen har 
betydelse för granskningsarbetet och genom att revisorerna själva är med och utformar den 
interna kontrollen kan de underlätta granskningen under revisionsarbetet.  
 
Sist men inte minst skulle man, utifrån oberoendets betydelse i revisionsarbetet, kunna 
undersöka detta begrepp djupare. En intressant infallsvinkel vore att undersöka hur 
oberoendefrågor hanteras i byråer? Hur gör revisorerna för att undvika hot mot oberoendet i 
olika situationer? 
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Bilaga1; Intervjumall 
 
Inledning 
 

• Revisorn namn.  
• Vilken typ av företag handlägger du? (omsättning, antalet anställda, områden, segment)  
• Hur många revisorer är det normalt som handlägger revisionen? 
• Vilka är dina arbetsuppgifter?  
• Hur går du tillväga när du genomför ditt revisionsarbete?  
 

Lagstiftning 
 

• Vilka lagar och standarder berörs du av i ditt arbete? 
• På vilket sätt påverkar det dig? 
• Under vilka delar av revisionsarbetet regleras du av God redovisningssed, revisionssed 

och revisorsed? 
• Hur påverkas du av BFL och ÅRL? (Har du någon direkt eller indirekt anknytning?) 

 
Revisorns krav 
 

• Vilka krav ställs på dig i ditt arbete som revisor och på vilket sätt styr kraven ditt 
arbete? (oberoende, sidoverksamhet, tystnadsplikt, upplysningsplikt) 

� Mot vilka har du upplysningsplikt respektive tystnadsplikt? 
� På vilket sätt påverkar din oberoende ställning din arbetsprocess?  

• Hur pass omfattande kunskap behövs i ditt arbete om företagets omgivning, 
redovisningssystem, kontroller mm? 

� När har ”god kunskap” om företaget uppnåtts? 
� Hur insamlas den kunskap som krävs?   

• Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan revisorerna? 
� Vad har du för ansvar i ditt arbete? 
� Vem fördelar ansvaret? 
� Hur upprättas ansvarsfördelningen revisorerna emellan? 

 
Extern revision 
 

• Hur ser revisionsarbetet ut i mera detaljerade former?  
• Vem leder revisionsarbetet och hur ser arbetsfördelning ut mellan revisorerna?  

� Specialisering? 
� Nya revisorer, speciella arbetsuppgifter? 

• När påbörjas revisionen i företaget? 
• Hur ser planeringsarbetet ut inför revisionen? 

� Hur stor vikt läggs på planeringen? 
� Vad innehåller planeringen?  

• Hur ser granskningsarbetet ut av företaget? 
� Hur omfattande anser ni granskningen skall vara för att uppnå god revisionssed? 

• Hur berör ni väsentligheten i erat arbete? 
� Vad avgör om det är väsentligt? 

• Genomför ni substansgranskning? 



 

 

� Vilka nyckeltal respektive poster använder ni av er då? 
� Vad avgör om posten är väsentlig att granskas? 

• Genomför ni kontrollgranskning? 
� Vad är väsentligt inom kontrollgranskningen? 
� Hur stor kunskap behövs för att kunna genomföra en kontrollgranskning? 

• Vad utgår ni ifrån när ni gör eran riskbedömning?  
• Hur ser riskbedömningen ut i erat arbete?   

� Vad avses som risk? 
� Vad utgår ni ifrån när ni värderar faktorer som kan påverka den inneboende 

risken? Vilken nivå ligger den på? 
� Hur pass mycket tid och resurser lägger ni ner på kontrollrisken? 
� När bedömer ni att upptäcktsrisken är som störst? Vilka faktorer indikerar?  

• När kommer revisionsbevisen in i arbetet? 
� Vilken funktion har revisionsbevisen och vilka är de huvudsakliga materialen 

som insamlas? 
• När börjar ni dokumentera?  

� Vad avses med att dokumentera? 
� Vad för material tar ni med i dokumenteringen? 
� Hur stor inverkan har dokumenteringen på revisionsberättelsen?  

• Beskriv rapporteringsarbetet. Hur ser rapporteringen ut? 
� Vem ansvarar för rapporteringen av det som granskats? 

 
Intern kontroll 
 
• Finns det intern kontroll i företaget?  

� Vilken funktion/betydelse har den interna kontrollen i revisionsarbetet?  
� Vad avses att vara väsentligt att granska inom intern kontrollen? 

 
 
 
 



 

 

Bilaga 2: Tabell över revisorernas svar 
 

  Små onoterade bolag 
 
Börsnoterade bolag 

Lagar, standarder och     

praxis     
Lagar Aktiebolagslagen, revisionslagen Aktiebolagslagen, revisionslagen 
  Revisorlagen, bokföringslagen Revisorlagen, bokföringslagen 

  årsredovisningslagen. årsredovisningslagen. 

Standarder Revisionsstandarder. Revisionsstandarder, IFRS. 
God redovisningssed 
m.m. Berörs av god redovisningssed 

Berörs av god redovisningssed 

  god revisionssed, god revisorsed. god revisionssed, god revisorsed. 

Revisorns krav     

oberoende Får inte vara nära vän eller  Varken revisor eller familj får   

  reviderar någon konkurrensbolag. äga aktier i bolaget som  

    revisorn reviderar. 

Tystnadsplikt Gäller mot alla. Gäller mot alla. 

Upplysningsplikt Om det föreligger oklara . Delad syn. Gäller mot dels mot . 

  omständigheter eller ifall revisorn  aktieägarna på bolagsstämman   

  behöver stämma av med huvud- men även mot polis,  

  kontoret. åklagare m.m.  

Kunskap Kunskaper om företagets  Kunskaper och redovisnings- 

  
omvärld, marknad, kunder 
etcetera 

system.  

      

  Styrs av revisorns bakgrund. Kunskaper om företagets  

  Insamlas med hjälp av  omvärld, marknad, kunder o.s.v. 

  intervjuer och media.   

    Insamlas med hjälp av utbytes- 

  Uppnås när revisorn har ett pro- 
program, intervjuer och 
granskning. 

  fessionellt omdöme.   

    Uppnås efter ca 3-4 år eller när 

    revisorn känner att han genom- 

    för ett professionellt arbete. 

Revisionsprocessen     

Ansvar Endast vald revisor är ansvarig. Endast vald revisor är ansvarig.  

      

  
Inge tydlig arbetsfördelning 
mellan 

Förekom dock en revisor som  

  revisorerna.  vart anställd av firman som  

    ansvarig över revisionen.  

  
Består av 1 - 2 personer i 
revisionsteamet 

  



 

 

 Forts. ansvar  
Består av 10 personer i 
revisionsteamet. 

    Ibland 4 - 400 personer 

      

    
Tydlig arbetsfördelning mellan 
revisorerna  

    

Planering 
Påbörjas så fort föregående 
revision är avslutad. 

Påbörjas så fort föregående 
revision är avslutad. 

     

 Inte lika omfattande Börjar med summering om före-  

    
gående som guidar kommande 
år. 

  Börjar med summering om före-    

  gående som guidar kommande år. Skapar instruktioner som går  

    ut till medarbetarna världen om. 

  Kräver ca 30 - 40% av tiden.   

    Kräver ca 10 - 25 % av tiden. 

Granskning Risken styr vad som är väsentligt. 
Risken styr vad som är 
väsentligt. 

      

  
Väsentligheten utgörs av 
företagets 

Väsentlighet utgörs av områden 

  ställning, resultat och omsättning. där det blir mycket fel.  

    

Stora belopp, tidigare fel,  
avsättningar, dålig intern 
kontroll. 

  Använder kontroll och substans-  

  granskning.  

      

  Eget kapital styr riskbedömning 
Använder kontroll- och 
substansgranskning. 

  
emellertid det inte finns ett 
mindre fel. 

 

     

    Revisionsbevisen inhämtas via 

  Revisionsbevis inhämtas via  granskning, utskick av brev och  

  granskning. Utgör kontoutdrag 
uttalande från advokat. Kan 
bestå 

  och olika sorters dokument. av kontoutdrag, avtal, extern  

    bekräftelse, kopior på dokument. 

  Dokumentering sker löpande    

  under året och består av revisorns Dokumentering sker löpande  

  tankar och arbetsgång. 
under året för att kunna dra 
slutsats 

   och består av deras arbetsgång. 

   



 

 

 Rapportering Bygger på tradition.  Avses för aktieägarna. 

  Består av brister och iakttagelser Består av brister och iakttagelser 

  som påpekas till styrelsen som påpekas till styrelsen 

      

  Kan ske muntligt   

Intern kontroll     

Intern kontroll Finns för det mesta förutom i de Stor betydelse för finansiella  

  allra minsta bolagen. rapporten.   

      

  
Viktig för att kontrollera 
företagets 

Ska granskas och ges synpunkter 

  redovisning och styrelsen. på av revisorn. 

      

  Ska granskas och ges synpunkter   

  på av revisorn.   

      

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


