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Sammandrag 

”Ineffektiv, toppstyrd och dyr” omtalades Riksrevisionen i DN vilket väckte författarnas 

intresse vad gäller Riksrevisionens revisionsarbete samt om detta skiljer sig nämnvärt åt från 

en privat revisionsbyrå. Författarna har haft för avsikt att undersöka om det förekommer 

eventuella skillnader och likheter mellan Riksrevisionens och Deloittes granskningsarbete vad 

gäller de materiella anläggningstillgångarna maskiner och inventarier samt personalkostnader 

såsom löner, arvoden och förmåner. Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer 

för att få en djupare förståelse i området. Författarna har tagit fram en egen modell som utgår 

ifrån variablerna tid, resurser, internpraxis och lagar vilka skulle kunna leda till att 

revisionsarbetet utförs olika inom Deloitte och Riksrevisionen. Vid intervjutillfällena 

framkom att det inte föreligger många skillnader utan främst likheter vad gäller 

granskningsarbetet. En annan slutsats som författarna kommit fram till är att den mest 

framträdande skillnaden i granskningsarbetet beror på de regleringar som företagen och 

myndigheterna, som är föremål för granskningen, lyder under. Vidare har författarna även 

kommit fram till att Deloittes och Riksrevisionens respektive konkurrenssituation inte har 

någon påverkan av deras granskning i och med gällande lagar samt den hederskod som finns i 

branschen.  
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Abstract 

Riksrevisionen has been mentioned as “inefficient, using a top-down model and expensive” in 

one of the main Swedish newspapers, Dagens Nyheter. This statement spurred the authors 

interest in the accounting practices of Riksrevisionen and whether they are different from 

those at a private accounting firm. The intention of this paper has been to examine the 

differences and similarities between the accounting of Riksrevisionen and Deloitte when it 

comes to the control of the tangible fixed assets; machinery and equipment as well as 

personnel costs; salaries, fees and fringe benefits. The study has been conducted with 

interviews to get a profound understanding of the company’s accounting. The authors have 

made a model that includes the variables; time, resources, internal praxis and laws, which 

could lead to different approaches of accounting within Riksrevisionen and Deloitte. During 

the interviews it became clear to the authors that there are mainly similarities between the 

company’s approaches. Another conclusion drawn by the authors is that the most prominent 

difference in accounting practices is due to the regulations and laws that the companies and 

the authorities must follow. Eventually the authors examined the situation of the competition 

between Riksrevisionen and Deloitte and found out that their different situations do not affect 

their accounting, because of the current laws and their code of honour within the profession.   
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1. Inledning 

I det här avsnittet kommer författarna att presentera bakgrunden till det valda ämnet, 

problemformuleringen, syftet och de avgränsningar som tillämpas närmare. Därefter avslutas 

kapitlet med uppsatsens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

”Ineffektiv, toppstyrd och dyr” har Riksrevisionen benämnts i DN. Myndighetens roll är att 

bland annat granska hur väl staten förvaltar svenska folkets finanser. Vidare framkommer det 

i DN, via ett internt dokument, att myndigheten själv har problem med att sköta sin 

verksamhet. Något som belyses i det interna dokumentet är att de offentliga medlen som 

förbrukas i de granskningar som utförs av Riksrevisionen inte nyttjas med god hushållning.1 

 

Det kan tyckas konstigt och intressant att en organisation som har till uppgift att granska att 

myndigheter drivs på ett korrekt sätt inte själva bedrivs på ett effektivt sätt vad gäller just 

nyttjandet av de offentliga medlen. För att kunna undersöka hur Riksrevisionen arbetar med 

sin revision borde en jämförelse göras med det som ligger närmast till hands nämligen en 

privat revisionsbyrå.  

    

Det framkommer med andra ord i DN att Riksrevisionen inte arbetar kostnadseffektivt, vilket 

kan leda till en fundering på hur mycket och vilka resurser som egentligen läggs ner på 

granskningsarbetet. Tar Riksrevisionen mer resurser i anspråk vid en granskning än en privat 

revisionsbyrå? Skiljer sig granskningsarbetena åt nämnvärt mellan en privat revisionsbyrå och 

Riksrevisionen? 

 

                                                
1 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=593194 (2007-04-24) 
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1.2 Problemformulering 

Uppsatsen ämnar undersöka skillnader och likheter mellan Riksrevisionens granskning av 

statliga myndigheter och den privata revisionsbyrån Deloittes granskning av privata bolag 

utifrån hur de båda bolagen kontrollerar personalkostnader och anläggningstillgångar. 

 

Existerar det någon skillnad i arbetssättet vad gäller granskningen av personalkostnader och 

anläggningstillgångar?  

 

Kan en uppkommen skillnad mellan de undersökta posterna bero på det existerande 

regelverket eller andra faktorer? 

 

Vilka faktorer spelar in i beslutet om hur mycket tid och resurser som ska läggas ner på 

granskningsarbetet? Finns det någon skillnad mellan offentlig och privat sektor? 

 

Förekommer det vidare någon kvalitetsmässig skillnad mellan Riksrevisionens arbetssätt och 

det privata revisionsföretaget, då de statliga myndigheterna endast kan anlita Riksrevisionen 

för årlig granskning? 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka om det förekommer eventuella skillnader och likheter samt 

vad dessa beror på vad gäller Riksrevisionens och Deloittes revisionsarbete med avseende på 

personalkostnader och anläggningstillgångar.  

 

1.4 Avgränsningar 

På grund av tidsramen för undersökningen har författarna valt att endast undersöka utvalda 

delar av revisorernas granskningsområden såsom personalkostnaderna löner, arvoden och 

förmåner samt anläggningstillgångarna maskiner och inventarier. Författarna granskar vidare 

endast en privat revisionsbyrå, Deloitte, samt Riksrevisionen då undersökningen annars blir 

alltför omfattande. 
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1.5 Fortsatt disposition 

Kapitel 2: Kapitlet beskriver de undersökta företagen och relevanta branschorganisationer. 

Kapitel 3: I det här avsnittet beskrivs den metod och det tillvägagångssätt författarna har 

använt sig av. 

Kapitel 4: Avsnittet behandlar teoretiska begrepp som är väsentliga för undersökningen. 

Kapitel 5: Det här kapitlet tar upp de empiriska fakta som författarna erhållit. 

Kapitel 6: Kapitlet innehåller författarnas analys 

Kapitel 7: I det här avsnittet presenterar författarna sina slutsatser samt ger förslag på fortsatt 

forskning. 
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2. Grundläggande fakta  

2.1 De undersökta organisationerna 

2.1.1 Riksrevisionen 

Riksrevisionen är en del av statens kontrollmakt, som även består av konstitutionsutskottets 

granskning av regeringen, misstroendeförklaring av statsråd, riksdagsledamöternas 

interpellationer och frågor till statsråden samt justitieombudsmannen2, och har ett oberoende 

som skyddas av lagstiftning (Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet, se bilaga 1). 

Riksrevisionens uppdrag är ”att genom oberoende revision skapa demokratisk insyn, 

medverka till god resursanvändning och effektiv förvaltning i staten
3
”. De startade sin 

verksamhet 2003 då de övertog det statliga revisionsansvaret från Riksdagens Revisorer och 

Riksrevisionsverket. Årlig revision, effektivitetsrevision och internationell verksamhet, är de 

tre verksamhetsgrenarna som Riksrevisionen har. Med årlig revision menas den uppgift 

riksrevisionen har att enligt god sed granska statliga myndigheters årsredovisningar, det vill 

säga se till att räkenskaperna är rättvisande och tillförlitliga. Detta är även det område som 

författarna ämnar fokusera på i undersökningen.  

 

2.1.2 Deloitte 

Revisionsbyrån som författarna valt att ta med i undersökningen är Deloitte som är ett stort 

och välkänt revisions- och konsultbolag4. Företaget verkar internationellt i cirka 140 länder 

inom följande fyra verksamhetsområden; Audit, Tax, Consulting och Financial Advisory
5. 

Området som författarna kommer att fokusera sin undersökning på är audit, då ämnet som ska 

granskas är just revisionsarbetet vad gäller diverse granskningar av företag. Deloitte har 

praktisk erfarenhet inom exempelvis sektorer som Consumer Business, Financial Services, 

Public Sector och Real Estate inom näringslivet6.  

 

                                                
2 http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/NormalPage____870.aspx (2007-03-27) 
3 ”Vad gör Riksrevisionen?” 
4 http://www.deloitte.com/dtt/section_home/0,1041,sid%253D5724,00.html (2007-03-26) 
5 http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D104370,00.html (2007-03-26) 
6 Ibid  
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2.3 Branschorganisationer 

2.3.1 Revisorsnämnden 

Revisorsnämnden (RN) är en tillsynsmyndighet som ansvarar för Sveriges godkända och 

auktoriserade revisorer samt för de olika registrerade revisionsbolagen. RN arbetar direkt 

under Justitiedepartementet och bildades 1995. I samband med det tog myndigheten över 

ansvaret för revisorsfrågor från Kommerskollegium. RN:s övergripande mål med sin 

verksamhet kännetecknas av att ”tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende 

externa revisorer och revisionsbolag samt att säkerställa att dessa bedriver 

revisionsverksamhet av hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav”7. Lagar som RN är 

skyldig att tillämpa utgörs av revisorslagen samt till exempel förordningen om revisorer, den 

senare innehåller bland annat föreskrifter om utbildning, examination och godkännande 

respektive auktorisation av revisorer samt regler om revisionsbolags och revisorers 

verksamhet.8  

 

En annan uppgift som RN har är att utreda anmälningar gentemot enskilda revisorer samt 

registrerade revisionsbolag som inkommit från bland annat klienter som är missnöjda med hur 

deras uppdrag hanterats av till exempel revisorn. RN tar även hand om disciplinärenden då det 

upptäcker att någon revisor agerat oredligt eller på annat sätt försummat sina skyldigheter i 

sin yrkesroll. Dessa fall kan upptäckas dels genom vad som förekommer i media och dels 

genom RN:s systematiska uppsökande tillsyn, där revisorer kan slumpas fram eller medvetet 

tas upp för granskning. De konsekvenser eventuella disciplinära åtgärder kan leda till utgörs 

av erinran, varning eller upphävande av revisionsrätten.9 

 

2.3.2 FAR SRS 

FAR SRS bildades i september 2006 då FAR och SRS gick samman. FAR SRS är en 

branschorganisation för revisorer och rådgivare och fick genom sammanslagningen ökade 

möjligheter att utveckla revisorsyrket och att skapa intresse och förståelse för 

revisionsbranschen. Medlemmarna utgörs främst av specialister inom olika områden, bland 

annat inom skatte- och redovisningsområdet. 

                                                
7 http://www.revisorsnamnden.se/inforam.htm (2007-04-16) 
8 Ibid  
9 Ibid  
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Organisationen påverkar och utvecklar branschen genom olika utbildningar, 

rekommendationer, remissverksamhet samt genom att de deltar i samarbetet med IFAC, 

International Federation of Accountants.10
 

 

Deras huvudsakliga uppgift är att upprätthålla och fastställa god revisors- och revisionssed. 

Andra uppgifter är att leda utvecklingen i regulatoriska frågor och att företräda 

revisionsbranschen samt att tillhandahålla, utveckla hjälpmedel och information om olika 

affärsområden. Vidare bidrar de till affärsmässiga grunder för organisationens medlemmar 

och de olika revisionsföretagen, vilket är till nytta för näringsliv och samhälle.11 

                                                
10 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38258&_dad=portal&_schema=PORTAL (2007-04-17) 
11 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38289&_dad=portal&_schema=PORTAL (2007-04-17) 
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3. Metod 

I det här kapitlet diskuteras den metod samt det tillvägagångssätt som används i 

undersökningen. Vidare förs en diskussion av urvalet vad gäller både företag och 

respondenter vartefter kritik av metod såväl som urval och källor presenteras. 

 

3.1 Metodval och genomförande 

3.1.1 Val av ämne 

Författarna känner inte till någon liknande undersökning varför det skulle vara intressant att 

göra en jämförelse mellan företagens granskningsarbete, speciellt då revision utgör 

skribenternas studieinriktning. Då författarnas uppfattning är att både Riksrevisionen och 

Deloitte i grunden utför samma granskning av årsredovisningar kan en jämförelse som visar 

på likheter men även skillnader medföra att de båda kan tjäna på ett informationsutbyte. 

Speciellt om det visar sig att ett snarlikt tillvägagångssätt av en viss post sker effektivare inom 

en av organisationerna. Anledningen till författarnas val av undersökningsområden, det vill 

säga anläggningstillgångarna maskiner och inventarier samt personalkostnader såsom löner, 

förmåner och arvoden, är att båda dessa områden förekommer i alla sorters bolag och 

myndigheter. Dessutom är förmåner och lönesättning ett aktuellt ämne som ständigt 

diskuteras i media.  

 

3.1.2 Val av metod 

Författarna har valt att tillämpa en kvalitativ metod, detta då författarna ämnar gå på djupet i 

undersökningen. En kvalitativ metod är att föredra då det unika eller det avvikande ska 

undersökas. Då författarna har för avseende att få en bättre förståelse för ämnet passar en 

kvalitativ metod bättre.12 Dessutom ger den en möjlighet för författarna att komma med 

följdfrågor vid intervjutillfället. 

 

                                                
12 Holme & Solvang, s. 75 ff. 



Riksrevisionen vs. Deloitte 
- En jämförande studie av revisionsarbetet 

 

 13 

3.1.3 Intervjuguide 

Vid utformandet av undersökningens intervjuguide (se bilaga 2) hade författarna i åtanke att 

formulera frågor som inte var alltför strukturerade, detta för att undvika att styra 

respondentens svar. Syftet med intervjun var att så långt som möjligt låta respondenten 

uttrycka sina egna uppfattningar kring det undersökta ämnet.13 I en öppen riktad intervju 

kännetecknas frågorna av att leda till öppna svar med viss fördjupning14. Ett exempel på en 

sådan fråga är ” Hur utövas granskningen av anläggningstillgångar?” som författarna 

använder sig av i intervjuguiden.  Till viss del kan även intervjuguidens frågor sägas vara 

utformade enligt en halvstrukturerad intervjumodell, detta eftersom svaren till en del av 

frågorna kan vara dels bundna dels öppna15. Se exempelvis frågorna: ” Vilka avvikelser på det 

granskade området accepteras? Vad är avgörande för deras acceptans?” 

   

För att kontrollera att intervjun skulle bli tillförlitlig och ha ett bra upplägg samt att frågorna 

inte skulle missuppfattas lät författarna två personer ta del av och kommentera 

intervjuguiden16. Den ena personen arbetar som revisorsassistent och den andra personen är 

universitetsadjunkt vid Uppsala Universitet och undervisar i redovisning. 

 

3.1.4 Tillvägagångssätt 

I ett inledande skede av undersökningen tog författarna kontakt med en person på Deloitte för 

att testa om frågeställningen var intressant. Sedan har författarna kontaktat sina respektive 

källor för att därigenom få kontaktuppgifter till anställda inom Riksrevisionen och Deloitte för 

att kunna hålla intervjuer för undersökningen. Personen författarna blivit hänvisade till på 

Riksrevisionen hänvisade i sin tur till en kollega med särskild kompetens på det av författarna 

undersökta området, båda personerna var dock med på intervjutillfället. På Deloitte kom 

författarna i kontakt med en auktoriserad revisor som har erfarenhet av revision av såväl 

statliga som privata bolag. 

 

Intervjuerna utfördes på respektive företags huvudkontor i Stockholm. Anledningen var att 

författarna ville hålla personliga intervjuer, vilket underlättar kommunikationen då 

                                                
13 Ibid, s. 100 f. 
14 Lantz, s. 62 f.  
15 Ibid 
16 Ibid s. 60 
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kroppsspråket och ansiktsuttryck samtidigt kan studeras. Vidare erbjöds respondenterna 

anonymitet, vilket samtliga avböjde. För att bidra till stärkt trovärdighet genomfördes båda 

intervjuerna på liknande vis, det vill säga samma författare ställde frågorna för att säkerställa 

att de ställdes på samma sätt. Dessutom spelades samtalen in med diktafon för att senare 

korrekt kunna återge de fakta som framkommit, samtidigt som den andra författaren 

antecknade.   Författarna har sammanställt en varsin intervju och efteråt har den andra 

skribenten gått igenom sammanställningen innan den slutligen skickats till respondenterna för 

faktagranskning och kontroll. 

 

3.1.5 Kritik av metodval och intervjuguide 

Om författarna hade valt en kvantitativ metod skulle undersökningen omfatta en bredare 

grupp av representanter från flera olika privata revisionsbyråer, vilket skulle kunna medföra 

att generella slutsatser kunnat dras. Då skribenterna haft för avsikt att genomföra en 

djupgående undersökning ansågs ett kvalitativt angreppssätt att föredra.  

 

Kritik kan vidare riktas mot vilka frågor författarna valt att innefatta i intervjuguiden, att de 

skulle kunna vara irrelevanta eller ledande. Detta har dock författarna försökt att överbygga 

genom att utforma intervjuguiden i enlighet med boken Intervjumetodik av Lantz samt genom 

att låta en universitetsadjunkt och revisorsassistent kontrollera frågornas karaktär.  

 

3.2 Urval 

3.2.1 Urval av företag 

Valet av Riksrevisionen ter sig naturligt då det är statens enda verktyg för granskning av 

myndigheters årsredovisningar. 

 

Författarna var ute efter att jämföra Riksrevisionens granskning med en stor privat 

revisionsbyrå. Med anledning av företagets långa erfarenhet av diverse branscher inom 

näringslivet anser författarna Deloitte vara ett bra företag att använda sig av i undersökningen. 
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3.2.2 Urval av respondenter 

De personer som författarna blev hänvisade till har lång erfarenhet inom revisionsyrket. De 

båda respondenterna, Marie Örtengren och Anders Herjevik, på Riksrevisionen har dessutom 

god kunskap om den privata sidan. På Deloitte intervjuades managern och auktoriserade 

revisorn Didrik Roos som har erfarenhet av såväl den privata som den offentliga sektorn. 

 

3.2.3 Kritik av urval 

Då Riksrevisionen är den enda statliga funktion som granskar den finansiella informationen är 

därmed hela den statliga sidan omfattad, men däremot kan kritik riktas mot att endast en 

privat revisionsbyrås arbetssätt har granskats. Detta medför att författarna inte kan dra några 

slutsatser för hela den privata sektionen.  

 

Vad gäller valet av respondenter kan det anmärkas att författarna inte har något direkt 

inflytande på vem som rekommenderas att delta. Dock antar författarna att ett visst antal års 

praktiskt yrkeserfarenhet inom revisionsbranschen besitter relevant kunskap. 

 

Kritik kan riktas mot det faktum att en av författarna påbörjar sin anställning vid den utvalda 

revisionsbyrån och därmed kan anses vara partisk. Dock är den andra författaren anställd av 

en myndighet och har även bekanta vilka har anknytning till Riksrevisionen. Därmed kan 

skribenterna anses vara motpoler till varandra, vilket leder till att varken den statliga eller den 

privata verksamheten favoriseras. 

 

3.3 Källkritik 

Det intervjumaterial som författarna erhållit från respondenterna bör granskas kritiskt då de 

kan känna rädsla för att ge ut känslig information eller att denna uppfattas felaktigt vilket kan 

påverka deras svar. Detta skulle kunna leda till att de undanhåller information. Författarna har 

överbyggt detta genom att erbjuda respondenterna anonymitet.  

 

Vad gäller elektroniska källor har författarna använt sig av den ursprungliga källan till 

informationen. Dessutom har författarna endast nyttjat ansedda företags och myndigheters 
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hemsidor för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad. Med tanke på valet 

av elektroniska källor anser författarna att de bör ses som pålitliga.  
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4. Teori 

I det här kapitlet redogör författarna för vad revision innebär och presenterar god 

revisorssed och god revisionssed närmare. Vidare diskuteras även de två valda 

undersökningsområdena; materiella anläggningstillgångar och personalkostnader . 

 

4.1 Vad innebär revision? 

Revision medför att förtroendet för den ekonomiska information som lämnas av företag ökar 

då revision uppmärksammar hur väl styrelsen och VD utfört sina uppdrag. 17 Revision kan 

sägas vara nödvändigt för att näringslivet ska kunna fungera bra. 

 

En av de viktigaste uppgifterna vid revisionsarbete är att säkerställa att gällande regler följts 

vid upprättandet av årsredovisningen. Därtill ska företagets finansiella ställning ges en 

rättvisande bild vilket sker genom revision. Att minimera risken för att eventuella fel och 

brister inte uppmärksammas är även det en uppgift vid revisionsarbetet. Vidare innebär 

revision att företaget gås igenom och att förbättringar föreslås. Revision syftar även till att 

visa att företaget följer spelreglerna och att öka trovärdigheten kring företagets redovisning. 

Därutöver medför revision att bättre villkor och möjligheter skapas och att en större säkerhet 

för leverantörer och kreditgivare uppkommer.18    

 

Även revisorn bidrar till att öka trovärdigheten för företaget. Detta genom att granska 

årsredovisningar och förvaltningen. Därefter skrivs en revisionsberättelse av revisorn, en 

offentlig rapport, där den ekonomiska ställningen och resultatet bekräftas. Utöver detta 

kontrollerar revisorn att företagets ledning följer de regler som finns uppsatta samt ger även 

råd och förslag på förbättringar. Revisorn kämpar för att minska den ekonomiska 

brottsligheten. 19 

 

För att revisorn ska kunna bibehålla allmänhetens förtroende i utförandet av sin 

yrkesverksamhet är det av stor vikt att denne upprätthåller en oberoende ställning gentemot 

företaget som granskas. Denna oberoende ställning stärker trovärdigheten i den finansiella 

                                                
17 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,91186&_dad=portal&_schema=PORTAL (2007-04-16) 
18 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38300&_dad=portal&_schema=PORTAL (2007-04-16) 
19 Ibid  
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informationen som revisorn lämnar vilken som senare offentliggörs och som direkt påverkar 

investerare, fordringsägare, anställda och andra intressenter. Vidare utgör oberoendet 

revisorernas viktigaste verktyg för att kunna visa allmänheten och tillsynsmyndigheterna, som 

exempelvis Revisorsnämnden, att revisionsuppdragen vid dess utförande uppfyller kraven på 

de etiska principer som förekommer och då särskilt principerna om integritet och objektivitet. 
20 

 

4.2 Hur går revisionsarbetet till? 

Revisionsarbetet innefattar olika faser såsom planering, löpande granskning och 

bokslutsgranskning. Planeringsfasen inleds med en revisionsstrategi, det vill säga en plan för 

hur arbetet ska gå till och beräknad tid- och resursåtgång. Revisionsstrategins mål är att 

omfatta de granskningsområden som är väsentliga och även uppmärksamma risken för 

väsentliga fel. 21 

 

Den löpande granskningen innefattar en så kallad förvaltningsrevision, som innebär att 

styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning granskas. Därutöver granskas även 

skatter och avgifter, vilka är väsentliga då fel inom dessa områden kan leda till en oren 

revisionsberättelse.  Vidare görs även en analytisk kontroll av resultat- och balansräkningar. 

Utöver detta jämförs även resultat- och balansräkningarna med tidigare års, för att kunna 

finna orimliga förändringar som skett från tidigare år. Ytterligare en del i den löpande 

granskningen är att revisorerna går igenom klientens interna kontroller, vilka utgörs av 

riktlinjer och rutiner från företagsledningen som har för avsikt att bidra till att verksamheten 

sköts effektivt. 22 

 

Slutligen genomförs en bokslutsgranskning då de slutgiltiga resultat- och balansräkningarna 

granskas. Om de interna kontrollerna har ansetts varit tillförlitliga innebär det att arbetet med 

bokslutsgranskningen underlättas för revisorn då denna kan förlita sig på dessa data, annars 

krävs att en utförlig granskning av transaktioner och saldon genomförs. 23  

 

                                                
20 http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/OM_BRANSCH/GOD_REVISORSSED/EUINDEPSV.PDF 
(2007-04-17) 
21 http://alltomrevision.wordpress.com/nyanstalld-revisor/tillvagagangssatt/ (2007-06-02) 
22 Ibid 
23 Ibid 
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4.3 God revisorssed och god revisionssed 

I utövandet av yrket som revisor är det av stor vikt att denne tillämpar de riktlinjer som finns 

för god revisionssed samt god revisorssed som Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) 

tagit fram.24 Huvudansvaret för att dessa seder utvecklas på ett ändamålsenligt sätt ligger dock 

på Revisorsnämnden.25 

 

Den goda revisorsseden regleras av 19§ i Revisorslagen26 och utgörs av ”etiska normer för 

yrkesutövningen”27. Skyldigheten att iaktta dessa begränsas inte enbart till revisionsuppdraget 

utan gäller även på närliggande uppdrag som äger rum inom ramen för revisorsyrkets 

praktiserande. Den goda revisionsseden gäller med andra ord även exempelvis i de fall 

revisorn utövar rådgivning eller utreder skattefrågor. FAR SRS (Svenska Revisorssamfundet) 

är den organisation som kontrollerar att yrkesverksamheten utövas på ett tillfredsställande sätt 

och det ligger på Revisorsnämndens tillsynsverksamhet att se till att detta efterlevs. 28 

 

Revisorn ska i sitt yrkesutförande beakta god revisionssed, vilket är av yttersta vikt då dennes 

yrkesutövande bygger på förtroende. Vidare utgör kompetens, oberoende och tystnadsplikt 

kritiska områden för att detta förtroende för revisorn ska upprätthållas. 29 Denna sed tar 

därmed upp normer för hur revisorn ska utföra sina uppdrag30 eller annorlunda uttryckt så 

syftar den främst till att arbetet ska ske med stor integritet och ett professionellt omdöme31.   

 

4.4 Materiella anläggningstillgångar 

Det finns två typer av anläggningstillgångar; materiella och immateriella. I IAS 16 definieras 

materiella anläggningstillgångar som ”fysiska tillgångar som är avsedda att stadigvarande 

användas i verksamheten, inklusive för uthyrning, eller för administrativa syften.” Vidare 

förväntas en materiell anläggningstillgång ”användas under mer än en period.”
32 Till 

                                                
24http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292975&i_word=god%20revisionssed&i_h
_text=1&i_rphr=god%20revisionssed (2007-04-16) 
25 http://www.revisorsnamnden.se/inforam.htm (2007-04-16) 
26 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38328&_dad=portal&_schema=PORTAL (2007-04-16) 
27http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292975&i_word=god%20revisionssed&i_h
_text=1&i_rphr=god%20revisionssed (2007-04-16) 
28 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38328&_dad=portal&_schema=PORTAL (2007-04-16) 
29 Ibid  
30 http://www.revisorsnamnden.se/inforam.htm (2007-04-16) 
31 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38330&_dad=portal&_schema=PORTAL (2007-04-16) 
32 Internationell redovisningsstandard s.140 
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materiella anläggningstillgångar räknas bland annat maskiner, transportfordon, byggnader och 

mark. Immateriella tillgångar kännetecknas av att de ”är en identifierbar icke-monetär 

tillgång utan fysisk form som används för produktion eller distribution av varor eller tjänster, 

för uthyrning till andra eller för administrativa ändamål.”
33  

 

Anläggningstillgångar måste på något sätt värderas. Det finns fyra olika värderingsmetoder 

med vilka man kan värdera en anläggningstillgång; värdering till anskaffningsvärdet, till 

framtida värdet eller nyttjandevärdet, till återanskaffningsvärdet samt till det nutida 

försäljningsvärdet. Med anskaffningsvärdet menas värdet på den ursprungliga tillgången. 

Termen nyttjandevärde används för anläggningstillgångar och innebär det diskonterade värdet 

av kassaflöden som tillgången förväntas ge upphov till i sin fortsatta användning i företaget. 

Återanskaffningsvärdet är värdet för en begagnad tillgång med samma prestanda och med 

nutida försäljningsvärdet menas försäljningsvärdet av tillgången på balansdagen efter avdrag 

för försäljningskostnader.34 Ytterligare något som kan vara aktuellt för anläggningstillgångar 

är då dess värde behöver skrivas ned. En anledning till detta kan vara då exempelvis 

anläggningens värde är lägre än dess anskaffningsvärde minskat med gjorda avskrivningar. 35  

Något som är speciellt i statliga myndigheter, utöver vad som gäller för privata bolag, är det 

faktum att alla anläggningstillgångar måste lånefinansieras, vilket innebär att ett lån måste tas 

upp hos Riksgälden. Varje lån för respektive anläggningstillgång följer en lånemodell som går 

ut på att lånets längd ska svara mot den ekonomiska livslängden på tillgången. 36    

 

4.5 Personalkostnader 

Det finns många olika sorters personalkostnader som kan delas in i olika grupperingar och 

som förekommer inom företagen. En av grupperingarna och förmodligen den största utgörs av 

löner och arvoden i vilken exempelvis månadslön, timlön, semesterlöner, sjuklöner, 

avgångsvederlag samt bonus etcetera ingår. Vidare förekommer det diverse 

kostnadsersättningar och förmåner, som kan vara både skattepliktiga som skattefria. De 

skattepliktiga förmånerna är sådana som värderas enligt schablon eller till marknadspris. Inom 

                                                
33 Ibid s. 409 
34 Ibid s.155 ff 
35 FARs samlingsvolym, s. 710 
36 Publikation från Riksrevisionsverket, s. 55 ff 
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den första av dessa kategorier ryms förmåner som bil-, kost-, och bostadsförmån och inom 

den senare exempelvis semesterbostad, resekostnader och biocheckar.37  

 

Utöver ovanstående personalkostnader som är väsentliga för författarnas undersökning finns 

även en lagstadgad skyldighet för arbetsgivarna att betala socialavgifter på den lön som 

utbetalas till personalen, dessa kostnader brukar benämnas arbetsgivaravgifter. För 

arbetstagare som är äldre än 65 år utgår inga arbetsgivaravgifter utan arbetsgivaren får erlägga 

en särskild löneskatt som betalas med en viss procentsats av lönen, denna procentsats 

fastställs av staten inför varje inkomstår.38 Vidare förekommer det även kostnader i form av 

sjuk- och hälsovård samt utbildning av personal.39 

 

 
 

 

 

                                                
37 Ögren, A-M, s. 7 ff  
38 Ibid 
39 Ibid 
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5. Empiri  

I det här kapitlet avser författarna att redogöra för intervjuerna som genomförts med 

representanter från Riksrevisionen och Deloitte. 

 

5.1 Intervju med Marie Örtengren och Anders Herjevik 

Örtengren och Herjevik intervjuades i Stockholm den 7 maj på Riksrevisionens huvudkontor. 

Anledningen till att båda intervjupersonerna var med under intervjutillfället var att Anders 

Herjevik var författarnas kontaktperson från början och att Marie Örtengren hade ett 

önskemål om att Herjevik skulle vara med för att kunna komma med eventuella 

kompletteringar.  

 

Till att börja med var respondenterna noga med att påpeka att det som framkommer i 

intervjun utgörs av deras egna åsikter och att de inte rakt av kan jämställas med 

Riksrevisionens.  

 

Herjevik är auktoriserad revisor och har jobbat på en privat revisionsbyrå i 14 år innan han för 

två år sedan kom till Riksrevisionen. Örtengren har varit revisor i 19 år och tidigare arbetat på 

en privat revisionsbyrå där hon blev godkänd revisor, hon började på Riksrevisionen 1995.  

 

Vad gäller frågan hur granskningsarbetet generellt går till svarade Örtengren att frågan bör 

besvaras utifrån perspektivet hur de påbörjar granskningen i början av året då de väldigt sällan 

ställs inför en helt ny klient. Varje år påbörjas med en verksamhetsanalys, där de exempelvis 

ser över hur regeringen styr myndigheten för att kontrollera om de kan förekomma risker 

genom styrsättet, om det förekommer målkonflikter eller eventuella otydligheter vad gäller 

finansieringsfrågan.  Efter att ha granskat myndigheten övergripande granskas även dess 

ledning och styrning och slutligen kontrolleras den interna styrningen och kontrollen för att se 

över de kärnprocesser som förekommer inom myndigheterna. Efter att ha identifierat de mest 

väsentliga processerna som kan leda till avgörande fel, inleds den så kallade strategifasen där 

det bestäms vilka strategiska frågor som ska granskas, hur granskningen ska gå till samt vilka 

toleranser som ska förekomma. Efter strategifasen går arbetet över i en planeringsfas där 

själva granskningsarbetet läggs upp.  
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Vid påbörjandet av granskningen går Riksrevisionen alltid igenom verksamhetsanalysen, om 

det inte har förekommit så många förändringar sen tidigare år kan arbetet utföras relativt 

snabbt. Posterna som blir föremål för granskning framkommer vid verksamhetsanalysen, det 

kan även under årets gång framkomma andra områden som är av stor vikt att granska då dessa 

kan te sig underliga om de uppstått omotiverat, men inga granskningsposter så att säga 

”slumpas” fram.  

 

Vid bedömningen av hur mycket tid och resurser som ska läggas ner på en viss myndighet 

menar Örtengren och Herjevik att de jämför med tidigare år för att se hur arbetet har gått. 

Sedan görs även en bedömning utifrån de risker som kommit fram för att avgöra om det 

förekommer ett behov av mer resurser.  

 

Beroende på vilken metod som väljs, det vill säga om granskningen genomförs med hjälp av 

intern styrning och kontroll eller om den utgörs av en substansgranskning, genomförs 

kontrollen olika djupt. Vid substansgranskning kontrolleras underlaget mer ingående men i 

och med att myndigheterna är relativt stora är det svårt att granska hela underlaget, därför 

görs ett urval. Urvalet baseras sedan på vad som är viktigt att få fram med kontrollen.  

 

Det kritiska som granskas vad gäller anläggningstillgångarna maskiner och inventarier är 

finansieringen av dessa och det som regleras av kapitalförsörjningsförordningen. Örtengren 

menar på att det ofta är inom det området som det förekommer problem, då alla 

anläggningstillgångar måste lånefinansieras. Vanliga förekommande problem är att 

myndigheterna inte lånar för de anläggningstillgångar som köps in, eller att lånen överskrids. 

Vidare kan det även förekomma problem då myndigheterna mottar bidrag för 

anläggningstillgångarna, dessa måste täcka hela anskaffningen annars är myndigheterna 

tvungna att uppta ett lån. 

 

Vad gäller avvikelser anser Örtengren att det är viktigt att skilja på förvaltningsfel, det vill 

säga regelöverträdelser, samt fel som påverkar resultat-, balans- och anslagsredovisningen. 

Faktorer som är avgörande för toleransen av eventuella avvikelser är exempelvis anslagens 

(”form för beviljande av penningmedel”40) storlek, vilken effekt avvikelsen kan ha på 

kapitalförändringen samt om det ändå ger en rättvisande bild. Vidare nämner både Örtengren 

                                                
40 http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=115418&i_word=anslag (2007-05-12) 
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och Herjevik vikten av att vända sig till sina kollegor när eventuella brister uppdagas för att 

rådgöra huruvida de kan tolereras eller inte. Örtengren menar även att acceptansen beror på 

vilken reglering eller instruktion som överskrids. Naturligtvis är det aldrig acceptabelt att 

överskrida gällande lagar medan det däremot inte gör så mycket om myndigheten inte har 

följt Ekonomistyrningsverkets allmänna rekommendationer.  

 

Örtengren anser att granskningen av personalkostnader nästan undantagslöst sker genom 

intern styrning och kontroll, vilket innebär att de kartlägger själva processerna för att lära sig 

mer om klienternas system och vidare granskas nyckelprocesserna (exempelvis att 

utbetalningen av löner har gått rätt till) samt om de fungerar tillfredsställande. Annars 

kontrolleras, i samband med årsredovisningen, alltid periodiseringen av till exempel 

semesterlöneskulden och problem som kan uppkomma i och med redovisningen av denna. 

Vad gäller förmåner i statliga myndigheter förekommer det ingen omfattande granskning av 

dessa av den anledningen att de helt enkelt inte är vanligt förekommande.  

 

Redan i strategifasen bestäms ett riktvärde för vad som kan tolereras. Denna tolerans påverkas 

av myndighetens storlek. Det är även avgörande vilken typ av fel som förekommer. 

Exempelvis kan det inte tolereras att någon har fått för mycket utbetalt i lön eller att 

skattdebiteringen har stora brister, medan det däremot inte är lika allvarligt om 

semesterlönerna blivit felaktigt periodiserade.  

 

Antalet väsentliga regleringar som tillämpas i granskningsarbetet är många och bland de 

viktigaste är lagen om revision av statlig verksamhet. Förutom lagar är även regeringens 

instruktioner till varje myndighet väldigt väsentliga, dessa finns ”i syfte att styra 

myndighetens verksamhet”41. En förordning som gäller alla myndigheter och som är väldigt 

kritisk är verksförordningen. Dessa två sistnämnda är enligt Örtengren de två mest centrala 

regleringarna för förvaltningsstyrningen. Vad gäller regleringar om årsredovisningen och dess 

upprättande är förordning om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag mest central 

då den styr dess innehåll. När det kommer till finansieringsfrågan så är anslagsförordningen 

och avgiftsförordningen, beroende på om myndigheterna har anslag eller inte, av störst vikt. 

Vidare påpekar Örtengren att det finns en viss skillnad vad gäller alla olika regleringar där 

                                                
41 http://www.esv.se/amnesomraden/budgetprocessen/regleringsbrev.4.1faf3f4fcea3ced188000305.html (2007-
05-12) 
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lagar och förordningar alltid måste efterföljas, medan allmänna råd från 

Ekonomistyrningsverket ses som rekommendationer för myndigheterna att följa.  

 

De vanligaste bristerna som Örtengren och Herjevik har uppfattat vad gäller 

personalkostnader är det felaktiga antalet sparade semesterdagar som går över till nästa år. 

Däremot anser de inte att det förekommer några vanligt återkommande brister vad gäller 

specifikt maskiner och inventarier utan menar på att arbetet med dessa och även 

personalkostnader är tillfredsställande. Generellt sett framkommer det däremot att det 

förekommer en del brister vid anslag, men inget tyder på att de kan kopplas ihop främst med 

valda anläggningstillgångar. 

 

När det kommer till skillnader mellan granskningen av en statlig myndighet och ett privat 

företag anser Herjevik att lönedelen är mycket enklare i myndigheter än vad det är i privata 

bolag, då det råder en stor avsaknad av förmåner.  

 

I fråga om avsaknaden av konkurrens skulle kunna påverka Riksrevisionens arbete anser 

Herjevik och Örtengren att detta faktum inte påverkar själva granskningsarbetet, eftersom 

revisorer arbetar i enlighet med god revisionssed samt har en hederskod. Örtengren menar 

även att det faktum att alla statliga dokument är offentliga förpliktigar, då de ständigt utsätts 

för granskning. Dessutom utesluts inte möjligheten för myndigheterna att anlita privata 

revisionsbyråer som konsulter eller liknande, vilket medför en möjlighet till att utvärdera och 

jämföra Riksrevisionens arbete med den privata revisionsbyråns.  

  

5.2 Intervju med Didrik Roos  

Intervjun hölls på Deloittes huvudkontor i Stockholm den 9 maj. Didrik Roos studerade vid 

Uppsala Universitet där han läste både finansiering och redovisning. Vid årsskiftet 1999/2000 

började Roos arbeta på Arthur Andersen Sverige, vilket sedermera gick ihop med Deloitte i 

Sverige. Roos har jobbat i 7,5 år och är auktoriserad revisor.  

 

För att förstå bolagets verksamhet föregås granskningen av en analys. Revisorerna försöker 

finna så mycket information som möjligt om företaget bland annat genom att läsa bolagets 

årsredovisning och genom att söka information om företaget på Internet. Efter detta besöks 
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bolaget och nyckelpersonerna på bolaget intervjuas. Syftet med besöket är att få en 

uppfattning om vilka risker som är väsentliga för bolaget och vad det värsta som kan hända är 

om något går snett, vilket kan medföra väsentliga fel i bolagets räkenskaper. Roos påpekar att 

de även tar del av ledningens syn på vilka risker de anser vara de mest väsentliga för bolagen. 

Därigenom erhålls en bild av vad revisorerna bör inrikta sig på. 

 

Vidare framhäver Roos att de huvudsakligen använder två sätt att genomföra granskningen 

på; internkontrollgranskning och substansgranskning. I små bolag är det vanligt att en 

fullständig substansgranskning utförs vilket innebär att allting kontrolleras. En anledning till 

detta är att bolagets egna internkontroller inte är tillförlitliga. Ett bolag med två anställda har 

ofta ingen intern kontrollmiljö då det ofta är en person som gör allt. 

 

I större bolag undersöks vilka interna kontroller som finns i det dagliga informationsflödet, 

dessa mynnar i slutändan ut i den finansiella informationen. Bolagens arbete delas upp i olika 

processer som exempel kan nämnas intäktsprocessen, därefter kontrolleras de interna 

kontroller som finns i den processen. Roos nämner en del exempel på interna kontroller bland 

annat hur prissättningen sker, vem som följer upp att faktureringen görs på rätt sätt, vem som 

får teckna avtal och om periodiseringarna sker korrekt. De större bolagen har systemstöd för 

detta, både de manuella och de systemrelaterade kontrollerna undersöks och kontrolleras i 

dessa bolag. Huvuduppgiften är att se om det finns tillförlitliga kontroller, det ingår då även 

att göra stickprov med substansgranskning, vilket innebär att kontrollerna kartläggs och testas. 

Fördelningen mellan substansgranskning och internkontroll är individuell för varje bolag och 

det är upp till revisorn att avgöra hur den ser ut. 

 

Vid granskning av ett bolag från år till år menar Roos att det enligt Deloittes metodik går att 

lägga upp en rotationsplan för vilka processer, vad gäller internkontrollen, som kontrolleras 

varje år. Det blir tungrott att gå igenom alla interna processer varje år och Roos frågar sig vad 

det egentligen skulle tjäna till, istället täcks alla processer in under en tre års period. Innan 

planen kan fastställas kontrolleras det först att inga förändringar gjorts under året vilka 

påverkar någon av processerna. Även om inte alla processer kontrolleras noggrant så bildas 

dock en uppfattning om något har förändrats i de övriga processerna.   
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Vad gäller substansgranskning vet revisorn vilka poster som fungerat bra förut och Roos 

menar att dessa då kommer att granskas med ett färre antal stickprov. Roos fortsätter dock att 

det enligt Deloittes metodik inte går att göra en sådan bedömning själv, en motivering måste 

finnas till varför de posterna skulle vara att lita på. Det finns inget som slumpas fram vad 

gäller det som granskas. Det område där slumpning används är substansgranskningen. En 

beräkningsmall används för att beräkna hur mycket och vad som ska granskas. 

Beräkningsmallen räknar fram hur mycket som ska kontrolleras och räknar fram ett väsentligt 

belopp i kronor. De har även något de kallar för en R-faktor vilket i princip säger hur mycket 

interngranskning och substansgranskning som ska tillämpas. Ingen intergranskning medför en 

hög R-faktor, vilket leder till en större del av substansgranskning, och vice versa. R-faktorn 

avgör hur mycket som ska granskas för att få statistisk säkerhet. R-faktorn, det väsentliga 

beloppet och storleken på posten som kontrolleras avgör tillsammans hur mycket som ska 

granskas. Med hjälp av dessa tre variabler räknas, hur många stickprov som ska göras, fram. 

Om antalet stickprov är lågt kan revisorn själv avgöra vilka stickprov som ska göras. Är det 

många stickprov som ska tas används en mall vilken exakt räknar ut och slumpar fram vilka 

stickprov som ska tas. 

 

Hur mycket tid och resurser som läggs ner på revisionen avgörs under planeringsfasen. 

Managern och den påskrivande revisorn beslutar tillsammans om hur mycket tid som ska 

läggas ner. Även vilka personalkategorier som kommer att behövas under revisionen planeras 

in. Om det inte är ett helt nytt uppdrag så finns ett bra underlag från föregående år att gå på 

eftersom det vid årets slut görs en analys över vad som gick bra och vad som gick mindre bra. 

 

Roos fortsätter med att berätta att det är väl reglerat hur djupt de olika internkontrollerna ska 

kontrolleras.  Först görs en kartläggning över de interna processerna, därefter används en mall 

som räknar fram hur mycket de olika kontrollerna ska kontrolleras. Mest tid går åt till att 

kartlägga processerna, många företag har dock väl utvecklade processbeskrivningar som 

revisorn kan ta del av. Görs processen varje dag medför det att ett visst antal stickprov måste 

tas för att det ska bli statistiskt säkert, stickproven sprids under året för att se om kontrollen 

fungerade över hela året  

 

Vad gäller anläggningstillgångar menar Roos att målet med kontrollen är värdering och 

existens. Huruvida korrekt anskaffningsvärde används när anläggningstillgången 
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införskaffades och om det har värde för företaget i framtiden är två centrala frågor. Saknar 

anläggningstillgången värde för företaget får de skriva ner den. Existensen avgörs med hjälp 

av fysisk inventering. Det händer att företaget glömmer att de utrangerat vissa 

anläggningstillgångar, vilket kontrolleras slumpmässigt genom stickprov. Vidare kontrolleras 

om de utrangerade sakerna är korrekt bokförda och om en eventuell reavinst eller förlust är 

korrekt bokförd. Rimlighetsbedömning sker av vad som ligger i posten avskrivningar i 

resultaträkningen. 

 

Avvikelser jämförs med det väsentliga beloppet för att se om bolaget ska rätta till det eller 

inte. Det väsentliga beloppet tas fram och bedöms utifrån vilken omsättning eller resultat efter 

skatt företaget har. Om ett bolag har gjort fel år efter år kommer det att medföra att det 

väsentliga beloppet blir högre eftersom risken då ökar. Alla avvikelser sammanställs och 

utvärderas gentemot det väsentliga beloppet. Det finns dock alltid små differenser, ett 

tröskelvärde sätts därför vilket avgör vilka differenser som tas med, alltför små belopp 

utelämnas helt. Storleken på det väsentliga beloppet avgör främst om en differens ska tas med 

eller inte men även området är avgörande. När det gäller till exempel momsredovisningen 

tolereras inga fel. Detsamma gäller posten kassa/bank. 

 

Centrala aspekter vad gäller just personalkostnader är hur löner utbetalas och hur stor den 

bonus som ges till cheferna får vara. Väsentliga fel här kan leda till en oren 

revisionsberättelse. Posten lönekostnader i resultaträkningen kontrolleras på analytisk nivå 

genom jämförelse med tidigare år. Ytterligare aspekter som kontrollers enligt Roos är hur 

löneprocessen går till och vem som attesterar lönerna.  

 

Roos menar att skatteberäkningen är det som används för att kontrollera om skattepliktiga och 

skattefria förmåner bokförts korrekt. Dock granskas inte huruvida företaget klassat det rätt i 

resultaträkningen. Följer företaget inte de regler som finns vad gäller förvaltningsdelen 

rapporteras det oavsett men vad gäller poster i resultaträkningen tillämpas det 

väsentlighetsbelopp som gäller för övriga revisionen. Det väsentliga beloppet är inte en 

procentsats utan ett faktiskt belopp i kronor. 
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Vad gäller de regleringar som de följer nämner Roos framförallt revisorslagen, 

aktiebolagslagen. Vidare efterföljs rekommendationer från FAR, Revisorsnämnden samt 

Revisions Standard.  

 

Roos menar att vanliga brister vad gäller anläggningstillgångarna främst är att företagen inte 

har kontroll över vad som finns i anläggningsregistret och att företaget glömmer att uppdatera 

registret.  Vad gäller personalkostnader uppkommer ofta diskussioner vid uppsägningar vad 

gäller framtida redovisning av deras löner och den reserv som ska läggas upp. I vissa fall 

läggs en reserv upp innan beslutet officiellt tagits. 

 

Roos menar att konkurrensen mellan de privata revisionsbyråerna inte påverkar hur 

granskningsarbetet utförs. Dock medför konkurrenssituationen att byråerna på andra sätt 

försöker särskilja sig, bland annat görs det genom att påvisa för företaget vilket mervärde de 

får av det arbete som revisorerna lägger ner under revisionen. Då de går igenom företagets 

processer har de ofta förslag på hur företaget kan förändra dem för att bli mer effektiviserade. 

 

 

 

 



Riksrevisionen vs. Deloitte 
- En jämförande studie av revisionsarbetet 

 

 30 

6. Analys 

I det här avsnittet ämnar författarna analysera de empiriska fakta som erhållits med 

utgångspunkt från frågeställningarna.  

 

6.1 Analys utifrån frågeställningarna 

 

6.1.1 Tid och resurser 

Både Örtengren och Roos redogör för hur respektive bolag går till väga i sitt 

granskningsarbete genom att utföra en verksamhetsanalys inför varje verksamhetsår, vilken 

baseras på de risker och den information som anses vara väsentlig för de undersökta bolagen. 

Vidare påverkas planeringen av tid och resurser för verksamhetsåret då Riksrevisionen och 

Deloitte analyserar föregående års risksituation, den nedlagda tiden av granskningen samt 

resultatet av det arbetet.  

 

Något som är mer unikt för Deloitte är att de oftare ställs inför nya kunder, i jämförelse med 

Riksrevisionen, och därmed krävs det en mer omfattande verksamhetsanalys än om 

granskningen omfattar ett tidigare välkänt bolag. 

 

Som författarna har uppfattat är arbetet inför revisionsarbetet väldigt lika inom Riksrevisionen 

och Deloitte. Skribenterna har inte upptäckt några markanta skillnader och kan därmed inte 

uttala sig om eventuella små skillnader. Författarna anser det dock osannolikt att det inte 

skulle förekomma skillnader som har en påverkan på både Riksrevisionens och Deloittes 

effektivitet.  

 

En tänkbar förklaring till det snarlika tillvägagångssättet vid inledningen av revisionsarbetet 

anser författarna kunna bero på det faktum att Deloitte och Riksrevisionen inte har tid eller 

resurser att undersöka alla poster i årsredovisningen. På grund av detta måste de därför utföra 

en analys av väsentliga risker för att kunna fokusera på de mest kritiska faktorerna. 

Författarna menar att det finns ett begränsat antal sätt att utföra en riskanalys vilket är en av 

orsakerna att tillvägagångssätten blir snarlika. Det kan tyckas naturligt att de väsentliga 

riskerna som tas upp och bedöms kan te sig olika beroende på revisorns egna uppfattningar 
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och erfarenheter. Något som dock talar emot en alltför stor subjektiv påverkan är det faktum 

att både Deloitte och Riksrevisionen använder sig av datamallar för att utföra riskanalysen.  

 

6.1.2 Granskningsarbetet 

Under intervjuerna framgick det att Deloitte och Riksrevisionen utgår från två olika metoder 

när det kommer till granskningsarbetet; intern styrning och kontroll samt substansgranskning. 

Den förra går ut på, som Örtengren och Roos framhävt, att se över olika nyckelprocesser inom 

företagets verksamhet och den senare innebär att underlaget granskas mer noggrant.  

 

Vidare påverkas toleransnivån på eventuella avvikelser av den interna praxisen. Roos menar 

på att Deloitte använder sig av ett så kallat väsentligt belopp som avgör gränsen för vad som 

är acceptabelt, medan Örtengren anser att de gör en bedömning utifrån fall till fall efter att ha 

konsulterat kollegor eller i förtid bestämt en gräns av en specifik avvikelse. Vidare menar 

respondenterna att det är viktigt att skilja på rena förvaltningsfel och brister som påverkar den 

finansiella granskningen. 

 

I fråga om vanligast förekommande brister anser Örtengren och Herjevik att felaktigt sparade 

semesterdagar är ett förekommande fel. Däremot hade de inte någon konkret uppfattning om 

vanligt förekommande fel vad gäller maskiner och inventarier, Roos framhävde emellertid att 

frekventa brister utgörs av att anläggningsregistret ofta inte är uppdaterat. Vidare menade 

Roos att det ofta uppkommer diskussioner kring den reserv som läggs upp vid uppsägningar 

och redovisningen av denna samt framtida löner. 

 

Något som egentligen inte förvånar författarna är att Riksrevisionen vid sin granskning främst 

tillämpar intern styrning och kontroll, detta med anledning av att de sällan har små 

myndigheter som klienter. Det som framkom under intervjuerna och som författarna anser sig 

te självklart är att de större bolagen har väl utarbetade processer som lätt kan kontrolleras med 

hjälp av intern styrning och kontroll. En skillnad i valet av granskningsmetod är att Deloitte 

oftare reviderar mindre bolag, i jämförelse med Riksrevisionen, och därmed mer frekvent 

utför substansgranskning.  

 

Resultatet av riskanalysen leder fram till fokus på olika risker som Riksrevisionen och 

Deloitte bör ta i beaktande. I de fall då det förekommer vanliga brister men som med 
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anledning av deras karaktär inte beaktas i riskanalysen ifrågasätter författarna om dessa ändå 

inte blir föremål för kontroll då Deloitte och Riksrevisionen är väl medvetna om deras 

existens. Ytterligare en reflektion som författarna har är huruvida förutfattade eller 

förutbestämda riskobjekt medför att fokus fråntas andra mindre uppenbara risker och att de 

därmed förbigås.  

 

En intressant aspekt som framkom vid intervjuerna är att Örtengren och Herjevik inte ansåg 

att det förekom några vanliga brister när det kommer till anläggningstillgångar medan Roos 

däremot nämnde ett antal som förekommer i privata bolag. Det författarna då frågar sig är om 

detta tyder på att det oftare förekommer brister och att de är fler till antalet i privata bolag 

jämfört med myndigheter eller om det är så att Deloitte mer noggrant kontrollerar posten 

maskiner och inventarier och därmed upptäcker fler brister. Vidare skulle det kunna vara så 

att Riksrevisionen har en högre toleransnivå vad gäller sådana fel, vilket i sin tur leder till 

färre kontroller.  

 

6.1.3 Regelverk 

Den stora skillnaden vad gäller lagar och regleringar som framkommit vid intervjutillfällena 

är att myndigheter är betydligt mer styrda då de dels har lagrum att följa, dels regeringens 

instruktioner. Beroende på detta skulle granskningsmetoderna kunna skilja sig åt. Eftersom 

statliga myndigheter finansieras med hjälp av anslag eller i vissa fall avgifter och därmed 

lyder under anslags- och avgiftsförordningen är Riksrevisionen tvungen att även beakta dessa 

aspekter.   

 

En aspekt som författarna har uppmärksammat är om det kan finnas en större risk för 

förvaltningsfel i myndigheter då dessa sammantaget har fler regleringar och instruktioner att 

följa. Detta skulle då leda till att Riksrevisionen kan bli tvungna att lägga ner mer tid och 

resurser på rena förvaltningsfrågor i jämförelse med Deloitte.  

 

Vidare diskuterar författarna vilken betydelse den rangordning, som Örtengren tar upp, har för 

uppmärksamheten av problem. Med detta menar skribenterna att lagar och förordningar 

naturligtvis inte får överträdas medan rekommendationer från Ekonomistyrningsverket bara 

utgör riktlinjer och inte leder till några sanktioner vid överträdelse. Detta anser författarna 
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skulle kunna vända bort fokus från en del väsentliga fel vad gäller rekommendationerna något 

som skulle ha kunnat uppdagas genom att Riksrevisionen mer noggrant går igenom dem.  

 

6.1.4 Konkurrenssituationens påverkan 

Vad gäller avsaknaden av konkurrens menar Örtengren och Herjevik att deras revisionsarbete 

inte påverkas av detta då deras dokument är föremål för ständig granskning i och med 

offentlighetsprincipen. Dessutom är de noga med att poängtera att revisorskåren präglas av en 

hederskod och arbetar i enlighet med god revisionssed. Deloittes konkurrenssituation är 

annorlunda då de är en av många verksamma revisionsbyråer. Roos framhäver vikten av 

mervärdet av revisionen för företagen som revisionsbyråerna kan erbjuda och menar att det är 

ett sätt att särskilja sig. Med det vill han säga att konkurrenssituationen inte påverkar 

granskningsarbetet.  

 

Något författarna reflekterar över är att storleken på revisionsbyrån samt staden den är 

verksam i skulle kunna ha betydelse för revisionsarbetet. Med det menar skribenterna att det i 

små städer är mer vanligt att klienten är en nära bekant, vilket skulle kunna leda till att 

revisorn blir färgad i sitt affärsmässiga beteende och därmed har överseende med vissa brister 

antingen medvetet eller omedvetet. Detta skulle kunna påverka konkurrensen på så vis att 

klienter väljer revisionsbyrå efter bekantskap.  Något som talar emot detta är dock de 

sanktioner som kan följa om revisorerna bryter mot gällande lagar om exempelvis god 

revisionssed.   

 

Något som författarna diskuterat kring är huruvida konkurrensen medför att revisorerna i de 

fall de efter flera års samarbete med ett och samma bolag utvecklat ett gott förtroende blir mer 

tillmötesgående gentemot klienten för att kunna behålla denna. Detta har dock författarna inte 

funnit några belägg för i undersökningen. Där med inte sagt att överseendet inte kan 

förekomma i såväl relationer till stora som små kunder.   
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7. Slutsatser och egna reflektioner 

I det här kapitlet presenteras författarnas slutsatser därutöver förs en diskussion kring vidare 

forskning inom området.  

 

För att underlätta för läsaren presenteras syftet på nytt: 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka om det förekommer eventuella skillnader och likheter samt 

vad dessa beror på vad gäller Riksrevisionens och Deloittes revisionsarbete med avseende på 

personalkostnader och anläggningstillgångar.  

 

7.1 Slutsatser och egna reflektioner 

I och med undersökningens karaktär vill författarna betona att slutsatserna som dras inte på 

något sätt är generella då endast Riksrevisionen och Deloitte har studerats. 

 

Författarna har under arbetets gång kommit fram till att det förekommer främst likheter 

mellan Deloittes och Riksrevisionens granskningsarbeten. Vilket kan te sig naturligt då bådas 

revision grundar sig i en verksamhetsanalys. Något som är värt att notera är det faktum att 

Deloitte i större utsträckning ställs inför nya klienter, vilket medför att de oftare får 

genomföra en grundligare analys samt informationshämtning av det granskade bolaget.  

 

Dock har skribenterna uppmärksammat en skillnad som ligger i det regelmässiga utformandet 

för respektive bolag eller myndighet som är föremål för granskningen.  

 

Vad gäller metoder vid revisionsarbetet har författarna märkt att både Riksrevisionen och 

Deloitte använder sig av granskning av intern styrning och kontroll samt substansgranskning. 

Den senare har dock visats sig användas i större utsträckning av Deloitte då de oftare har 

mindre företag.  

 

Författarna anser sig kunna dra slutsatsen att de olika konkurrenssituationerna Deloitte och 

Riksrevisionen befinner sig i inte har någon påverkan på deras granskningsarbete i och med 

befintliga regleringar samt deras egen hederskod.  
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7.2 Förslag på vidare forskning 

Författarnas förslag på vidare forskning innebär att undersökningen skulle kunna genomföras 

genom att skribenterna hittar på ett fiktivt företag och en myndighet med liknande 

förutsättningar som presenteras för respondenterna och de i sin tur får ta ställning till vad 

gäller anläggningstillgångar och personalkostnader. På så vis skulle det vara lättare att göra en 

mer exakt jämförelse mellan Riksrevisionens och Deloittes granskningsarbete.  

 

Ytterligare ett förslag är att en studie skulle kunna genomföras med en kvantitativ metod, men 

med samma förutsättningar. Detta skulle då medföra en bredd bland de privata 

revisionsbyråerna och fler åsikter från Riksrevisionen då fler revisorer tillfrågas i 

undersökningen. Vidare skulle en framtida forskning kunna ta hänsyn till andra poster som 

påverkar såväl Deloittes som Riksrevisionens granskningsarbete.  



Riksrevisionen vs. Deloitte 
- En jämförande studie av revisionsarbetet 

 

 36 

Källförteckning 
 
Tryckta källor 
 
FAR. (2007) Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2007, fjärde upplagan, 
FAR Förlag, Stockholm. 
 
FAR (2007) Samlingsvolymen 2007 del 1, FAR Förlag Stockholm. 
 
Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997) Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder, Studentlitteratur, Lund. 
 
Lantz, A. (2007) Intervjumetodik, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund. 
 
Riksrevisionen, Informationsbroschyr; Vad gör Riksrevisionen? Mottogs februari 2007. 
 
Riksrevisionsverket, (1995) Anläggningstillgångar i staten – Redovisning och finansiering, 
Katarina Tryck, Stockholm. 
 
Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer, tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund. 
 
Ögren, A-M. (2006) Personalkostnader – En handledning om hur olika typer av 

personalkostnader redovisas vid statliga myndigheter. Utgivet av Ekonomistyrningsverket. 
Danagårds Grafiska AB, Ödeshög. 
 
Elektroniska källor 
 
Allt om revision (2007): Hur går revisionen till? (2007-06-02) 
   http://alltomrevision.wordpress.com/nyanstalld-revisor/tillvagagangssatt/ 
 
Dagens Nyheter (2006): ”Riksrevisionen dyr och ineffektiv" (2007-04-24) 
   http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=593194 
 
Deloitte (2007): Om oss (2007-03-26) 
   http://www.deloitte.com/dtt/section_home/0,1041,sid%253D5724,00.html 
 
Deloitte (2007): Organisation (2007-03-26) 
   http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D104370,00.html 
 
Deloitte (2006) : Deloitte Årsredovisning 2005/2006 (2007-03-26) 
   http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/SE_arsredovisning_05-06%281%29.pdf 
 
Ekonomistyrningsverket (2007): Regleringsbrev (2007-05-12) 

http://www.esv.se/amnesomraden/budgetprocessen/regleringsbrev.4.1faf3f4fcea3ced188000
305.html 

 
FAR SRS (2007): God revisionssed (2007-04-16) 
   http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38330&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
FAR SRS (2007): God revisorssed (2007-04-16) 



Riksrevisionen vs. Deloitte 
- En jämförande studie av revisionsarbetet 

 

 37 

   http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38328&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
FAR SRS (2007): Om branschen (2007-04-16) 
   http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38300&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
FAR SRS (2002): Revisorers oberoende i EU: grundläggande principer. (2007-04-17)                             

http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/OM_BRANSCH/GOD_REVISORSSED/  
EUINDEPSV.PDF 

 
FAR SRS (2007): Varför finns revision (2007-04-16) 
   http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,91186&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
FAR SRS (2007): Verksamhet (2007-04-17) 
   http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38289&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
FAR SRS (2007): Välkommen till FAR SRS hemsida (2007-06-17) 
   http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38258&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
Nationalencyklopedin (2007): Anslag (2007-05-12) 
   http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=115418&i_word=anslag 
 
Nationalencyklopedin (2007): Revisor (2007-04-16)         

http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292975&i_word=god%
20revisionssed&i_h_text=1&i_rphr=god%20revisionssed 

 
Revisorsnämnden (2007): Information om Revisorsnämnden och dess verksamhet  
(2007-04-16) 
   http://www.revisorsnamnden.se/inforam.htm 
 
Riksrevisionen (2007): Den offentliga kontrollmakten (2007-03-27) 
   http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/NormalPage____870.aspx 
 
Muntliga källor 
 
Herjevik, A & Örtengren, M. - Riksrevisionen. Stockholm, 2007-05-07, personlig intervju. 
 
Roos, D. - Deloitte. Stockholm, 2007-05-09, personlig intervju. 
 
 
 



Riksrevisionen vs. Deloitte 
- En jämförande studie av revisionsarbetet 

 

 38 

Bilaga 1 

Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. 
[Fakta & Historik]  

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om Riksrevisionens granskning enligt 12 kap. 7 § 
regeringsformen. 
   Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar. 
   I 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) och 4 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) finns 
bestämmelser om att Riksrevisionen får utse revisorer i sådana aktiebolag och stiftelser som 
avses i 2 § 4 och 5. Lag (2005:930). 

Granskningens omfattning 

 2 § Riksrevisionen får i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 4 § granska 
1. den verksamhet som bedrivs av regeringen, Regeringskansliet, domstolarna och de 
förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen, 
2. den verksamhet som bedrivs av riksdagens förvaltning och myndigheter under riksdagen, 
3. den verksamhet som bedrivs av Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens 
Förvaltning, 
4. den verksamhet som bedrivs av staten i form av aktiebolag, om verksamheten är reglerad i 
lag eller någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga 
anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över 
verksamheten, 
5. den verksamhet som bedrivs av staten i form av stiftelse, om verksamheten är reglerad i 
lag eller någon annan författning eller om stiftelsen är bildad av eller tillsammans med staten 
eller förvaltas av en statlig myndighet, 
6. hur de statsmedel används som tagits emot som stöd till en viss verksamhet, om 
redovisningsskyldighet för medlen föreligger gentemot staten eller särskilda föreskrifter eller 
villkor har meddelats om hur medlen får användas, och 
7. handläggningen av arbetslöshetsersättningen hos arbetslöshetskassorna. 

 3 § /Upphör att gälla U:2007-04-01/ Riksrevisionen skall i enlighet med vad som närmare 
föreskrivs i 5 § granska årsredovisningen för 
1. staten, 
2. Regeringskansliet och, med undantag för AP-fonderna, de förvaltningsmyndigheter som 
lyder under regeringen, 
3. riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens 
Jubileumsfond, och 
4. Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning. 
   Om delårsrapport lämnas skall den granskas med undantag för prognoser. 

 3 § /Träder i kraft I:2007-04-01/ Riksrevisionen skall i enlighet med vad som närmare 
föreskrivs i 5 § granska årsredovisningen för 
1. staten, 
2. Regeringskansliet och, med undantag för AP-fonderna, de förvaltnings-myndigheter som 
lyder under regeringen, 
3. riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken och Stif-telsen Riksbankens 
Jubileumsfond, och 
4. Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning. 
   Föreligger en skyldighet att lämna delårsrapport skall den granskas med undantag för 
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prognoser. För affärsverk och affärsverkskoncerner, skall dock endast den delårsrapport som 
avser perioden januari-september granskas. Lag (2007:89). 

Granskningens inriktning 

 4 § Den granskning som avses i 2 § skall främst ta sikte på förhållanden med anknytning till 
statens budget, genomförandet och resultatet av statlig verksamhet och åtaganden i övrigt 
men får också avse de statliga insatserna i allmänhet. Granskningen skall främja en sådan 
utveckling att staten med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av 
sina insatser (effektivitetsrevision). 
   Resultatet av granskningen skall, om den inte avsett endast förberedande åtgärder, 
redovisas i en granskningsrapport. 

 5 § Den granskning som avses i 3 § skall ske i enlighet med god revisionssed och ha till syfte 
att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och 
räkenskaperna rättvisande samt - med undantag för granskningen av redovisningen för staten, 
Regeringskansliet samt Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning - om 
ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut (årlig revision). 
   Granskningen skall efter varje räkenskapsår avslutas med en revisionsberättelse. 
Granskningen av en delårsrapport skall avslutas med ett revisorsintyg. 
   Revisionsberättelsen för Riksbanken skall innehålla ett uttalande om balansräkningen och 
resultaträkningen bör fastställas och om fullmäktige och direktionen i Riksbanken bör 
beviljas ansvarsfrihet. 

Samverkans- och uppgiftsskyldighet 

 6 § Statliga myndigheter skall på begäran lämna Riksrevisionen den hjälp och de uppgifter 
och upplysningar som Riksrevisionen behöver för granskningen. Andra som får granskas 
enligt denna lag har en motsvarande skyldighet beträffande den del av den egna 
verksamheten som granskas. 

Vite 

 7 § Riksrevisionen får vid vite förelägga den som avses i 2 § 6 att fullgöra sin skyldighet 
enligt 6 §. Detta gäller dock inte kommuner och landsting. 

Anlitande av biträde 

 8 § Riksrevisionen får vid granskning inte anlita biträde av den som på grund av ett sådant 
förhållande som anges i 11 § förvaltningslagen (1986:223) skulle vara förhindrad att 
genomföra granskningen. Riksrevisionen får dock, i den utsträckning det är förenligt med 
god revisionssed, samverka med anställda vid en granskad myndighet med uppgift att 
uteslutande eller huvudsakligen sköta den interna revisionen. 

Rapportering 

 9 § Granskningsrapporter över effektivitetsrevisionen enligt 2 § 1 och 3-7 skall lämnas till 
regeringen. 

 10 § Revisionsberättelser och revisorsintyg över den årliga revisionen enligt 3 § första 
stycket 2 och 4 skall lämnas till regeringen. 
   Revisionsberättelser över den årliga revisionen av Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens 
Jubileumsfond skall lämnas till riksdagen. 
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   En revisionsberättelse skall lämnas senast en månad efter det att årsredovisning har 
lämnats. Ett revisorsintyg skall lämnas senast tre veckor efter det att delårsrapport har 
lämnats. 

 11 § Revisionsberättelsen över årsredovisningen för staten skall lämnas till regeringen och 
riksdagen. Berättelsen skall lämnas senast en månad efter den dag då årsredovisningen 
lämnats till riksdagen. 

 12 § De viktigaste iakttagelserna vid effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen skall 
samlas i en årlig rapport. Den årliga rapporten skall lämnas till regeringen och riksdagen. 

 13 § Bestämmelser om förslag och redogörelser till riksdagen finns i 12 kap. 7 § 
regeringsformen. 

Avgifter 

 14 § Riksrevisionen skall ta ut avgift för 
1. årlig revision enligt 5 §, 
2. revision i de fall som avses i 9 kap. 8 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) och 4 
kap. 1 § fjärde stycket stiftelselagen (1994:1220). Lag (2005:930). 

 15 § Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. 
   Avgiften skall bestämmas efter den tid som behövs för att fullgöra uppdraget och utifrån en 
tidtaxa som följer av lönenivån för dem som deltar i granskningen. Ersättning för direkta 
kostnader för konsulter, resor och liknande bestäms för sig. 
   För olika lönenivåer skall följande tidtaxa tillämpas: 

 Lönenivå        Månadslön, kr   Högst kr/timme 
1               60 000-                 2 000 
2               50 000-59 999           1 700 
3               45 000-49 999           1 600 
4               40 000-44 999           1 400 
5               35 000-39 999           1 300 
6               30 000-34 999           1 100 
7               25 000-29 999           1 000 
8               20 000-24 999             800 
9                     -19 999             600 
Lag (2003:265). 

 16 § Inkomster i form av avgifter och ersättningar enligt denna lag skall tillföras statens 
centralkonto i Riksbanken och redovisas mot en inkomsttitel på statsbudgeten. Lag 
(2006:1566). 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

 

Kan du berätta lite om din bakgrund? 

 

Inledande frågor 

Hur går granskningsarbetet till generellt sett? 

Granskas alla bolag/myndigheter på samma sätt? Eller kan vissa bolag/myndigheter slippa 

undan vissa granskningar om de är välkända och har skött sig bra tidigare?  

Om, granskningen sker olika: Hur bestäms vilka poster eller vad som ska granskas? Slumpas 

det fram eller väljs det medvetet? 

Vad är avgörande i beslutet om hur mycket tid och resurser i form av personal som läggs ned 

på varje företag? 

Hur djupt går ni in på de olika posterna i den finansiella informationen?  

 

Anläggningstillgångar: 

Hur utövas granskningen av materiella anläggningstillgångar vad gäller maskiner och 

inventarier?  

Vad är det kritiska som granskas? 

Vilka avvikelser på det granskade området accepteras? Vad är avgörande för deras acceptans? 

 

Personalkostnader: 

Hur granskas personalkostnader som hör till kategorierna löner, arvoden och 

personalförmåner? 

Vad är mest centralt där? 

Vilka avvikelser på det granskade området accepteras? Vad är avgörande för deras acceptans? 

 

Avslutande frågor: 

Vilka regleringar följer ni i ert granskningsarbete? Förekommer det olika regleringar för 

statliga myndigheter och privata företag? 

Förekommer det några vanliga brister i dessa granskningsområden? 

Anser du själv att det finns någon skillnad mellan granskningen av en statlig myndighet och 

ett privat företag? 
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Deloitte: Tror du att rådande konkurrenssituation påverkar ert granskningsarbete och er 

inställning gentemot klienten? 

Riksrevisionen: Tror ni att avsaknaden av konkurrens påverkar ert granskningsarbete och er 

inställning gentemot klienten? 


