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Sammanfattning

Revision sker av samtliga 330 000 aktiebolag i Sverige. Även om dessa skiljer sig mycket åt 
revideras samtliga företag, allt från det lokala måleriet till multinationella Ericsson, efter 
samma lagar och standarder. Debatten senaste tiden har handlat om det finns ett behov för ett 
separat regelverk för små och medelstora företag. Denna uppsats syftar till att undersöka vilka 
skillnader, hänförliga till företagets storlek, som påverkar genomförandet av revisionen. 
Slutsatserna är att det föreligger vissa skillnader mellan revisionen av stora och små företag. 
Framförallt är det avståndet mellan ägare och ledning samt organisationsstrukturen som 
innebär att revisionen genomförs annorlunda i stora och små företag.
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1 Inledning
I Sverige finns det omkring 330 000 aktiebolag (Bolagsverket, 2008). Alla dessa granskas av 
en revisor vars arbete utmynnar i revisionsberättelsen där revisorn uttalar sig om 
årsredovisningen, bokslutet samt om styrelse och VD:s förvaltning (RS 200). Hur revisionen 
ska genomföras styrs genom ett antal lagar och standarder som är samma för samtliga 
aktiebolag. Detta trots att skillnaden mellan företagen kan vara stor. Samma regler styr hur 
exempelvis Ericsson och ett litet lokalt måleribolag ska revideras.

Vissa revisionsbyråer som till exempel Grant Thornton har inriktat sig mot endast ägarledda 
företag. Varför skulle det vara en styrka för en revisionsbyrå att inrikta sig mot företag med 
vissa specifika egenskaper om det inte påverkade arbetet?

För att sköta revisionen finns det idag i Sverige cirka 4100 kvalificerade revisorer 
(SOU 2008:32). De har samma lagar och regler att följa, men i olika bolag finns olika 
problem och risker med revisionen och processen måste då förändras för att kraven ska kunna 
uppfyllas. I en intervju med justitieminister Beatrice Ask säger hon att det är skillnad mellan 
stora och små bolag (Precht, 2007). Artikeln anger även att trenden globalt är att skilja på 
regelverket för stora och små företag. Tidigare hade Dan Brännström, dåvarande 
generalsekreterare i FAR, skrivit i tidningen Balans att:

”Inom revisionsbranschen säger man att en 'revision ska vara en revision' och, menar nog att 
den måste vara likartad i alla företag. Vi menar dock att det inte borde finnas något 
principiellt hinder mot att en revision i ett mindre bolag har ett delvis annat innehåll än i ett 
större företag (…) Vår uppfattning är att den standard som nu gäller inte alls är anpassad för 
revision i SME1. Ett tydligare fall av överreglering är svårt att hitta”
(Brännström, 2004, sid. 42).

Detta tyder på att det finns skillnader i små och stora bolag som påverkar revisionen. I Balans
2005:4 skriver Brännström återigen, då som en kommentar till ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten att:

”Om det övergripande syftet med kampanjen för att slopa revisionsplikten handlar om att 
förenkla för småföretagen måste jag erkänna att jag inte förstår tågordningen. Istället borde vi 
- FAR och andra näringslivsorganisationer - först verka för att vi får regelsystem som är bättre 
anpassade till de små företagens situation” (Brännström, 2005, sid. 36).

Att det finns skillnader som påverkar revisionen är tydligt i debatten som nämndes ovan. Men 
vilka är dessa skillnader?

                                                

1 Small and Medium Enterprises
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1.1 Syfte

Denna uppsats syftar till att undersöka vilka skillnader, hänförliga till företagets storlek, som 
påverkar genomförandet av revisionen.

1.2 Problemdiskussion & forskningsfråga

Att revisionen ska följa samma standarder och lagar i olika bolag påverkar revisorernas 
dagliga arbete. De ska följa samma regelverk oavsett om det är ett litet eller stort bolag som 
de ska revidera. Men som Brännström nämner i sin artikel är uppfattningen att standarden inte 
alls är anpassad för revision i små och medelstora bolag. Revisorerna måste följa denna 
standard oavsett om företaget är ett litet enmansbolag eller en stor multinationell koncern. 
Små anpassningar går att göra utan att avvika från standarden, men revisorerna är tvingade att 
använda ett regelverk uppbyggd för revision av stora bolag även när de reviderar små bolag.
Vår forskningsfråga som vi vill undersöka blir således;

 Vilka skillnader, sett ur revisorns synvinkel, finns det i genomförandet av revisionen i 
små och stora bolag?

1.3 Definitioner

För att få en jämförelse med tydliga skillnader har vi studerat revisionen av företag med stora 
skillnader i storlek. Genom att ha stora skillnader på företagens storlek blir skillnaderna i 
revisionen av dem förhoppningsvis tydligare. Definitionen av stora aktiebolag vi använder oss 
av är de aktiebolag som kommer att ha kvar lagstadgad revision enligt delbetänkandet 
”Avskaffande av revisionsplikten för små företag” (SOU 2008:32) som Utredningen om 
revisorer och revision lade fram den tredje april 2008. Det vill säga aktiebolag som uppfyller 
minst två av följande:

 Mer än 83 miljoner kronor i omsättning
 Mer än 41,5 miljoner kronor i balansomslutning
 Fler än 50 anställda dem senaste två åren

För små aktiebolag sätter vi gränsen till de så kallade mikrobolagen, det vill säga de som har
max 3 miljoner i omsättning. Detta är den stora massan av aktiebolag, endast en tredjedel av 
alla aktiebolag har en omsättning över tre miljoner kronor (SOU 2008:32).
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2 Metod

2.1 Forskningsstrategi

För att nå syftet med uppsatsen genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra revisorer från tre 
olika revisionsbyråer. En kvalitativ undersökning i motsats till en kvantitativ försöker förklara 
mer om ett fåtal fall snarare än att samla in lite fakta om många fall. Förenklat kan skillnaden 
beskrivas i vilken sorts information som samlas in. Vid användande av en kvalitativ metod 
ligger fokus mer på ord, medan fokus vid en kvantitativ metod mer använder sig av siffror 
(Holme & Solvang, 1997).

2.2 Datainsamling

För att samla in data till undersökningen intervjuades auktoriserade revisorer. De intervjuade 
har många års erfarenhet inom revision och även från uppdrag av varierande storlek samt
sitter även själva som ansvariga revisorer för företag. Dessa intervjuer skapade en inblick i 
revisionen av både stora och små aktiebolag vilket underlättade att se vilka skillnader det 
finns i revisionen på grund av storleken på det reviderade företaget. Då det på förhand inte var 
känt exakt vilka skillnader som kan förekomma var intervjuer att föredra framför exempelvis 
enkäter som datainsamlingsmetod. För att finna de skillnader som eventuellt finns krävs en 
djupstudie i ett eller ett par fall. Nackdelen med att använda en kvalitativ djupgående studie 
gentemot en kvantitativ studie är att färre svar erhålls och det blir svårare att veta om
slutsatserna av studien visar mer på ett undantag än en regel.

2.3 Intervjuer

2.3.1 Urval

Tre olika revisionsbyråer kontaktades och förfrågades om kvalificerade revisorer som var 
intresserade att delta i vår studie. De revisionsbyråer som kontaktades var alla företag som vi 
kommit i kontakt med tidigare i samband med studentaktiviteter. Byråerna valdes som vi hade 
en kontakt med sedan tidigare för att vi ansåg att det skulle ge oss en större chans att få ett 
positivt svar på vår förfrågan. Ingen av de revisorer som intervjuades hade vi dock inte haft 
någon närmare kontakt med tidigare. Kvalificerade revisorer intervjuades för att de har ett 
antal års erfarenhet från branschen. Samtliga intervjuade revisorer var auktoriserade och hade 
många års erfarenhet från revision av både stora och små företag.

2.3.2 Utformning

Intervjuerna bestod av främst öppna frågor samt en del frågor som krävde ett mer konkret
svar. De öppna frågorna var till för att ge en bra helhetsbild över hur revisorerna arbetar och 
ser på de olika delarna av revisionsprocessen. Genom att ha öppna frågor erhölls vid varje 
intervju en god uppfattning om revisorernas arbete och gav möjlighet till att hitta några 
skillnader som tidigare inte hade uppmärksammats. Den andra typen av frågor användes för 
att få en mer konkret jämförelse mellan olika revisionsuppdrag. Ett exempel är förhållandet 
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mellan fokusering på substansgranskning och kontrollgranskning. Om intervjuerna endast 
skulle bestå av denna typ av frågor skulle frågorna behöva träffa rätt från början. Istället gavs 
möjligheten att gräva mer på djupet under intervjuerna och hitta många olika skillnader
(Intervjumallen presenteras i Bilaga 1).

2.3.3 Genomförande

Intervjuerna genomfördes på respektive revisors kontor. Tre av revisorerna hade sina kontor i 
Uppsala och den fjärde i Upplands Väsby. Intervjuerna genomfördes fritt utifrån frågorna från 
intervjumallen men hade en öppen dialog och följde inte den exakta ordningen från mallen 
utan frågor ställdes som berörde det område som diskuterades för stunden. Detta bidrog till att 
skapa en naturlig dialog och respondenterna behövde inte avbrytas för att senare komma 
tillbaka till samma område. Samtidigt hölls intervjuerna tillräckligt strukturerade för att de 
skulle kunna jämföras i efterhand genom att intervjun inte avslutades innan alla frågorna var 
ställda. Under intervjuerna fördelades arbetsbördan genom att en av oss intervjuade samtidigt 
som den andra personen antecknade.

2.3.4 Sammanställning

Sammanställningen av intervjuerna gjordes direkt efter varje intervju då intervjuerna var i 
färskt minne. Med hjälp av anteckningarna skrevs mer utförligt vad revisorn hade svarat på
frågorna i intervjumallen. Det genomfördes aldrig mer än en intervju under samma dag vilket 
gjorde att det fanns tid mellan intervjuerna att göra sammanställningen och att svaren inte 
blandades ihop. Efter detta mejlades sammanställningen till de intervjuade revisorerna och de 
fick kontrollera att inga missförstånd hade skett. Dessutom gav det revisorerna en chans att 
komplettera med ytterliggare information. Analys och jämförelse av svaren är gjorda efter att 
alla fyra intervjuer genomförts.



Kandidatuppsats VT 2008
Författare: Pontus Löngren & Erik Åberg

10

3  Varför revision?
Revision är ett lagstadgat krav för samtliga svenska aktiebolag (Aktiebolagslagen 9:1). Det
har inte alltid varit så, det var först med 1895 års aktiebolagslag som kravet kom på att alla 
aktiebolag skulle använda sig av en revisor (FAR SRS, 2008). Vid denna tidpunkt fanns ingen 
examen eller auktorisering av revisorer även om riksdagen hade börjat diskutera ämnet. Det 
tog ytterligare 17 år innan de första revisorerna auktoriserades 1912. Det dröjde dock fram till 
1988 innan kravet på att alla aktiebolag skulle revideras av en kvalificerad revisor 
lagstadgades.

Revision genomförs inte enbart för att det är ett lagstadgat krav, revisionen fyller flera viktiga 
funktioner. Revisionen ökar trovärdigheten i dem rapporter som företaget lämnar (FAR, 
2006). Det är viktigt att bolagets intressenter kan lita på den information som företaget 
lämnar. Leverantörer och kunder måste kunna lita på att de får betalt eller att dem varor som 
de beställt levereras. Om ägare och ledningen inte är samma person uppfyller revisionen 
behovet av kontroll om hur förvaltningen i företaget sköts. I Danmark avskaffades 
revisionsplikten för mindre bolag våren 2006 men en undersökning ett år senare visade att 
83 % av företagen hade valt att ha kvar revisorn (Aggestam Pontoppidan, 2007).

Revisorn är inte enbart en granskare utan kan även till viss del fungera som bollplank, 
rådgivare och framför allt bidra med sin kompetens och erfarenhet inom ekonomi (Grant 
Thornton, 2008). Genom att ha en revisor får företaget mer än bara granskning, det får även
hjälp och kunskap till verksamheten. Däremot måste revisorn vara oberoende från företaget 
den är vald till revisor i och får därmed inte göra vad som helst som rådgivare (FAR, 2006). 
Revisorn är väl insatt i företagen och därmed är det inte någon lång startsträcka för att sätta 
sig in i verksamheten och ge råd om förbättringar. Denna rådgivning ser många som naturlig 
och anses ingå i revisionen. Det sker naturligt under revisionsprocessen att revisorn 
uppmärksammar brister och föreslår förbättringsåtgärder. I många fall kan revisorn också 
fungera som bollplank för att diskutera lösningar på problem som företaget själv 
uppmärksammat (FAR, 2006).

3.1 Ägarrelationen

I små företag är ägandet och ledningen koncentrerat till en liten grupp, ofta en enda person
(RevU 1005). Det innebär att ägarna har mycket större inflytande på det dagliga arbetet och 
gapet mellan ägare och företagsledningen försvinner. I stora företag kan det bli tvärtom, 
ägarna har överlåtit kontrollen över verksamheten till styrelse och VD. Relationen här
utvecklas i agentteorin. Den beskriver relationen med en agent och en principal där 
principalen ger agenten ett uppdrag att utföra (Jensen & Meckling, 1976). Båda parter är 
nyttomaximerare och vill sitt eget bästa, detta medför att principalen har en anledning att 
övervaka agenten och kontrollera att den agerar i principalens bästa. Det är den funktionen 
som revisorn fyller. En av revisorns uppgifter är förvaltningsrevisionen som ska kontrollera 
hur styrelse och VD har följt bolagsordningen och skött bolaget på ett korrekt sätt (FAR, 
2006).
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I sin artikel Audit effort and fees under concentrated client ownership skriver Lasse Niemi 
(2005) om hur ägarstrukturen påverkar vilken tid och kostnad som fyra av de sex största 
revisionsbolagen i Finland lägger ned på uppdragen. Niemi kom bland annat fram till att då 
ägare och ledning av företag består av samma person eller personer kostar revisionen mindre 
och tar kortare tid. Detta beror mycket på att en del av revisorns jobb är att kunna försäkra 
aktieägarna om att ledningen av företaget sköter det uppdrag som ålagts dem. Detta innebär 
att revisorn inte behöver ägna denna del lika mycket fokus som i företag med mera spridd 
ägarfördelning.

3.2 Övriga intressenter

Revisionen är från början främst till för ägarnas behov av kontroll vilket kommer fram av att 
det är bolagsstämman som väljer revisorn (Thorell & Norberg, 2005). Men revisionen är inte 
enbart till för ägarna utan även företagets övriga intressenter som kreditgivare, leverantörer 
och staten (FAR, 2006). Det brukar sägas att revisionen sker i ”the public interest” eftersom 
alla intressenter har direkt eller indirekt nytta av att revisionen sker. I Sverige ska revisorn 
inte bara granska att räkenskaperna är upprättade och korrekta utan även exempelvis att
skatter och avgifter är korrekt betalda (FAR, 2006). Denna del av revisionen är inte bara till 
för ägarna utan är även till för staten.

Delar av den lagstadgade revisionen är till för vissa av företagets intressenter (Thorell & 
Norberg, 2005), men i helheten är revisionen till för samtliga företagets intressenter (FAR, 
2006). Leverantörer vill försäkra sig om att företaget är säkert att ge kredit och leverera till 
utan att riskera förluster. En intressent som är väldigt mån om att årsredovisningar från 
företaget är korrekta är kreditgivare (FAR, 2006). Dessa vill ha en säkerhet på att företaget 
kommer att kunna betala tillbaka pengarna. Utan revisorns oberoende granskning skulle den 
finansiella informationen från företagen inte ha samma tyngd som underlag för ett lån. I 
kreditupplysningar ingår det ofta vilken revisor företaget har samt om det har förekommit 
några anmärkningar på senaste årens revisionsberättelser (FAR, 2006).

3.3 Organisationsstruktur

Små företag har en organisation som är mindre och saknar ofta helt en egen 
ekonomiavdelning vilket gör att bokföringen kan vara bristfällig. Många småföretagare köper 
även in externa bokföringstjänster (RevU 1005). Det är också mycket begränsad intern 
kontroll i dem små företagen, ofta ingen alls. Det faktum att det inte finns många anställda 
samt att den praktiska möjligheten att dela upp arbetsuppgifterna och ordna en struktur inte 
finns gör att företaget inte kan ha någon avancerad intern kontroll. Men RevU 1005 säger 
även att bristen på intern kontroll inte i sig behöver innebära att risken för oegentligheter och 
fel ökar. Ägarens stora insyn i företaget kan även leda till en viss kontroll då ägaren är mån 
om att skydda företaget och dess tillgångar. Däremot behöver denna inte vara fullständig då 
ägaren själv kan göra eller få sin personal att göra saker som är gynnsam för ägaren men inte 
helt i linje med vad som är tillåtet.
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4 Revision
Alla aktiebolag måste ha en revisor som utses av bolagsstämman (Aktiebolagslagen 9:1). 
Slutmålet för revisionen är revisionsberättelsen där revisorn uttalar sig om årsredovisningen, 
bokslutet samt om styrelse och VD:s förvaltning (RS 200). För att nå målet måste revisorn 
genomföra flera olika moment. Kraven på vilka moment som ska finnas med och hur dessa 
ska genomföras återfinns dels i lagstiftningen och dels i god revisionssed. I Revisionslagen 
definieras revisorns uppgift: ”Revisorn ska granska företagets årsredovisning och bokföring 
samt företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver” (Revisionslagen 5§). Lagarna bestämmer alltså bara vilka och vad 
som ska granskas, inte vilken omfattning och hur ingående företaget i fråga ska granskas. 
Detta framgår istället av god revisionssed som utgörs av Revisionsstandard i Sverige (RS).

4.1 Planering

Planeringen är till för att revisorn ska få en bild av företaget och att avgöra hur revisionen ska 
läggas upp för att på ett effektivt sätt säkerställa årsredovisningens korrekthet (RS 310). 
Revisorn kan även se vilka poster som är extra intressanta att studera närmare och vilka 
riskområden som kan finnas. Eftersom alla företag är olika är det viktigt att revisorn kommer 
väl förberedd när väl granskningen ska ske. Detta gör att planeringen är en viktig del i 
revisionsprocessen. En annan viktig del är att revisorn ”ska planera och genomföra revisionen 
med en professionellt skeptisk inställning” (RS 200 p.6). Revisorn ska även vara väl 
medveten om att årsredovisningen mycket troligt kan innehålla väsentliga felaktigheter.

Första steget är att lära känna företaget och den bransch som det verkar i (FAR, 2006). 
Revisorn skaffar sig information om bland annat vilka konkurrenter som finns, vilka kunderna 
är och lär sig om hur företaget arbetar. Revisorn tittar även på detaljer som företagets 
finansiella situation och vilka de kritiska faktorerna för framgång är. För att tillgodogöra sig 
denna information använder sig revisorn av flera olika källor. Revisorn talar med 
företagsledningen och andra befattningshavare, läser branschtidningar och söker i offentliga 
databaser samt tar del av tidigare års revisionsdokument.

I planeringen av revisionen kan revisorn använda sig av analytisk granskning av nyckeltal för 
att analysera var potentiella riskområden finns (RS 520). Genom detta kan revisionen läggas 
upp på ett effektivt sätt och revisorn slipper granska alla detaljer. 

4.1.1 Väsentlighet

Revisorn måste bedöma vad som är att anse som ett väsentligt fel i det aktuella företaget. 
Mycket i revisionen rör sig kring termen väsentlighet, denna förklaras och regleras i RS 320. 
För definitionen av väsentlighet hänvisar RS till IASB:s Föreställningsram för utformning av 
finansiella rapporter. En inofficiell översättning av definition från dåvarande 
Redovisningsrådet lyder:

”Information är väsentligt om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som 
användaren fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna. Graden av 
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väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet 
eller felet. Väsentlighet är därför mer en fråga om en tröskelnivå än en grundläggande 
kvalitativ egenskap som informationen måste ha för att vara av värde” (RS 320 p.3).

Väsentlighet är således inte ett absolut begrepp utan något som är relativt och i RS står det att 
vad som är väsentligt är en fråga om professionellt omdöme (RS 320 p. 4SE). Det handlar 
också mycket om användandet av uppgifterna. Är det en post i årsredovisningen som har låg 
relevans för användarna är väsentligheten av mindre vikt där än på en post som är direkt 
avgörande för användares beslut utifrån informationen. Väsentlighet har en koppling till ett 
annat viktigt begrepp i revisionen, nämligen risk (RS 320). Då väsentlighetsnivån är låg är 
revisionsrisken hög. Detta eftersom felen som bedöms som väsentliga är på lägre summor och 
risken för att missa ett av dessa därmed är högre.

4.1.2 Risk

I upplägget av revisionen ska revisorn bedöma den risk som finns för att väsentliga 
felaktigheter förekommer och planera granskningsåtgärder som gör att denna risk minimeras 
(RS 400). Risken för att revisorn ska göra ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen kallas 
för revisionsrisk (RR). Som vi nämnt ovan består denna risk av tre delar, inneboende risk (IR), 
kontrollrisk (KR) och upptäcktsrisk (UR) (RS 400). Denna kan ställas upp som en ekvation:

RR = IR * KR * UR

Inneboende risken är risken att en uppgift eller ett saldo innehåller felaktigheter oavsett 
interna kontroller och liknande (RS 400). Det är en risk som finns inom en bransch eller ett 
företag och det går inte att påverka nämnvärt. I Revision – en praktisk beskrivning (FAR, 
2006) illustreras riskerna inom revision med en flygresa där inneboende risken då skulle vara 
det faktum att det är farlig att flyga.

Kontrollrisken är den risk att företagets interna kontroller och rutiner inte fungerar och det 
kommer igenom felaktiga uppgifter trots dessa kontroller (RS 400). Intern kontroll har blivit 
allt mer uppmärksammat i samband med revisionsskandaler de senaste åren. Revisorn 
bedömer kvaliteten av den interna revisionen och därmed hur mycket tillit som kan sättas till 
den. En god intern kontroll leder till att revisorn inte behöver gräva lika djupt på dessa 
områden. På ett flygplan skulle detta vara risken att alla de avancerade kontrollsystem som ett 
flygplan har för att upptäcka fel inte fungerar.

Upptäcktsrisken är risken för att revisorn inte upptäcker felen i granskningarna av 
årsredovisningen (RS 400). Det är den risk som revisorn kan påverka genom hur omfattande 
granskning som ska genomföras. På flygplan finns också en massa kontroller som mekaniker 
gör när flygplanet står på marken för att se till att alla delar fungerar korrekt, risken för att 
missa ett fel i dessa kontroller skulle vara upptäcktsrisken. Tillsammans utgör dessa risken 
med en flygresa, eller i revision, risken att felaktiga uttalanden görs i revisionsberättelsen.
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Saker som kan påverka att felaktigheter förekommer kan även vara att företagets datorsystem 
inte fungerar korrekt (FAR, 2006). Genom att förlita sig på ett datorsystem för exempelvis 
fakturering är bolaget starkt beroende av att programmet fungerar korrekt och gör rätt 
transaktioner i bokföringen. Enligt RS 401 ska revisorn i granskningen ha i åtanke vilken 
påverkan en datorbaserad arbetsmiljö har för revisionen. När datorsystemen har en väsentlig 
betydelse ligger det också ett krav att revisorn ska skaffa sig förståelse av datorsystemen och 
dess påverkan på riskerna.

En annan sak som påverkar riskbedömningen är om företaget har en extern redovisningsbyrå 
(RS 402). I ett sådant fall ska revisorn även granska deras rutiner och behandling av 
bokföringsdokumentationen för kundföretaget. Revisorn kan även använda sig av 
redovisningsbyråns revisors uttalande för att försäkra sig om att byråns rutiner och system 
fungerar.

4.2 Granskning

Syftet med granskning är att bedöma om balansräkningen, resultaträkningen och 
årsredovisningen upprättats på ett korrekt sätt och att posterna är rätt värderade (FAR, 2006). 
Den ska även få fram revisionsbevis för att revisorn ska kunna uttala sig om företaget har 
fullgjort bokföringsskyldigheten, om några överträdelser skett mot exempelvis 
aktiebolagslagen (ABL) årsredovisningslagen (ÅRL) eller bolagsordningen samt bedöma om 
styrelsens eller VD:s åtgärder eller försummelser kan leda till ersättningsskyldighet mot 
företaget. Granskningen ska även ge de revisionsbevis som behövs som stöd för det uttalande 
som revisorn lämnar i revisionsberättelsen.

Eftersom revisionen ska utföras på ett effektivt sätt finns det ingen mening med att granska 
varje liten detalj (FAR, 2006). Revisorn ska istället göra ett urval av vilka poster som ska 
granskas för att försäkra sig om att det inte föreligger några väsentliga felaktigheter. I 
revisionsberättelsen står det i standardutformningen att ”vi har planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att de finansiella 
rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter” (RS 700 p. 28). Vilket innebär att allt inte 
har granskats utan enbart tillräckligt för att med hög säkerhet intyga att det inte förekommer 
väsentliga felaktigheter. För att göra det behövs det göras ett urval av poster enligt någon av 
dem metoder som beskrivs i RS 530.

Granskningen delas in i två delar, granskning av kontroller och substansgranskning (FAR, 
2006). Vid granskning av kontroller undersöks företagets egna interna kontroller. För att 
verifiera kvalitén på kontrollerna genomför revisorn till exempel intervjuer med 
ekonomipersonalen och bedömer de rutiner företaget har. Oftast är granskningen en 
kombination av de två metoderna. Det är sällan som en metod kan ge tillräcklig tillförlitlighet.
Hur balansen blir mellan dem två metoderna avgörs ofta av kvalitén på den interna kontrollen. 
Är denna god behöver revisorn inte ägna sig åt substansgranskning i samma omfattning.



Kandidatuppsats VT 2008
Författare: Pontus Löngren & Erik Åberg

15

4.3 Arbetsfördelning

Revisorn kan även löpande under året ha vissa uppgifter att sköta (FAR, 2006). Exempelvis är 
det bra om revisorn tar del av dokument som budgetar, protokoll och liknande för att 
förbereda sig inför revisionen. I större företag som lämnar delårsrapporter har revisorn 
ansvaret för att bedöma om dessa har upprättats i enlighet med ÅRL.

I Revision – en praktisk beskrivning (FAR, 2006) presenteras hur revisionen kan organiseras i 
ett medelstort bolag. I det revisionsteam som presenteras finns en ansvarig revisor, en 
granskningsledare samt revisorsassistenter. Den ansvariga revisorn är den som 
bolagsstämman har valt och denna är formellt ansvarig för revisionen och den som skriver 
revisionsberättelsen. Granskningsledaren sköter den löpande kontakten och leder arbetet. 
Revisorsassistenterna hjälper granskningsledaren med att utföra granskningen. Vid behov kan 
även specialister inom exempelvis skatt eller IT kallas in. Denna uppdelning är inte ett måste 
och ofta inte applicerbar vid revision av mindre företag. Om företaget är riktigt stort kan fler 
olika revisionsteam revidera olika delar av ett bolag för att senare rapportera till 
huvudrevisorn.

Rapporteringen från revisorn sker inte bara genom revisionsberättelsen. Revisorn kan under 
året ha påpekat att det finns brister i den interna kontrollen eller att kommunikationen till 
styrelse och VD går för långsamt. När revisorn lämnar kritik lämnas ofta samtidigt förslag på 
förbättringar. Sker förändringar på ett tillfredställande sätt behöver revisorn inte nämna
problemet i revisionsberättelsen.

De bevis som revisorn finner för att styrka sina uttalanden ska även dokumenteras för att det 
ska kunna kontrolleras i efterhand (RS 230). Dokumentationen ska ge en fullständig och 
detaljerad bild över hur revisionen utförts.

4.4 RevU 1005 – De särskilda övervägandena vid revisionen av 
små företag

RevU 1005 behandlar frågor som påverkar revisionen av små företag. Det ställs inga nya krav 
men görs inte heller några undantag från kraven i RS, all revision även av små företag ska 
således följa RS. Detta uttalande kommenterar även ett par egenskaper hos små företag som 
påverkar granskningen. Med ”litet företag” menas inte bara storleken utan även vissa typiska 
kvalitativa egenskaper som det innehar. Balansomslutning, antal anställda och omsättning är 
kvantitativa mått som är till för att beskriva storleken men enligt uttalandet är detta ingen 
fullgod definition av ”litet företag”. De kvalitativa egenskaper som RevU 1005 lyfter fram är 
att ägandet och ledningen är koncentrerat till en eller ett fåtal personer, företaget har få 
inkomstkällor, har en enkel bokföringsorganisation och begränsad intern kontroll med 
möjlighet för ledningen att sätta sig över den (RevU 1005, p. 7). Detta är inte de enda 
egenskaper som kan förekomma utan det kommenteras även att det finns andra egenskaper 
som kan påverka och även att dessa egenskaper kan förekomma i stora företag.
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5 Intervjuer

5.1 Presentation av revisorerna

5.1.1 Revisor 1

Revisor 1 heter Michael Palm och har jobbat åtta år i branschen samt är auktoriserad revisor 
och partner på Grant Thornton i Uppsala. Han sitter som revisor för runt 140 företag och 
jobbar mot alla typer av företag, allt från enmansbolag upp till noterade företag och företag 
med tre miljarder i omsättning. Palm har tidigare jobbat på Ernst & Young där han jobbade 
mer mot stora företag.

5.1.2 Revisor 2

Revisor 2 jobbar på Finnhammars revisionsbyrå och har valt att vara anonym. Han är 
auktoriserad och har lång erfarenhet av revision. Revisor 2 har uppdrag som berör alla 
storlekar av bolag och har inte heller inriktat sig mot någon specifik bransch.

5.1.3 Revisor 3

Den tredje revisorn vi har intervjuat är Andreas Mattsson på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Uppsala. Mattson sitter som vald revisor i mindre bolag och arbetar 
som granskningsledare på uppdrag i stora företag. Han arbetar med en stor spridning av 
företag storleksmässigt. Tidigare jobbade han en del med revision av kommuner. Mattsson är 
vald som revisor i 10-20 aktiebolag och 10-12 bostadsrättsföreningar.

5.1.4 Revisor 4

Revisor 4 heter Lars Kylberg och arbetar även han på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
Uppsala. Han har varit i branschen sedan 1994 är revisor för 
120-150 aktiebolag i olika storlekar och verksamma i olika branscher.

5.2 Intervjusvar

5.2.1 Planering

Revisor 2 och Lars Kylberg säger direkt att det är stor skillnad på hur de går in i 
revisionsprocessen beroende på bolagets egenskaper. Kylberg säger att det är jätteskillnad, allt 
ska följa god revisionssed men utöver det är skillnaden stor. Han jämför det med att bygga en 
liten stuga och ett stort flervåningshus som Turning Torso i Malmö. Det finns en 
byggstandard som ska följas men skillnaderna i byggtekniken är många. På den lilla stugan
fokuseras mer på detaljer och småsaker men i ett stort hus är det mycket större och mer 
omfattande arbete. Revisor 2 säger att det är skillnad men att det inte direkt beror på om det är 
ett stort eller litet bolag utan istället om det är ägarlett eller inte. I ägarledda bolag är ägarna 
insatta och engagerade och inte intresserade av sådan granskning som är vanligare i stora 
bolag där förvaltningen granskas för att försäkra ägarna om att företaget sköts på ett korrekt
sätt.
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Palm däremot säger inte direkt att det är stor skillnad. Det är lika upplägg i båda storlekarna 
men däremot är regelverket mer tillämpbart på revision av stora företag och det kan följas mer 
exakt när det gäller att göra urval för granskning. Skillnaden ligger i när planeringen inleds. 
Alla respondenter svarar liknande att planeringen i stora företag, för företag med kalenderår 
som räkenskapsår, är klar någon gång i september och att de börjar med granskningen runt 
november. Men för de små företagen sker planeringen i närheten till granskningen i mars eller 
april men under året läser revisorn vissa rapporter för att hålla sig uppdaterad. Det är även 
genomgående att det tar mycket mindre tid för planeringen av revisionen i ett litet bolag 
jämfört med i ett stort bolag. Revisor 2 säger att det tar under timmen för planeringen av 
revisionen i små företag men i stora företag kan det ta upp emot en dag.

5.2.2 Väsentlighet

Samtliga intervjuade revisorer bestämmer i planeringen ett värde som blir gränsen för vad 
som anses väsentligt. Denna räknar de ut baserat på exempelvis omsättning, resultat eller 
balansomslutning. Palm säger att saker som påverkar väsentlighetstalet är hur intressentbilden 
ser ut för företaget. Finns det fler intressenter blir väsentlighetstalet lägre och därmed fler 
poster som är väsentliga att granska. Han säger vidare att större företag har fler och tyngre 
intressenter som bryr sig mer och då blir det viktigare att hitta felen. Revisor 2 säger att eget 
kapital är en annan sak som påverkar. Om eget kapital är litet hamnar också väsentlighetstalet 
på en lägre nivå då lägre summor är väsentliga i förhållande till eget kapital.

Samtliga respondenter håller också oftast fast vid det väsentlighetstal som är satt under 
planeringen och att det är ytterst sällan som den ändras under en revision. Men Mattsson
kommenterar att väsentlighetstalet är mer fast vid revision av stora företag då små företag har 
färre poster och transaktioner att kontrollera. Om en post innehåller tre saker och två av dessa 
är väsentliga granskas oftast även den tredje och därmed har hela posten granskats. Kylberg
anser att det är av större vikt att årsredovisningen är korrekt i större företag då ägarna där inte 
har samma inblick i verksamheten som i mindre företag. Är ägarna engagerade sitter de redan 
på informationen och då är det inte riktigt lika viktigt att årsredovisningen är korrekt för att 
förmedla information till aktieägarna.

5.2.3 Risker

Tre av respondenterna säger att risken oftast är större i stora företag av olika anledningar men 
Kylberg anser att det inte går att säga var risken är störst utan att det är olika fel i olika 
företag. I små företag, säger han, är det större risk för slarvfel och kunskapsfel men i större 
företag är det oftare till exempel principfel som hittas. Mattsson säger att stora företag får
större uppmärksamhet och det är även fler som påverkas av eventuella felaktigheter. Risken är 
därmed högre och det är viktigare att det inte finns några väsentliga felaktigheter. Palm
kommenterar att det dock inte är storleken på företaget utan snarare olika branscher som 
påverkar risken mest. En annan sak som lyftes fram av revisor 2 är att stora företag har en mer 
komplex struktur och mer som kan gå fel.
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När det gäller datorsystem anser Palm att det är alldeles för lite granskning av dessa. Han 
säger att när det är specialanpassade program tar de in specialister för att granska programmen
men enklare program granskar de aldrig, vilket överensstämmer med övriga respondenters 
svar. Revisor 2 kommenterar att det var vanligare förr att företag hade egenutvecklade 
program men att det idag är allt mer vanligt med standardprogram även för stora företag. Men 
han säger att det är vanligare att granska programmen i de stora företagen då dessa är mer 
komplicerade än de enkla bokföringsprogram som vanligen finns i mikrobolagen.

En stor skillnad som alla fyra säger är att stora företag i princip alltid har en egen 
ekonomiavdelning och att små företag oftast lägger ut denna del på en redovisningsbyrå. Palm
säger att företagen brukar ha redovisningsbyrå fram till det att informationsnyttan från 
redovisningen blir större än kostnaden. Att granska den externa redovisningsbyrån är mer ett 
krav enligt RS än något som sker i praktiken enligt revisor 2. Han nämner att det saknas 
kvalitetsstämplar på byråer i form av auktorisation som för revisorer, men att det märks vilka 
som är bra. Om byrån inte är bra brukar han be företaget att byta byrå, annars vill han inte 
sitta kvar som revisor för det företaget, något som även Kylberg påpekar. Mattsson påpekar 
att det faktum att en byrå sköter redovisningen innebär mycket kontakt med byrån för att få 
fram informationen bakom räkenskaperna istället för med företaget som revideras. Han säger 
att många av hans kunder ofta har samma byrå och att han då känner till byrån väl, vet vilken 
kompetens som finns och därmed inte behöver granska den varje gång.

5.2.4 Granskningen

Revisor 2 säger att riskerna går att dela upp enligt teorin på stora företag och behandla dem
olika riskerna var för sig där. Vidare säger han också att det är mer granskning av rutiner och 
interna kontroller i större företag och att han säkerställer mycket genom granskning av att
rutinerna fungerar istället för att granska varje verifikation. Han säger att uppskattningsvis 
ägnar han sig i stora företag åt 80 % kontrollgranskning och 20 % substansgranskning men i 
små företag är det bara 10 % kontrollgranskning och 90 % substansgranskning. Även de andra 
säger att det är mer kontrollgranskning i stora företag. Alla säger att det i små företag endast 
är mellan 0 – 10 % kontrollgranskning men på stora företag varierar det mer mellan svaren. 
Mattsson anser att det är hälften kontrollgranskning och hälften substansgranskning, medan 
Kylberg säger att det bara är 20 % kontrollgranskning men att det var mer förr och att det 
kommer tillbaka allt mer. Palm uppger att små företag inte har några eller endast få kontroller 
och rutiner att granska och därmed blir det nödvändigt att fokusera mer på
substansgranskningen. Kylberg säger att han använder den metod som är effektivast för att 
minimera revisionsrisken och då är det rutingranskning som gäller i första hand vid revisionen 
av stora företag. Men märks det att rutinerna inte fungerar måste revisorn flytta fokus till
substansgranskningen.

Alla fyra revisorer uppger att förvaltningsrevisionen påverkas mycket av vilket bolag det är. 
Palm säger att i stora bolag finns det mer att granska kring förvaltningen i form av 
mötesprotokoll från styrelsen och ansvarsfördelningar. I små företag säger han att det inte är 
lika omfattande på grund av att ledning och ägare oftast är samma person och då saknas denna 
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typ av dokumentation. Kylberg påpekar att det är mer en lagstadgad sak i små företag men i 
stora företag är denna typ av granskning efterfrågad. Han säger att i små företag är det i 
princip bara kontrollering av att skatter och bokföring sköts korrekt men att i stora företag är 
det mer kontroll av styrningen.

Dokumentation av revisionen har enligt samtliga revisorer i stort sett samma omfattning 
oavsett om det är ett litet eller stort företag som granskats. Som Palm uppger är den på en 
pärm, oavsett företag, men att det skiljer sig lite vad som finns i pärmen på grund av de olika 
sakerna revisionen fokuserar på i olika företag.

Små företag lyssnar bättre på revisorn och är mer benägna att ändra sig när revisorn kommer 
med påpekanden menar Palm. Detta beror ofta på att det i små företag vanligen handlar om 
rena bokföringsfel. Vid revision av stora företag handlar det oftare om bedömningsfel vilket 
leder till diskussioner innan ändringar eventuellt sker. Detta kan exempelvis bero på att 
företaget rapporterat in ett resultat till ett moderbolag i Tyskland och vill inte ändra resultatet 
om de inte måste. Palm anser att felen oftast tar ut varandra om de är slumpmässiga. Har till 
exempel ekonomichefen försökt styra resultatet märks det.

Revisor 2 är inne på samma spår. Han anser att de flesta påpekanden leder till ändringar även 
om det ibland krävs en diskussion. Ibland händer det att revisorn backar på grund av att 
företaget kan argumentera för sin bedömning och att revisorn missuppfattat eller missat 
någonting. Han anser att mindre företag lyder revisorn i större omfattning än de större 
företagen där ändringar måste diskuteras mer. Mattsson instämmer och säger att de flesta 
företag ändrar sig som regel. Men på grund av att större företag oftast besitter en större 
ekonomisk kunskap är det vanligare med diskussioner där. Ibland kan det vara någon post 
som ser konstig ut men frågetecknen rätar ut sig när problemet diskuteras. Om det gäller 
mindre fel under väsentlighetsgränsen drivs inte kravet på ändring lika hårt då det inte har en 
väsentlig effekt.

Kylberg anser att alla företag oavsett storlek är lika benägna att ändra. Diskussionen blir dock 
oftast större på uppdrag hos stora företag för att de försökt nå ett visst uppsatt resultat och inte 
vill ändra resultatet om det inte är absolut nödvändigt.

5.2.5 Kommunikation

Alla respondenter säger att de helst sitter ute hos kunden och jobbar där de har direkt kontakt
med kunden, möjligheten att direkt ställa frågor och även tillgång till information. Men för 
alla respondenterna blir det att de minsta företagen inte kan ta emot dem på grund av 
platsbrist och de därmed måste jobba på sitt eget kontor och ta in ”påsjobben” som revisor 2 
kallade dem.

Hos alla respondenter är det den ansvariga revisorn som har huvudkontakten med ägaren, 
VD:n och styrelsen. Sen skiljer det sig hos alla beroende på storleken på uppdraget och hur 
stort revisionsteamet är. På uppdrag i små företag säger alla att assistenterna sköter kontakten
med ekonomiansvarige eller byrån för att få informationen som behövs och sen att den 
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ansvariga revisorn har kontakt med VD:n som ofta även är ägaren. På uppdrag i stora företag 
säger Palm att assistenterna har kontakt med ekonomiassistenter och att granskningsledaren i 
teamet har kontakt med ekonomichefen och controllers samt att den ansvariga revisorn har 
kontakten med VD:n och styrelsen. Detta är samma uppdelning som de andra tre revisorerna 
också uppger.

När respondenterna är ute hos kund sker den mesta kommunikationen direkt. Men när de inte 
är ute hos kund uppger alla att de helst kommunicerar över telefon eller om det är något 
allvarligt bokas ett möte. Men som revisor 2 uppger är e-post väldigt smidigt för att skicka 
mycket information, till exempel SIE-filer med räkenskapsinformation mellan programmen. 
Vidare säger han även att det mycket beror på hur kunden vill kommunicera, men att 
personliga möten är viktigt för kundkontakten.

Alla anser att bemötandet är mycket positivt hos i princip alla kunder. Palm säger att stora 
företag mer ser nyttan av revisionen och vad den innebär samt vad en revisors uppgifter är. 
Kylberg säger att även om alla är glada i bemötandet är det de som är ekonomikunniga som 
ser nyttan och värdet i revisionen mer än andra. Men som Mattsson säger ser de små företagen 
till viss del en annan sorts nytta än de större då de mer vill ha råd om hur de ska få ner 
skattekostnaderna och ta del av revisorns kunskaper. Även revisor 2 säger att små företag ser 
en annan nytta än stora företag. Han säger att småföretagarna ser nyttan av revision för att få 
banklån och liknande men stora företag ser nyttan av att de får en som granskar verksamheten 
och slipper göra det själv.

5.2.6 Roller

Samtliga respondenter säger att på uppdrag i små företag är det oftast en ansvarig revisor samt 
en revisorsassistent. För uppdrag i företag som ligger strax över 83 miljoner i omsättning är 
det vanligast med revisionsteam på 4-5 stycken. Kylberg nämner att på de riktigt stora 
uppdragen kan de vara upp emot 10-12 personer.

Den påskrivande revisorn måste enligt Palm godkänna planeringen och väsentlighetstalet, se 
till att granskningen av väsentliga poster skett korrekt, göra uppföljning på revisionen och 
givetvis skriva på revisionsberättelsen. Upplägget av planeringen kan läggas ut på 
assistenterna men den ansvariga revisorn måste ändå kolla igenom och godkänna. Det handlar 
om tids- och kostnadseffektivitet fortsätter Palm, den ansvariga revisorns tid kostar mycket 
mer för kunderna än assistenternas. Mattsson instämmer i att den ansvariga revisorn 
framförallt är delaktig i planeringen. Han nämner att det viktigaste är att den ansvariga 
revisorn måste ta ställning till om tillräckliga insatser har gjorts och vad som ska göra med 
eventuella iakttagelser. Hur delaktig den ansvarige revisorn är beror mycket på övriga teamets 
kompetens.

Kylberg anger att den ansvariga revisorn måste gå igenom planeringen, oberoendeanalysen, 
gå igenom de riskfyllda posterna som identifierats och se till att dokumentationen är klar när 
revisionsberättelsen skrivs på.



Kandidatuppsats VT 2008
Författare: Pontus Löngren & Erik Åberg

21

I mindre grupper delegeras mer jobb och ansvar till assistenterna. Detta på grund av att 
riskerna är mindre där enligt Palm. Han anser att större företag ser ett värde i att den ansvariga
revisorn sitter där och granskar personligen med sin kunskap och erfarenhet. Revisor 2 säger 
att med nya assistenter är det mer gemensamt arbete i samband med planering och 
uppföljning, upp till 3-4 gånger mer än med mer erfarna assistenter. Revisor 2 fortsätter att de 
mer erfarna assistenterna i stort sett kan göra allt själva och då de har blivit bättre på att se 
sammanhang oftast får större uppdrag.

Mattsson jobbar på större uppdrag som granskningsledare och säger att på dessa ger ofta den 
ansvariga revisorn mycket ansvar till granskningsledaren. På uppdragen sköter den ansvariga
revisorn kommunikationen med styrelse, VD och revisionskommitté medan 
granskningsledaren sköter kommunikationen med exempelvis ekonomichefen. Den ansvariga 
revisorn gör endast lite granskning och släpper det mesta av ”fotarbetet” enligt Mattsson.

Enligt Kylberg överlåter han så mycket som möjligt på assistenterna. Detta innebär att erfarna 
assistenter gör väldigt mycket själva. Exempelvis kan en erfaren assistent sköta revisionen av 
ett av bolagen själv vid revision av en koncern. Men med de nyanställda assistenterna måste 
den ansvariga revisorn gå igenom allt och se att de gjort rätt tillägger han.

5.2.7 Tidsåtgång

Både Palm och Kylberg jobbar med ungefär 10-15 uppdrag samtidigt medan Mattsson anger 
att han har 20-25 samtidigt. Kylberg säger att nya medarbetare ofta får jobba mer seriellt med 
uppdragen. De sitter med ett uppdrag tills det är klart och går sedan vidare till nästa.

Mattsson tar ett uppdrag åt gången när han jobbar med större uppdrag för att teamet oftast är 
ute på kundens kontor och utför jobbet. På mindre uppdrag är det vanligare att arbeta från 
hemmakontoret. Detta innebär att det blir vanligare att hoppa mellan olika uppdrag då det inte 
går att få svar direkt som när jobbet utförs hos kunden. När han väntar på kompletterande 
information ägnar han sig åt ett annat uppdrag under tiden.

Samtliga respondenter anser att det finns ett visst samband mellan tidsåtgången för uppdraget 
och omsättning. Palm säger att det lilla företaget har högre revisionskostnad i förhållande till 
omsättningen. Enligt honom måste en grundrevision ske i alla företag och sedan tillkommer
en del som är beroende av omsättning. Priskonkurrensen är mindre om att få de största
företagen som kunder och därför kan det läggas mer energi på dessa och priserna stiger lite 
exponentiellt, och därmed även tiden man lägger ner på uppdragen.
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Diagram 1

Illustration av Michael Palm för att visa sambandet mellan tidsåtgången och omsättning

Revisor 2 anser att om det är ordning och reda samt komplexiteten i redovisningen påverkar 
tidsåtgången och kostnaden mer. Enligt honom ökar omfattningen av revisionen kanske bara 
med någon procent om omsättningen ökar med 50 % förutsatt att rutinerna har skötts på 
samma sätt. Mattsson är inne på samma spår. Han anser att det finns ett någorlunda samband 
mellan tidsåtgång och omsättning även om storlek och komplexitet påverkar mer. Ökar 
omsättningen ökar tidsåtgången inte relativt om det inte sker förändringar i organisationen.

5.2.8 Avslutande kommentarer

Både Mattsson och Kylberg anser att mellanstora företag är roligast att revidera. Mattsson
tycker att det är svårt att få ett helhetsbegrepp på de stora företagen, men vill att företaget ska 
ha en egen ekonomiavdelning att jobba med. I dessa företag kan det komma upp både 
intressanta och komplicerade frågor. Revisor 2 föredrar företagare som är kunniga och aktiva. 
Palm anser att revisionen i mikroföretagen inte är särskilt spännande, men att de kan vara 
intressanta i en rådgivande roll. Själva revisionen anser han är intressantare i större företag.

Avslutningsvis säger revisor 2 att i små företag påverkar skatteverket resonemangen och 
frågorna mest. Det är skatteverkets resonemang som följs i revisionen mer än övriga
intressenter. Och i företag med banklån spelar givetvis banker en viktig roll. Vidare säger han 
att största skillnaden är att mindre företag behöver mer hjälp och att revisorn får rollen som 
bollplank.
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6 Analys

6.1 Planering

Planeringen är enligt Revision – en praktisk beskrivning (FAR, 2006) en viktig del av 
revisionen, det är den som avgör hur revisionen ska genomföras. Framkommit i undersökning 
tar planeringen av revisionen i mikrobolag under en timme och görs i samband till själva 
granskningen efter bokslutsdagen. För stora företag tar en dag och det är nästan ett halvår 
innan själva granskningen som planeringen sker och sedan utförs några kontroller innan 
bokslutet för att granska företagets rutiner. Detta innebär att när det sedan är tid för 
substansgranskningen efter bokslutsdagen är det ett tag sedan planeringen gjordes, men 
revisorn har under dem månaderna förmodligen fått lite mer förståelse om var det kan finnas 
brister. Denna skillnad gör att de stora företagen behandlas mer under hela år men 
småföretagen behandlas mer under en viss tid, om vi bortser från vissa rapporter som 
revisorerna tar del av under året för att hålla sig uppdaterade.

Revisor 2 nämnde att han går in i revisionen olika beroende på om företaget är ägarlett eller 
inte. Detta stämmer väl överrens med Niemis slutsatser i sin artikel. Revisionen i ägarledda 
företag sker för att det är lagstadgat samt efterfrågat av andra intressenter än ägarna. Då ägare 
och ledning är samma personer behövs inte revisionen för att kontrollera företagsledningen. 
Det innebär att det delvis är en annan målgrupp för revisionen. Istället för att revidera för 
ägarnas kontroll av ledningen, utförs revisionen för att tillfredställa till exempel kreditgivare 
och statens behov. Detta stämmer också överrens med det revisor 2 kommenterade om att 
skatteverkets resonemang blir mer centrala i små företag. Att under förvaltningsrevisionen 
inte behöva granska hur företagsledningen har förvaltat bolaget utan bara kontrollera skatter 
och avgifter är faktorer som gör ansatsen annorlunda.

6.2 Väsentlighet

I RS 320 anges att vad som ska anses som väsentligt är en fråga om professionellt omdöme 
hos revisorn. Detta är även den metod som våra respondenter anger, att deras väsentlighetstal 
räknas ut som en procent av exempelvis omsättning eller balansomslutningen och justera detta 
med det som revisorn anser nödvändigt. Så långt verkar bedömningen om vad som anses 
väsentligt inte skilja sig mellan stora och små företag. Men både Kylberg och Palm är inne på 
att eftersom större företag har fler intressenter som inte har god inblick i verksamheten på 
grund av en spritt ägande, gör att det blir viktigare att hitta felen. Detta kan vara en indikator 
på att väsentlighetsbedömning kan förändras beroende på storleken, det vill säga att fler icke 
insatta intressenter innebär ett lägre väsentlighetstal. Detta sammanfaller med Niemis 
slutsatser om ägarstrukturens påverkan av revisionens omfattning. Förändringen är dock inget 
avsteg eller tummande på lagar eller standarder då det som ovan nämnt är en fråga om 
revisorns professionella omdöme för vad som ska anses väsentligt.



Kandidatuppsats VT 2008
Författare: Pontus Löngren & Erik Åberg

24

6.3 Risker

Majoriteten av våra respondenter framhåller att det finns olika riskområden i stora och små 
företag. Detta beror på att stora företag oftast har en egen renodlad ekonomiavdelning men det 
lilla företaget antingen har en person med även andra uppgifter som sköter ekonomi 
alternativt att de hyr in redovisningstjänster. Om företaget hyr in redovisningstjänster krävs 
även en viss kontroll av hur redovisningsbyrån sköter sina rutiner för kunden. Någonting som 
inte blir aktuellt om företaget har en egen ekonomiavdelning.

Små företag som sköter sin egen bokföring saknar ibland dem kunskaper som egentligen 
krävs för att kunna sköta det korrekt. Detta gör att risken för rena bokförings- eller slarvfel 
kan vara betydligt högre i mindre företag. I de stora företagen med egen ekonomiavdelning är 
kunskapen bättre. Där är istället risken för bedömningsfel större.

Det faktum att stora företag har en mer komplicerad och omfattande struktur innebär att det i 
motsats till små företag behövs interna kontroller för att säkerställa att ekonomin sköts 
korrekt. Risken att felaktigheter passerar dessa kontroller är kontrollrisken som beror på 
kvalitén av rutinerna i företaget. Eftersom dessa rutiner och kontroller vanligen saknas i små 
företag, som både RevU 1005 och våra respondenter tog upp, innebär det att kontrollrisken är 
högre för dessa och därmed högre risk för att felaktigheter kommer med i årsredovisningen.

RS anger att när datorsystem har en väsentlig betydelse i verksamheten bör revisorn 
kontrollera att dessa fungerar korrekt. Enligt vad som framkom under intervjuerna är det 
vanligare med mer komplicerade program i stora företag. Våra respondenter nämnde även att 
datorsystemen vanligtvis inte ägnas något större intresse. I de fall där det finns behov av IT-
revision tar revisorerna hjälp av specialister på detta område från sin egen byrå. Detta innebär 
att revisionen i stora företag kan får ytterligare en dimension i form av IT-revision.

6.4 Granskningen

Samtliga respondenter säger att andelen rutin- och kontrollgranskning i de små företagen är 
under 10 % men i stora företag är det mycket mer av denna form av granskning. Revisor 2 
säger också att riskerna går att dela upp som i teorin på stora företag och prata om kontrollrisk 
och upptäcktsrisk som det beskrivs i teorin. Detta kan förklaras med att arbetsfördelningen 
som finns i större företag med en ekonomiavdelning som sköter redovisningen och betalning 
men till exempel inköpen görs av andra avdelningar och då utformas rutiner och attestregler 
för hur verifikationer ska skötas. Men de små företagen har som RevU 1005 uppger inte 
någon eller endast begränsad intern kontroll och köper in redovisningstjänster i större 
utsträckning, någonting som bekräftas av revisorerna vi har intervjuat, vilket gör att det inte 
finns några direkta rutiner att kontrollera. Att ägaren har insyn kan som RevU 1005 nämner 
ses som en liten intern kontroll men detta är ingen formell som går att granska på samma sätt 
som ett stort företags rutiner. 
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Revisorn ska granska företagsledningens förvaltning av bolaget enligt revisionslagen. Men 
samtliga respondenter uppger att denna granskning av förvaltningen knappt existerar i 
mikrobolagen utan att det nästan enbart är kontroll av att skatter och avgifter betalats korrekt. 
I stora företag uppger de att det är mer av förvaltningsrevision och att det har sin förklaring i 
uppdelningen av ägandet och företagsledningen som förekommer i de stora företagen. Detta 
stämmer överrens med Niemis slutsatser om att revisorn i stora företag ägnar mer tid åt att 
försäkra aktieägarna om att företagsledning sköter det uppdrag som ålagts dem. I de små 
företagen är den lilla förvaltningsrevision som finns mer för att försäkra övriga intressenter 
om aspekter som intresserar dem. Att försäkra aktieägarna om att bolaget förvaltas korrekt är 
inte lika aktuellt när ägarna och företagsledningen är samma personer.

Att små företag lyssnar mer på revisorn än stora företag och är benägna att snabbare ändra de 
fel som revisorn lyfter fram är förklarligt med tanke på att stora företag oftast har en 
ekonomiavdelning och besitter därmed mer specialistkunskap inom ekonomi. Små företag har 
inte samma organisation och inte dem resurser som krävs för att anställa egen 
redovisningskunnig personal vilket innebär att när revisorn påpekar någonting ändrar de sig. I 
de stora företagen där det finns det mer kunskap bakom besluten och därför blir det oftare en 
diskussion innan ändringen sker.

6.5 Kommunikation

En skillnad mellan revisionen av små och stora företag är enligt våra respondenter att på 
uppdrag hos stora företag sker kommunikationen på olika nivåer. Den ansvariga revisorn 
sköter kommunikationen med ägarna, VD:n och styrelsen medan granskningsledaren och 
assistenterna kommunicerar med exempelvis ekonomichefen och övrig personal på 
ekonomienheten. Detta beror mycket på att ansvarområden som fördelas på fler personer i 
stora företag oftast i små företag är samlade på en och samma person. När företag är mindre 
sitter ofta samma person som ägare, VD och ekonomichef. Dessutom finns det sällan en 
ekonomiavdelning. Detta innebär att det inte behövs och inte är möjligt med kommunikation 
på flera nivåer. Detta överensstämmer med den modell som togs upp från Revision – en 
praktisk beskrivning (FAR, 2006).

6.6 Roller

I samma modell visades hur revisionsteamet ser ut vid revision av ett medelstort bolag. Där 
fanns en ansvarig revisor, en granskningsledare och en assistent. I revisionen av de små 
företagen finns inte denna uppdelning när det som mest finns en assistent som sköter de delar 
som den ansvariga revisorn inte behöver göra. Hur mycket som skjuts över på assistenten 
beror enligt våra respondenter på vilka kunskaper assistenten har. Erfarna assistenter sköter en 
stor del av planeringen och granskningen själva. Den ansvariga revisorn måste dock enligt 
Palm godkänna planeringen och väsentlighetstalet, säkerställa att granskningen av väsentliga 
poster skett korrekt samt skriva på revisionsberättelsen.
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På stora företag strax över vår gräns för vad som avses med ett stort bolag uppger våra 
respondenter att revisionsteamen vanligtvis består av 4-5 personer. Fördelningen blir då mer 
som den modell som ställdes upp i teorin. Enligt Kylberg kan revisionsteamet vid revision av 
ännu större företag bestå av över 10 personer.

6.7 Tidsåtgång

I RS står det att revisionen ska genomföras på ett effektivt sätt, standarden sätter inga 
tidsramar för hur lång tid revisionen ska pågå. Revisorn ska i revisionsberättelsen kunna uttala 
sig med hög säkerhet och således är det upp till varje revisor att bedöma när revisionen kan 
avslutas. Våra respondenter anser att det är ett visst samband mellan tidsåtgången för 
revisionen och omsättningen på företaget, om än inte ett linjärt. Det krävs en viss 
grundrevision i alla företag och utöver det en del som beror på företagets omfattning som 
Palm uttryckte det.
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7 Skillnaderna i revision
I vår undersökning har vi hittat ett tre stora områden som skiljer sig i revisionen av stora 
företag och små företag.

7.1.1 Förvaltningsrevision

En viktig skillnad i planeringen är för vem revisionen utförs. I de företag där ägarna är 
verksamma och en stor del av företaget är granskningen av förvaltningen annorlunda. I små 
företag är förvaltningsrevisionen en mycket mindre del av revisionsuppdraget främst eftersom
det inte finns speciellt mycket att granska i form av styrelseprotokoll och liknande, men även 
för att ägarna inte är i behov av kontrollen av företagsledarna då det ofta är samma och ibland 
enda personen i företaget. Det finns även andra intressenter som till exempel staten som är 
intresserade av att veta att företaget inte har brutit mot några lagar och sköter sig, så en liten 
granskning av förvaltningen blir det alltid. Förvaltningsrevisionen sker i små företag på 
efterfrågan av andra intressenter än ägarna då ägarna redan har insynen och kontrollen över 
företaget och inte behöver den delen av revisionen. I stora företag är förvaltningsrevisionen 
till för dessa intressenter men till större del även efterfrågat av ägarna

7.1.2 Risker och kontroller

De stora företagens organisation ser vanligtvis annorlunda ut än de små företagens. Stora 
företag har oftast en egen renodlad ekonomiavdelning vilket medför att det finns andra risker. 
Dessa skillnader i struktur leder till att olika sorters granskning används för att finna de fel 
som eventuellt föreligger. I de stora företagen är den övervägande delen kontrollgranskning 
och i små företag är det nästan enbart substansgranskning. Detta beror på att i små företag 
saknas vanligen interna kontroller och rutiner att granska. Eftersom allt sköts av en eller ett 
fåtal personer ser företaget oftast inte behovet av att upprätta strikta rutiner. På grund av att 
små företag saknar intern kontroll blir kontrollrisken högre på grund av att det inte finns 
någon som kontrollerar att det blir rätt, således större risk för att felaktigheter förekommer i 
räkenskaperna. Kontrollen sker först i samband med revisorns substansgranskning av 
företaget. I små företag blir det således mer substansgranskning för att det inte finns några 
kontroller eller rutiner att granska på grund av företagens organisationsstruktur.

7.1.3 Revisorns roll

I små företag har revisorn en annan roll. Små företag besitter vanligen inte lika goda 
ekonomiska kunskaper som stora företag, som vanligen har en egen ekonomiavdelning. 
Konsekvensen blir att revisorn får en roll som rådgivare och bollplank i ekonomiska frågor i 
en större utsträckning. Samtidigt har stora företag en bättre kunskap om vad de kan förvänta 
sig av revisorn. Revisorn får därmed en mer renodlad revisionsroll i stora företag. Denna 
skillnad beror på företagens organisationsstruktur. Stora företag har en ekonomiavdelning där 
det arbetar personer som enbart koncentrerar sig på ekonomi och är kunniga inom redovisning 
och därmed förstår mer om vad revision innebär. I små företag finns sällan tiden och 
resurserna för att avsätta en person som endast ägnar sig åt ekonomin. Ibland kan även 
redovisningen vara inhyrd vilket ytterliggare minskar företagets insikt i ämnet och revisorns 
kunskap blir ännu viktigare för företaget.
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7.2 Slutsats

Den största skillnaden som vi har identifierat är skillnaden i förvaltningsrevisionen, en 
skillnad som beror på vilka som efterfrågar revisionen. Revisionen utformas olika beroende 
på om ägaren är aktiv och en stor del av företaget, som oftast är fallet i små företag, eller om 
ägarna är många och åtskilda från företagsledningen, som är vanligare i stora företag.

I små företag blir det mycket detaljgranskning och rådgivning men i stora företag blir det 
mycket granskning av kontroller och översiktlig granskning. Detta beror på att små företag 
oftast har en mindre och inte lika komplex organisationsstruktur och att det då blir andra 
risker att ta hänsyn till för revisorerna.

Det finns även många små skillnader som påverkar arbetet. Till exempel att stora företag 
revideras på plats men små företags granskningsunderlag får revisorerna ta in till sina egna 
kontor för att företagen inte har plats åt dem. Även att revisionsteamen är större i stora företag 
påverkar arbetssituationen för revisorer, men inte själva revisionen.

Storleken på företaget som revideras påverkar hur revisionen genomförs. Framförallt är det 
avståndet mellan ägare och ledning samt organisationsstrukturen som innebär att revisionen 
genomförs annorlunda i stora och små företag.
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8 Förslag på fortsatta studier
Den här uppsatsen har gjort en undersökande studie för att få fram vilka skillnader som 
föreligger i revisionen av stora och små företag. Vår studie har varit djupgående och 
undersökt ett fåtal revisorers syn. Det vore intressant att se om denna överrensstämmer med 
en större del av revisorerna i Sverige. Det vore även intressant att undersöka om skillnaderna 
förändras efter ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten.

En annan intressant aspekt vore att undersöka om det föreligger några skillnader i revisionen 
beroende på storleken på revisionsbyrån.
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Bilaga 1 – Intervjumall

Om revisorn
Namn:
Företag:
År i branschen:
Roll (Auktoriserad/godkänd/partner):

Inriktning (stora/små, specifik bransch):
Om du har bytt – vilka skillnader hur du i sådana fall direkt uppmärksammat?

Vilka företag sitter du som revisor för?
(Finns det ett ”litet” och ett ”stort” han kan referera till vid svaren)

Planering
Går man in i revisionen på olika sätt beroende på storleken av företaget?
(Medvetna förändringar av arbetsprocessen beroende på företagets storlek)

Tidsspann – under hur lång tid pågår revisionen i ett stort/litet företag?

Hur skaffas kunskap om företaget?
Hur djup kunskap är ”tillräcklig kunskap om företagets verksamhet”?
Krävs det mer kunskap hos stora företag?
Hur lång tid ägnas åt det?

Spelar vissa lagar/regler större roll i stora/små bolag?

Väsentlighet
Hur bestäms vad som är väsentligt?
Är det fast eller en flytande fråga genom revisionen?
Är väsentlighetsnivån relativ till omsättning, balansomslutning eller liknande?
Hur förändras väsentlighetsbedömningen när storleken på företagets ändras?

Risker
Var bedöms riskerna generellt som högst? Stort eller litet företag?

Hur påverkas omfattningen av revisionen av att små företag inte har så mycket intern 
kontroll?

Vilka specifika risker finns det för små/stora bolag?

Används olika metoder för att minimera riskerna i olika bolag?

Hur påverkar olika datorsystem hos kunden revisionen? (I stora företag har man oftare 
specialanpassade program, mindre företag har bara ett enkelt bokföringsprogram)

Är det vanligare att redovisningstjänsterna hyrs in i mindre företag?

Hur påverkar dessa revisionen?
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Granskningen
Substansgranskning
Där risken är störst, hur mycket mer fokuserar man på substansgranskning?
Är det olika nyckeltal man fokuserar på?

Kontrollgranskning
I vilken omfattning sker kontrollgranskning i stora respektive små företag?

Förvaltningsrevisionen
Skiljer sig den beroende på företaget?

Hur omfattande är dokumentationen?

När du som revisor har påpekande, leder det oftare till ändring än en oren revisionsberättelse? 
Och är mindre företag mer benägna att korrigera sina misstag.

Kommunikation
Med vem/vilka på företagen kommunicerar ni med?

Hur sker kommunikationen? (Personligt – brev/e-post - via assistenter)

Var sker huvuddelen av arbetet? Hemmakontoret eller hos kunden?

Hur är mottagande på företaget? Ser de revision som något bra eller som något nödvändigt 
ont? Är de medvetna om vad revisionsberättelsen betyder?

Sker mer rådgivningsnära tjänster vid revision av mindre företag?

Roller
Hur stora är grupperna i genomsnitt?
För företag < 3 milj?
För företag > 83 milj?

Arbetsfördelningen - Vad gör den ansvariga revisorn?
(Utför revisionen? ”Bara” skriver på?)

Delegering:
Vad delegeras till assistenter?
Vad måste den ansvariga revisorn göra själv?

Tidsåtgång
Tar man ett företag/en revision åt gången eller flera parallellt?

Är tidsåtgången relativt med omsättningen?

Avslutning
Vilka föredrar du att arbeta med? Varför?

Övriga kommentarer


