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Sammanfattning 

Titel:  Shared Service Center ur ett revisionsperspektiv – Förekomsten av problem 

vid revision av företag inom en koncern med ett SSC 

 

Författare:  Sofia Johnsson och Anna Wigling  

 

Handledare: Rolf Rundfelt 

 

Nyckelord:   Shared Service Center, ekonomifunktion, revision, koncern, moderbolag 

och dotterbolag 

 

Bakgrund: Shared services är en strategi som innebär att en existerande 

verksamhetsfunktion, som tidigare varit spridd på flera olika platser, 

koncentreras till en enda enhet (center) inom en koncern. Det har blivit allt 

vanligare att koncerner väljer att upprätta ett SSC, avseende 

ekonomifunktionen, då det är ett sätt att effektivisera koncernens 

redovisningsprocesser. Till följd av denna utveckling har vissa revisorer 

påtalat problem kopplade till revisionen av företag inom en koncern som har 

ett SSC. Problem som kan uppkomma vid gränsöverskridande 

revisionsarbete är exempelvis bristande förståelse för lokala 

redovisningsregler och skatter samt språkskillnader som kan försvåra 

revisorns kontroll. Även problem rörande arbetsfördelning och 

arbetsinsatser kan behöva lösas. Trots att revisorer har påpekat denna typ av 

problem verkar det ha utförts få studier kring kopplingen mellan SSC och 

revision. Denna brist inom området gör det intressant att studera hur 

förekomsten av ett SSC påverkar revisionen. 

Syfte:  Syftet med denna studie är att utreda om en koncerns SSC leder till några 

problem kopplade till revisionen av koncernens företag. Syftet behandlas 

både utifrån ett företags- och ett revisorsperspektiv. 

Metod:  Denna studie är en tvärsnittsstudie mellan två grupper: företag inom 

koncerner med etablerade SSC:s samt personer som arbetar med revision av 

företag inom en koncern med ett SSC. Tre företagsrespondenter och fyra 

respondenter från revisionsbyråer har medverkat i studien genom intervjuer 

och skriftliga frågeformulär. 



Slutsats:  Efter avslutad studie kan vi konstatera att ett SSC medför vissa problem 

kopplade till revisionen. Vi har kunnat urskilja flera typer av svårigheter, 

men framförallt har två övergripande problemområden framträtt: 

kommunikation samt arbets- och ansvarsfördelning. Dessa problemområden 

är starkt kopplade till varandra, då en god arbets- och ansvarsfördelning 

bygger på en god kommunikation. Kommunikationsproblem förekommer 

både revisorer emellan samt mellan revisorer och det granskade företaget. 

Då den ekonomiska informationen för en koncerns olika bolag finns samlad 

i ett SSC blir SSC:t ytterligare en part i revisionen att ta i beaktande för alla 

medverkande revisorer, såväl i moderbolaget som i dotterbolagen.   



Abstract 

Title:  Shared Service Center from an audit perspective – The occurrence of 

problems in auditing companies within a corporate group with a SSC 

Authors: Sofia Johnsson and Anna Wigling 

Supervisor: Rolf Rundfelt 

Keywords:  Shared Service Center, financial department, audit, corporate group, parent 

company and subsidiary company 

Background: Shared Services is a strategy which means that an existing business 

function, which was previously scattered across several locations, now is 

concentrated in a single unit (center) within a corporate group. It has 

become more common for corporate groups to establish an SSC for the 

finance function, as a way to streamline the accounting process of the group. 

As a result of these developments, some auditors have pointed out problems 

related to the audit of the companies within the corporate group which has a 

SSC. Problems that can arise in cross-border audit work are, for example, 

lack of understanding of local accounting and taxes and language 

differences which may obstruct the audit control. Division of labor and 

human effort are also problems that may need to be resolved. Although 

auditors have pointed out these problems, there seem to have been few 

studies on the connection between SSC and auditing. This deficiency makes 

it interesting to study how the presence of a SSC affects the auditing. 

Purpose:  The purpose with this study is to investigate whether a SSC in a corporate 

group leads to any problems related to the audit of the consolidated 

companies. The purpose is discussed both from a corporate and an auditor’s 

perspective. 

Method:  This study is a cross-sectional study between two groups: companies within 

a corporate group with an established SSC and people involved in auditing 

these companies. Three respondents from different companies and four 

respondents from different accounting firms participated in this study 

through interviews and questionnaires.  



Results:  After the completion of this study we can conclude that an SSC can cause 

some problems related to the auditing. We have been able to distinguish 

several types of problems but two main areas have appeared: 

communication and division of labor and responsibility. These problem 

areas are strongly connected to each other, since the division of labor and 

responsibility are based on good communication. Communication problems 

occur both among auditors and between auditors and the audited entity. 

When the financial information of the corporate group is gathered in a SSC, 

the SSC becomes an additional party in the audit for the involved auditors to 

take into account.  
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet behandlar det valda ämnets bakgrund samt en problemdiskussion. 

Detta utmynnar i uppsatsens syfte och frågeställning. Kapitlet avslutas med gjorda 

avgränsningar samt uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Revision av ett företags räkenskaper har stor betydelse i dagens samhälle då företagets olika 

intressenter kräver tillförlitlig information. Behovet av revision är dock inget nytt; redan på 

1800-talet växte den moderna svenska professionen med självständiga revisorer fram som en 

följd av industrialiseringen
1
. Den 15 januari år 1895 antogs aktiebolagslagen (1895:65) i 

svensk lag, vilken stadgade att ”förvaltning och bolagets räkenskaper [ska] granskas af en 

eller flere revisorer”
2
. Denna lagstiftning har härefter uppdaterats med åren och 

revisorsprofessionen har utvecklats i takt med mer avancerade redovisningsmetoder och 

regleringar. Dagens revision syftar till att kvalitetssäkra den finansiella information som 

företagen ger ut genom att en revisor granskar, bedömer och uttalar sig om denna. Efter 

genomförd granskning lämnar revisorn sitt utlåtande i en revisionsberättelse. I denna uttalar 

sig revisorn om ett företags årsredovisning har upprättats i enlighet med gällande lagstiftning 

samt om förvaltningen av företagets resurser har skett på ett korrekt sätt.
3
   

Hur revisorsprofessionen utvecklas beror, förutom på utvecklingen av redovisningsmetoder 

och regleringar, även på det faktum att företag utvecklas och väljer nya strategiska lösningar 

för utformning av sina verksamheter
4
. Exempel på nya strategier kan visas genom den 

centralisering som tog fart på 1970-talet. Centraliseringen uppkom genom framväxandet av 

datoranvändningen och på grund av dyra hårdvaror fanns det enbart resurser till att samla ett 

begränsat antal datorer fokuserade i vissa, därmed centraliserade, enheter. Vidare gick 

trenden, under 1980- och 90-talen, mot ett mer decentraliserat tänk. Datorerna blev då 

billigare att köpa in och företagen fick därmed möjlighet att positionera sig närmare kunden. 

                                                           
1
 E. Wallerstedt, Kriser och konsolidering: revisionsbranschen i Sverige under hundra år, Uppdrag revision - 

revisorsprofessionen i takt med förväntningarna?, Stockholm, SNS Förlag (2005) s. 24-44 
2
 E. Wallerstedt, Kriser och konsolidering: revisionsbranschen i Sverige under hundra år, Uppdrag revision - 

revisorsprofessionen i takt med förväntningarna?, Stockholm, SNS Förlag (2005) s. 24-44 
3
 Vad är revision?, Stockholm, FAR Förlag (2001)  

4
 Vad är revision?, Stockholm, FAR Förlag (2001) 
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Därefter tog trenden återigen en mer centraliserad riktning och strategin att etablera Shared 

Service Centers (SSC) började växa fram.
5
 Shared services är en strategi som innebär att en 

existerande verksamhetsfunktion, som tidigare varit spridd på flera olika platser, koncentreras 

till en enda enhet. Enheten skapas därmed specifikt för att erbjuda en viss sorts tjänster till 

delar av, eller resten av, bolaget. Ett exempel på detta kan vara att en koncern med spridda 

ekonomikontor runt om i världen samlar ekonomifunktionen till ett enda kontor (center) som 

sköter ekonomihanteringen för koncernens alla bolag, såväl utländska som inhemska. Centret 

kan vara beläget antingen i moderbolaget eller i något av dotterbolagen inom koncernen. 

Strategin med ett SSC syftar till att centralisera vissa organisatoriska enheter och på så vis 

effektivisera och optimera användandet av humankapital, tid, pengar och andra 

företagsresurser. Ekonomifunktionen är en av flera verksamhetsdelar som är vanlig att företag 

väljer att centralisera genom ett SSC.
6
 Då ekonomienheten, som upprättar företagets 

finansiella information, blir centraliserad kommer även revisorns arbete att behöva anpassas 

till förändringarna som sker i företaget. 

En viktig faktor att ta hänsyn till vid etableringen av ett SSC är den tysta parten i all 

affärsverksamhet; staten, då det krävs att företag följer statliga regleringar. För företag, både 

med och utan koppling till ett SSC, innebär det bland annat att ta hänsyn till 

regeringsbestämmelser, vilket inkluderar allt från löner och arbetsvillkor till betalning av 

skatt. En multinationell koncern med ett etablerat SSC har, utöver de lokala 

regeringsbestämmelserna, även internationella regleringar gällande exempelvis 

redovisningsnormer att ta hänsyn till.
7
 Att vara insatt i och följa alla dessa bestämmelser är av 

stor betydelse för att erhålla ett godkännande från sin revisor. Samtidigt blir revisorns arbete 

mer komplext i och med att även revisorn måste vara insatt i de regleringar som är relevanta 

för att kunna göra uttalanden om ett företags finansiella information.
8
 

På grund av nationella bestämmelser kan vissa problem uppstå i den internationella 

koncernens SSC då dessa regleringar måste tas hänsyn till. Exempel på detta kan visas av 

föränderligheten i lokal skattelagstiftning som måste följas. Genom etableringen av ett SSC 

ställs därmed höga krav på kompetensen inom företagen i koncernen, alternativt på juridiska 

                                                           
5
 W. Seal och I. Herbert, The role of shared services, Service Management (spring 2009) s. 43-47  

6
 B. Bergeron, Essentials of shared services, Hoboken, John Wiley & Sons (2003) 

7
 B. Bergeron, Essentials of shared services, Hoboken, John Wiley & Sons (2003) 

8
 S.E. Johansson, Varför har vi revisorer och vad ska de uträtta?, Uppdrag revision - revisorsprofessionen i takt 

med förväntningarna?, Stockholm, SNS Förlag (2005) s. 9-23 
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stödfunktioner, för att undvika nämnda typ av problem. Förutom detta finns även risk för 

annan problematik när multinationella koncerner och deras SSC:s diskuteras. Som ett 

exempel kan här nämnas ansvarsfördelning och mer konkret; vem som är ansvarig för 

upprätthållandet av lokala regleringar.
9
  Revisorn fungerar då som en rådgivare och som ett 

viktigt stöd
10

. Därmed måste såväl företagen inom koncernen som deras revisorer ha 

kännedom om och kunna hantera de problem som kan tänkas uppstå med en strategisk lösning 

såsom ett SSC. 

1.2 Problemdiskussion 

Globaliseringen av dagens samhälle har lett till att många företag har verksamheter spridda 

runt om i världen och med dagens teknik går det att kommunicera över landsgränserna på ett 

smidigt sätt. Detta främjar etableringen av ett SSC, vilket i sin tur kan leda till att revisorernas 

sätt att hantera revisionen av företag, som väljer en sådan strategi, måste förändras och 

behöver anpassas till situationen. Att upprätta ett SSC, avseende ekonomifunktionen, blir allt 

vanligare då det är ett sätt att effektivisera koncernens redovisningsprocesser
11

. Till följd av 

denna utveckling har vissa röster höjts kring de problem som ett SSC kan medföra när det 

handlar om gränsöverskridande revisionsarbete. Problem som nämns är bland annat bristande 

förståelse för lokala redovisningsregler, arkiveringsregler, avgifter och skatter samt 

språkskillnader som kan försvåra revisorns kontroll. Även problem rörande arbetsfördelning 

och arbetsinsatser kan behöva lösas.
12

 

Svenska revisorer har påpekat vissa problem som kan uppstå vid revision av multinationella 

koncerner som har ett SSC beläget utomlands i moderbolaget. Revision av de svenska 

dotterbolagen ska då utföras av svenska revisorer. Jan-Hugo Nihlén, auktoriserad revisor och 

partner på Deloitte, uttrycker i en artikel i tidskriften Balans att ”dotterbolagsrevisorer riskerar 

att hamna på undantag”
13

. Med detta menar Nihlén bland annat att den svenska revisorn 

granskar efter svensk lagstiftning och då behöver ha materialet tillgängligt i Sverige, vilket 

inte alltid är fallet. Det material som den svenska revisorn behöver finns då istället i det 

utländska SSC:t, vilket försvårar den svenska revisorns arbete.
14

 Enligt svensk lag måste 

                                                           
9
 B. Bergeron, Essentials of shared services, Hoboken, John Wiley & Sons (2003) 

10
 FAR Komplett (2012) 

11
 FAR Komplett (2012) 

12
 L. Egenäs m.fl., Outsourcing – hur ska revisorn tänka, Balans (1/2009) s. 28-30 

13
 A. Kristofersson, Ekonomifunktion i utlandet försvårar revisionen, Balans (1/2010) s. 8 

14
 A. Kristofersson, Ekonomifunktion i utlandet försvårar revisionen, Balans (1/2010) s. 8 
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dessutom bokföringsmaterialet förvaras i Sverige och i fallet med ett utländskt SSC åtföljs 

inte den svenska lagen. Då är det, enligt Nihlén, mycket viktigt att revisorn för dotterbolaget 

anger i revisionsberättelsen att lagen inte har följts.
15

 Vidare kan det även uppstå problem 

såsom att dotterbolagets transaktioner blandas ihop med moderbolagets och därmed inte kan 

identifieras inför revisionen
16

. Även revisorn Lars Egenäs tar i en artikel i Balans upp problem 

med utlandsbaserade SSC:s. Förutom vissa redan nämnda problem tas också språkskillnader 

upp som en faktor vilken kan försvårar kontrollen av det redovisade materialet.
17

 

För att undvika ovan nämnda problem menar Nihlén att det krävs starkt engagemang från de 

svenska revisorerna att agera rådgivande till det utländska moderbolaget för att se till att den 

svenska lagstiftningen följs och att revisorerna, oavsett land, ska agera som ett team
18

. Detta 

gäller naturligtvis även i den omvända situationen, då moderbolaget finns i Sverige och 

dotterbolagen är belägna utomlands. Tydlig kommunikation förespråkar också Egenäs. Han 

har även som förslag att ett granskningsutlåtande skulle vara användbart för att lösa konflikter 

rörande arbetsinsats och arbetsfördelning
19

. En sådan typ av granskningsutlåtande finns 

reglerad i International Standards on Auditing (ISA) 402 och denna standard kommer att 

behandlas vidare i avsnitt 3.2.3.3. Trots kritiken ser Nihlén att centraliserade 

ekonomiprocesser i form av SSC:s är något att se positivt på, då detta ger möjlighet till stora 

resursbesparingar och möjligheter till samordning
20

.  

Trots att revisorer har påpekat viss upplevd problematik vid revision av företag inom en 

koncern som har ett SSC verkar det ha utförts få studier kring kopplingen mellan SSC och 

revision. Denna brist inom området gör det intressant att studera hur förekomsten av ett SSC 

påverkar revisionen. Vidare kan det vara intressant att undersöka huruvida en koncerns 

strategi att etablera ett SSC försvårar revisorns granskningsarbete av företagen inom 

koncernen. Kan det vara så att endast vissa parter upplever problem medan andra inte gör det? 

I denna studie kommer frågan att diskuteras utifrån situationen då koncernens SSC är beläget 

i Sverige och revisionen utförs av svenska revisorer. 

                                                           
15

 FAR Komplett (2012) 
16

 A. Kristofersson, Ekonomifunktion i utlandet försvårar revisionen, Balans (1/2010) s. 8 
17

 L. Egenäs m.fl., Outsourcing – hur ska revisorn tänka, Balans (1/2009) s. 28-30 
18

 A. Kristofersson, Ekonomifunktion i utlandet försvårar revisionen, Balans (1/2010) s. 8 
19

 L. Egenäs m.fl., Outsourcing – hur ska revisorn tänka, Balans (1/2009) s. 28-30 
20

 A. Kristofersson, Ekonomifunktion i utlandet försvårar revisionen, Balans (1/2010) s. 8 
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1.3 Frågeställningar 

I studien utgår vi från följande övergripande frågeställning samt tre mer specifika delfrågor:  

 Ger en koncerns SSC, avseende ekonomifunktionen, upphov till några problem för 

företagen inom koncernen eller deras revisorer vid revisionsarbetet, i så fall vilka 

problem? 

 Vad blir skillnaden mellan revisionen av ett företag inom en koncern 

med ett SSC och revisionen av ett företag utan koppling till ett SSC? 

 Vilka regleringar måste en revisor ta hänsyn till vid revidering av ett 

företag inom en koncern som har ett SSC? 

 Hur kan eventuella problem, som uppkommer vid revision av företag 

som ingår i en koncern med ett SSC, hanteras? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att utreda om en koncerns SSC leder till några problem kopplade 

till revisionen av koncernens företag. Syftet behandlas både utifrån ett företags- och ett 

revisorsperspektiv. 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie har avgränsats till att endast behandla revisionsaspekten kring ett SSC och att 

enbart undersöka den externa revisionen. Vidare har vi avgränsat oss till att studera företag 

som ingår i koncerner, med utländska dotterbolag, vilkas SSC är belägna i Sverige och 

innefattar företagens ekonomifunktioner. Avgränsningen till att studera ekonomifunktioner 

motiveras av att ett SSC avseende andra funktioner inte har samma direkta koppling till det 

externa revisionsarbetet. För underlag till uppsatsen har vi valt att kontakta svenska 

revisionsbyråer samt svenska aktiebolag. Vi har valt bort offentlig verksamhet och andra 

bolagsformer än aktiebolag på grund av tidsbrist och begränsade ekonomiska resurser. 
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning 

Metod 

Referens-

ram 

Empiri 

Slutsatser 

och vidare 

forskning 

Analys 

och 

diskussion 

Metodkapitlet inleds med en redogörelse för tillämpad 

metod och följs av ett avsnitt som behandlar gjord 

litteraturgranskning. Även valet av respondenter och 

insamling av empiri diskuteras och motiveras varpå kapitlet 

avslutas med ett avsnitt som behandlar metodkritik. 

 

I referensramen behandlas områdena SSC respektive 

revision. Avsnittet rörande SSC beskriver vad ett SSC är 

samt tar upp fördelar och nackdelar med ett SSC. I 

revisionsavsnittet beskrivs revisionens syfte, revisorns roll, 

vissa regleringar samt tillvägagångssättet vid en revision. 

 

 
I empirikapitlet presenteras studiens respondenter samt den 

information som insamlats genom gjorda intervjuer och 

utskickade frågeformulär. Av intervjusvaren redovisas först 

den information som företagsrespondenterna bidragit med 

följt av den information som erhållits av respondenterna vid 

revisionsbyråerna. 

 
I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera vår 

empiri kopplad till den information som utgör 

referensramen. 

 

I detta kapitel presenteras slutsatserna av den genomförda 

studien. Vidare besvaras uppsatsens syfte samt tillhörande 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 

forskning. 

 

I inledningen behandlas det valda ämnets bakgrund och 

problemdiskussion, vilket utmynnar i uppsatsens syfte och 

frågeställning. Kapitlet avslutas med gjorda avgränsningar 

och uppsatsens disposition. 
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2. Metod 

Metodkapitlet inleds med en redogörelse för tillämpad metod och följs av ett avsnitt som 

behandlar gjord litteraturgranskning. Även valet av respondenter och insamling av empiri 

diskuteras och motiveras varpå kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar metodkritik.  

2.1 Tillämpad metod 

Den tillämpade metoden är en tvärsnittsstudie. Att studien är en tvärsnittsstudien motiveras av 

att vi har studerat två olika grupper: företag inom koncerner med etablerade SSC:s samt 

personer som arbetar med revision av företag inom en koncern med ett SSC. Vi kunde redan i 

förväg definiera dessa två grupper som intressanta och vårt syfte är till viss del att se om det 

finns några skillnader eller likheter mellan dessa grupper rörande det specifika ämnet
21

. För 

att kunna besvara angivna frågeställningar har kontakt tagits med revisionsbyråer, inom vilka 

det finns erfarenheter från klienter med SSC:s, samt med företag inom koncerner med 

etablerade SSC:s. Genom insamling av empiri i olika former har respondenternas erfarenheter 

av SSC:s diskuterats, med förhoppningen om att generaliserbar data skulle kunna erhållas. För 

att öka resultatens generaliserbarhet har varje grupp representerats av ett flertal respondenter.  

Huruvida denna studie klassas som en kvantitativ eller kvalitativ tvärsnittsstudie är av mindre 

betydelse för uppfyllandet av uppsatsens syfte. Enligt Åsberg kan forskningsmetoder 

överhuvudtaget inte klassificeras som kvantitativa eller kvalitativa. Istället är det den data som 

erhålls genom en viss metod som kan beskrivas som kvantitativ (numerisk) eller kvalitativ 

(icke-numerisk).
22

 Kriterierna reliabilitet, replikerbarhet och validitet kopplas främst ihop med 

kvantitativ forskning, men då vi anser att begreppen är fundamentala inom forskningen har vi 

ändå valt att till viss del utgå från dessa i vår studie, trots att studien främst gett upphov till 

kvalitativ data.  

Reliabiliteten behandlar frågor rörande tillförlitlighet i mätning. En hög grad av reliabilitet 

kännetecknas av att insamlad empiri inte innehåller några slumpmässiga mätfel. Reliabilitet 

handlar även om huruvida samma eller liknande resultat kan erhållas genom upprepande av en 

                                                           
21

 B. Gustavsson, Kunskapande metoder – inom samhällsvetenskapen, Lund, Studentlitteratur (2004) 

  A. Bryman och E. Bell, Business Research Methods, Oxford, Oxford University Press (2011) 
22

 R. Åsberg, Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen, Pedagogisk 

forskning i Sverige, nr 4 (2001)  s. 270-292 
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studie.
23

 Validiteten är starkt kopplad till reliabiliteten och detta kriterium behandlar frågan 

om en studie är så pass väl beskriven att den kan genomföras på nytt (kopieras). För att uppnå 

en hög grad av reliabilitet respektive replikerbarhet ställs det höga krav på oss som 

uppsatsförfattare att vi tydligt beskriver våra tillvägagångssätt under studiens gång. Vidare är 

även validiteten ett mycket viktigt kriterium inom denna typ av forskning, då validiteten 

behandlar huruvida ett test verkligen mäter det som var menat att mätas.
24

 Här måste vi som 

uppsatsförfattare vara kritiska i val av datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt för att se till 

att det avsedda syftet uppnås. Hur vi har arbetat för att uppnå en hög grad av reliabilitet, 

replikerbarhet och validitet presenteras närmare i avsnitt 2.5 Metodkritik. 

2.2 Litteraturgranskning 

Idén kring det valda ämnet uppstod genom kontakt med European Furniture Group:s (EFG) 

CFO Thomas Andrén under januari 2012. Företaget har nyligen samlat hela koncernens 

ekonomifunktion till ett SSC i Tranås. Andrén framförde att det inom företaget upplevdes viss 

problematik i kontakt med de utländska och svenska revisorerna, exempelvis avseende 

kommunikation och arbetsfördelning. Detta väckte vårt intresse för att få en bild av en 

koncerns SSC, både utifrån företags och utifrån revisorers respektive synvinkel. Frågan 

uppkom då om det finns någon form av problem kring att revidera företag inom en koncern 

med ett SSC. Även vårt intresse för att få insikt i hur revisorns arbete utförs vid kontakt med 

ett SSC uppstod. 

Vid den första litteratursökningen visade det sig att det redan finns ett flertal uppsatser och 

avhandlingar inom ämnet SSC, men dessa behandlar ämnet främst ur styrningssynpunkt och 

då ofta genom specifika fallstudier. Någon uppsats eller avhandling inom vårt specifika ämne 

hittades dock inte. Även inom annan form av litteratur berör det mesta, som finns publicerat 

inom ämnet SSC, området verksamhetsstyrning. Kopplingen SSC – revision har det dock 

varit väldigt svårt att hitta någon information kring. Som uppsatsämne verkar det vara något 

väldigt sällsynt, kanske helt nytt, vilket gjorde att vårt intresse för ämnet ökade ytterligare. 

Frågor kring vad denna brist inom ämnet beror på diskuterades flitigt under 

uppsatsskrivandets första fas. Kunde det vara så att vi stött på något nytt och intressant, eller 

gäller det motsatta?  

                                                           
23 B. Gustavsson, Kunskapande metoder – inom samhällsvetenskapen, Lund, Studentlitteratur (2004) 
24

 A. Bryman och E. Bell, Business Research Methods, Oxford, Oxford University Press (2011) 
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Då ingen av oss uppsatsförfattare hade någon förkunskap kring SSC lade vi ned mycket tid på 

att läsa in oss på ämnet och information inhämtades från ett flertal olika källor för att få en så 

bred grund som möjligt. Även grundläggande information kring revision eftersöktes. 

HumSam-biblioteket vid Linköpings universitet (LiU) har agerat utgångspunkt för vår 

litteratursökning. Här har både LiU:s bibliotekskatalog för sökning efter böcker i ämnet samt 

databasen LiUBSearch
25

 för artikelsök använts. De huvudsakliga sökord som förekommit är: 

Shared Service Center, SSC, ekonomistyrning, auditing, revision samt revisor. Övriga 

biblioteksresurser som utnyttjats har varit samlingen av tidskrifter. Här kan nämnas att vi har 

gått igenom tidskriften Balans från nummer 1/2007 och framåt. Även tidskriften 

Affärsvärlden har genomsökts i jakt på information och uttalanden rörande SSC:s och då 

närmare bestämt nummer 1/2010 och framåt. I tidskrifterna har vi sökt efter såväl rena 

informationsupplysningar kring vårt ämne, som övriga former av uttalanden vilka kan kopplas 

till SSC och revision. Vi har hittat ett fåtal intressanta artiklar som delvis ligger till grund för 

vår problemdiskussion. 

Förutom bibliotekets databaser har en mängd internetsökningar gjorts. Sökningarna har bland 

annat inkluderat sökord som SSC, Shared Service Center, SSC+revision, SSC+ekonomi, 

auditing, revision samt lagar och förordningar rörande grundläggande revision. Vi har även 

utfört sökningar efter jobbannonser, där företag har sökt personal till sina SSC:s, för att 

försöka hitta företag med etablerade SSC:s då denna information oftast inte verkar lämnas av 

företagen. Vi har dessutom sökt igenom hemsidor tillhörande KPMG, Deloitte, PwC, Ernst & 

Young (E&Y) och Grant Thornton i jakt på information och uttalanden rörande SSC:s. Till 

den information som presenteras i referensramen har vi främst använt tryckta källor då dessa 

är mer tillförlitliga i och med att källornas författare kan spåras. Därmed har läsaren större 

möjlighet att kontrollera källorna.
26

  

2.3 Sökning efter respondenter 

Vid början av vårt arbete var det svårt att se ett självklart val av respondenter. Vi hade en 

grund i och med våra två utvalda intressentgrupper: företag inom en koncern med ett SSC 

avseende ekonomifunktionen samt personer som arbetar med revision av företag inom en 

koncern med ett SSC. Andrén visade intresse för att hjälpa oss redan i stadiet för ämnesval, 

                                                           
25

 Inkluderar sökningar i databaserna Academic Search Premier, Business Source Premier, ERIC, PubMed och 

SCOPUS. 
26

 B. Gustavsson, Kunskapande metoder – inom samhällsvetenskapen, Lund, Studentlitteratur (2004) 
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men på företagssidan hade vi till en början inte mer att gå på. Detta ledde till ett aktivt 

sökande på internet efter andra koncerner med ett SSC avseende sina ekonomikontor, men 

arbetet gav få träffar. Vi tror att detta kan ha berott på att alla företag inte specificerar vilka 

strategilösningar de använder sig av och som utomstående kan det vara väldigt svårt att se 

detta utifrån den knapphändiga offentliga information som ges ut. Vi lyckades dock hitta 

några företag som har SSC:s, men i de flesta fall har det varit svårt att komma i kontakt med 

en tillräckligt kvalificerad person vilket har lett till att det flera gånger helt enkelt runnit ut i 

sanden. Vårt sökande resulterade slutligen i kontakt med tre olika företag som har varit 

intresserade av att hjälpa oss och som dessutom uppfyllde våra uppsatta kriterier. Dessa 

kriterier bestod av att företaget ska vara svenskt och ingå i en koncern med utländska 

dotterbolag samt att ekonomifunktionen sköts genom ett SSC, vilket bör vara stationerat i 

Sverige. 

Vad gäller revisorerna hade vi ett tydligare urval att gå på, då vi direkt valde att kontakta de 

stora revisionsbyråerna: E&Y, PwC, KPMG och Deloitte. Vidare ville vi främst komma i 

kontakt med respondenter i vår geografiska närhet, det vill säga Linköping, för möjligheten att 

genomföra personliga intervjuer. De respondenter i Linköping som vi kom i kontakt med var 

tvungna att avböja på grund av tidsbrist. Detta fick oss att söka vidare i jakt på respondenter, 

vilket resulterade i en respondent verksam i Jönköping samt tre respondenter verksamma i 

Stockholm. 

Vårt arbete med att hitta lämpliga respondenter, vilket var tidsmässigt begränsat till knappa 

två månader, ledde i slutänden till tre företagsrespondenter och fyra respondenter från 

revisionsbyråer. Två företagsrespondenter samt en respondent från en revisionsbyrå besvarade 

våra frågor via e-post. Med den tredje företagsrespondenten genomfördes en intervju genom 

en videokonferens och med de tre övriga respondenterna från revisionsbyråer genomfördes 

telefonintervjuer. 

2.4 Intervjuer och frågeformulär 

Vid insamling av empiri till denna uppsats var vårt förstahandsval att detta skulle ske genom 

personliga intervjuer. På grund av begränsningar som tid och ekonomi, vilka behandlas mer 

ingående under stycke 2.5 Metodkritik, har dock inte personliga intervjuer varit möjliga att 

genomföra i fler än ett fall. Istället har insamlingen av empiri till största delen gjorts genom 

frågeformulär som skickats till respondenter via e-post samt genom telefonintervjuer. 
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Frågeformulären klassas som en typ av strukturerad eller standardiserad intervju medan den 

personliga intervjun och telefonintervjuerna kan ses mer som semistrukturerade. Anledningen 

till denna klassificering är den standardisering vi tillämpat vid framtagande av både 

frågeformulär och övriga intervjufrågor. Detta motiveras vidare av det aktiva val vi har gjort i 

form av standardiserade frågor för att få fram svar som kan jämföras med varandra i vår 

analys. Trots de olika insamlingsformerna kan det hela sammantaget ses som standardiserade 

intervjuer i och med att samma typ av frågor har ställs oavsett situation.
27

 Våra chanser att 

ställa följdfrågor har varit större vid de tillfällen vi har haft direktkontakt med respondenterna 

jämfört med vid utskick av frågeformulär via e-post. Trots detta såg vi en fördel med 

frågeformulär via e-post genom att erhållen data blir mer lätthanterlig och tydlig än egna 

anteckningar gjorda under telefonintervjuer. Dessutom minskade risken för att 

respondenternas svar skulle påverkas av vårt aktiva deltagande
28

. 

För att, vid intervjuerna, minska risken för eventuella missuppfattningar och bortfall av 

respondenternas svar var båda uppsatsförfattarna delaktiga under alla intervjuer och vid 

telefonintervjuerna användes handsfree för att båda två skulle kunna höra hela 

konversationen. Vid alla intervjuer där direktkontakt har förekommit ledde den ena av oss 

intervjun medan den andra förde anteckningar. Detta tillvägagångssätt bör ha minskat 

eventuell stress hos respondenterna, då de sluppit att bli utfrågade av två personer samtidigt 

samt att en person hela tiden har varit koncentrerad på att ingen information skulle gå 

förlorad
29

. 

De första intervjufrågorna som togs fram var de som skulle skickas ut via e-post till valda 

företagsrespondenter. Vi försökte att begränsa antalet frågor, så att respondenterna inte skulle 

tappa intresset, men ändå ställa så pass många frågor att underlaget skulle kunna användas för 

att dra någon form av slutsats. Frågeformuläret
30

 är uppbyggt på så sätt att det tar upp några 

praktiska frågor kring företagets användande av SSC för att därefter gå vidare till att behandla 

huruvida företaget har upplevt någon problematik vid kopplingen SSC - revision och i så fall i 

vilken form. Respondenterna gavs även möjligheten att ange om de ville vara anonyma vid 

empiriframställningen. En av företagsrespondenterna valde att vara anonym och vi respekterar 

detta genom att inte ange respondentens eller företagets namn eller uppge annan information 

                                                           
27

 A. Bryman och E. Bell, Business Research Methods, Oxford, Oxford University Press (2011) 
28

 A. Bryman och E. Bell, Business Research Methods, Oxford, Oxford University Press (2011) 
29

 A. Bryman och E. Bell, Business Research Methods, Oxford, Oxford University Press (2011) 
30

 Se bilaga 1 
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som kan riskera anonymiteten. Frågeformuläret breddades till viss del inför den personliga 

intervjun som genomfördes med en företagsrespondent. Samma typ av frågor berördes, men 

här gavs även möjlighet att ställa fler frågor samt ge respondenten utrymme för mer 

uttömmande svar. 

Frågor till revisorerna togs fram efter att företagsfrågorna skapades, men bygger på samma 

stomme
31

. Här ställdes dock frågorna ur ett revisorsperspektiv, men formulerades på så sätt att 

kopplingar skulle kunna göras till svaren från företagsrespondenterna och därmed vara 

användbara i analysen. Självklart gavs respondenterna även här möjligheten att vara anonyma 

i slutframställningen av materialet. Dock valde ingen av respondenterna vid revisionsbyråerna 

att vara anonym.  

2.5 Metodkritik 

I detta avsnitt väljer vi att diskutera vårt tillvägagångssätt, de resultat som framkommit och 

hur eventuella problem hade kunnat undvikas. 

Under hela uppsatsprocessen har vi arbetat aktivt med textens trovärdighet och för att denna 

inte skulle gå förlorad i någon form av sidospår har texten kontrollerats kontinuerligt av båda 

författarna. Däremot finns det andra viktiga kriterier under ett uppsatsarbete som kan vara 

svårare att uppfylla. Exempelvis kan generaliserbarheten bli ett problem, men denna 

problematik har vi försökt att komma förbi genom att samla in svar från ett flertal företag och 

revisorer. Det finns dock vissa begränsningar vid utförandet av denna studie, vilket även 

påverkar generaliserbarheten av dess resultat. Till begränsningarna kan nämnas tid och 

ekonomi. Tiden har varit en faktor då exempelvis två av de revisorer vi har kontaktat var 

intresserade av att delta i studien, men tackade nej på grund av tidsbrist under våren. Att vi 

inte har haft några ekonomiska medel att använda oss av har också påverkat insamlandet av 

empiri. Exempelvis har det gjort att vi inte har kunnat utföra personliga intervjuer med våra 

respondenter som befinner sig på annan ort, utan krävt att andra lösningar som frågeformulär 

via e-post och telefonintervjuer har behövt tillämpas. Med detta följer risken att den erhållna 

empirin inte håller lika hög kvalitet som den eventuellt skulle ha gjort vid personliga 

intervjuer, på grund av bristande formuleringar i frågeformulär och empiribortfall vid 

anteckningar under telefonintervjuer. Dock kan det vara en fördel att samla in data genom 

frågeformulär då respondenterna inte påverkas av en intervjuperson samt att respondenterna 

                                                           
31
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kan tänka över sina svar i lugn och ro
32

.  Genom att ha varit medvetna om brister och risker i 

datainsamlingen, samt att aktivt ha arbetat för att motverka dem, har vi försökt att minska 

deras inverkan på resultatets överförbarhet och generaliserbarhet. 

Uppsatsens pålitlighet stärks genom att det inför all skriven text har förts en diskussion kring 

relevans, koppling till syfte samt källornas trovärdighet. Att rapporten har skrivits av två 

personer gör att kontrollfunktionen har höjts ytterligare. Genom att granska varandras 

textbidrag och diskutera diverse oklarheter har risken minskat för felaktigheter och 

feltolkningar vid exempelvis genomgång av respondenternas svar på ställda frågor. Detta har 

även gjort att graden av objektivitet har blivit högre genom att all text har granskats ur 

åtminstone två synvinklar. Dessutom har ingen av respondenterna tidigare haft kontakt med 

mer än en av författarna till denna uppsats, vilket har gjort att risken minskat för att partiska 

åsikter påverkat datainsamlingen och dess framställning. 

Ett flertal åtgärder har vidtagits under uppsatsprocessen för att ge en rättvisande bild av 

respondenternas svar och åsikter. Som exempel kan nämnas att all erhållen respons har 

granskats av författarna som båda har varit med under alla intervjusituationer för att undvika 

feltolkningar av respondentens svar. Respondenterna har även getts möjligheten att granska 

den sammanställda texten, vilket ytterligare minskat risken för feltolkningar. 

Det finns även andra faktorer i vårt tillvägagångssätt som kan diskuteras. En faktor är valet av 

respondenter och insamlingen av empiri från dessa. Tidsbrist och ekonomi, vilket behandlats 

tidigare, har haft stor inverkan på gjorda val och därmed antagligen påverkat uppsatsens 

resultat. Valet av respondenter har till stor del påverkats av den tidsbegränsning som varit 

aktuell. Vi har behövt hitta lämpliga respondenter på kort tid och har därmed inte haft 

möjlighet att göra några större efterforskningar inför urvalet av respondenter. Detta har till 

största delen varit påtagligt vid valet av företagsrespondenter. Valet av respondenter från 

revisionsbyråer blev enklare, då vi redan från början visste vilka byråer vi ville komma i 

kontakt med och i detta fall handlade det mer om att komma i kontakt med någon som hade 

möjlighet att hjälpa oss inom vår uppsatta tidsram. Om vi hade haft längre tid på oss att utföra 

vår undersökning hade troligen antalet respondenter i respektive grupp och deras geografiska 

spridning varit större. I vårt fall blev studien begränsad till kontakt med respondenter från 
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södra Sverige. Detta ser vi inte som en faktor med någon större påverkan på studiens resultat 

då revisionsarbetet inte bör skilja sig åt inom landet.  

Det råder viss variation kring de befattningar som deltagande respondenter har i respektive 

företag/revisionsbyrå. Variationen kan både ses som negativ och positiv. Den negativa 

aspekten kommer av att variationer inom respondentgruppernas svar, vid intervjutillfällena, 

kan bero på att de har olika befattningar och därmed arbetar på olika sätt med SSC:s eller 

revisionen av företag inom en koncern med ett SSC. Det hade kanske varit bättre att 

genomgående använda oss av respondenter med mer likartade befattningar och därmed få ta 

del av erfarenheter som eventuellt påminner mer om varandra. Om variationen bland 

befattningarna undvikits hade vi dock missat den positiva aspekt som variationen medför, 

nämligen erfarenheter ur olika perspektiv. De olika erfarenheterna har gett en större bredd till 

vår empiri och har därmed bidragit till en högre grad av förståelse för hur revisionen av ett 

företag inom en koncern med ett SSC går till. Därmed har vi valt att se den slutgiltiga 

uppställningen av respondenter som en stark tillgång istället för en motgång som måste 

hanteras. 
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3. Referensram 

I referensramen behandlas områdena SSC respektive revision. Avsnittet rörande SSC 

beskriver vad ett SSC är samt tar upp fördelar och nackdelar med ett SSC. I revisionsavsnittet 

beskrivs revisionens syfte, revisorns roll, vissa regleringar samt tillvägagångssättet vid en 

revision. 

3.1 Shared Service Center 

I detta avsnitt utreds vad ett SSC är och varför företag väljer att tillämpa en sådan 

strategilösning. Vidare presenteras även för- och nackdelar med ett SSC samt viss statistik.  

3.1.1 Vad är ett SSC? 

Ett SSC innebär en centralisering inom företaget av vissa organisatoriska enheter, främst 

rörande olika typer av administrativt arbete
33

. Exempelvis kan en koncerns spridda 

ekonomikontor centraliseras till ett enda ekonomikontor (center), vilket sköter hela bolagets 

övergripande ekonomiarbete med bokslut och dylikt. Detta kan ses som en om- eller 

utlokalisering. 

Strategin SSC handlar om att centralisera en administrativ företagsfunktion till en enda enhet 

inom koncernen och enligt Ekonomistyrningsverket är syftet med ett SSC att ”tillhandahålla 

tjänster till interna samarbetspartners med det gemensamma målet att ge externa kunder och 

organisationen ett högre värde”
34

.  SSC kan ses som ett steg i en utveckling som har pågått 

sedan 1970-talets centraliseringar
35

. Sedan tidigt 1990-tal har det talats om Centre of 

exellence, där man främst koncentrerade forskning och utveckling eller produktion i specifika 

enheter, för att vinna kompetens- och skalfördelar.
36

 Under samma årtionde var det även 

vanligt att arbeta med effektivisering av verksamheter genom Business Process Reenginering, 

vilket är ett verktyg som används för större omorganisering av kärnverksamheten för att 

åstadkomma kostnadsreduceringar. Mot slutet av 1990-talet hade intresset för att även 

                                                           
33

 J. Lindvall, Verksamhetsstyrning - Från traditionell till modern verksamhetsstyrning, Lund, Studentlitteratur 

(2001) 
34

 A. Ejdemark och A. Nilsson, Shared service – Koncentrerad administration, Stockholm, 

Ekonomistyrningsverket (2006) s. 12 
35

 W. Seal och I. Herbert, The role of shared services, Service Management (spring 2009) s. 43-47 
36

 J. Lindvall, Verksamhetsstyrning - Från traditionell till modern verksamhetsstyrning, Lund, Studentlitteratur 

(2001) 



16 

 

effektivisera de administrativa delarna av verksamheten väckts och tanken blev nu att dessa 

utspridda funktioner skulle kunna samlas under en enda enhet; ett SSC. Denna idé var inget 

nytt, men nu fick den ett eget begrepp och började även ta plats i media. Bland de första att 

anamma detta nya tankesätt var multinationella storkoncerner där man nu kunde koncentrera 

flera administrativa funktioner till endast en eller ett fåtal lokaliseringar. Under år 2000 

tillämpade 80 procent av storföretagen på Fortune 500-listan någon form av SSC.
37

 

Försök har gjorts att ge en enkel helhetssyn av ett SSC och till hjälp nämns tre pelare som 

består av följande begrepp: 

 Koncentration av verksamheten, där den går från att vara splittrad till att, geografiskt 

och organisatoriskt, dras samman. Traditionellt görs denna koncentration till 

huvudkontoret, framförallt när det handlar om mer strategiska funktioner. 

 Standardisering genom att ny teknik och tillämpning av mer likartade arbetsmetoder 

ger möjlighet att ta tillvara på stordriftsfördelar. Standardiseringen ger även möjlighet 

till smidigare processhantering och informationsharmonisering, vilket i slutändan 

medför ökad transparens och förbättrad styrning av företaget. 

 Automatisering där ett av de viktigaste instrumenten för administrativa processer 

med hög kundnytta är den nya teknologin för kommunikation och databearbetning.
38

 

Dessa pelare sammanfaller med de två förhållanden som, enligt Lindvall, bör tas i beaktande 

och dessutom skapar förutsättningar för en lyckad etablering av ett SSC. Det första 

förhållandet berör globaliseringen och att den ger upphov till möjligheter att behandla olika 

länder på likartade sätt. Detta medför att det inom företaget är möjligt att arbeta med samma 

typ av informationsstruktur, vilket tar sig uttryck i exempelvis gemensamma kod- och 

kontoplaner. Det andra förhållandet, som är nära knutet till just globaliseringen, berör det stöd 

för SSC som finns i form av ny kommunikationsteknik och mjukvara. Tidigare 

kommunikationshinder, som fristående system kunde leda till, har därmed kunnat reduceras. 
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Sammantaget leder dessa förhållanden till att arbetsuppgifter kan skötas både i centraliserad 

och i decentraliserad form.
39

 

Det som, enligt Ekonomistyrningsverket, avgör om en typ av arbetsuppgifter är lämplig att 

bedrivas inom ett SSC beror på hur nära uppgifterna ligger företagets kärnverksamhet och hur 

stor kunskap om verksamheten som krävs för att utföra dem. Ju närmare kärnverksamheten 

uppgifterna ligger, desto större kunskap om verksamheten krävs och desto sämre lämpade är 

uppgifterna att samlas under ett SSC. Områden som kräver mindre kunskap om 

kärnverksamheten är däremot bättre lämpade, om där även finns möjlighet till åtminstone viss 

standardisering. Ytterligare en förutsättning som bör vara uppfylld inför etableringen av ett 

SSC är den att uppgifterna sedan tidigare har utförts inom många delar av verksamheten och 

att utförandet varit snarlikt.
40

 Nedan presenteras statistik över funktioner som amerikanska 

och europeiska storföretag har valt att lägga ut på ett SSC respektive vilka funktioner som 

företagen överväger att i framtiden lägga ut på ett SSC. Bilden visar bland annat på att 77 

procent av de deltagande storföretagen bedriver sin ekonomiavdelning i ett SSC samt att 16 

procent överväger att samla koncernens ekonomiarbete i ett SSC.  

 

Figur 1: Statistik över funktioner som amerikanska och europeiska storföretag har samlat, eller överväger att 

samla, i ett SSC
41

.  
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3.1.2 Fördelar 

Det finns vissa fördelar med införandet av ett SSC som de allra flesta företag har möjlighet att 

ta del av. Som exempel kan nämnas möjlighet till ett mer effektivt utnyttjande av 

datorkapacitet genom centralisering av standardiserade arbetsuppgifter
42

. Ytterligare en fördel 

kan bli tydlig om det finns en resurs- eller kompetensbrist inom det aktuella området i 

företaget. En koncentrering av organisationens kompetens kan därmed medföra en 

kvalitetshöjning.
43

 Andra exempel på fördelar som ett SSC kan medföra är: 

 Möjlighet till större fokus på kärnverksamheten ur ledningssynpunkt
44

. Exempelvis 

innebär detta att vissa bolag inom koncernen kan fokusera helt på produktionen medan 

stödfunktioner sköts separat genom ett SSC. 

 Större kundfokus då ett processynsätt kan medföra högre kvalitet. Genom att samla 

bolagets kompetens på ett och samma ställe kommer SSC:t att kunna tillhandahålla 

högre kvalitet på tjänsterna till sina interna kunder inom koncernen än vad som 

tidigare skett. 

 Möjlighet till specialisering och djupare kunskap inom området hos personalen inom 

SSC:t. 

 Bättre och mer effektivt utnyttjande av system vilket medför skalfördelar. 

 Bättre ledningsinformation genom klara ansvarsförhållanden och tydliga mål. 

 Kostnader synliggörs vilket ger möjlighet till jämförelser med andra organisationer. 

 Minskade administrativa kostnader vilket möjliggör ökad produktivitet och därmed 

medför effektiviseringspotential.
45

 

 Flera av fördelarna i punktlistan kan kopplas till kostnadsbesparingar för de företag som 

väljer att implementera ett SSC. Bilden nedan visar på faktiska kostnadsbesparingar kring 14 

procent som vissa storföretag har åstadkommit genom att etablera ett SSC. 
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Figur 2: Kostnadsreduceringar som amerikanska och europeiska storföretag har gjort genom implementering av 

ett SSC
46

. 

3.1.3 Nackdelar 

Alla förändringar kan sägas medföra för- och nackdelar, men vad som tillhör respektive grupp 

kan skilja sig åt mellan organisationer. Avgörande kan vara verksamhetens storlek, hur den är 

organiserad, dess geografiska placering eller andra faktorer.
47

 Nackdelar kan exempelvis ses 

trots att vi lever i ett allt mer globaliserat och integrerat samhälle. Då det fortfarande råder 

nationella olikheter, såsom kultur och institutionella skillnader, kan det leda till försvårad 

konvergens. Detta har i sin tur gett upphov till frågetecken huruvida SSC är en lika lämplig 

lösning i exempelvis Europa, jämfört med USA där SSC först utvecklades.
48

 Några av de 

nackdelar som kunnat skönjas i samband med SSC är följande: 

 Kostnader uppkommer vid etableringen i form av flyttkostnader, processkartläggning, 

utbildning, IT-investeringar med mera. Eventuellt kan det även uppkomma höga 

avvecklingskostnader. 
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 Internt motstånd kan uppstå mot förändringarna om det exempelvis krävs 

omlokalisering eller om det blir fråga om övertalig personal.  

 Minskad möjlighet till flexibilitet och individuella anpassningar då allt ofta sköts på 

samma sätt inom SSC:t oavsett vilket bolag inom en koncern som hanteras.
49

 

 Denna typ av ett mer centraliserat arbetssätt kan även leda till att den berörda enheten 

uppfattas vara för långt från den övriga verksamheten
50

. 

3.2 Revision 

I detta avsnitt förklaras syftet med revision och revisorns roll. Ett urval av de riktlinjer som 

finns avseende revision kommer att beskrivas kort och en genomgång av revisionsprocessen 

kommer att presenteras. 

3.2.1 Syftet med revision 

Enligt FAR innebär revision ”att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags 

redovisning och förvaltning”
51

. Begreppet revision innefattar enligt definitionen två moment: 

det första innebär att granska ett företags redovisning, vilket kallas redovisningsrevision, 

medan det andra innebär att granska företagets förvaltning, vilket kallas 

förvaltningsrevision
52

. Målet med revision är att revisorn, i revisionsberättelsen, ska uttala sig 

om företagets årsredovisning är upprättad enligt gällande lagregler och god redovisningssed 

samt om förvaltningen av företaget skett enligt aktiebolagslagen (ABL) och 

bolagsordningen
53

. Syftet med redovisningsrevision är att revisorn ska kunna ta ställning till 

om företagets redovisade resultat i resultaträkningen är rättvisande, om företagets beskrivning 

av tillgångar och skulder i balansräkningen är rätt värderade, om dessa tillhör bolaget och om 

de existerar. Vidare ska revisorn även kunna ta ställning till om resultat- och 

balansräkningsposterna är samstämmiga med bokföringen och om de finansiella rapporterna 

tillsammans ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Detta innebär att 

revisorn ska kunna uttala sig om företaget agerat som det bör enligt gällande lagstiftning. 
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Förvaltningsrevision syftar däremot till att revisorn ska kunna bedöma om företagsledningen 

har förvaltat bolagets resurser på ett tillfredsställande sätt enligt ABL och inte handlat i strid 

med denna. För att kunna göra en sådan bedömning måste revisorn kontrollera avtal, 

väsentliga beslut samt sätta sig in i företagets organisation och dess kontrollrutiner.
54

  

Beskrivna granskningsförfaranden kallas extern revision, vilket innebär att en, gentemot det 

granskade företaget, oberoende part utför revisionen på företaget. Krav på extern revision av 

aktiebolag finns i ABL, vilken kommer att presenteras närmare i avsnitt 3.2.3.1. Den externa 

revisionen är mycket viktig då ägarna i ett aktiebolag endast har begränsat ansvar för bolagets 

åtaganden. Det krävs att investerare och andra intressenter, som inte har full insyn i 

verksamheten, kan lita på att företagets ekonomiska situation beskrivs på ett korrekt sätt. Den 

externa revisionen ökar således trovärdigheten att företaget utger pålitlig information om dess 

finansiella ställning och resultat. Intressenter som kan ha nytta av att ett företags ekonomiska 

information revideras är ägare, kreditgivare, kunder, leverantörer, anställda, stat och kommun. 

Om ingen revision utförs måste dessa intressenter istället utföra egna kontroller för att ta reda 

på om företaget är trovärdigt, vilket skulle vara väldigt resurskrävande.
55

 

3.2.2 Revisorns roll 

Revisorn fyller en mycket viktig funktion i samhället då dennas huvuduppgift är att 

kvalitetssäkra information så att den blir tillförlitlig för dem som använder informationen i 

fråga. Revisorn utgör därmed en länk mellan ett företag och dess intressenter genom att 

kvalitetssäkra redovisningsinformationen som intressenterna tar del av, vilket inger en 

trygghet i näringslivet.
56

 Denna länk tydliggörs i bilden nedan. Kvalitetssäkringen avspeglas i 

att revisorn lämnar ett intyg, i form av en revisionsberättelse, där det styrks att det granskade 

företagets ekonomiska information är riktig samt att styrelse och vd förvaltat bolaget på ett 

korrekt sätt. Således har revisorn en skyddande roll gentemot intressenterna och det krävs att 

revisorn är så pass väl insatt i gällande lagregler och riktlinjer att arbetet kan utföras på ett 

oklanderligt sätt.
57

 Detta kräver att revisorn är oberoende i sin granskning och fokuserar på att 
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utföra revisionen på ett korrekt sätt. Samtidigt som revisorn åtar sig ett granskningsuppdrag 

för ett företags räkning ska revisorn beakta och tillvarata intressenternas behov.
58

 

 

Figur 3: Revisorn utgör en länk mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade genom att 

kvalitetssäkra information för beslutsfattande
59

. 

 

3.2.3 Regleringar 

Sverige var det tredje landet i världen som utarbetade och införde revisorsrekommendationer; 

”Revisionskommitténs förslag till grundläggande principer för utförande av revision i svenska 

aktiebolag”, vilken publicerades år 1967
60

. Regleringar inom revisionsområdet har sedan dess 

förändrats och anpassats i takt med att utvecklingen i samhället kräver nya förhållningssätt. 

En ökad internationalisering av företagande har lett till att nya och mer komplexa regleringar 

gällande redovisning av finansiell information växt fram. Detta i sin tur påverkar 

revisorsprofessionen genom att revisorernas granskningsarbete blir allt mer komplext 

samtidigt som högre krav ställs på deras kompetens.
61

 Nedan följer en kort beskrivning av 
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ABL, god revisionssed och god revisorssed, vilka alla revisorer generellt måste förhålla sig 

till oavsett granskningsobjekt. Det kommer även att ges en kort beskrivning av ISA 402 

vilken fungerar som vägledning vid outsourcing. Outsourcing kan ses som en närliggande 

strategilösning till SSC, vilket gör att ISA 402 till viss del även kan appliceras på revision av 

företag som ingår i en koncern med ett SSC. 

3.2.3.1 Aktiebolagslag (2005:551) 

Regler gällande revision och revisionsuppdraget behandlas främst i ABL:s 9:e kapitel. Enligt 

detta kapitel måste ett aktiebolag ha minst en revisor, vilken väljs på bolagsstämman och 

denna måste vara godkänd eller auktoriserad för att vara behörig. Revisorskravet gäller dock 

inte för aktiebolag som inte överstiger vissa gränser gällande antalet anställda, 

balansomslutning eller nettoomsättning. Företagets val av revisor behöver inte alltid tillfalla 

en fysisk person; även ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor. Huvudsaken är att 

valda revisor har den insikt, kompetens och erfarenhet av redovisning och ekonomiska 

förhållanden som krävs för att kunna fullgöra revisionsuppdraget. Styrelsen och vd:n måste i 

sin tur tillhandahålla de upplysningar och den hjälp som revisorn begär och anser är 

nödvändig för granskningen. Vidare anger ABL:s 9:e kapitel att revisorns uppgifter är att 

granska företagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:ns förvaltning. Den 

granskning som görs ska vara så ingående och omfattande som krävs enligt god revisionssed. 

Vid granskningsarbetet ska revisorn följa anvisningar som getts på bolagsstämman såvida de 

inte strider mot lagen, god revisionssed eller bolagsordningen. Slutligen ska revisorn efter 

varje revision lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman.
62

 

3.2.3.2 God revisionssed och god revisorssed 

Enligt ABL ska ett revisionsuppdrag utföras så pass ingående och vara så omfattande som god 

revisionssed kräver
63

. Vad som är god revisionssed framgår inte av ABL, som utgör en 

ramlagstiftning, vilken behöver kompletteras med annan normgivning. Denna lösning har 

valts då begreppet god revisionssed måste anpassas i olika situationer och risken annars finns 

att granskningen begränsas.
64

 God revisionssed utgörs av yttranden och rekommendationer 

                                                           
62

 Aktiebolagslag (2005:551) kapitel 9 
63

 Aktiebolagslag (2005:551) kapitel 9 
64

 Regeringens proposition 1997/98:99 Aktiebolagets organisation 



24 

 

från revisorsorganisationer samt praxis bland erfarna revisorer
65

. Det åligger 

revisorsorganisationer och Revisorsnämnden att utge närmare vägledning kring revisorns 

granskning
66

 och framförallt har revisorsorganisationen FAR stor betydelse för utvecklingen 

av god revisionssed
67

. Detta genom framtagande och utgivning av standarder som behandlar 

revisionsfrågor och hur dessa bör angripas. FAR:s rekommendationer och uttalanden är 

giltiga vid all revisionsverksamhet och enligt FAR:s regler ska medlemmar i denna förening 

ta hänsyn till god revisionssed, vilket därmed innebär beaktande av FAR:s utgivna 

rekommendationer.
68

 Genom kompletterande normgivning, såsom FAR:s rekommendationer 

och praxis, kan revisionen lättare anpassas till olika företags verksamheter och förhållanden 

samt anpassas till utvecklingen inom revisionsområdet. Revisorer måste kunna vara flexibla 

då de verkar i många olika miljöer, vilket kräver situationsanpassade granskningar. Därmed 

behöver det inte endast finnas ett enda korrekt sätt att utföra en revision på för att uppfylla 

god revisionssed.
69

 Revisorsnämnden är det organ som ytterst ansvarar för att god 

revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Dock görs alltid en slutgiltig tolkning 

gällande innebörden av god revisionssed av en domstol.
70

 

Enligt revisorslagen ska en revisor iaktta god revisorssed
71

. Även revisorslagen utgör en 

ramlagstiftning där få detaljer och riktlinjer finns som styr god revisorssed och måste 

kompletteras med annan normgivning. God revisorssed utgörs således av yrkesetiska regler 

som utarbetats av FAR samt praxis på området och som revisorn måste ta i beaktande vid ett 

revisionsuppdrag. Dessa regler är inte så fullständiga att de kan ge svar på alla frågor som kan 

tänkas uppstå, utan kan behöva kompletteras med ytterligare rekommendationer och 

uttalanden från FAR.
72

 God revisorssed förhåller sig till god revisionssed i den meningen att 

en revisor måste förhålla sig till god revisionssed för att kunna sägas iaktta god revisorssed, 

vilket således innebär att begreppet god revisorssed har en större omfattning.
73

 Skillnaden 

mellan begreppen god revisorssed och god revisionssed är att god revisorssed tar sikte på 
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yrkesetiska normer medan god revisionssed syftar på normer för hur ett revisionsuppdrag ska 

utföras.
74

 Utvecklingen av god revisorssed sker i takt med de förändringar som sker i 

samhället och inom revisionsområdet
75

. Precis som i fallet god revisionssed är det 

Revisorsnämnden som ska se till att god revisorssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt
76

.  

3.2.3.3 International Standards on Auditing 

Sedan den 31 december år 2010 har regelverket Revisionsstandard i Sverige (RS) ersatts av 

FAR:s direkt översatta svenska version av ISA. ISA utgörs av ett antal rekommendationer 

som ger vägledning inom revisionsområdet. Dessa rekommendationer innehåller 

grundläggande principer och betydelsefulla tillvägagångssätt med förklaringar och 

kommentarer som revisorn måste ta i beaktande vid utförandet av en revision. Om revisorn 

anser att det är nödvändigt att avvika från en ISA i en viss situation, för att uppnå målet med 

revisionen på ett bättre sätt, måste revisorn bereda sig på att gjorda avvikelse kan behöva 

motiveras. Därmed innebär det att ISA endast behöver tillämpas på väsentliga förhållanden. 

Detta grundas i att det i princip är omöjligt att utarbeta en standard som kan användas i alla 

situationer och under alla omständigheter som kan uppstå vid en revision. Olika situationer 

och förhållanden kan kräva olika angreppssätt och därför bör standarden betraktas som en 

samling grundläggande principer, vilka ska följas av revisorn vid ett revisionsuppdrag. Hur en 

revisor ska agera för att följa standarden åligger denna att professionellt bedöma i respektive 

situation. Eftersom ISA är anpassad till internationella förhållanden kan annan vägledning 

ibland behövas för att anpassa revisionen till svenska förhållanden. Detta regleras genom 

ytterligare rekommendationer och uttalanden från FAR.
77

  

Många ISA är generella och kan tillämpas i flera olika fall men en mer specifik standard är 

ISA 402 Revisorns överväganden vid revision av företag som anlitar en servicebyrå. Denna 

standard tar sikte på de fall revision av ett företag, som använder tjänster från en 

redovisningsbyrå eller liknande, sker. Av standarden framgår vilket ansvar revisorn i 

företaget, som anlitat en servicebyrå, har gällande insamling av ändamålsenliga 

revisionsbevis. Standarden tar upp hur revisorn i denna situation ska tillämpa ISA 315 och 
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ISA 330
78

. Dessa behandlar hur revisorn i fråga skaffar sig förståelse och kunskap om det 

granskade företagets verksamhet, interna kontroller, risker för väsentliga felaktigheter och 

dylikt. Krav på revisorn är att införskaffa tillräcklig förståelse för de tjänster som anlitas av 

det granskade företaget och vilken påverkan dessa tjänster har på företagets interna kontroller. 

Detta för att revisorn ska kunna identifiera och bedöma vilka risker för väsentliga fel som 

föreligger. Om revisorn inte kan inhämta en tillräcklig förståelse från företaget, angående hur 

dess anlitande av tjänster påverkar de interna kontrollerna, ska revisorn istället inhämta en typ 

1- eller 2-rapport om sådan kan erhållas eller kontakta servicebyrån. En typ 1-rapport 

upprättar servicebyrån själv, vilken innehåller en beskrivning av servicebyråns system, 

kontrollmål och tillhörande kontroller. En rapport med uttalande gjorda av servicebyråns 

revisor gällande dessa system och kontroller ska även finnas med i en typ 1-rapport. En typ 2-

rapport ska innehålla ungefär samma information som en typ 1-rapport men i denna finns 

ingen rapport lämnad av revisorn. Dock ska revisorns uppfattning gällande servicebyråns 

system och kontroller framgå samt revisorns beskrivning av den granskning som har gjorts av 

dessa.
79

 

3.2.4 Revisionsprocessen 

Revisionsprocessen delas ofta upp i tre olika faser: planering, granskning och rapportering
80

. 

Dessa utgör viktiga steg i revisorns arbete och nedan följer en beskrivning av varje fas.   

3.2.4.1 Planering 

I planeringsfasen tar revisorn beslut om vilka delar inom ett företag som ska granskas, när 

granskningen ska ske, hur den ska gå till och av vem granskningen ska utföras
81

. Revisionen 

av ett företag börjar alltid med att revisorn gör en företagsanalys, då en god kännedom om 

företaget är en grundförutsättning för att kunna planera hur revisionen ska gå till. Revisorn 

måste sätta sig in i och förstå företagets verksamhet och förhållanden och samlar därför in en 

stor mängd information i början av revisionsprocessen. I varje enskilt fall sker en bedömning 

av hur mycket information som måste inhämtas. Informationen ger revisorn en uppfattning 
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om företagets externa och interna förhållanden, exempelvis vilken marknadsposition företaget 

har, vilken bransch företaget verkar inom samt konkurrenssituation, hur verksamheten 

fungerar, inköp och försäljning, företagets ekonomiska situation med mera. Relevant 

information ges främst av anställda och ledning i företaget, men kan även hittas i gamla 

årsredovisningar, branschtidningar, internet och tidigare års revisioner.  

Genom en väl genomförd företagsanalys kan revisorn bedöma var i verksamheten det är störst 

risk att väsentliga fel uppstår och kan därmed lägga mestadels av tiden på granskning av dessa 

områden. Utan förståelse för företagets verksamhet är det svårt att inse var väsentliga risker 

kan uppstå som kan orsaka fel i årsredovisningen. Revisorn måste även veta vilka interna 

kontroller företagsledningen använder för att övervaka vad som sker i verksamheten.
82

 Att 

analysera och bedöma vilka risker som finns i företaget är således en mycket viktig del i 

planeringen av revisionen. Nämnda analys ligger sedan till grund för den övergripande 

revisionsplan som upprättas. Med hjälp av planeringen och den upprättade revisionsplanen 

kan revisorn bedöma tidsåtgången och kostnaderna som kommer att krävas för den aktuella 

revisionen. Vidare utarbetas ett granskningsprogram, vilket innefattar arbetsinstruktioner för 

den granskning som ska ske och kommer att utgöra en del av dokumentationen.
83

 

Väsentlighet och risk 

Väsentlighet och risk är två mycket betydelsefulla begrepp inom revision, vilka styr arbetet i 

revisionsprocessen. Begreppen är grundläggande framförallt i planeringsfasen, då 

bedömningar görs gällande var i verksamheten det är störst risk att väsentliga fel uppstår. 

Detta styr sedan vilka områden revisorn koncentrerar sig mest på och i vilken omfattning 

dessa granskas. Vissa poster måste prioriteras framför andra då revisorn har begränsat med tid 

och resurser.
84

 Exempelvis är det betydligt viktigare att granska poster som omfattar stora 

belopp och påverkar det redovisade resultatet markant än att granska poster med små belopp 

som inte ger lika stort utslag på resultatet. Vad som är väsentligt måste bestämmas utifrån 

varje enskilt företag som granskas och det är upp till revisorn att göra bedömningen huruvida 

ett eventuellt fel i en post påverkar företagets intressenter. En väsentlighetsbedömning görs av 

årsredovisningen i sin helhet men även gällande enskilda poster, då fel i en post kan leda till 
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betydande följdfel i andra poster. Det är framförallt av stor vikt att sådana poster som är 

betydelsefulla då investerare räknar ut nyckeltal blir bedömda.
85

  

Tillsammans med väsentlighet spelar även risk en betydande roll gällande bedömningar av 

vad som är relevant att granska. Genom att analysera riskerna är det lättare att upptäcka 

väsentliga fel i redovisningen och brister i det granskade företagets interna kontroller. Vid en 

revision förekommer olika typer av risk som ska tas i beaktande. Den övergripande risken är 

revisionsrisken som innebär risken att revisorn gör felaktiga uttalanden i revisionsberättelsen. 

Revisionsrisken styrs av tre komponenter: inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk.
86

 

 Inneboende risk: Risk för att det förekommer fel i företagets redovisning eller brister 

i förvaltningen av företaget, som uppstår på grund av dess verksamhet. Svårvärderade 

tillgångar eller komplicerade transaktioner är exempel som kan leda till att det uppstår 

fel i redovisningen och därmed ökar denna risk. 

 Kontrollrisk: Risk för att väsentliga fel i redovisningen inte upptäcks och tas omhand 

av företagets redovisningssystem eller interna kontroller. Denna risk påverkas av hur 

företaget utformat sina system för interna kontroller. 

 Upptäcktsrisk: Risk för att väsentliga fel inte upptäcks vid revisionen. Denna risk är 

således direkt kopplad till själva revisionsprocessen. Ju mer tid och resurser som läggs 

på revisionen desto mindre blir risken att väsentliga fel inte upptäcks.
87

 

Revisionsrisk = Inneboende risk * Kontrollrisk * Upptäcktsrisk 

Formeln beskriver sambandet mellan de olika varianterna av risk. Upptäcktsrisken är en 

beroende variabel av de granskningsåtgärder som görs medan kontrollrisk och inneboende 

risk är oberoende variabler och styrs av det granskade företagets förhållanden. De två 

oberoende riskerna finns alltså i företagets verksamhet och om dessa bedöms som höga krävs 

en större granskningsinsats av revisorn än om riskerna bedöms som små. Detta för att revisorn 

ska kunna göra en bedömning av om företagets redovisning är korrekt eller inte. För att kunna 
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reducera de olika riskerna måste revisorn utarbeta olika granskningsåtgärder och med hjälp av 

dem minska risken att göra ett felaktigt utlåtande.
88

 

Intern kontroll 

Interna kontroller utgörs av de system och rutiner som ett företag har för att minska både 

avsiktliga och oavsiktliga fel i företagets redovisning och förvaltning. Intern kontroll kan 

innebära att ansvars- och arbetsfördelningen fungerar väl genom att det inte endast är en 

person som godkänner transaktioner i alla led. Vidare kan exempel på kontroll förekomma 

inom attest- och rapportsystemen genom attestering av fakturor. Syftet med olika slags 

kontroller är att de tillsammans ska förebygga, upptäcka och korrigera fel som kan uppstå. Ett 

bra internt kontrollsystem kan vara till nytta för verksamheten genom att dyrbara fel undviks, 

bättre information till företagets intressenter ges och effektivare processer skapas. Dock måste 

nyttan av kontroll jämföras med kostnaden, då fler kontroller kräver större resurser. Därmed 

går det sällan att helt eliminera risken att någon form av fel uppstår.
89

 I planeringsfasen måste 

revisorn bedöma hur ett företags interna kontroller fungerar och hur stor kontrollrisken kan 

tänkas vara
90

. 

3.2.4.2 Granskning 

Hur granskningen utförs styrs av hur stor risken för väsentliga fel är i det granskade företagets 

redovisning och förvaltning samt vilka interna kontroller företaget har. Granskningen 

koncentreras därmed till de områden där risken bedöms vara som störst. Utifrån vilka 

områden som granskningen ska fokuseras till väljs lämpliga granskningsmetoder samt vilka 

granskningsåtgärder som måste vidtas för att få tillräckligt underlag till de uttalanden som 

görs i revisionsberättelsen. Syftet med granskningen är således att samla in underlag för att 

kunna göra dessa uttalanden. Granskningsmetoden utgörs av på vilket sätt revisionen sker 

medan granskningsåtgärderna är sådana som används vid praktisk tillämpning av metoden. 

Vilken eller vilka granskningsmetoder som används beror på hur goda det granskade 

företagets interna kontroller bedöms vara. Två vanliga granskningsmetoder som tillämpas är 

kontrollgranskning och substansgranskning. Granskning av kontroller innebär att revisorn 

bedömer huruvida företagets interna kontroller fungerar som de ska eller inte. 

Granskningsåtgärderna fungerar som grund för att revisorn ska kunna verifiera om de 
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kontrollsystem som finns inom företaget faktiskt fungerar och uppfyller kraven samt om det 

råder brister i dem. Substansgranskning innebär att revisorn granskar innehållet i olika poster 

som utgör företagets finansiella rapporter samt granskning av de transaktioner som gett 

upphov till posterna. Granskning kan därmed även ske i företagets löpande redovisning och 

bokslut. Antingen används en av metoderna eller en kombination av dem. Det viktiga är att 

välja den metod som bedöms vara mest effektiv att använda i gällande situation. Om 

företagets interna kontroller bedöms fungera mycket väl är det förmodligen mest effektivt att 

göra en granskning av kontrollerna och se om dessa fungerar. Om företaget istället till stor del 

saknar interna kontroller är det lämpligare att göra en substansgranskning då risken är större 

att det förekommer fel i redovisningen.
91

 

Under granskningens gång införskaffar revisorn information som sedan fungerar som 

revisionsbevis. Revisionsbevisen ligger till grund för de uttalanden som görs i 

revisionsberättelsen och måste därför vara tillräckliga, relevanta och tillförlitliga. 

Revisionsbevisen måste spegla vad som faktiskt har hänt och exempel på detta kan vara 

bokföringsmaterial och källdokument som ligger till grund för årsredovisningen. Revisorn 

måste göra bedömningar om viss information kan utgöra revisionsbevis eller inte, det vill säga 

fastställa informationens värde.
92

 Utöver ställningstaganden gällande 

redovisningsinformationen måste revisorn även fastställa om förvaltningen av företaget skötts 

på ett korrekt sätt. Därmed måste revisorn granska att vd och styrelse inte handlat i strid med 

ABL och att de har följt bokföringslagen och årsredovisningslagen (ÅRL) gällande löpande 

bokföring och förvaltning av resurser. Granskningsåtgärder som krävs för denna bedömning 

kan vara kontroll av avtal, budgetar, styrelseprotokoll och samtal med berörda parter.
93

 All 

information som inhämtats eller upprättats av revisorn under granskningsarbetets gång måste 

dokumenteras i enlighet med revisorslagen
94

. 

3.2.4.3 Rapportering och dokumentation 

När granskningsförfarandet är klart ska revisorn sammanställa vad som framkommit. Det 

arbete som revisorn har gjort ska kunna dokumenteras och revisorn ska även kunna stå till 
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svars för sin granskning, sina uttalanden och de bedömningar som har gjorts.
95

 Målet med 

revisionen är att revisorn ska kunna avlämna en rapport i form av en revisionsberättelse där 

han/hon tar ställning till om årsredovisningen är tillförlitlig och om förvaltningen av företaget 

är tillfredställande. Rapporten riktar sig främst till aktieägare och intressenter som använder 

årsredovisningen som beslutsunderlag och är den viktigaste och den enda offentliga rapporten 

som utges av revisorn.
96

 

Även om revisionsberättelsen är den huvudsakliga rapporten kan fler rapporter och uttalanden 

lämnas av revisorn till berörda parter inom företaget. Dessa kan behandla synpunkter och 

kritik kring interna kontrollsystem, brister i kommunikations- och informationssystem med 

mera. Revisorn måste rapportera väsenliga fel till företagsledningen och i vissa fall styrelsen. 

Om revisorn påträffar fel och brister bör detta framföras snarast möjligt så att åtgärder kan 

vidtas innan revisorn upprättar revisionsberättelsen. I de fall det förekommer väsentliga fel 

som gör att revisorn inte kan hävda att företagets årsredovisning är förenlig med ÅRL och god 

redovisningssed måste detta rapporteras i revisionsberättelsen såvida felen inte blivit 

åtgärdade i tid. Om revisorn lämnar anmärkningar på det granskade företagets årsredovisning 

i revisionsberättelsen kallas den för en oren revisionsberättelse, vilket uppfattas som en 

allvarlig företeelse. Oftast är det endast väsentliga avvikelser från gällande lagstiftning eller 

god redovisningssed som leder till en oren revisionsberättelse. Finns inga anmärkningar i den 

lämnade revisionsberättelsen är den en ren revisionsberättelse och redovisningen anses då 

följa de riktlinjer som finns.
97

 Avlämnandet av en ren revisionsberättelse behöver dock inte 

betyda att det granskade företagets redovisning är helt felfri. De bedömningar revisorn gör 

måste kopplas till den tid och de resurser revisorn har kunnat lägga ner på granskningen och 

vilka fel som revisorn rimligen bör ha upptäckt.  Revisionsberättelsen utgör ändå en stor 

trygghet för aktieägare och övriga intressenter.
98

 Bilden nedan visar när ett fel i redovisningen 

bör rapporteras av revisorn.  
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Figur 4: Beslutsträd som visar om ett fel i redovisningen bör rapporteras av revisorn
99

. 

Dokumentationen av det arbete som revisorn gör är av stor betydelse. Alla moment ska 

dokumenteras och det ska framgå vad som har granskats, hur granskningen har skett samt hur 

omfattande granskningen har varit. Detta för att kunna ge en helhetsbild över revisionsarbetet. 

Genom dokumentationen kan revisorn styrka sina uttalanden och verifiera att en granskning 

faktiskt ägt rum i enlighet med god revisionssed. Vidare kan dokumentationen även fungera 

som underlag åt åklagare vid en eventuell tvist. Det är också viktigt att en revisor, som tar 

hjälp av revisorsassistenter under granskningen, får den inblick och de beslutsunderlag som 

behövs för att kunna skriva under revisionsberättelsen. En gedigen dokumentation bidrar 

dessutom till att effektivisera granskningen och kan utgöra ett visst underlag nästkommande 

år.
100
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras studiens respondenter samt den information som insamlats genom 

gjorda intervjuer och utskickade frågeformulär. Av intervjusvaren redovisas först den 

information som företagsrespondenterna bidragit med, följt av den information som erhållits 

av respondenterna vid revisionsbyråerna. 

4.1 Respondenterna 

Nedan ges en kort presentation av deltagande företagsrespondenter samt av företagen som de 

arbetar på. Den företagsrespondent som har önskat att få vara anonym i denna uppsats 

betecknas med det fiktiva namnet Fransson och företaget som Fransson representerar 

betecknas F1. Då E&Y, PwC, KPMG och Deloitte är välkända revisionsbyråer avstår vi från 

att beskriva dem närmare. Istället ges endast en presentation av respondenterna från 

revisionsbyråerna. 

4.1.1 Företag: 

EFG: EFG grundades år 1885 i Tranås och har sedan dess utvecklats till en koncern med 

verksamhet i ett flertal europeiska länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland och 

Storbritannien. Företaget tillverkar och säljer kontorsmöbler och är ledande i Norden inom sin 

bransch
101

. Företagets omsättning låg, under år 2010, på 1,1 miljarder kronor och hade vid 

samma tidpunkt nära 600 anställda
102

. Företagets SSC är beläget i Tranås och inkluderar 

omkring 15 anställda. 

Vår respondent från EFG är företagets CFO, Thomas Andrén, som har besvarat våra frågor 

vid en videokonferens. 

Lindex: Lindex grundades år 1954 i Sverige och är en av norra Europas ledande modekedjor 

med omkring 5000 medarbetare
103

, 430 klädbutiker världen över och en omsättning, under år 
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2010, som uppgick till 5 miljarder kronor
104

. Företagets SSC är beläget i Partille/Göteborg. 

Lindex ingår i en finsk koncern vars aktie är noterad på OMX Nordiska börs Helsingfors.
105

 

Respondenten från Lindex är Ulrika Larsson som är företagets Financial Manager och har 

besvarat våra frågor via e-post. 

Företag 1 (F1): F1 grundades år 1980 och har en omsättning som, år 2010, uppgick till 

omkring 2 miljarder kronor
106

. F1:s SSC är beläget i Göteborg. 

Från F1 har vi haft kontakt med Fransson som har en ledande ekonomisk position inom FI. 

Fransson har besvarat våra frågor via e-post. 

4.1.2 Revisionsbyråer: 

E&Y: Från E&Y har vi haft kontakt med Mia Rutenius som är auktoriserad revisor och har 

jobbat på E&Y sedan år 1998. Rutenius är verksam vid kontoret i Stockholm och har bidragit 

till denna uppsats genom en telefonintervju. 

PwC: Respondent från PwC är Fredrik Hellström som är specialiserad inom granskning av 

interna kontroller och arbetar med SSC:s avseende processer, kontroller och dylikt. Hellström 

har jobbat på PwC i 13 år och är verksam vid kontoret i Stockholm. Respondenten har svarat 

på våra frågor genom en telefonintervju. 

KPMG: Vår respondent från KPMG är Mattias Svensson som sedan tre år tillbaka är 

godkänd revisor. Svensson har jobbat på KPMG i cirka sju år och är verksam vid kontoret i 

Jönköping. En telefonintervju har gjorts med denna respondent. 

Deloitte: Respondent från Deloitte är Jenny Björk som arbetar som Manager inom 

verksamhetsområdet Audit vid kontoret i Stockholm. Björk har sedan sju år tillbaka arbetat 

med bolag som har SSC:s och hon har besvarat våra frågor via e-post. 
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4.2 Företagsrespondenternas synpunkter 

Företagen som respondenterna representerar befinner sig i olika skeden gällande utvecklingen 

av sina SSC:s. Både Lindex och F1 har etablerade SSC:s sedan år 2000 medan EFG 

upprättade sitt SSC så sent som år 2010. EFG:s SSC är beläget i företagets moderbolag som 

finns i Tranås. I SSC:t hanteras koncernens fem bolag och dotterbolagen är utspridda i Norge, 

Danmark, Finland och Storbritannien. I Tranås sköts allt ekonomiarbete för nämnda bolag, 

förutom viss redovisning, avstämningar samt bokslut för dotterbolaget i Storbritannien. Även 

vid Lindex SSC hanteras en stor del av koncernens ekonomiarbete. Som exempel kan nämnas 

hantering av leverantörsreskontra, valutahanteringar samt upprättande av fullständiga 

månadsbokslut för samtliga bolag inom koncernen. SSC:t är beläget dels i Göteborg, där 

månadsboksluten upprättas och dels i Partille, där leverantörsreskontran hanteras och 

företagets treasuryavdelning finns. I Lindex SSC sköts redovisning och bokslut för 10 bolag 

fördelade i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien och 

Polen. Precis som Lindex SSC ligger även F1:s SSC i Göteborg och där hanteras 15 av 

koncernens bolag. Av dessa är 12 av bolagen svenska medan två är engelska och ett är tyskt. 

4.2.1 Varför ett SSC? 

Det finns flera olika anledningar till varför ovanstående företag valde att upprätta ett SSC. Ett 

viktigt argument enligt alla våra respondenter är effektivitet.  Våra respondenters SSC:s har 

medfört ökad effektivitet inom flera olika områden, bland annat personalutnyttjande, rutiner 

och hanteringen av stora flöden. Både Fransson på F1 och Andrén på EFG uttrycker att deras 

respektive SSC:s har medfört högre kvalitet på ekonomiarbetet samt en mer enhetlig 

rapportering genom hela koncernen. Då alla bolag sköts på samma sätt, centralt i SSC:t, 

minskar risken för att dotterbolagen, för egen vinning, avsiktligen lämnar felaktiga uppgifter 

till moderbolaget. Dessutom nämner Fransson att det är mer effektivt att hantera alla 

ekonomifunktioner på ett och samma ställe jämfört med tidigare. Andrén ser även andra 

fördelar med ett SSC. Den främsta anledningen till varför EFG valde att upprätta ett SSC var 

den att stora kostnadsbesparingar skulle kunna göras. Som exempel kan nämnas de 

personalbesparingar som gjorts, då företaget år 2009 hade en ekonomistab på 32 personer 

inom koncernen. Ekonomistaben uppgår i nuläget till 20 personer, varav de flesta är 

verksamma i SSC:t. Vidare har företagets SSC medfört större transparens genom att Andrén, i 

rollen som CFO, nu har bättre insyn i hela koncernens ekonomiska verksamhet.  Ytterligare 
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en fördel är den att kompetensen finns samlad på ett och samma ställe, vilket gör att företaget 

inte är lika sårbart vid tillfälliga personalbortfall. Larsson på Lindex framhåller även hon att 

ett SSC medför ett homogent sätt att arbeta med ekonomihanteringen i koncernen. Larsson 

nämner också stordriftsfördelar som ett viktigt argument för upprättandet av ett SSC, 

exempelvis då stora flöden hanteras vid scanningprocessen av leverantörsfakturor. Ett SSC 

medför även att respektive försäljningsbolag kan koncentrera sig på den affärsmässiga driften 

av verksamheten på ett bättre sätt, då mycket av den ekonomiska administrationen sköts 

centralt. Detta ger en större fokusering på kärnverksamheten jämfört med tidigare. 

4.2.2 Upplevd problematik 

Överlag är alla företagsrespondenterna positiva till strategin att etablera ett SSC. Dock ser 

vissa av respondenterna problem med revisionen av företagen kopplade till deras SSC:s. 

Respondenterna ombads vid respektive intervjutillfälle att gradera vissa områden, där problem 

kan tänkas förekomma, utefter deras upplevelser kopplat till revisionen av respektive företag. 

En sammanställning av resultatet efter att respondenterna graderat upplevda problemområden 

med 1-5 presenteras i tabellen nedan, där 5 står för hög grad av upplevda problem och 1 står 

för låg grad av upplevda problem. 

 Andrén 

EFG 

Larsson 

Lindex 

Fransson 

F1 

Kommunikation  

(mellan företag - revisor och 

revisor i Sverige - revisor 

utomlands) 

 

5 

 

1 

 

0 

Arbetsfördelning  

(i vilket land görs vad?) 

 

5 

 

1 

 

0 

Förståelse för utländska 

redovisningsregler 

 

1 

 

4 

 

0 

Språkförbistringar 1 2 0 

Tabell 1: Företagsrespondenternas gradering av upplevda problem. 
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Som framgår av tabellen skiljer sig erfarenheterna åt mellan respondenterna. Fransson är den 

respondent som överhuvudtaget inte upplever några problem kopplat till revisionen av 

bolagen inom koncernen. Andrén på EFG ser arbetsfördelning och kommunikation som två 

områden där det finns en påtaglig risk för att problem uppstår. Revisorerna för EFG:s 

dotterbolag begär viss information av företaget, som underlag för granskning av 

dotterbolagen, trots att denna information endast ska granskas av moderbolagets revisorer 

enligt uppsatta direktiv. Detta medför dubbelarbete både för revisorerna och för företaget, 

vilket visar på att arbetsfördelningen inte fungerar optimalt. Andrén tror att dubbelarbetet till 

viss del grundar sig på dålig kommunikation mellan moderbolagets och dotterbolagens 

revisorer. Som tabellen vidare visar ses utländska redovisningsregler och språkförbistringar 

inte som några betydande problem för EFG. Genom att redovisningsreglerna är i princip 

desamma inom hela koncernen så bör de inte ge upphov till någon form av problematik vid 

revisionen. Vad gäller språkförbistringar så kan i stort sett alla berörda parter kommunicera på 

engelska. Vissa problem kan uppkomma vid kontakt med det finska bolaget men dessa 

problem upplevs som hanterbara. Tvärtemot vad som upplevs på EFG så anser Larsson att 

Lindex har minst problem inom områdena kommunikation och arbetsfördelning kopplat till 

revisionen. Inte heller språkförbistringar ses som ett större problem. Inom Lindex finner man 

istället problem vid revision av de baltiska bolagen inom koncernen (Estland, Lettland, 

Litauen). Revisorerna i dessa bolag är väldigt nitiska och utför granskningen på en mycket 

detaljerad nivå, vilket kräver en större resursåtgång från företagets sida. Då Lindex är en 

starkt systembaserad koncern, med många interna kontroller inbyggda i sina IT-system, blir 

det svårt att ta fram viss information manuellt till de baltiska revisorerna. De arbetar väldigt 

traditionellt och manuellt fortfarande och har därmed svårt att lita på kontroller från system. 

Larssons erfarenhet är att de baltiska revisorerna har svårt att ta till sig IT-revisorernas 

rapporter och vill gärna göra om jobbet med den egna revisionsmetodiken. 

4.2.3 Lokal revision 

I respondenternas respektive företag delas revisionen upp mellan revisionsteamen och viss 

granskning av den finansiella informationen sker lokalt i dotterbolagen trots att informationen 

upprättats i SSC:t som finns i moderbolaget. I F1:s fall skickas huvudbok vid årets slut till 

lokalt bolag för upprättande av årsbokslut och deklaration, vilket därefter revideras av lokala 

revisorer. Detsamma gäller även skatter. För Lindex bolag sköts oftast löneprocessen samt 

momshanteringen lokalt och då sker även revisionen där. Revisionsteamen från respektive 
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land delar upp revisionen och utför den både i moderbolaget i Sverige och lokalt i 

dotterbolagen. Det som revideras lokalt för EFG:s bolag är granskning av moms, skatt, löner, 

deklarationer, årsredovisningar och förvaltningsrevision. Med förvaltningsrevision avses det 

som är kopplat till vd:ns göromål, bolagsstämman och styrelsens förehavanden. 

4.2.4 Hantering av upplevda problem 

Flera åtgärder kan vidtas för att komma tillrätta med, eller åtminstone minska, den 

problematik som enligt företagsrespondenterna uppstår vid revisionen av företagen kopplat 

till deras SSC:s. Andrén menar att EFG till viss del kan påverka genom att påtala upplevda 

problem vid revisionen för revisorerna och vara tydliga med vad som måste göras bättre. 

Lindex bidrar till bättre samarbete med revisorerna genom att föra diskussioner med dessa 

både lokalt och centralt. Diskussionerna behandlar bland annat hur Lindex och dess revisorer 

kan förbättra samarbetet gällande revisionen av de baltiska bolagen. Exempelvis kan Lindex i 

god tid ta fram mallar på lagerrapporter som revisorerna i förväg kan godkänna format av så 

att diskussioner av sådan karaktär undviks mitt uppe i revisionsprocessen. Därmed 

förespråkar Larsson på Lindex ett samarbete mellan företaget och revisorerna. Andrén på 

EFG anser att revisorerna kan bidra till minskad problematik genom att ta ansvar för att sätta 

sig in i viktiga frågor och den verksamhet som ska granskas. Revisorerna måste även fördela 

ansvar sinsemellan samtidigt som samspelet mellan revisorerna och företaget måste fungera. 

Fransson har inte uttalat sig i frågan då personalen inom F1 i dagsläget inte upplever några 

problem med revisionen kopplat till företagets SSC. Dock var man innan införandet av ett 

SSC medveten om att det kunde medföra vissa problem. Fransson framhåller att tänkbara 

problem kan lösas med tydlig och bra kommunikation. På Lindex var man medveten om att 

problem kunde uppstå vid införandet av ett SSC medan EFG inte förutsåg alla de problem 

med revisionen som införandet av företagets SSC faktiskt medförde. Andrén framhåller att 

den information som ges till företagsledningen vid upprättandet av ett SSC måste vara 

relevant. I EFG:s fall var detta ett problem då företagsledningen inte fick uppfattningen att det 

fanns existerande problem inom dotterbolagen. Till viss del berodde det på att problem som 

förekom inom dotterbolagen inte redovisades centralt av de lokala revisorerna, utan endast till 

det specifika dotterbolaget. Därmed kom inte problemen till företagsledningens kännedom. 

Trots detta har Andrén en positiv inställning till SSC och ser att EFG kommer att fortsätta 

tillämpa strategin i framtiden.  Larsson hävdar att SSC kommer att fortsätta tillämpas inom 

Lindex då det ses som ett effektivt sätt att arbeta på.  Fransson anser att SSC är en bra lösning 
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och inom F1 kommer dess SSC att utvecklas mer då man går mot att hantera flera enheter 

inom koncernens SSC.  

4.3 Synpunkter från respondenter vid revisionsbyråerna 

De respondenter vi har varit i kontakt med vid revisionsbyråerna har svårt att uttala sig exakt 

om under hur lång tid respektive revisionsbyrå haft som uppdrag att revidera bolag med 

SSC:s. Dock vet respondenterna med säkerhet att revisionsbyråerna har arbetat med klienter 

som har SSC:s avseende sina ekonomifunktioner under en period om åtminstone sju till tio år. 

Hellström på PwC är involverad i sex olika bolag med etablerade SSC:s och hans 

huvudsakliga uppgift är att koordinera revisionen av bolag, vilka är stora klienter med 

etablerade SSC:s både i Sverige och utomlands. Även Rutenius på E&Y arbetar med både 

svenska och utländska SSC:s. Hennes kundsegment innefattar drygt tio större uppdrag varav 

tre av dem har SSC:s avseende ekonomifunktionen. Enligt Rutenius blev etableringen av 

SSC:s modern under 1990-talet och hennes första kontakt med ett SSC uppstod då hon år 

1998, som konsult, var med och startade upp ett SSC i Skottland för ett bolags räkning. I ett 

senare skede övergick hon till revision och har i sin roll som auktoriserad revisor en naturlig 

kontakt med SSC:s på grund av de bolagsformer hon arbetar med: stora och internationella 

bolag såväl som ägarledda bolag samt mindre noterade bolag. Ytterligare en respondent som 

ser en stark koppling mellan stora, noterade bolag och strategilösningen SSC är Svensson på 

KPMG. Svensson har två uppdrag som innefattar ett SSC och ansvarar för revisionen av det 

ena. Han är totalt sett revisor i omkring 30 bolag och är involverad i totalt 50-60 bolag. Björk 

på Deloitte arbetar, i både större och mindre omfattning, med företag som har ett SSC och 

Björk hävdar att huvuddelen av bolag med internationell verksamhet har någon form av SSC. 

4.3.1 Revision av företag med ett SSC 

Alla respondenter upplever någon form av skillnad vid revision av företag inom en koncern 

med ett SSC jämfört med revision av ett företag utan koppling till ett SSC. Enligt Björk på 

Deloitte kan revisionen i fallet med ett SSC många gånger bli onödigt ineffektiv på grund av 

bristande verksamhetsinsyn hos personalen i SSC:t. Detta då personalen ofta bara är insatta i 

just de poster som dem själva arbetar med och därmed saknar en helhetssyn. Björk ser också 

en positiv skillnad i de fall där företaget som blir reviderat har skapat bra rutiner mellan 

ledningen och SSC:t. Då kan nämligen löpande arbete och bokslut utföras väldigt effektivt. 

Liknande åsikter framför Hellström på PwC då han menar att bristande detaljkännedom är en 



40 

 

orsak som ger upphov till skillnader i utförandet av revisionen. Enligt Hellström har 

personalen inom SSC:t inte samma kunskap, avseende de lokala bolagen inom koncernen, 

som tidigare fanns i den lokala ekonomiavdelningen. Ytterligare skillnader som Hellström 

kan urskilja är kopplade till revisionsteamens arbete och skillnaderna beror då främst på var 

SSC:t är beläget. Om SSC:t finns i Sverige kan det svenska revisionsteamet med enkelhet 

besöka SSC:t inför revisionen. Om SSC:t istället är beläget utomlands finns det två alternativ 

för det svenska revisionsteamet att välja mellan: antingen att besöka det utländska SSC:t eller 

att låta ett annat lokalt PwC-team besöka SSC:t och därefter rapportera tillbaka till de svenska 

revisorerna. Hellström anser inte att detta försvårar revisionsarbetet men det kräver 

koordinering och planering.  

Svensson på KPGM upplever inte att revisionen i sig blir annorlunda när man granskar bolag i 

en koncern med ett SSC jämfört med företag i en koncern utan ett SSC. Samma uppgifter 

måste ändå revideras men tillvägagångssättet blir annorlunda om det reviderade företaget 

inom en koncern har ett SSC. Viktiga kontroller och processer, som exempelvis 

kundfakturering, måste granskas oavsett var i organisationen de utförs. Svensson visar på 

andra skillnader som uppstår om ett bolag väljer att outsourca sin ekonomifunktion istället för 

att lägga denna i ett SSC. Revisorn måste då göra ytterligare en granskning, nämligen av den 

externa parten som bolaget outsourcat till. Här har revisorn en viktig uppgift att se till att den 

externa parten har de kontroller som krävs. Om bolaget har ett SSC behöver revisorn inte 

utföra denna extra granskning av en extern part. Istället ställs krav på att revisionen kan 

behöva utföras på annan plats; där SSC:t är beläget. 

Den största skillnaden som Rutenius på E&Y framhåller är den att det krävs ett annat 

angreppssätt vid bedömning av det reviderade företagets interna kontroller. Initialt behövs det 

även en mer ingående kartläggningsprocess över ansvarsfördelningen vid revisionen. 

Revisorn måste göra en kartläggning av väsentliga nyckelkontroller och vart i organisationen 

de geografiskt är belägna. Kartläggningen kommer att påverka revisorns arbete, exempelvis 

om en person i ett utländskt dotterbolag sköter alla utbetalningar måste kontrollen utföras på 

plats. Finns nyckelkontrollerna istället i ett SSC måste SSC:t granskas. Trots krävande 

skillnader i revisionsarbetet är Rutenius övervägande positiv till att koncerner väljer att 

etablera SSC:s. Övriga tre respondenter är positiva så länge det finns fungerande rutiner inom 

det reviderade företaget och koncernens SSC. 
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4.3.2 Skillnader i revisionsrisk och riskbedömning 

På frågan om ett SSC medför någon skillnad gällande riskbedömning vid en revision 

gentemot ett företag i en koncern utan ett SSC är upplevelserna olika mellan respondenterna. 

Rutenius på E&Y anser inte att ett SSC i sig medför någon ökad revisionsrisk, då 

riskbedömningen är avhängig hur företagets kontrollsystem är utformat. Finns det fungerande 

kontroller uppstår ingen ökad revisionsrisk. Hellström på PwC upplever inte någon ökad 

revisionsrisk och baserar då sitt svar på tidigare erfarenheter. Han menar på att man vid 

riskbedömningar tar stor hänsyn till tidigare erfarenheter av arbete med den aktuella klienten. 

Huruvida arbetet sedan tidigare varit problemfritt eller inte kommer att påverka utfallet av 

riskbedömningen. Vidare läggs inte de mest komplexa processerna ut på ett SSC enligt 

Hellströms tidigare erfarenheter. Då främst enklare uppgifter, såsom leverantörsfakturor och 

dylikt, flyttas till ett SSC bör detta inte öka revisionsrisken. Tvärtemot vad respondenterna 

ovan framfört, anser Björk på Deloitte att det finns skillnader gällande riskbedömningen. 

Skillnaderna kan grunda sig i bristande kunskaper kring exempelvis skatter och avgifter 

avseende lokala regleringar. Vid undermåliga rutiner kring skatter och avgifter finns då en 

risk att det reviderade bolaget drar på sig onödiga kostnadsräntor och hamnar i en situation 

med en oren revisionsberättelse. Svensson på KPMG menar att det inledningsvis finns 

skillnader och att riskbedömningen då är något högre. SSC:t blir en ny parameter att ta hänsyn 

till då det exempelvis medför ny personal, nya rutiner samt nya processer att ta kontroll över. 

Så fort det sker en större förändring i ett bolag uppstår en större risk för fel, vilket i sin tur 

leder till att riskbedömningen ökar. På sikt ska det dock inte finnas någon högre revisionsrisk 

utan ett SSC ska istället förhoppningsvis medföra att risken sjunker till en lägre nivå än 

tidigare. 

Enligt Svensson ska det inte förekomma någon större risk för att väsentliga fel inte upptäcks 

vid revision av bolag inom en koncern med ett SSC jämfört med bolag i en koncern utan ett 

SSC. Det händer dock att risken för att väsentliga fel uppstår är större vid nyetableringen av 

ett SSC. Det finns risk att ”saker hamnar mellan stolarna” i inledningsskedet då både bolaget 

och revisorerna ska hantera de nya rutinerna som SSC:t medför. När de nya rutinerna är under 

kontroll bör SSC:t i sig inte medföra någon ökad risk för uppkomst av väsentliga fel och 

därmed inte heller någon ökad risk för att en oren revisionsberättelse lämnas. Hellström anser 

inte att ett SSC i sig medför någon ökad risk för väsentliga fel. Denna risk, samt risken för att 

en oren revisionsberättelse lämnas, ska minskas genom löpande kommunikation och genom 
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att bolagens åtgärdsplaner följs. Det finns dock en ökad risk för att ett SSC medför att lokala 

regler inte efterföljs gällande exempelvis förvaring av räkenskapsmaterial då regleringarna 

varierar stort mellan olika länder. Rutenius ser inte någon ökad risk men anser att första året 

kan vara ett undantag då alla rutiner inte finns på plats och kontrollmiljön inte är lika god som 

vid ett mer moget SSC. Första året som ett SSC bedrivs måste revisorn bilda sig en 

uppfattning om hur SSC:t påverkar riskbedömningen. När koncernen har ett etablerat SSC 

som rullar på finns ingen ökad risk av uppkomst för väsentliga fel jämfört med en koncern 

utan ett SSC. Rutenius upplever därmed inte på något sätt att det är vanligare att en oren 

revisionsberättelse lämnas. Det åligger revisionsteamet att designa revisionen så att den 

anpassas efter de åtgärder och risker som finns i det reviderade bolaget och att revisionen 

anpassas efter bolagets unika situation. Björk ser inte en större risk för uppkomst av 

väsentliga fel vid förekomsten av ett SSC. En markant skillnad jämfört med övriga 

respondenter är att Björk upplever en oren revisionsberättelse som relativt vanligt 

förekommande vid revision av ett bolag inom en koncern med ett SSC. Den orena 

revisionsberättelsen beror då ofta på sena skatter och avgifter samt att bolaget inkommit för 

sent med årsredovisningen till Bolagsverket i de fall SSC:t ligger utanför Sverige. Är SSC:t 

beläget i Sverige uppstår i regel inte denna typ av problem. 

Svensson upplever att förekomsten av ett SSC har inverkan på ett bolags interna kontroller. 

Detta har störst inverkan vid uppstartandet av ett SSC då företaget helt byter rutiner. Bolaget 

måste förmodligen också sätta upp nya interna kontroller vid införandet av koncernens SSC. 

De interna kontrollerna påverkas därmed både inledningsvis och framåt. Vid en utvärdering 

av dessa går revisorn löpande igenom de kontroller och processer som finns i bolaget och 

koncernens SSC. En utvärdering av ett företags interna kontroller görs alltid, oavsett om 

företaget ingår i en koncern som har ett SSC eller inte. Rutenius anser att ett SSC har viss 

inverkan på ett bolags interna kontroller men endast i de fall då SSC:t är beläget utomlands. 

Då måste det svenska revisionsteamet antingen bege sig till SSC:t för granskning eller låta en 

central granskning göras av hela koncernen som därefter skickas ut till de lokala 

revisionsteamen. På något vis måste alltid kontrollrutinerna granskas på plats. På PwC 

utvärderas interna kontroller genom att PwC:s revisionsteam ber de ansvariga på det aktuella 

SSC:t att redogöra för vilka kontroller man utför i SSC:t och vilka som utförs i de lokala 

bolagen. Kontrollerna testas därefter i SSC:t respektive i de lokala bolagen. Inom Deloitte har 

man tre olika tillvägagångssätt vid utvärdering av interna kontroller: 
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 Om SSC:t är en extern part (outsourcing) vill Deloitte, om möjligt, gärna ta in en 

revisors granskning av rutinerna hos den externa parten. 

 Om SSC:t är en intern part i Sverige (SSC) testar Deloitte själva kontrollerna på plats i 

SSC:t. 

 Om SSC:t är en intern part i utlandet (SSC) kan Deloitte välja mellan att antingen ta 

hjälp av ett Deloitte-team i det aktuella landet eller att skicka ett svenskt team för att 

testa kontrollerna. 

Björk menar att om koncernen har gjort ett bra implementeringsarbete av sitt SSC så har man 

satt upp tydliga interna kontroller som då också bör finnas på plats i SSC:t. Oftast fungerar 

dessa rutiner väl inom bolagen och man är mån om att följa dem.   

4.3.3 Regleringar 

Det finns enligt Björk ingen specifik reglering som avser just revidering av bolag inom en 

koncern med ett SSC. Grundprincipen inom Deloitte är att följa ISA, vilket medför att 

revisorerna på ett eller annat sätt måste förstå den interna kontrollen och hur man arbetar inom 

SSC:t. Exempel på standarder som Deloitte använder sig av vid revision av företag i en 

koncern med ett SSC är ISA 402 Revisorns överväganden vid revision av företag som anlitar 

en servicebyrå och ISA 600 Särskilda överväganden – revision av koncernredovisningar 

(däribland arbete som utförs av revisorer för delar av koncernen). Det finns även globala 

rekommendationer och instruktioner kopplade till ISA för hur de anställda på Deloitte ska 

granska ett SSC. På PwC har man en egenutvecklad ”guidance” (riktlinjer) som inkluderar 

revisionsarbetet med ett SSC, vilken bygger på ISA och består av PwC:s tolkningar. Även 

KPMG har egenutvecklade standardiserade granskningsprogram. I varje enskilt fall måste 

dessa program anpassas då varje SSC är unikt i sin struktur. SSC:t ses som en del av det totala 

bolaget som revideras, därmed behövs ingen särskild reglering. Den reglering som ligger 

närmast till hands vid de överväganden som E&Y behöver göra vid revision av bolag med ett 

SSC är ISA 402. Denna standard används som vägledning vid exempelvis hantering av intern 

kontrollmiljö och rapportering. Rutenius upplever inte att SSC och outsourcing skiljer sig så 

mycket åt utifrån ett revisionsförfarande, vilket motiverar tillämpningen av ISA 402 även vid 

revisionen av ett bolag inom en koncern med ett SSC.       
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4.3.4 Upplevd problematik 

Respondenterna ombads att gradera vissa områden, där problem kan tänkas förekomma, 

utefter deras upplevelser kopplat till revisionen av företag inom en koncern med ett SSC 

avseende ekonomifunktionen. En sammanställning av resultatet efter att respondenterna 

graderat upplevda problemområden med 1-5 presenteras i tabellen nedan, där 5 står för hög 

grad av upplevda problem och 1 står för låg grad av upplevda problem. 

 Rutenius 

E&Y 

Svensson 

KPMG 

Hellström 

PwC 

Björk 

Deloitte 

Kommunikation  

(mellan företag - revisor och 

revisor i Sverige - revisor 

utomlands) 

 

3 

 

5 

 

5 

 

3 

Arbetsfördelning  

(i vilket land görs vad?) 

 

3 

 

5 

 

5 

 

3 

Förståelse för utländska 

redovisningsregler 

 

4 

 

2 

 

1 

 

5 

Språkförbistringar 5 1 1 1 

Tabell 2: Gradering av upplevda problem hos respondenterna vid revisionsbyråerna. 

Alla respondenter uttrycker att det, åtminstone i inledningsfasen för ett SSC, finns 

problematik kopplad till revision av det aktuella företaget. Inom vilka områden dessa problem 

upplevs vara som störst varierar mellan respondenterna. Som vi ser i tabellen är 

kommunikation och arbetsfördelning områden där alla respondenter upplever en relativt hög 

problemgrad. Både Svensson på KPMG och Hellström på PwC anser att det är viktigt att 

kommunikationen och ansvarsfördelningen fungerar; att det är tydligt mellan revisionsteamen 

hur saker ska göras, vad som ska göras, vem som ska göra vad och när det ska utföras. 

Problem inom dessa områden kan initialt vara svåra att fånga upp. Det kan därmed dröja en 

bit in i revisionsprocessen innan felaktigheter upptäcks. Rutenius på E&Y upplever inte 

kommunikation och arbetsfördelning som de största problemområdena men menar att det 
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alltid finns problem med kommunikationen revisorer emellan gällande vem som ska göra vad. 

Revisorerna måste hitta smidiga sätt att koordinera revisionsarbetet på och prioritera vad som 

blir lämpligast för kunden. Björk på Deloitte har inte kommenterat nämnda områden. Hon ser 

istället att förståelse inom SSC:t för utländska redovisningsregler som det största 

problemområdet och då mer specifikt utländska redovisnings- och skatteregler. De brister som 

Björk upplever bland personal inom ett SSC är: 

 Samma redovisningsprinciper används genom hela koncernen utan att ta hänsyn till 

lokala regelverk. 

 Brister i kännedom kring lokala rutiner för deklaration och betalning av skatter och 

avgifter.  

 Dålig kännedom gällande lokala inkomstskatteregler. 

Rutenius framhåller att det krävs tillräcklig kompetens hos personalen i SSC:t. De måste 

förstå och vara insatta i lokala regler och ha kännedom om hur dessa ska tillämpas. Enligt 

Svensson behöver inte någon form av problematik uppstå på grund av utländska regleringar. 

Problem kan dock uppstå om ett SSC i utlandet, exempelvis Tyskland, hanterar ett svenskt 

bolag. Då gäller det att personalen i SSC:t har kunskap om hur de svenska reglerna ska 

tillämpas. Detta gäller även för de tyska revisorerna, som reviderar SSC:t, då det annars finns 

risk för uppkomst av fel. Det blir därmed återigen viktigt med kommunikation och tydlig 

ansvarsfördelning. Revisorerna i Sverige måste meddela revisorerna i Tyskland vad som ska 

granskas och hur detta ska göras i enlighet med svensk reglering. Varken Svensson, Hellström 

eller Björk upplever språkförbistringar som något direkt problem då de flesta revisorer är bra 

på engelska. En helt annan uppfattning verkar Rutenius ha då hon menar att språkförbistringar 

kan vara ett stort problem för bolagen då det i vissa fall är svårt att kommunicera över 

landsgränserna på knackig engelska.   

4.3.5 Lokal revision 

Det kan finnas vissa delar av ett bolags ekonomi-/redovisningshantering som måste revideras 

i annat land än Sverige, förutsatt att koncernens SSC är beläget i Sverige och att det finns 

utländska dotterbolag. Om hela ekonomiadministrationen är utlagd på ett SSC menar 

Rutenius på E&Y att revisorn har skattemässiga frågor att ta hänsyn till, vilka måste granskas 

lokalt. Det kan även finnas andra lokala regler som revisorer måste ta hänsyn till. I Sverige 
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exempelvis finns ganska hårda regler kring förvaltningsrevision som inte finns i andra länder. 

Det som E&Y framförallt hanterar lokalt är skattemässiga frågor som är specifika för 

respektive land. Både Björk på Deloitte och Svensson på KPMG hänvisar till skatter av olika 

slag och menar att de utländska revisorerna troligtvis inte har samma kunskap som de lokala 

revisorerna. 

Hellström på PwC upplever en viss grad av dubbelarbete mellan svenska och utländska 

revisorer. Ett exempel är att om man ska revidera ett bolag i Sverige, som har ett SSC beläget 

utomlands, räcker det inte för de svenska revisorerna att bara ta emot ett centralt 

granskningsresultat som upprättats av utländska revisorer. De svenska revisorerna behöver 

även underlagsinformationen som arbetsdokument. Dubbelarbete är vanligt förekommande 

enligt Björk och information som ofta efterfrågas från båda håll är exempelvis förklaringar till 

förändringar som bolaget utfört mellan olika år. Detta kan givetvis leda till dubbelarbete då 

svenska och utländska revisorer vill ha samma information. Enligt Rutenius bör inte 

dubbelarbete förekomma om revisionsbyrån är samordnad och koordinerad globalt.  

Inom KPMG används samma metodik i hela världen vilket ska medföra att dubbelarbete 

undviks. Svensson menar att dubbelarbete inte bör uppstå om det finns klara direktiv och en 

god kommunikation, men det kan inträffa i undantagsfall. Moderbolagets revisorer sätter 

direktiv för dotterbolagets revisorer. De anger därmed vad dotterbolagets revisorer ska utföra 

samt hur det ska rapporteras. Detta rapporteras i sin tur tillbaka till moderbolagets revisorer. 

Samarbete över gränserna måste fungera oavsett om det reviderade bolaget ingår i en koncern 

som har ett SSC eller inte. Genom ISA har det ställts högre krav på moderbolagets revisorer 

då de måste besöka dotterbolag för att se hur det lokala teamet utför granskningen. En rapport 

är inte alltid tillräcklig utan moderbolagets revisorer måste sätta sig in mer i dotterbolagens 

revisorers arbete, exempelvis genom att besöka ett dotterbolag per år. Är SSC:t beläget i 

utlandet, det vill säga inte i moderbolaget, måste moderbolagets revisorer besöka detta och 

undersöka dess kontroller. Alla fyra respondenter framhåller att det krävs samarbete över 

landsgränserna revisionsteamen emellan och att kommunikation är ledordet.  

4.3.6 Hantering av upplevda problem 

Rutenius på E&Y hävdar att alla parter, vid införandet av ett SSC, får räkna med en initial 

period med vissa typer av problem som inte går att göra någonting åt. Problemen kan dock till 

viss del underlättas för revisorerna genom att man tillämpar samma metodik i respektive lands 
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revisionskontor. Det underlättar om man pratar samma språk, använder samma verktyg och är 

enhetlig som revisionsbyrå. Björk på Deloitte framhåller att vissa problem kan förebyggas 

genom uppstartsmöten där risker, vanliga fel och dylikt diskuteras. Återigen lyfts vikten av 

tydlig kommunikation fram. Det ska kommuniceras i alla led vad och hur saker och ting ska 

utföras i god tid innan revisionen. Hellström på PwC menar att kommunikationen måste 

fungera genom hela revisionsbyrån samt gentemot klienten, vilket även är Svenssons åsikt. 

Svensson på KPMG pekar på att ansvarsfördelningen är av stor betydelse för att undvika att 

viss problematik uppstår. Inom KPMG, E&Y och PwC löses ansvarsfördelningen mellan 

svenska och utländska revisorer genom skriftliga instruktioner, vilka upprättas vid 

revisorernas första kontakt med SSC:t. Moderbolagets revisionsteam skickar ut direktiv till de 

lokala teamen. De lokala teamen är därefter ansvariga för genomförandet och 

återrapporteringen till moderbolagets revisionsteam. Björk kan inte svara generellt på hur 

ansvarsfördelning revisorer emellan ska lösas. Ansvarfördelningen varierar från uppdrag till 

uppdrag. 

Svensson, Hellström och Rutenius anser alla att ansvaret för att en problemfri revision ska 

kunna genomföras ligger hos revisorerna själva. Björk framhåller att ett visst ansvar ligger 

hos det reviderade företaget då det måste ta ansvar för lokala olikheter. Det är exempelvis 

företagets eget ansvar att säkerställa att de interna kontrollerna fungerar i SSC:t.  

4.3.7 Framtidssyn 

Överlag har alla respondenter en positiv inställning till SSC. Svensson på KPMG tror att 

SSC:s kommer att bli allt vanligare då det handlar om en form av effektivisering för bolagen. 

Genom ett SSC har man även kvar kompetensen i koncernen, jämfört med outsourcing då 

kompetensen finns utanför koncernen. Svensson tror även att företag ser möjligheter med att 

samla kunskapen på ett och samma ställe. Rutenius på E&Y har svårt att uttala sig om 

framtiden men tror helt klart att strategilösningen SSC kommer att fortsätta användas. Björk 

på Deloitte tror å andra sidan att det blir vanligare att ett SSC är en extern part (outsourcing). 

Detta grundar Björk i att hon exempelvis har flera klienter som använder sig av externa 

servicebyråer i Indien. Avslutningsvis upplever Hellström att förekomsten av SSC:s har blivit 

allt vanligare och han tror att koncerner kommer att arbeta med att utveckla sina befintliga 

SSC:s. Utvecklingen kan innebära flytt av SSC:s till lågkostnadsländer eller förändringar 

inom SSC:s genom att de blir mer avancerade och komplexa.   
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer en analys och diskussion att föras kring empirin, kopplad till den 

information som utgör referensramen. 

Utifrån den kontakt som förekommit med utvalda företagsrespondenter framkommer det i 

empirin att alla tre företag har kunnat dra nytta av de teoretiska fördelar som ett SSC ska 

medföra enligt den litteratur som presenteras i referensramen. Fördelar som tas upp i 

referensramen är ökad effektivitet, kvalitetshöjning, kostnadsbesparingar, utnyttjande av 

stordriftsfördelar, ökad transparens, förbättrad styrning samt smidigare processhantering och 

informationsharmonisering. Alla dessa fördelar har lyfts fram av respondenterna i empirin 

vilket visar på överensstämmelse mellan vilka fördelar strategin att etablera ett SSC teoretiskt 

ska medföra och vad den faktiskt medför i praktiken. Införandet av ett SSC bör även i 

praktiken medföra att revisionen av företag inom en koncern med ett SSC blir effektivare då 

all ekonomisk information finns samlad i centret inför revisionen. 

5.1 Problematik 

Det finns även påtalade nackdelar med ett SSC, både i teorin och i praktiken. Som nämns i 

referensramen kan nackdelar som ökade kostnader i inledningsskedet uppstå samt minskad 

möjlighet till flexibilitet och individuella anpassningar. Det kan även uppstå nackdelar 

kopplade till nationella olikheter, vilket försvårar konvergensen inom en koncern. Enligt 

empirin upplever alla medverkande respondenter, utom Fransson, någon form av problem vid 

revision av företag i en koncern som har ett SSC. I vilken grad problemen upplevs presenteras 

i tabellerna 1 och 2 under avsnitt 4.2.2 respektive 4.3.4. Ett problemområde som 

uppmärksammas av alla respondenter, utom av Fransson, är kommunikation. Inom detta 

område upplever resterande parter att det förekommer brister i kommunikationen, både 

revisorer emellan samt mellan revisorer och företaget ifråga. Kommunikation verkar, enligt 

den insamlade empirin, ha en stark koppling till arbetsfördelning som också är ett relativt stort 

problemområde. Anledningen till varför det inom F1 inte upplevs någon problematik samt till 

varför det inom Lindex upplevs en låg grad av problematik, inom kommunikation och 

arbetsfördelning, kan bero på mognadsgraden hos koncernernas respektive SSC. Denna 

tolkning görs utifrån empirin där det framgår att båda koncernerna etablerade sina SSC:s 
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under år 2000. Detta innebär att koncernernas SSC:s har uppnått en hög mognadsgrad och 

hunnit bli väl etablerade inom respektive koncern.  

Som framgår av empirin framhåller alla respondenter vid revisionsbyråerna att 

inledningsfasen för ett SSC är problematisk, både för företaget och för dess revisorer. Detta 

grundar sig i att ett SSC medför nya rutiner och processer som måste kontrolleras, vilka kan ta 

tid att implementera genom hela koncernen. Då EFG:s SSC är relativt nytt har det, i enlighet 

med ovan förda diskussion, en låg mognadsgrad vilket kan motivera den höga graden av 

upplevda problem kopplat till revisionen. Här har antagligen inte alla rutiner och processer 

implementerats i lika hög grad som i F1 och Lindex. Om samma frågor skulle ställas till EFG 

om tio år skulle svaren förmodligen bli annorlunda. Det tar tid att omorganisera och skapa 

rutiner kring nya arbetssätt, vilket även ställer nya krav på alla inblandade parter vid revision 

av företaget. Om revisorerna inte har tidigare erfarenhet av revisionsarbete där ett SSC ingår, 

så kan bördan bli extra tung för båda parter. Även revisorerna måste i detta fall skapa nya 

rutiner och arbetssätt, exempelvis gällande arbetsfördelning revisorer emellan.  

Den upplevda graden av problematik som grundar sig i språkförbistringar varierar mellan 

respondenterna vid revisionsbyråerna enligt insamlad empiri. Rutenius skiljer sig från de 

andra respondenterna i den meningen att hon anser att det kan vara svårt för olika bolag inom 

en koncern att kommunicera med varandra över landsgränserna då kunskaperna i det engelska 

språket kan variera. Däremot upplevs det inte bland företagsrespondenterna att språket är ett 

stort problem. Vi tror heller inte att språkförbistringar kommer att vara ett påtagligt 

problemområde i framtiden då globaliseringen har lett till att yngre generationer i regel lär sig 

det engelska språket från tidig ålder. Det finns dock andra problemområden, förutom 

språkförbistringar, som kan kopplas till nationella olikheter, exempelvis förståelse för 

utländska redovisningsregler. Björk och Rutenius upplever båda att det inom en koncerns SSC 

kan råda bristande kompetens avseende lokala redovisningsregler och hur dessa ska tillämpas.  

Även detta tror vi är en faktor som kan kopplas till ett SSC:s mognadsgrad. Ju äldre SSC:t är 

desto längre tid har koncernen haft på sig att införskaffa den kompetens som krävs för att 

kunna utföra de olika bolagens redovisningsarbete enligt alla aktuella regelverk. Bristande 

kunskaper kring lokala regleringar försvårar revisorns arbete med revisionen då risken för fel i 

redovisningen blir betydligt större. I internationella koncerner kommer det förmodligen alltid 

att förekomma lokala skillnader, vilka måste tas hänsyn till och därmed kommer 

problemområdet antagligen inte att kunna elimineras.  
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Ytterligare något som kan kopplas till nationella skillnader är de problem som Lindex 

upplever vid revision av sina baltiska bolag. Dessa problem grundar sig i de olika 

revisionsmetodiker som används samt brist i tillit till datoriserade system, vilket framgår av 

empirin. Enligt alla respondenter vid revisionsbyråerna finns riktlinjer som ska följas 

internationellt genom revisionsbyråerna. Därmed bör inte revisionsteamens arbetsmetoder 

skilja sig åt mellan olika länder. I och med att Lindex upplever problem vid revisionen av de 

baltiska dotterbolagen verkar dock inte gemensamma riktlinjer fungera fullt ut. Det är svårt att 

uppnå full konvergens genom en revisionsbyrå som verkar globalt då det måste tas hänsyn till 

olika värderingar och kulturer. Detta då det är svårt att arbeta bort invanda rutiner och olika 

synsätt. Det är antagligen inte möjligt att hitta en lösning som passar i alla situationer vilket 

gör att lokala skillnader i revisionsarbetet troligen är ofrånkomligt. 

5.2 Skillnader i revisionen 

Hur revisionsförfarandet i regel går till vid revision av ett företag utan koppling till ett SSC 

redogjordes för i avsnitt 3.2.4 Revisionsprocessen. I avsnittet behandlades 

revisionsprocessens tre faser: planering, granskning och rapportering. Faserna är desamma vid 

revision av ett företag inom en koncern med ett SSC men angreppssättet kan skilja sig åt 

mellan situationerna med eller utan ett SSC. Alla respondenter vid revisionsbyråerna upplever 

någon form av skillnad vid revision av företag i en koncern med ett SSC jämfört med företag i 

en koncern utan ett SSC. Respondenterna upplever inte att revisionen i sig blir annorlunda vid 

förekomsten av ett SSC men tillvägagångssättet behöver förändras. Enligt empirin är den 

största och mest tydliga skillnaden att revisionen kan behöva utföras på annan plats. Istället 

för att bara utföra revisionen i ett visst bolag, exempelvis ett dotterbolag, kan revisorerna även 

behöva besöka det bolag, exempelvis moderbolaget, där SSC:t är beläget. Vidare kan 

revisionen bli onödigt ineffektiv, då koncernen har ett SSC, på grund av att man inom SSC:t 

saknar en helhetsinsyn. Risken finns att revisorn inte kan få svar på sina frågor från 

personalen på SSC:t utan kontakt kan behöva tas med lokala bolag för vidare information. För 

att undvika att revisionen blir ineffektiv kan revisorn redan i planeringsfasen se till att vara 

medveten om vilken inverkan förekomsten av ett SSC kan ha på revisorns granskningsarbete. 

Som framgår av referensramen ska revisorerna, i planeringsfasen, ta beslut om hur 

granskningen ska genomföras och av vem. Detta innebär att det i praktiken bör finnas tydliga 

direktiv mellan revisorer för en koncerns moder- respektive dotterbolag och att dubbelarbete 

därmed inte ska uppstå. Vidare är det viktigt att revisorerna, när de gör en företagsanalys, får 
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en förståelse för koncernens organisationsstuktur och var risken är störst att väsentliga fel 

uppstår. 

Som framgår av referensramen är begreppen väsentlighet och risk mycket betydelsefulla inom 

revision. Förekomsten av ett SSC ska i sig inte medföra en ökad revisionsrisk enligt 

respondenterna vid revisionsbyråerna. De framhåller dock att revisionsrisken kan öka vid 

etableringen av ett SSC, då en större förändring i ett bolag ofta medför en större risk för fel. 

Hur stor revisionsrisken är i ett företag beror på den inneboende risken, kontrollrisken och 

upptäcktsrisken, vilka förklaras i referensramen. Björk upplever att risken kan öka då ett 

bolag ingår i en koncern som har ett SSC på grund av bristande kunskaper hos personalen 

kring skatter och avgifter avseende lokala regleringar. I detta fall är det den inneboende risken 

som ökar. Även kontrollrisken kan påverkas, framförallt i inledningsskedet, då nya rutiner och 

kontroller införs i samband med att ett SSC etableras. Upptäcktsrisken påverkas också i 

inledningsfasen då revisionen av företaget måste anpassas till företagets nya förutsättningar. 

Vi ser det som logiskt att revisionsrisken ökar vid införandet av ett SSC då det innebär en 

väldigt stor förändring i koncernen, vilken påverkar hela dess organisation. Efter den första 

turbulenta tiden bör revisionsrisken sjunka då de nya rutinerna finns på plats. Därefter bör det 

inte uppstå väsentliga fel, då allt redovisningsrelaterat arbete utförs enhetligt och på en och 

samma plats. Eventuella avvikelser bör därmed upptäckas ganska snabbt och effektivt. 

5.3 Regleringar 

Det finns ett flertal bestämmelser som behandlar svensk revision. Dessa är generella och berör 

svenska koncerner, såväl med som utan ett SSC. Revisorer som granskar svenska företag ska i 

enlighet med ABL uttala sig om det reviderade företaget upprättat sin redovisning enligt 

gällande regelverk. Detta förfarande gäller oavsett om ett företag ingår i en koncern med ett 

SSC eller inte. Det finns inte någon specifik reglering som behandlar revision av företag inom 

en koncern med ett SSC och de respondenter vid revisionsbyråerna som deltagit i denna 

studie anser inte heller att det behövs en reglering avseende revision av företag inom en 

koncern med ett SSC.  

Revisorns roll och syftet med revisionen är fortfarande desamma oavsett om ett SSC 

förekommer i det granskade företagets koncern eller inte. Dessutom påverkas inte heller de 

yrkesetiska regler, som utgör god revisorssed, av att företaget som granskas har koppling till 

ett SSC. Hur revisorn går tillväga för att faktiskt uppfylla syftet med revisionen kanske inte är 
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av så stor betydelse, vilket därmed skulle kunna motivera att ingen specifik reglering behövs. 

Revisorn måste kunna anpassa sitt arbete till företagets förhållanden så att målet med 

revisionen uppfylls. Hur granskningsarbetet ska utföras behöver nödvändigtvis inte regleras. 

Arbetsmetoder kan istället utarbetas av revisorerna själva och därmed komma att utgöra 

praxis. Praxis på området utgör en del av god revisionssed och då kan det vara så att den 

metodik revisionsbyråerna själva arbetar fram anses som tillräcklig för att uppnå revisionens 

syfte. Avsaknaden av en specifik reglering ger utrymme för en mer flexibel och 

anpassningsbar revision. Egna utarbetade globala arbetsmetodiker inom revisionsbyråerna 

verkar vara något som deltagande respondenter själva föredrar. Med hänsyn till detta kan det 

vara så att någon specifik reglering inte har framtagits då det inte verkar finnas någon större 

efterfrågan.  

Som komplettering till existerande generella regler, avseende revision, används i många fall 

ISA 402, vilken kort har beskrivits i referensramen. Denna standard avser egentligen att ge 

vägledning vid revision av företag som anlitar en servicebyrå och därmed outsourcar 

exempelvis sin ekonomifunktion. Den stora skillnaden mellan outsourcing och SSC grundar 

sig i att en viss verksamhetsfunktion läggs ut på en extern part eller centraliseras internt. 

Revisionen av ett företag inom en koncern med ett SSC skiljer sig dock inte så mycket åt 

jämfört med ett företag som outsourcar sin ekonomifunktion. Det handlar i båda fallen om att 

revisorn måste ta flera parter i beaktande. I fallet med ett SSC avseende ekonomifunktionen 

måste exempelvis revisorn för ett dotterbolag, utöver dotterbolaget, även ta hänsyn till SSC:t 

som finns i moderbolaget. En revisor för ett företag med en outsourcad ekonomifunktion 

måste istället samarbeta med den externa parten: servicebyrån. I och med att ytterligare parter 

involveras i revisionen kan osäkerhet uppstå hos både revisorer och det reviderade företaget 

ifråga. Detta kan förtydligas exempelvis i en situation då en revisor ska uttala sig om ett 

dotterbolags redovisning, vars ekonomiska information finns i ett SSC i moderbolaget. Den 

revisor som ska skriva under på att dotterbolaget har redovisat enligt gällande reglerverk kan 

då känna en osäkerhet i det fall informationen inte finns i det bolag han/hon ska uttala sig om. 

Både revisorerna för moderbolaget och dotterbolagen vill ha allt material tillgängligt för 

granskning och detta kan upplevas som överflödigt inom SSC:t då det leder till dubbelarbete.  

Som framgår av referensramen tar ISA 402 upp typ 1- och 2-rapporterna som hjälpmedel till 

revisorn för att denna ska kunna göra riskbedömningar och utvärdera kontrollsystem hos den 

externa parten som upprättar redovisningen åt företaget som granskas. En variant av dessa 
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rapporter skulle kunna vara användbar även vid revision av företag inom en koncern som har 

ett SSC. I detta fall skulle SSC:t kunna upprätta en rapport som sedan revisorn, i bolaget med 

SSC:t, granskar och därefter delger resterande revisorer inom koncernen. En sådan typ av 

rapport skulle kunna vara till hjälp i den meningen att trygghetskänslan ökar exempelvis för 

revisorerna i dotterbolagen som inte har all ekonomisk information tillgänglig. Dessutom kan 

rapporten kanske även bidra till en tydligare arbetsfördelning revisorer emellan. Då det i 

nuläget inte finns något krav på att revisorn ska inhämta en motsvarande rapport, från SSC:t, 

bygger revisionen inom en koncerns olika bolag till stor del på förtroende mellan revisorerna. 

Påskrivande revisor har ett stort ansvar och måste därför ha tillgång till vissa uppgifter för att 

kunna göra ett korrekt utlåtande i revisionsberättelsen. Revisorerna för dotterbolagen måste 

helt enkelt lita på revisorerna för moderbolaget och deras granskning gällande den 

redovisning som upprättas i SSC:t.  

5.4 Problemhantering 

Vi har kunnat se att kommunikation är ett övergripande problemområde vid revisionen av 

företag inom en koncern med ett SSC avseende ekonomifunktionen. Alla respondenter är 

medvetna om detta och ger förslag på hur de kan bidra till att minska problematiken. Utifrån 

empirin är det tydligt att alla parter måste ta ansvar för att kommunicera och framföra 

oklarheter. Det är av yttersta vikt att kommunikationen är tydlig i alla led för att undvika 

missförstånd och dubbelarbete mellan olika parter. Detta gäller såväl mellan revisorer som 

mellan bolag inom koncernen samt mellan bolag och revisorer. Exempelvis måste det finnas 

en god kommunikation mellan bolagen i en koncern för att personalen i SSC:t ska kunna 

erhålla all väsentlig information och kunna upprätta redovisningen korrekt. Även revisorerna 

måste etablera en god kommunikation sinsemellan då detta är en grund för förtroende. 

Revisorerna för en koncerns olika dotterbolag måste kunna lita på den information som 

upprättas centralt och granskas av moderbolagets revisorer. Vidare måste både revisorer och 

företag kommunicera med varandra och påtala eventuella problem, oklarheter eller missnöjen. 

Då det inte finns någon specifik reglering, gällande hur revisionen av ett svenskt företag inom 

en koncern med ett SSC ska gå till, ökar vikten av tydlig kommunikation för att undvika 

eventuella problem som ett SSC kan medföra. 

För att ytterligare undvika uppkomsten av problem vid revisionsförfarandet är det mycket 

viktigt att det finns en tydlig arbets- och ansvarsfördelning. En förutsättning för detta är att det 
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ges klara direktiv, både inom de företag inom en koncern som ska revideras samt inom den 

revisionsbyrå som ska utföra revisionen. Direktiven bör vara tydliga i alla led för att undvika 

missförstånd samt för att undvika risken för dubbelarbete. I de fall då SSC:t är beläget i 

moderbolaget är det viktigt att revisorerna för moderbolaget upprättar tydliga direktiv. 

Direktiven skickas därefter till revisorerna för dotterbolagen för att ge en överskådlig bild av 

vad som ska utföras och av vem. Vidare kan ett enhetligt arbetssätt genom hela revisionsbyrån 

underlätta för det granskade företaget, då personalen inom SSC:t inte behöver lämna samma 

uppgifter upprepade gånger till olika revisionsteam. Hela revisionsprocessen underlättas om 

alla parter kan kommunicera på samma språk och alla revisionsteam använder samma 

metodik under revisionsarbetet. Sammantaget måste kommunikation och arbetsfördelning, 

avseende revisionsförfarandet, även fungera över landsgränserna då det är mycket vanligt att 

bolagen inom en koncern är spridda runt om i världen. Därmed har revisionsbyråerna ett stort 

ansvar att upprätthålla uppsatta direktiv och att revisionen blir så effektiv och problemfri som 

möjligt för det granskade företaget. Merparten av respondenterna i denna studie anser att 

revisionsbyråerna har det yttersta ansvaret, men självklart måste även företagen själva verka 

för att underlätta revisionsarbetet.   
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6. Slutsatser och vidare forskning 

I detta kapitel presenteras slutsatser av den genomförda studien. Vidare besvaras uppsatsens 

syfte samt tillhörande frågeställningar. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att utreda om en koncerns SSC leder till några problem 

kopplade till revisionen av koncernens företag. Efter avslutad studie kan vi konstatera att ett 

SSC medför vissa problem kopplade till revisionen. Vi har kunnat urskilja flera typer av 

svårigheter, men framförallt har två övergripande problemområden framträtt:  

 Kommunikation  

 Arbets- och ansvarsfördelning 

Dessa problemområden är starkt kopplade till varandra, då en god arbets- och 

ansvarsfördelning bygger på en god kommunikation. Kommunikationsproblem förekommer 

både revisorer emellan samt mellan revisorer och det granskade företaget. Då den ekonomiska 

informationen för en koncerns olika bolag finns samlad i ett SSC blir SSC:t ytterligare en part 

i revisionen att ta i beaktande för alla medverkande revisorer, såväl i moderbolaget som i 

dotterbolagen.   

Problem kopplade till SSC och revision anser vi beror till stor del på mognadsgraden hos 

SSC:t.  Problem uppstår främst i inledningsskedet av koncernens etablering av ett SSC då nya 

rutiner, processer och kontroller måste implementeras. Såväl företagen inom koncernen som 

revisorerna påverkas av en sådan organisationsförändring och revisionen måste anpassas till 

den nya situationen.  

Själva revisionsprocessen i sig är likartad oavsett om ett företag ingår i en koncern som har ett 

SSC eller inte. Det som skiljer fallen åt är att olika angreppssätt måste användas. Om en 

revisor ska revidera ett bolag som inte är beläget i samma land som SSC:t, där den 

ekonomiska informationen finns, måste revisionen anpassas till detta. Det är viktigt att 

revisorn redan i planeringsfasen är väl medveten om det reviderade företagets förhållanden 

och förutsättningar. Skillnader i riskbedömning kan förekomma mellan de olika fallen, 

framförallt i ett omoget SSC där alla rutiner och interna kontroller ännu inte är fullt 



56 

 

inarbetade. På sikt ska dock inte ett SSC medföra någon ökad revisionsrisk jämfört med ett 

företag utan koppling till ett SSC. 

Det finns ingen specifik reglering avseende revision av företag i en koncern som har ett SSC 

och det verkar heller inte efterfrågas. Det räcker med de generella regleringar som en revisor 

måste förhålla sig till vid utförandet av en revision för att syftet med revisionen ska uppfyllas. 

Vidare kan utarbetad praxis vara mer lämplig att förhålla sig till än en lagreglering, då 

revisionen kan anpassas utifrån varje unik situation. Vi ser dock att någon form av 

kontrollrapport, liknande dem som behandlas i ISA 402, kan vara användbar för att minska 

förekomsten av vissa av de problem som upplevs vid revisionen av ett företag i en koncern 

med ett SSC.  

För att komma tillrätta med upplevda problem vid revision av företag i en koncern som har ett 

SSC är vår slutsats att problemen till stor del kan hanteras genom tydlighet. Alla parter som 

berörs vid revisionen måste ta ansvar för att kommunicera och vara tydliga gentemot 

varandra. Kommunikation är ett nyckelord när ett flertal olika parter är inblandade och är man 

tydlig redan från början kan många problem undvikas.   

6.2 Förslag till vidare forskning 

De företagsrespondenter som har medverkat i denna studie är alla verksamma i det företag där 

koncernens SSC är beläget. Ett förslag på vidare forskning är att göra en studie utifrån ett 

bolags synvinkel där ekonomifunktionen har flyttats till ett SSC utomlands och undersöka 

vilka förändringar detta har medfört. Det vore även intressant att kontakta revisorer som 

reviderar dessa företag och som då inte har direkt tillgång till den ekonomiska informationen, 

vilken istället finns i det utländska bolaget där SSC:t är beläget. Ytterligare ett 

forskningsområde kan vara att undersöka hur revisorer går tillväga för att kontrollera den 

finansiella informationen, hur förvaltningen sköts, hur interna kontroller fungerar och så 

vidare i de olika bolagen inom en koncern som väjer att etablera ett SSC. 
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Bilaga 1 – Frågeformulär företag 

Shared Service Center och revision 

Tack för att Ni vill svara på våra frågor. Ert företag har tillfrågats utifrån att funktionen shared service 
center används inom bolaget. Dessa frågor berör shared service center inom området 
ekonomi/redovisning och Er upplevelse kring detta kopplat till revision.  
Om Ni ej vill besvara någon av nedanstående frågor; ange gärna anledning. 
 

1. Hur länge har funktionen shared service center avseende ekonomi/redovisning tillämpats i 
X? 

 
2. Beskriv kort vad för uppgifter som sköts i Ert SSC. 

 
3. Varför ansåg Ni att denna lösning var lämplig för X? 

 
4. Var är Ert center beläget? 

 
5. Hur många bolags redovisning/bokslut hanteras i Ert shared service center och i vilka 

länder är bolagen belägna? 
 

6. Har Ni haft samma revisionsbyrå sedan införandet av shared service center? Om nej; vilket 
företag har ni tidigare använt Er av och vad motiverade ett byte? 

 
7. Enligt vilken standard upprättas koncernredovisningen? Används samma standard för alla 

dotterbolags redovisning eller tillämpas lokala standarder/regler? 
 

8. Finns det vissa delar som måste revideras i dotterbolagets hemland, i så fall vilka (ex. 
skatt)? Hur löser Ni detta? 

 
9. Vilken är Er huvudsakliga syn på shared service center: positiv eller negativ? Motivera 

gärna. 
 

10. Kräver revisorerna i Era utländska bolag sådan information från Ert shared service center 
som även efterfrågas av de svenska revisorerna? Om ja: vilken typ av information 
efterfrågas från båda håll? Upplever Ni därmed någon form av ”dubbelarbete”, dels för 
ekonomifunktionen och dels för revisorerna? Motivera gärna. 

 
11. Anser Ni att Era revisorer (svenska som utländska) har den kompetens som krävs för att 

kunna revidera Ert bolags redovisning/hantera revisionen för en global koncern? Motivera 
gärna! 

 
12. Upplever Ni att någon form av problematik uppstår kopplad till revisionen av Ert shared 

service center? Om Nej: gå vidare till fråga 18. 
 

13. Gradera följande områden 1-5, där problem kan tänkas uppstå i samband med revision av 
Ert bolag/kontakt med Era revisorer, där 5 är det område där störst problem upplevs och 1 
det område där lägst problem upplevs: 

 Kommunikation (mellan företag-revisor och revisor i Sverige-revisor i utlandet) 
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 Arbetsfördelning (i vilket land görs vad) 

 Förståelse för utländska redovisningsregler 

 Språkförbistringar 

 Övrigt (Upplevda problem inom annat område än ovan nämnda, specificera gärna!)  
 

14. Vilken typ av problematik upplever Ni inom de olika ovan nämnda områdena? 
 

15. Kan lösningar på några av dessa problem tas fram/åtgärdas inom företaget? Vilka och hur 
kan dessa i så fall lösas? 

 
16. Vilka problem kräver en extern lösning, exempelvis av revisorer, lagstiftare eller dylikt? 

 
17. Var Ni medvetna om att det kunde föreligga problem kopplat till revisionen/kontakt med 

revisorerna innan Ni etablerade Ert shared service center?  
 

18. Tror Ni att shared service center är en lösning som kommer fortsätta tillämpas inom 
bolaget under en längre tid, eller finns det skäl att tro att det kommer ske ett byte till 
outsourcing, decentralisering eller liknande? Varför/varför inte? 

 
19. Ange här om vi i vår uppsats kan använda Ert namn, befattning och företagets namn i vår 

uppsats. Om Ni önskar att något av dessa ska utelämnas, ange vilket/vilka. 
 
 
Stort tack för Er medverkan!  
 
Sofia Johnsson och Anna Wigling 
sofjo031@student.liu.se annw641@student.liu.se  
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Bilaga 2 - Frågeformulär revisionsbyrå 

Shared Service Center och revision 

Tack för att du vill svara på våra frågor. Er revisionsbyrå har tillfrågats utifrån att ni utför revision av 
bolag som använder sig av shared service center som lösning för sin ekonomi-/redovisningsfunktion. 
Följande frågor berör revisionen av företag med ett SSC och dina erfarenheter/upplevelser kring 
detta.  
 

1. Under hur lång tid har X haft som uppdrag att revidera bolag med SSC:s? Hur länge har du 
personligen arbetat med detta? 

 
2. Uppskattningsvis, hur många av de bolag ni reviderar har ett SSC avseende ekonomi-

/redovisningsfunktionen? 
 

3. Vilken är din huvudsakliga syn på SSC:s: positiv eller negativ? Motivera gärna. 
 

4. Upplever du någon skillnad vid revision av ett bolag med ett SSC jämfört med ett ”vanligt” 
bolag? Om ja, vad? 

 
5. Finns skillnader gällande riskbedömningen? Upplevs ökad risk? Motivera gärna. 

 
6. Finns det större risk för att väsentliga fel inte upptäcks vid revision av ett bolag med ett 

SSC, jämfört med en ”vanlig” revision och att revisionsrisken därmed ökar?  
 

7. Upplever du att det är vanligare att en oren revisionsberättelse lämnas i samband med 
revision av ett bolag med ett SSC? 

 
8. Upplever du att förekomsten av ett SSC har någon inverkan på bolagets interna kontroller? 

Hur utvärderar ni kontrollerna? 
 

9. Finns det någon specifik reglering/standard/annat som ger vägledning vid revision av ett 
SSC? Om inte, vilka normer/regleringar tillämpar (X)? 

 
10. Upplever du att någon form av problematik uppstår under revision av ett bolag med ett 

SSC? Om inte, gå vidare till fråga 15. 
 

11. Gradera följande områden 1-5, där problem kan tänkas uppstå i samband med revision av 
ett bolag med ett SSC, där 5 är det område där störst problem upplevs och 1 det område 
där lägst problem upplevs: 

 Kommunikation (mellan företag-revisor och revisor i Sverige-revisor i utlandet) 3 

 Arbetsfördelning (i vilket land görs vad) 3 

 Förståelse för utländska redovisningsregler 2 

 Språkförbistringar 1 

 Övrigt (Upplevda problem inom annat område än ovan nämnda, specificera gärna!)  
 

12. Vilken typ av problematik upplever du inom de olika ovan nämnda områdena? 
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13. Kan lösningar på några av dessa problem tas fram/åtgärdas inom den egna revisionsbyrån? 
Vilka och hur kan dessa i så fall lösas? 

 
14. Vilka problem kräver en extern lösning, exempelvis av det reviderade företaget, lagstiftare 

eller annat? 
 

15. Finns det vissa delar av ett bolags ekonomi-/redovisningshanteringen som måste revideras 
i annat land än Sverige (förutsatt att koncernens SSC är beläget i Sverige och det finns 
utländska dotterbolag)? I så fall; vad och varför? 

 
16. Kräver revisorerna i koncernens utländska dotterbolag samma information som ni 

efterfrågar under revision av bolaget? Om ja: vilken typ av information efterfrågas från 
båda håll? Upplever ni därmed någon form av ”dubbelarbete” revisorer mellan? Motivera 
gärna.  

 
17. På vilket sätt kan ett SSC kräva att revisorer samarbetar mer över landsgränderna? 
 
18. Hur löses ansvarsfördelningen mellan revisorerna för bolaget som har SSC:t och 

koncernens övriga bolag? Är det tydligt vem som ska göra vad? 
 

19. Tror du att SSC är en strategi som kommer att bli vanligare inom svenska bolag, eller finns 
det skäl att tro att trenden går mot andra strategier, exempelvis outsourcing, 
decentralisering eller liknande? Varför/varför inte?  

 
20. Ange här om vi i vår uppsats kan använda ditt namn, befattning och företagets namn i vår 

uppsats. Om du önskar att någon av dessa uppgifter ska utelämnas, ange vilken/vilka. 
 

Stort tack för din medverkan!  
 
Sofia Johnsson och Anna Wigling 
sofjo031@student.liu.se annw641@student.liu.se 
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