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Sammanfattning 
I dagens samhälle är information av alla slag viktig, framförallt är den ekonomiska 
informationen i årsredovisningen mycket viktig för dess målgrupp; företagets intressenter. 
Revisorn är den som kvalitetssäkrar informationen och garanterar att den ger en rättvisande 
bild av företagets resultat och ställning. Varulagret är en mycket svårvärderad tillgång och är 
som regel en väsentlig balanspost i företagets redovisning. Värderas den fel innebär det ett 
stort utslag på företagets resultat. I de företag som har ett egentillverkat varulager är denna 
värdering extra besvärlig, speciellt de indirekta kostnaderna. Därför har revisorerna en viktig 
uppgift i att kontrollera hur dessa indirekta kostnader har identifierats och värderats. Enligt 
god redovisningssed skall varulagervärdet ge en rättvisande bild av det verkliga varulagret. 
 
Problemformulering: Hur kontrolleras småföretagens identifiering och värdering av 
indirekta kostnader i egentillverkat varulager i revisionsprocessen? 
 
Syfte: För att få svar på vår frågeställning ämnar vi med vår studie: 

 Beskriva hur revisorn kontrollerar småföretagens identifiering och värdering av 
indirekta kostnader i egentillverkat varulager. 

 
 Analysera olika problem, påträffade i revisionsprocessen, kring kontrollen av 

småföretagens identifiering och värdering av indirekta kostnader i egentillverkat 
varulager. 

 
Metod: För att besvara syftet har vi gjort en kvalitativ studie med fyra personliga intervjuer 
med fyra olika revisorer. För att komma fram till studiens problem och syfte genomföres en 
pilotstudie med två revisorer där problematiken med att identifiera och värdera indirekta 
kostnader i egentillverkat varulager seglade upp som en het kandidat.   
 
Slutsatser: De indirekta kostnaderna i egentillverkat varulager hos småföretag är lätta att 
identifiera men problematiska att värdera. Bristen på formella ekonomisystem medför att 
värderingen ofta blir schablonartad och en produkt av en dialog mellan revisorn och 
representanter från företaget.  
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BFN Bokföringsnämnden 
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Förord 
 
Denna uppsats är skriven under vårterminen 2007 på Sektionen för Ekonomi och Teknik på 
Högskolan i Halmstad. Arbetet har varit intensivt, intressant och mycket lärorikt. Vi vill 
härmed visa vår uppskattning till dem som på olika sätt hjälpt oss på vägen och gjort vår 
uppsats möjlig: 
De revisorer som ställde upp på vår pilotstudie, för att de gav oss ökad förståelse och kunskap 
inom ämnet. 
De fyra huvudrespondenterna, för att de har ställt upp med sin tid och kunskap samt låtit oss 
genomföra våra intervjuer.  
Vår seminariegrupp, för att den bidragit med goda råd och synpunkter under arbetets gång. 
Marita Blomkvist, vår handledare, som har varit till stor hjälp och ett gott stöd under hela 
arbetet med uppsatsen.  
 
Tack så mycket! 
Halmstad, maj 2007 
 
 
 
 
 

Jenny Kärner   Jessica Tauson 
 
Jenny Kärner    Jessica Tauson 
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1 INLEDNING 
I inledningen beskriver vi bakgrunden till studieområdet och för en diskussion om vilka 
svårigheter som finns gällande indirekta kostnader vid värdering av varulager i småföretag 
och hur revisorn ser på detta. Denna diskussion leder fram till studiens problemformulering. 
Vi avslutar kapitlet med att beskriva syftet med vår studie. 
 
1.1 Problembakgrund 
Värdering av varulager är en viktig del av revisionsarbetet eftersom det ofta blir fel på grund 
av att det är ett mycket komplext område (FAR, 2006)b.  Varulager är en omsättningstillgång 
och anses vara den mest svårvärderade posten i den kategorin (Thorell, 2003). Balansposten 
varulager är i många företag av en så betydande storlek att värderingen har en väsentlig 
inverkan på det redovisade resultatet i företaget. Därför har det i praktiken framträtt 
svårigheter med att enas om en värderingsprincip som uppmärksammar både den balans- och 
resultatmässiga aspekten i en rättvisande bild. Varulagervärderingens syfte är att beräkna 
vinsten genom att ställa periodens kostnader mot intäkterna i samma period (Westermark, 
1993).  
 
Småföretag har en informell och öppen struktur där besluten fattas av ett fåtal personer med 
stark ställning i företaget, många av dessa små företag saknar en målinriktad ekonomisk 
styrning (Bergström & Lumsden, 1993). Personer som startar och driver småföretag besitter 
ofta inte kunskap nog för att upprätta en korrekt och verksam produktkalkyl (Hult & Odéen, 
1981).  Företagens system för att producera ekonomisk information granskas av revisorerna. 
Ett giltigt och användbart granskningsunderlag är en förutsättning för att revisorn ska kunna 
uttala sig om företagets redovisning ger en rättvisande bild av dess verksamhet och ställning 
(Öhman, 2006).  
 
Revisionen fyller en oumbärlig och betydelsefull funktion i vårt samhälle, framförallt då 
revisorernas främsta uppgift är att kvalitetssäkra information, utan denna skulle inte 
näringslivet och samhället fungera (Johansson, 2005). Årsredovisningen tillsammans med 
revisionsberättelsen skall ligga till trovärdig grund för beslutsfattande hos företagets 
intressenter. Revisorn bestämmer vilka poster som ska granskas närmare beroende på om de 
är av väsentlig storlek för att fel i dessa poster ska kunna påverka bilden av företaget (FAR, 
2006). 
 
1.2 Problemdiskussion 
Vid värdering av egentillverkat varulager är svårigheten att fastställa det exakta 
anskaffningsvärdet, detta beroende på att en skälig andel av indirekta kostnader skall läggas 
på de direkta tillverkningskostnaderna (Artsberg, 2005). Direkta kostnader är kostnader som 
kan förbindas med den aktuella kostnadsbäraren. Exempel på direkta kostnader är direkt lön 
och direkt material. Indirekta kostnader är gemensamma kostnader som inte går att härleda till 
en viss produkt utan måste fördelas mellan olika tillverkade produkter på företaget (Gerdin, 
1995). I anskaffningsvärdet som används vid värdering av varulager skall således ett pålägg 
för indirekta kostnader inkluderas till den del som kan anses hänförlig till det arbete som 
nedlagts till och med balansdagen. Värdering sker på olika sätt med hänsyn tagen till typiska 
omständigheter i olika företag och branscher; en direkt kostnad hos ett företag kan anses vara 
en indirekt kostnad hos ett annat. Vid lagervärdering kan alltså naturliga skillnader uppstå och 
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därför är det mycket viktigt att redovisningsprinciperna om konsekvens och kontinuitet följs 
(BFNAR 2000:3).  
 
För småföretag med egentillverkat varulager är det just de indirekta kostnaderna som är den 
stora utmaningen i redovisningen. Vid värdering av varulager uppkommer svårigheten med 
identifiering av vilka kostnader som kan kopplas till lagret på balansdagen. Vilka kostnader 
kan tillförlitligt sammankopplas med produkten? Det är en bedömningsfråga. Fördelningen av 
de indirekta kostnaderna är krånglig och påverkar både företagets resultat och balanserat 
varulagervärde för perioden (Westermark, 1993).  

Värderingen av ett företags varulager genereras med utgångspunkt i ekonomisystemet och 
produktkalkylen (BFNAR 2000:3). I många små företag används dock intuition och tidigare 
erfarenheter vid beslut rörande ekonomistyrning, vilket leder till att kalkylering inte används i 
någon större utsträckning av småföretag (Hult & Odéen, 1981).  Enligt Bergström och 
Lumsden (1993) finns en förmodan om att små företag har simpla och uppenbara lösningar på 
sina problem och att de därför inte behöver ekonomisystem. 

 
Forskning har betonat revisionens betydelse för samhället och att den spänner över ett brett 
område och berör många intressenter (Öhman, 2004). Det har framförallt studerats hur 
revisorerna upplever olika granskningsuppgifter, hur olika värderingar görs och vilka 
ställningstaganden som tas (Öhman, 2004). Om revisorns identifiering och värdering av 
indirekta kostnader i egentillverkat varulager hos småföretag finns det dock inga tidigare 
studier. Ur ett revisionsperspektiv är det både relevant och intressant att undersöka 
identifieringen och värderingen av indirekta kostnader i egentillverkat varulager, just med 
tanke på att; 

”Varulagret är ju i princip alltid en väsentlig balanspost”   
s 155 (Moberg, 2003) 

Förhoppningen är att de som regelbundet ställs inför ovan nämnda problematik – revisorerna 
– skall kunna klä den i mer exakta formuleringar. Vi författare vill belysa frågan utifrån hur 
revisorn hanterar problematiken med de subjektiva bedömningar som enligt Westermark 
(1993) utförs vid värderingen av egentillverkat varulager.   

 
1.3 Problemformulering 
Hur kontrolleras småföretagens identifiering och värdering av indirekta kostnader i 
egentillverkat varulager i revisionsprocessen? 
 
1.4 Syfte 
För att få svar på vår frågeställning ämnar vi med vår studie: 

 Beskriva hur revisorn kontrollerar småföretagens identifiering och värdering av 
indirekta kostnader i egentillverkat varulager. 

 Analysera olika problem, påträffade i revisionsprocessen, kring kontrollen av 
småföretagens identifiering och värdering av indirekta kostnader i egentillverkat 
varulager. 

Resultatet av vår studie kommer att kunna ge ett praktiskt bidrag till näringslivet, och då 
främst småföretagen. Om småföretagen hade en större kunskap om revisionsprocessen 
skulle de vara bättre förberedda inför revisionen. I förlängningen innebär det att 
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revisorernas arbete effektiviseras då underlaget som revideras är mer genomarbetat. Det 
teoretiska bidraget från vår studie kommer fylla tomrum i litteraturen gällande 
revisionsprocessen i små företag med egentillverkat varulager. 
 

1.5 Centrala begrepp 
• Små företag – K2 – mindre aktiebolag  

Icke noterade aktiebolag som uppfyller minst två av kriterierna; 
o Maximalt 50 anställda i genomsnitt under de två senaste räkenskapsåren. 
o Maximalt 25 miljoner kronor i balansomslutning de två senaste räkenskapsåren. 
o Maximalt 50 miljoner kronor i redovisade nettotillgångar under de två senaste 

räkenskapsåren [1]. 
• Varulager - materiella tillgångar, vilka; 

o är färdiga varor som ska säljas i den ordinarie verksamheten, 
o tillverkas för att bli färdiga varor eller 
o används som råmaterial eller ska användas som råmaterial i produktionen av 

färdiga varor (BFNAR 2000:3). 
• Indirekt kostnad – kostnad som inte direkt kan sammankopplas med specifik produkt 

eller order kallas även omkostnad eller overheadkostnad ( Westermark, 1993).  
• Ekonomisystem – redovisning, budget, för- och efterkalkyl (Bergström & Lumsden 

1993). 
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2 METOD 
Inledningsvis presenterar vi här vårt ämnesval. Detta följs sedan av ett avsnitt med vårt 
tillvägagångssätt där vi redogör för hur vi har gått till väga och varför vi har lagt upp arbetet 
på detta vis. Avslutningsvis diskuterar vi uppsatsens relevans och dess trovärdighet utifrån 
begreppen reliabilitet och validitet. 
 
I det inledande arbetet med vår studie hade vi som begynnelsepunkt att ämnet vi valde skulle 
vara ett aktuellt och intressant problem sett ur ett revisionsperspektiv.  
 
Vår uppsats är skriven med hjälp av en kvalitativ metod genom djupgående besöksintervjuer 
med revisorer. Dessa revisorer ska ha erfarenhet från revision av småföretag. För att 
revisorerna ska vara jämförbara sinsemellan ska de vi intervjuar vara godkända eller 
auktoriserade med minst 15 års erfarenhet i branschen. 
 
2.1 Ämnesval 
Arbetet med vår studie har varit dynamisk process. Studien har förändrats och förfinats allt 
eftersom processen pågått och gamla versioner har ersatts av nya. Respons från 
opponentgrupper, handledning och det faktum att vi som författare hela tiden fått en större 
kunskap om ämnet gör att både text och infallsvinklar förändrats. Litteraturstudien ansågs 
aldrig helt slutförd under processens gång, utan vi gick kontinuerligt tillbaka för att söka ny 
litteratur med nya sökord och infallsvinklar. I processen har vi arbetat med olika problem och 
infallsvinklar, för att slutligen komma fram till den slutliga problemformuleringen och det 
slutliga syftet. I ett tidigt skede av studien hade vi för avsikt att utifrån vår studie kunna 
formulera ett förslag på en, för revisorer användbar, identifierings- och värderingsmodell för 
indirekta kostnader i egentillverkat varulager hos små företag, vilket också i detta tidiga skede 
var en del av vårt syfte. Denna del av syftet har vi tagit bort med anledning av att vi insett att 
studien inte kommer ge oss tillräckliga kunskaper för att lösa problematiken och för att de 
resurser vi har tillförfogande inte räcker till. Vi inledde vår process med att söka litteratur 
inom ett relativt brett område, för att bilda oss en uppfattning om den forskning som fanns och 
för att finna eventuella luckor i litteraturen. I bakhuvudet har hela tiden det faktum funnits att 
ämnet ska vara aktuellt, intressant och det ska handla om små företag. Efter en första 
handledning och en pilotstudie av aktuella ämnen började studiens problemområde ta form 
vilket innebar ny sökning av forskningslitteratur ur nya vinklar. Lundahl och Skärvad (1992) 
anser att just problemformuleringen är en av de mest centrala delarna i processen. 
 
2.2 Metodansats 
I den kvalitativa ansatsen samlas data in i form av ord och resulterar i verbala formuleringar 
(Backman 1998). Då vår målsättning med uppsatsen är att genomföra en studie som går på 
djupet och med ett resultat skrivet i kvalitativa termer passar den kvalitativa metoden bäst för 
vår studie. 
 
Vår problemformulering är deskriptiv då vår avsikt är att beskriva hur revisorn bedömer små 
företags värdering av egentillverkade varor och framförallt hur revisorn identifierar indirekta 
kostnader vid tillverkningen av dessa varor (Backman, 1998). Vi har därför valt att anta en 
kvalitativ ansats, vilket innebär att vi får fram mångsidig data med en stor mängd information 
från några få undersökningsenheter. Denna intensiva utformning av studien har sin styrka i att 
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resultatet grundar sig på relevant data. Studien får en stor intern validitet studien blir även 
unik eftersom den enbart omfattar fyra godkända eller auktoriserade revisorer, och resultatet 
av undersökningen blir därmed svårt att generalisera. En fördel med kvalitativ studie är att 
den tillåter att noggranna intervjuer med respondenterna genomförs, antingen via telefon eller 
personligen, vilket ger möjlighet att samla in en stor mängd information från relativt få 
respondenter (Jacobsen, 2002) 
 
2.3 Sekundärdata 
2.3.1 Litteraturstudie 
I studiens referensram har vi använt sekundärdata såsom artiklar, litteratur och hemsidor. Vi 
lånade facklitteratur inom redovisning, revision och små företag på biblioteket i Halmstad, för 
mer aktuell information med mer vetenskaplig höjd sökte vi i databaserna Emerald och ABI 
Inform. Litteraturstudien är ett moment i forskningsprocessen som ska ge en översikt över 
tidigare insamlad fakta inom området, visa på kunskapsluckor och motsägelser och även ange 
olika alternativ för hur ämnet kan tolkas. Litteraturstudien ska också användas för att definiera 
och precisera begrepp och ge ett historiskt perspektiv inom området för studien (Backman, 
1998).  
 
Vi har i så stor utsträckning som möjligt använt oss av den nyaste litteraturen för att göra vår 
undersökning mer relevant. Det finns dock inte mycket forskningslitteratur om värdering och 
revision av varulager, vilket är anledningen till att vissa källor kan anses som gamla. Vid 
sökningen i databaserna använde vi oss av olika kombinationer av sökorden SME, varulager, 
värdering, egentillverkat, indirekta kostnader, revisor, revision, god revisorssed, god 
revisionssed, jäv, självgranskning, oberoende, råd, rådgivning, tillgångar, immateriella 
tillgångar. I de internationella databaserna använde vi oss av följande termer på engelska; 
stock of goods, stock-in-trade, indirect expenses, indirect costs, audit, auditor, accountant, 
assets, research and development, itangible assets, valuation, current assets och small firms. 
Vi tittade även på tidigare skrivna uppsatser från olika lärosäten runt om i landet. Detta 
gjordes främst i syftet att få nya infallsvinklar, strukturtips, tankar och idéer, men även för att 
hitta förslag på goda källor. 
 
Enligt Jacobsen (2002) beror den kvalitet en källa anses ha på den kunskap och kompetens 
som dess författare har. Han hävdar dessutom att det är viktigt att vara kritisk till källan och 
tolka den med viss försiktighet. Därmed ska aldrig enbart en källa användas, utan det är 
mycket viktigt att ha flera källor som tillsammans ger en god balans. Vi anser inte att detta är 
ett problem med vår studie då vi aktivt arbetat med att få informationen verifierad från flera 
källor. 
 
En forskare blir påverkad av tidigare studier och fakta, Något som Backman (1998) anser 
skapar förutfattade meningar som omedvetet har inverkan på studien. Vi hade detta i åtanke 
och försökte i största möjliga mån vara helt neutrala då vi påbörjade vår forskningsprocess, vi 
är medvetna om att detta är mycket svårt då vi ofrivilligt tar till oss en del teorier och åsikter 
då vi läser in oss på ämnet. 
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2.4 Primärdata 
2.4.1 Val av respondenter 
Vid valet av respondenter användes Internet där vi utgick från sökmotorn Eniro där företags 
kontaktuppgifter kan sökas upp. Vi sökte på orden revision och redovisning. Utifrån träffarna 
vi fick valde vi ut olika revisionsbyråer för kontakt angående intervju för vår huvudstudie. Vi 
kontaktade även revisorer som vi tidigare haft kontakt med och som vi visste hade stor 
kunskap i ämnet. Vid urvalet av respondenter använde vi oss av det som Jacobsen (2002) 
benämner som informationsurval det vill säga att vi valde ut respondenter som sannolikt har 
goda kunskaper inom ämnet samt är villiga att delge oss sin information. Nackdelen med 
denna urvalsmetod är att den bygger på vilka som tros vara goda informationskällor. Om så ej 
är fallet visar sig inte förrän efter det att intervjuerna genomförts. Möjligheten finns även att 
vi, på grund av våra förutfattade meningar, missar någon som har mycket information som 
kunde ha visat sig vara användbar i vår studie. Vi har haft detta i åtanke då urvalet gjordes och 
anser att vi på så vis har minimerat denna risk.  
 
Vi bedömde att 4 respondenter skulle ge oss underlag i tillräcklig utsträckning för att uppnå 
ett gott resultat med studien, samtidigt som mängden information skulle vara möjlig att 
hantera i analysen med de knappa resurser vi har. Vi valde att avgränsa oss till godkända 
revisorer av den orsaken att vi antog att det var större chans att få dem att ställa upp på 
intervju framför de auktoriserade då vi antar att auktoriserade revisorer har ännu större 
arbetsbelastning vid denna tid på året än de godkända. Dock frångicks denna avgränsning när 
urvalsarbetet hade påbörjats efter att vi blivit upplysta av en godkänd revisor om att vår 
studies frågeställning berör närmast de större av K2-bolagen och sådana bolag i mindre städer 
har många gånger auktoriserade revisorer. Därav breddades avgränsningen till att omfatta 
även auktoriserade revisorer. I studien ingår därför två godkända och två auktoriserade 
revisorer. Två av respondenterna är även kontorschefer, vi anser dock inte att det påverkade 
de svar som vi fick med tanke på att vi endast intervjuade dem i egenskap av revisorer och 
inte kontorschefer, därtill är det ämne som vår studie berör inte är ett känsligt sådant. 
 
2.4.2 Intervjuernas tillvägagångssätt 
Inför intervjuerna har vi utarbetat en intervjuguide där frågorna utformats efter vår 
kategorisering i referensramen. Detta bidrar till uppsatsen får en röd tråd och att analysen 
underlättas. Frågorna har anpassats efter uppsatsens problemformulering och syfte. Frågorna 
har även anpassats efter vår studies kvalitativa utformning vilket innebär att de kommer att 
vara öppna och ge respondenten en möjlighet att svara på ett sätt som inte kommer att vara 
influerat av oss författare. Intervjutillfället ger oss möjlighet att ställa följdfrågor. Innan 
intervjutillfället har respondenterna fått ta del av intervjuguiden för att kunna förbereda svar 
på våra frågor.  
 
Intervjuerna har genomförts på respektive respondents kontor efter anmodan från 
respondenterna. Trost (2005) menar att intervjun skall ske på en trygg och ostörd miljö för 
respondenten och ser det även som en fördel att respondenten får bestämma var intervjun 
skall hållas, med tanke på att denne är snäll och ställer upp på en intervju. Vi har båda varit 
närvarande vid samtliga intervjutillfällen, men en av oss har i huvudsak ställt frågorna till 
respondenten. Det har varit samma författare vid alla fyra intervjutillfällena för att 
situationerna så bli så likartade som möjligt, vilket förstärker studiens reliabilitet (Jacobsen, 
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2002). En digital diktafon har använts för att underlätta och ge en mer korrekt 
sammanställning av data, vilket har bidragit till att vi har kunnat vara mer aktiva under 
intervjun och inte behövt anteckna i någon större grad, något som är en stor fördel enligt Trost 
(2005). Intervjuerna har pågått ca 45 minuter per tillfälle. Alla respondenterna har blivit 
erbjudna absolut anonymitet.  
 
2.4.3 Pilotstudie 
Vi har varit i kontakt med två godkända revisorer angående värdering av egentillverkat 
varulager. Pilotstudien har som syfte att ge oss intressanta infallsvinklar och idéer till 
ytterligare avgränsning i vårt ämnesval. Vår pilotstudie omfattades av intervjuer gjorda med 
två olika revisorer. Revisorerna är båda två godkända och jobbar med revision av och 
rådgivning till små ägarledda företag. Revisorerna i förstudien kommer ingår inte i 
huvudstudien. 
 
Båda två ansåg att det fanns svårigheter med att identifiera och fastställa de indirekta 
kostnader som kan hänföras till egentillverkade varor. Vid värdering av egentillverkat 
varulager är problemet att det bara finns en liten anskaffningskostnad som kan stämmas av 
mot fakturaunderlag. Stor del av värdet hänförs från egen tid som är lagd på produkten. 
Svårigheten ligger i att mäta den tid som är nedlagd och vilket kapacitetsutnyttjande företaget 
har, menar de båda. Fastställandet av kostnaden per timme är inte något direkt problem anser 
de, svårigheten ligger snarare i att mäta tidsåtgången. Kontrollen av upptagen timkostnad + 
indirekta kostnader görs enkelt mot lönekostnad med tillägg för sociala omkostnader. När det 
gäller bedömd tidsåtgång för olika produkter granskar de dels om det finns interna kalkyler 
hos företaget och dels görs en mätning på historiska utfall. Hur lång tid har det tagit att göra 
en viss volym, t.ex. 1000 st och därefter görs en snittberäkning vad det blir per enhet. 

De ansåg att det finns svårigheter att beräkna förädlingsvärdet på en egentillverkad vara.  
Beräkningarna görs alltid med utgångspunkt i ett normalt kapacitetsutnyttjande.  

När det gäller mindre företag har de ofta inte uppbyggda kalkyler eller ett formellt 
ekonomisystem vilket kan försvåra arbetet. Samtidigt är det oftast mindre volymer och mindre 
komplexa tillverkningsprocesser vilket innebär att en beräkning i efterhand är lättare. De 
hävdar att större företag har ofta ett formellt ekonomisystem och lägger ner mer resurser på 
både för- och efterkalkyler och det gör naturligtvis att deras granskning underlättas. 

De är båda alltid med vid den fysiska inventeringen och förklarar för företagaren vilket syftet 
är med en korrekt värdering av varulagret. De för alltid en dialog med ägaren om de 
skattekonsekvenser som en felaktig värdering för med sig. 

2.4.4 Bearbetning av empiri 
Under rubriken empiri kommer vi att sammanfatta den information som vi erhållit under 
intervjuerna. I empirin har varje intervju redovisats separat för att det tydligt ska framgå vem 
som har sagt vad och underlätta totalbilden av intervjuerna. Empirin presenteras utifrån 
samma kategorisering som referensramen, vilket underlättar förståelsen av analysen som även 
den följer samma kategorisering. Vid behov av ytterligare information har respondenterna 
kontaktas via mail eller telefon för kompletterande upplysningar. Efter att i empiridelen 
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objektivt ha redogjort för den information som framkommit i intervjuerna, har vi i analysen 
vidare jämfört de olika respondenternas svar samt sökt likheter respektive olikheter mellan 
respondenternas svar och studiens referensram. Då varje intervju var sammanställd skickades 
råmaterialet tillbaka till den aktuella respondenten för att denne skulle ges en chans att 
komma med kommentarer och förtydliganden. 
 
2.5 Metodkritik 
2.5.1 Intern och extern validitet 
Validitet är ett begrepp som behandlar undersökningens giltighet, att studien mäter det den är 
avsedd att mäta (Trost, 2005). För att studiens resultat ska anses vara användbart krävs att 
tillvägagångssättet vid insamlingen av empirin kritiskt granskats (Jacobsen, 2002). Det är 
viktigt att kunna visa att insamlade data är trovärdiga för studiens problemställning (Trost, 
2005). Begreppet validitet delas vanligen upp i två kategorier, intern respektive extern 
validitet (Jacobsen, 2002). 
 
Vår interna validering har främst bestått av självgranskning, samt granskning utförd av 
opponentgrupp och handledare. För att uppnå så hög validitet som möjligt har vi valt ut 
revisorer som är minst godkända och därmed har stor kunskap i ämnet. En annan 
förebyggande åtgärd som har vidtagits är att vi har tagit hjälp av vår handledare, för 
granskning av vår intervjuguide innan de personliga intervjuerna genomfördes, en anledning 
till detta är att vi vill vara säkra på att frågorna är relevanta och kan leda till information som 
gör det möjligt att besvara vår problemställning.  
 
Extern validitet är ett mått på hur generaliserbart studiens resultat är (Jacobsen, 2002). Vi har 
endast intervjuat ett fåtal personer och dessa har inte valts för att vara representativa för hela 
populationen revisorer utan har valts ut på grund av sina förmodade goda kunskaper inom 
ämnet. Vi ämnar inte dra några generella slutsatser från vår studie. 
 
2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på undersökningens tillförlitlighet. Det innebär att en studie vid ett 
tillfälle skall ge samma resultat som en likadant utförd studie vid ett annat tillfälle (Trost, 
2005). Därför har vi varit noga med att i metodkapitlet förklara noga hur vi utfört varje steg i 
studien så att någon annan faktiskt ska kunna göra om vår studie likadant vi ett annat tillfälle. 
Förutsättningen för detta är att förhållandena är statiska, inget får förändras. Vi människor är 
aktiva och därför sker förändringar ständigt. Vid kvalitativa studier är det just förändringar 
forskarna vill åt, och de kan förvänta sig avvikande resultat från gång till gång en fråga ställs. 
Intervjuerna kan utföras på liknande sätt, och även om de utförs av samma person är 
människan inte statisk utan påverkas av olika faktorer ständigt.  Reliabilitet bygger egentligen 
på kvantitativa studier, på att forskaren mäter något, och att situationen är standardiserad för 
att go reliabilitet ska kunna uppnås. Men det är en låg grad av standardisering som fordras för 
en kvalitativ studie. Därför är det svårt att koppla samman reliabilitet med kvalitativa 
intervjuer (Trost, 2005). 
 
Det finns flera olika faktorer som under undersökningens gång kan ha påverkat hur sanna våra 
resultat blivit. Vid insamling av empiri via personliga intervjuer finns alltid en risk att vi som 
intervjuare själva påverkar respondenten – intervjuareffekt (Kvale, 1997). För att minimera 
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denna intervjuareffekt har vi strävat efter att ha en neutral framtoning och inte leda 
respondenterna på något vis. Alla intervjuer genomfördes på samma sätt, där en av oss ställde 
frågorna och kommunicerade med respondenten medans den andra lyssnade och antecknade. 
Vi genomförde intervjuerna på varje respondents kontor då detta är en trygg och bekant miljö. 
Enligt Kvale (1997) kan platsen för intervjuns genomförande ha betydelse för vilka svar 
respondenten ger. 
 
2.6 Metoddiskussion 
Genom vårt val att genomföra en kvalitativ undersökning har vi uppnått ett djup i 
informationen som inte hade varit möjlig om vi istället hade valt en kvantitativ metod. Med en 
kvantitativ metod skulle vi däremot ha fått en större bredd på undersökningen vilket hade ökat 
möjligheterna till generalisering (Jacobsen, 2002). Vi har försökt tänka oss potentiella läsare 
av vår rapport under resans gång, detta för att uppnå att studien presenteras på ett för läsaren 
begripligt och trovärdigt sätt. Vi har även eftersträvat att vara tydliga och delat med oss av de 
förändringar som skett under processens gång för att läsaren lättare ska förstå vårt tankesätt 
och våra beslut angående studien (Trost, 2005). 
 
Både studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet kunde troligtvis ha förbättrats genom att 
antalet intervjuer utökats. Med våra begränsade resurser var det inte varit möjligt att 
genomföra fler personliga intervjuer ansikte mot ansikte, telefonintervjuer hade då varit ett 
alternativ. Fördelen med telefonintervju är att intervjuareffekten minskas (Jacobsen, 2002). Vi 
anser dock att det under ett personligt möte är lättare att skapa en öppen diskussion kring 
ämnet och på så vis få ett större bidrag till studien ur varje intervju.
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3 REFERENSRAM 
Referensramen visar på vilka studier som gjorts och vilka diskussioner som tidigare förts 
inom ämnet. Referensramen ska ge läsaren förståelse för de centrala begreppen och ge en 
grundläggande förståelse inom ämnet. 
 
3.1 Redovisning och småföretag 
Enligt ÅRL 4kap, 9§ ska omsättningstillgångar på balansdagen tas upp till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Med anskaffningsvärde menas:  
”utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning... Med nettoförsäljningsvärde avses 
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad” (FAR, 2005). 
 
Då anskaffningsvärdet för ett varulager med likartade tillgångar ska beräknas används 
principen först-in-först-ut (FAR, 2005,ÅRL, 4kap, 11§). BFN anser att det är viktigt att 
varulagret redovisas så att det ger en rättvisande bild men utan alltför krävande arbetsinsatser 
(BFNAR 2000:3). Varulager är i många företag en viktig balanspost av den anledningen att 
dess värdering har en väsentlig inverkan på det redovisade resultatet i företaget. I praxis har 
det därför varit svårt att enas om en värderingsprincip som uppmärksammar både den balans- 
och resultatmässiga aspekten i en rättvisande bild (Westermark, 1993).  
 
Redovisningsinformationens utformning styrs av diverse redovisningsprinciper. Ett företags 
balans- och resultaträkning påverkas av vilka redovisningsprinciper företaget valt att följa 
(Falkman, 2000). Att redovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och enligt god 
redovisningssed är två av dem, (FAR, 2005, ÅRL 2:2§). Redovisningen skall också ge en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat, (FAR, 2005, ÅRL 2:3§).  
 
En av principerna som idag är praxis i redovisningen är försiktighetsprincipen. Tanken bakom 
försiktighetsprincipen är att all värdering i företaget skall göras med försiktighet. Endast 
intäkter som tillhör det aktuella räkenskapsåret skall tas med och förluster och ekonomiska 
förpliktelser som kan förutses skall även de tas med även om de ej är konstaterade på 
balansdagen (FAR, 2005). Försiktighetsprincipen uttrycks som lägsta värdets princip vid 
värdering av omsättningstillgångar (Smith, 2006). Således ska det lägsta av alla möjliga 
värden väljas för tillgångar och högsta möjliga ska väljas för skulder. Detta för att en 
överdrivet positiv bild av företagets ekonomi skadar intressenterna mer än en alltför negativ 
bild av detsamma (Lönnqvist, 2002). 
 
En annan princip är matchningsprincipen, vilken innebär att företaget fastställer ett samband 
mellan intäkter och kostnader för att kunna redovisa dem under samma period (Artsberg, 
1992). Mer exakt beskrivet innebär det att en kostnad som i framtiden alstrar en intäkt skall 
bokföras i samma period som intäkten, oavsett i vilken period kostnaden uppstår (Falkman, 
2000). Enligt FAR (2005) ska kostnader redovisas i resultaträkningen om de kan matchas mot 
intäkter, det är dock inte tillåtet att redovisa poster i balansräkningen då de inte kan matchas, 
om de inte uppfyller definitionen av tillgångar. 
 
Konsekvensprincipen säger att klassificeringen och uppställningen av redovisningen ska vara 
densamma från en period till nästkommande. Sker större bestående förändringar i företaget, 
vilka medför att de ekonomiska rapporterna borde utformas annorlunda för att visa händelser 
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på ett mer korrekt sätt, skall således en förändring i utformningen genomföras (FAR, 2005, 
RR 22 p. 25-26). 
 
Föregående års utgående balans ska föras in som nästkommande räkenskapsårs ingående 
balans i enlighet med kontinuitetprincipen (FAR, 2005). 
 
3.1.1 Ekonomisystem  
I småföretag är ledningens kompetens inom ekonomiska styrsystem liten (Lundberg, 1999). 
Småföretag har en informell struktur där besluten fattas av ett fåtal personer med stark 
ställning i företaget, många av dessa små företag saknar en målinriktad ekonomistyrning. 
Detta gäller främst i de småföretag som leds av ägaren, medan småföretag som leds av en 
extern, professionell VD har en mer formell struktur på system och arbetssätt (Bergström & 
Lumsden, 1993) 
 
Ledare som anser sig ha en god förståelse för finansiering använder sig av redovisning i större 
utsträckning än de som inte har någon erfarenhet av redovisning eller någon utbildning inom 
området (Collis & Jarvis 2002). 1989 gjorde Holmes och Nicholls en undersökning som 
visade att företagsledarens utbildningsnivå har betydelse för hur mycket 
redovisningsinformation som produceras och används. Högutbildade företagsledare utformar 
och använder mer ekonomisk information än företagsledare utan en akademisk utbildning 
(Holmes & Nicholls, 1989). Även Bergström och Lumsden (1993) hävdar att redovisningen 
och ekonomisystemet ger olika utbyte beroende på vilka användarna är. Användare på en hög 
nivå har större utbyte än användare på en lägre nivå (Bergström & Lumsden, 1993).  Hult och 
Odéen (1981) hävdar att personer som startar och driver småföretag sällan har tillräckliga 
kunskaper för att upprätta en korrekt och effektiv produktkalkyl.  
 
Bruk av ekonomisystem gör att ledningen blir mer benägen att se över inte endast de direkta 
kostnaderna utan även de indirekta kostnaderna. Som exempel på indirekta kostnader nämner 
Sririam och Gupta kostnaden att bibehålla hög kvalitet, kundtillfredsställelse och 
distributionskostnader (Sririam & Gupta, 1991). 
 
Olika företag har olika kalkylmetoder, vilken som används beror på vem som ska använda 
den och på vilket sätt den ska användas (Holmblad Brunsson, 2005). Vid användningen av en 
kalkyl görs värderingar, detta innebär att resultatet varierar beroende på vem som gör just 
dessa värderingar. Resultatet kommer att variera beroende på hur företaget delar upp sina 
kostnader och hur kostnaderna beräknas (Holmblad Brunsson, 2005). 
 
 3.1.2 Värdering av varulager 
Varulager ska värderas enligt lägsta värdets princip. Detta innebär att det värde som är lägst 
av anskaffningsvärde och verkligt värde är det som varulagret ska värderas till. Då 
värderingen av företagets varulager ska göras är utgångspunkten företagets system för 
produktkalkylering. Vid utformningen av produktkalkyleringssystemen tas hänsyn till 
specifika förhållanden i företaget och dess bransch. Förhållandena kan variera vilket får till 
följd att värderingen påverkas. Av denna anledning är det mycket viktigt att följa de 
grundläggande principerna om konsekvens och kontinuitet (BFNAR 2000:3).  
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Då anskaffningsvärdet för egentillverkade varor ska bestämmas görs detta ofta med 
utgångspunkt i ekonomisystemet och produktkalkylen, ofta används en efterkalkyl. I kalkylen 
anges anskaffningsvärdet för de råmaterial (och halvfabrikat) som använts, direkta kostnader 
som kan hänföras till varan samt ett rimligt pålägg för indirekta tillverkningskostnader 
(BFNAR 2000:3). I de indirekta tillverkningskostnaderna ska avskrivningar inkluderas, 
avskrivningarna baseras på de anskaffningsvärden som tillgångarna har. Kostnader som inte 
ska inkluderas i anskaffningsvärdet är allmänna administrationskostnader, 
försäljningsomkostnader såvida de inte är direkt hänförliga till order. Inte heller kostnader för 
lagerhållning av färdiga varor ska inkluderas i anskaffningsvärdet, då dessa ej för fram varan 
till dess tillstånd (BFNAR 2000:3). 
 
I en förkalkyl bestäms anskaffningsvärdet som kostnaden för ingående råmaterial och 
halvfabrikat, andra kostnader och ett rimligt pålägg för företagets indirekta 
tillverkningskostnader tillkommer också. Ska förkalkylen kunna godkännas krävs dock att den 
är realistisk. Denna bedömning baseras på de förutsättningar som ligger till grund för 
förkalkylen. Ekonomisystemet som förkalkylen är utarbetad i måste vara trovärdigt och av 
god kvalitet. I de fall som förkalkylen inte anses vara realistisk ska en efterkalkyl upprättas 
och anskaffningsvärdet ska bestämmas med utgångspunkt i denna efterkalkyl (BFNAR 
2000:3).  
 
3.1.3 Indirekta kostnader 
Kostnader som inte direkt kan knytas till en viss kostnadsbärare kallas för indirekta kostnader 
(BFNAR 2000:3). Dessa indirekta kostnader kan delas upp i följande kategorier; 
materialomkostnader, tillverkningsomkostnader och affärsomkostnader som innefattar 
försäljningsomkostnader och administrationsomkostnader på företaget. De indirekta 
kostnaderna tillsammans med direkt lön och direkt material utgör en produkts självkostnad 
(Westermark, 1993).  
 
För egentillverkat varulager är det de indirekta kostnaderna som är det stora utmaningen i 
redovisningen. En direkt kostnad hos ett företag kan anses vara en indirekt kostnad hos ett 
annat eftersom förhållandena kring kalkyleringen kan skifta (BFNAR 2000:3). När det gäller 
värdering av egentillverkat varulager är det svårt att avgöra vilka kostnader som kan kopplas 
till respektive produkt i lagret och hur stor kostnaden ska vara och därför måste de fördelas på 
kostnadsställen och slutligen även på de olika kostnadsbärarna. Det finns två goda skäl till 
varför ett företag ska ha sin verksamhet uppdelad i kostnadsställen, för det första för att 
underlätta kontroll av kostnaderna på de olika avdelningarna i företaget och för det andra för 
att kunna göra en tjänlig fördelning av de indirekta kostnaderna över de olika 
kostnadsbärarna. Svårigheten här är att de olika kostnadsställena kräver olika pålägg av 
kostnader och ju mer invecklade driftsförhållanden på företaget, desto fler pålägg måste 
användas (Westermark, 1993). 
 
När de indirekta kostnaderna ska fördelas på de olika kostnadsställena blir det automatiskt en 
uppdelning bland kostnaderna; de som direkt kan hänföras till ett visst kostnadsställe, som 
indirekt lön, vilken fördelas enligt avlöningslistor och fasta procentsatser, och indirekt 
material, vilket fördelas med hjälp av materialorder. De indirekta kostnader som inte direkt 
kan hänföras till kostnadsställe, måste i stället fördelas med så kallade fördelningsgrunder. 
Exempel på dessa kan vara; El, värme och vatten vilka fördelas med hjälp mätare på de olika 
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kostnadsställena. Reparationer och underhåll fördelas efter specifikationer på arbeten. Telefon 
fördelas efter antal telefoner eller antal samtal. Styrelse-, advokat och revisionsarvoden 
hänförs oftast till kostnadsstället för administration (Westermark, 1993).  

 
 
 
Från kostnadsställena skall de indirekta kostnaderna sedan fördelas ut på de olika 
kostnadsbärarna (BFNAR 2000:3). Detta sker med hjälp av i huvudsak tre olika 
fördelningsnycklar;  

 Tid – arbetstid/ maskintid 
 Mängd – styck/ yta/ vikt/ volym 
 Värde – material-/ tillverknings-/ lönekostnad   

Maskinhyra fördelas efter antalet maskintimmar kostnadsbäraren krävt. Lageromkostnaden 
fördelas efter lageryta och materialomkostnaden efter materialförbrukning. Periodens antal 
försäljningar av produkten fördelar försäljningsomkostnaden och tillverkningsomkostnaden 
fördelas efter kostnadsbärarens längd, vikt, volym samt yta beroende på vilken slags 
verksamhet det handlar om. Tillverkningskostnaden i sig är faktorn som fördelar försäljnings- 
och administrationskostnaderna (Westermark, 1993).   
 
3.2 Revisorn och revisionsprocessen i små företag  
Beslut fattade med hjälp av relevant, tillförlitlig och jämförbar redovisningsinformation har 
kvalifikationer för att medföra goda affärer medan beslut fattade på oriktigt underlag riskerar 
att leda till dåliga affärer och ekonomiska förluster. Redovisningen fyller således en mycket 
viktig funktion för investerare och dess relationer med företagsledningen (Öhman, 2004). För 
att reducera informationsasymmetri ställs krav på kontroll av redovisningens innehåll och 
form. Revision är därför en naturlig komponent. En oberoende granskning av 
redovisningsinformationen medför en kvalitetssäkring. På så vis begränsar revisionen 
företagsledningens handlingsutrymme och reducerar därmed risken för investerarna (Öhman, 
2004). Revisionen har en mycket stor betydelse för samhället och den spänner över ett brett 
område och berör många intressenter. Genom lagstiftning inom har samhället markerat att 
revision är nödvändig och intressenternas lagliga rätt till reviderad redovisningsinformation 
ger ytterligare tyngd till revisionens existens. I och med att revisorerna agerar i samhällets 
intresse och utför ett lagstiftat uppdrag har de ett väsentligt legalt ansvar. (Öhman, 2004).  
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3.2.1 Revisionsprocessen 
Revisorn måste planera varje revision med omsorg, för att kunna göra detta måste revisorn ha 
god kunskap om företaget, verksamheten och periodens händelser (Anonymous, 1997). 
Revisorn ska planera vilka delar av företagets verksamhet som ska granskas och därmed 
kvalitetssäkras (FAR, 2006b, Öhman, 2005). Revisorn ska endast granska väsentliga poster 
(FAR, 2006), en väsentlig post är en post som vid ett fel skulle påverka beslut som 
användaren av redovisningsinformationen fattar (Öhman, 2005). För att fastställa om en post 
är väsentlig eller inte använder revisorn sitt professionella omdöme (Gauntt & Glezen, 1997). 
Enligt Moberg (2003) är varulagret i princip alltid en väsentlig post. 
 
 För att kunna uttala sig om redovisningen ger en rättvisande bild av företagets verksamhet 
och ställning krävs det att revisorn har ett giltigt och användbart granskningsunderlag. 
Revisorerna granskar företagets försök till att hålla ordning och reda, för att kunna göra detta 
granskas de ekonomisystem som företaget använder för att producera information (Öhman, 
2006).  
 
I små företag måste revisorn ofta substansgranska. Vid substansgranskning kontrolleras 
innehållet i de olika resultat- och balansräkningsposterna, innehållet i den löpande 
bokföringen eller i bokslutet. Redovisade siffror jämförs med olika nyckeltal, budgetsiffror, 
och föregående års siffror (FAR, 2006)b . Revisorn kontrollerar att företaget har värderat 
skulder, tillgångar, intäkter och kostnader till rättvisande belopp. Revisorn måste även 
bedöma om företaget har använt korrekta värderingsprinciper och om de över tid varit 
konsekventa i användandet av dessa (FAR, 2006)b. När revisorn analyserar företagets 
lagervärdering gör denne förfrågningar som anses vara relevanta i det aktuella 
granskningsuppdraget. Frågor som revisorn då kan ställa är hur företaget utför den fysiska 
inventeringen av lagret, om företaget har lagrat varor på annan plats och i så fall hur de har 
kontrollerat och redovisat lagerförflyttningen. Revisorn vill också veta om lagret har värderats 
enligt lägsta värdets princip och om värderingsmetoderna är oförändrade från föregående år 
(FAR, 2006)a. 
 
En förutsättning för att årets resultat ska ge en rättvisande bild av företaget är att varulagret är 
korrekt värderat (FAR, 2006)b. Är varulagret fel värderat får detta påtagliga konsekvenser på 
resultatet. Värdering av varulager är en viktig del av revisionsarbetet eftersom det ofta blir fel 
på grund av att det är ett mycket komplext område. Den värderingsmodell som företaget 
använder för varulagret måste vara överensstämmande med god redovisningssed och gällande 
regler. Förutom att kontrollera just det måste revisorn även kontrollera att värderingsmodellen 
verkligen har använts på det inventerade varulagret. Revisorn måste också ta reda på hur 
pålägget för indirekta kostnader har fastställts (FAR, 2006)b.   
 
3.2.2 Revisorn 
Revisorns uppgift är att kvalitetssäkra redovisningen och vara en oberoende granskande part. 
Revisorerna menar att deras huvudsakliga uppgift är att lämna sin åsikt om huruvida 
redovisningen ger en rättvisande bild av företagets verksamhet. (Öhman, 2006). Öhman 
(2005) menar att revisionen är omgärdad av regler och riktlinjer, men i slutändan är det alltid 
den enskilde revisorns professionella omdöme som avgör. Just detta professionella omdöme 
är det som används då revisorn gör ett urval av de transaktioner som ska granskas (Johansson, 
2005). Förmågan att skilja mellan det som är väsentligt och det som är oväsentligt är en 
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mycket viktig egenskap för en företagsledare och en styrelse. Kraven på att revisorn behärskar 
samma förmåga är rimliga, speciellt med tanke på att revisorn är den som granskar just 
företagsledning och styrelse (Tschudi, 2005). Dagens samhälle har blivit mer komplext och 
denna ökade komplexitet medför svårigheter att förutse händelser och en ökad osäkerhet. För 
att lösa problemet med denna ökade komplexitet krävs ett bredare helhetstänkande. Intuition 
och helhetssyn är viktigare idag och har också blivit mer vanliga vid utvärdering och 
beslutsfattande (Tschudi, 2005).  
 
I de större internationella byråerna används manualer för att effektivisera granskningen. 
Denna standardiserade redovisningsprocess gör att det är svårare att upptäcka avvikelser från 
de standardsituationer som finns i manualen hävdar Jönsson (2005). En stor del av 
informationen som revisorn ska kontrollera handlar om de produkter, den marknad och de 
strategier som företaget har. Normalt sett har revisorn mycket mindre kunskap om dessa 
områden än företagsledningen. För att kunna göra en god analys krävs det att revisorn har god 
kännedom om branschen och marknaden (Johansson, 2005). En revisor bör vara lyhörd och 
fånga upp signaler från människorna i den organisation som granskas, gör revisorn inte detta, 
utan följer regelboken slaviskt, är risken stor att allvarliga fel och misstag inte upptäcks 
(Tschudi, 2005). Slovic m.fl. har kommit fram till att en intelligent person inte alltid kan 
förstå meningen och dra rätt slutsatser baserat på siffror såvida siffrorna inte sätts in i ett 
sammanhang och kan relateras till en referensram. Om siffrorna inte sätts in i ett sammanhang 
är de utan betydelse, det är referensramen och sammanhanget som gör att siffrorna kan 
värderas (Tschudi, 2005).  
 
3.6 Sammanfattning av referensram  
Redovisningen fyller en mycket viktig 
funktion i samhället och dess innehåll 
kontrolleras vid revisionen (Öhman, 
2004). Informationen i redovisningen 
styrs av diverse redovisningsprinciper 
(FAR, 2005). Varulager ska värderas 
enligt lägsta värdets princip och 
värderingen ska göras med utgångspunkt 
i företagets system för 
produktkalkylering (BFNAR 2000:3). 
Företagsledarens utbildningsnivå har 
betydelse för hur mycket 
redovisningsinformation som produceras 
och används (Holmes & Nicholls, 1989). 
Lundberg (1999) hävdar att i småföretag 
är ledningens kompetens inom 
ekonomiska styrsystem liten. Olika 
företag har olika kalkylmetoder och vid 
användningen av en kalkyl görs 
värderingar, vilket får till följd att 
resultatet varierar beroende på vem som 
gör värderingarna (Holmblad Brunsson, 
2005) och specifika förhållanden i 
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företaget och dess bransch. Anskaffningsvärdet för egentillverkade varor bestäms ofta med 
utgångspunkt i ekonomisystemet och produktkalkylen, i kalkylen ska kostnader för 
råmaterial, direkta och indirekta kostnader ingå (BFNAR 2000:3). De indirekta kostnaderna är 
en utmaning i redovisningen (Westermark, 1993). Det som är en direkt kostnad i ett företag 
kan vara en indirekt kostnad i ett annat (BFNAR 2000:3) dessutom är det svårt att avgöra 
vilka kostnader som ska kopplas till respektive produkt (Westermark, 1993). 
 
Revisorn kvalitetssäkrar redovisningen (Öhman, 2006) och använder sitt professionella 
omdöme då ett urval av väsentliga poster görs (FAR, 2006). Enligt Moberg (2003) är 
varulagret i princip alltid en väsentlig post. För att kunna uttala sig om redovisningen ger en 
rättvisande bild av företagets verksamhet och ställning måste revisorn ha ett användbart 
granskningsunderlag (Öhman, 2006). I små företag substansgranskar revisorn ofta och en 
förutsättning för att årets resultat ska ge en rättvisande bild av företaget är att varulagret är 
korrekt värderat. Värdering av varulager är en viktig och komplex del av revisionsarbetet 
(FAR, 2006). Revisorn bedömer om företaget har använt korrekta värderingsprinciper och om 
de över tid varit konsekventa i användandet av dessa (FAR 2006)b. 
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4 EMPIRI 
I empirin presenteras intervjuerna. De presenteras separat och inleds med information om 
respondenten, och fortsätter sedan med intervjun samlad under tre huvudområden som 
återfinns i referensramen. Dessa områden är redovisning, revision och indirekta kostnader. 
 
4.1 Revisor A 
Revisor A började sin karriär på en av de fyra stora globala revisionsbyråerna för att sedan 
starta en egen byrå som senare blev uppköpt av den stora byrå som A numera jobbar på. A har 
jobbat i branschen i 20 år och har varit godkänd revisor i 14 år. A har stor erfarenhet av att 
revidera egentillverkat varulager i små företag.  
 
4.1.1 Redovisning och småföretag  
I de fall som företaget har ett formellt ekonomisystem kontrollerar revisor A att värderingen 
av egentillverkat varulager är gjort enligt god redovisningssed genom att gå in i systemet och 
kontrollerar att det är rimliga belopp som företaget har lagt in. I ett sådant ekonomisystem är 
redovisningssystemet helt integrerat i kalkylsystemet. Det innebär att företaget har fastställda 
kalkyler där de lägger in ett fast timpris och olika indirekta kostnader som avskrivning osv. 
En stor del av bedömningen sker genom att A följer upp för- och efterkalkyler för att se hur 
företaget följer upp differenser mellan dem.  
 
Lägsta Värdets Princip och Först-In-Först-Ut är de redovisningsprinciper som A anser vara 
viktigast vid värdering av egentillverkat varulager. A anser även att going-concern-principen 
är viktig. Det finns många teoretiska principer som ska följas, dessa principer är dock ofta 
mycket svåra att följa i praktiken säger A. 

  
Värderingen av egentillverkat varulager är aldrig enkel säger A  

”Varulager är egentligen omöjligt att bedöma, man får inte reda 
på värdet förrän det är sålt”. 

 
 
A berättar att de allra minsta företagen inte använder formella ekonomisystem. Ofta är det 
först då företagens omsättning kommer upp i 15-30 miljoner som riktiga kalkyl- och 
redovisningssystem börjar användas. I de fall där företaget har ett formellt ekonomisystem 
anser A att det går att hämta användbara uppgifter ur detta då A ska identifiera och värdera 
indirekta kostnader i egentillverkat varulager. Har företaget väl fått sitt ekonomisystem att 
fungera och de justerar sina för- och efterkalkyler behöver man inte lägga så mycket tid på att 
gå in och kontrollera dessa system för då vet man att de fungerar, säger A. Ur ett formellt 
ekonomisystem hämtar A uppgifter för noggrannare kontroll, det handlar om uppgifter om 
olika påslag som läggs på exempelvis indirekt lön. A ser vilka påslag företagen gör och ser till 
att dessa påslag uppdateras allteftersom exempelvis lönerna höjs. 
 
I de fall där företagen inte har ett formellt ekonomisystem tittar A på resultaträkningen och ser 
hur stora de indirekta kostnaderna är i förhållande till de totala kostnaderna. A ser på 
procentsatsen och kontrollerar att påslagen verkar vara av ungefär samma proportioner. Det 
blir en slags schabloniserad rimlighetsbedömning, säger A. Det kan aldrig bli exakt, man har 
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inget konkret att fästa upp det på, som man har i ett företag med ett fungerande 
ekonomisystem.  
 
4.1.2 Revision och småföretag 
De granskningsmetoder som A använder då ett egentillverkat varulager i ett litet företag ska 
granskas är först och främst existens, vilket innebär att A ser efter så att varulagret verkligen 
finns där. I de fall där företaget har ett formellt ekonomisystem ser A i kalkylen om de priser 
som är inlagda är rimliga. Det blir en del svåra gränsdragningar eftersom det är viktigt att 
endast aktiverbara kostnader tas med eller att kostnader som inte påverkar tillverkningen inte 
tas med. För att kontrollera att endast en skälig del av administrationen är med så ser A på de 
proportioner som kostnaderna är fördelade med. A jämför för- och efterkalkyler eftersom de 
ger en bra indikation på vad som är ett rimligt värde.  
 
I de små företag som endast har för- och efterkalkyler blir det en högst schabloniserad 
beräknig och en form av rimlighetsbedömning. I dessa fall ser A på försäljningspriset och ser 
så att marginalen är rimlig, A ser på skillnaden mellan lagervärde och försäljningsvärde. A 
tycker inte att man inte kan kräva att ett litet företag ska ha ett fullständigt ekonomisystem 
och ha koll på alla påverkbara kostnader. 

 
Vid substansgranskningen av egentillverkat varulager är A ute och tittar och gör 
sticksprovsanalyser. I de fall där lagerlistorna är omfattande väljer A ut ett par väsentliga 
poster och ser efter så att de verkligen finns i lager. A ser också på inköpsfakturor på inköpta 
komponenter och kontrollerar så att det stämmer med lagervärdet. 
 
A använder sig av de universella riktlinjer som ges i byråns revisionsprogram för hur 
granskningen skall utföras och vilka poster som ska beaktas. Granskningen anpassas till det 
aktuella företaget och dess väsentliga delar.  
 
4.1.3 Indirekta kostnader i småföretag 
För att identifiera och värdera indirekta kostnader i egentillverkat varulager utgår A från 
resultaträkningen och ser på vilka typer av kostnader som finns.  A gör sedan en bedömning 
av vilka kostnader som påverkar tillverkningen och ser så att de är rimligt värderade i 
förhållande till resultaträkningen. Det är inte så lätt att göra i verkligheten eftersom en del 
gemensamma kostnader ska hänföras till t.ex. administration och försäljning och detta gör att 
det kan bli svårt att få ett helt rättvisande värde, säger A. Det svåra med att identifiera och 
värdera indirekta kostnader är att fördela och proportionera dem. Det är svårt att veta hur stor 
del av en gemensam kostnad som ska hänföras till tillverkningen menar A. 
 
De indirekta kostnader som A anser vara svårast att identifiera och värdera är administrativa 
kostnader, dvs. gemensamma tjänster som hänförs både till administration och till försäljning. 
En person som jobbar med lagerredovisning och inköp har kanske även andra arbetsuppgifter 
och då är det svårt att vet hur stor del av denna indirekta lön som ska hänföras till lagret och 
vad som är ett rimligt påslag. Det blir därför ett slags schablonmässigt system man utgår ifrån, 
det går aldrig att få ut det helt exakt hävdar A. En bedömning av hur stor del av en persons 
arbetstid som är hänförbar till tillverkningen görs och A bedömer om det påslag som gjorts är 
vettigt.   
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4.2 Revisor B 
Revisor B är auktoriserad revisor sedan 1993 och har arbetat i branschen i knappt 20 år.  
B har tidigare arbetat på en av de fyra stora globala revisionsbyråerna och har också drivit 
egen byrå, men är nu anställd på en annan av de fyra största revisionsbyråerna. B besitter 
erfarenhet av revision i småföretag med egentillverkat varulager genom ett antal tillverkande 
företag i kundstocken vilka tillhör kategorin K2-bolag.  
 
4.2.1 Redovisning och småföretag 
För att kontrollera att företagen har värderat sitt varulager enligt god redovisningssed gör 
revisor B en priskontroll i företagens kalkylsystem eller kalkylmodell och tittar på dess 
beståndsdelar, förklarar B. Revisorn tittar på kalkylmodellen och dess beståndsdelar samt 
resultat- och balansräkningen och då på vad som borde finnas med i kalkylmodellen av den 
information som finns i den övriga redovisningen, sammanfattar B. 
 
Av de teoretiska redovisningsprinciperna ser revisor B matchningsprincipen som den 
överlägset viktigaste. De kostnader som företaget haft under året är de som ska finnas i lager 
eller matchas mot intäkter. Sedan understryker B också vikten av att testa verkligt värde. De 
måste räkna ut det verkliga värdet på produkterna i lagret för att kunna redovisa enligt lägsta 
värdets princip, eftersom det är det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde som ska 
användas i värderingen enligt den principen.  
 
Vad det gäller företagens brott mot regler och principer menar B att det förekommer, det går 
inte att undgå eftersom tillräcklig kompetens många gånger saknas. Test av det 
egentillverkade varulagrets verkliga värde är det som småföretagare vanligen missar. De tar 
för givet att anskaffningsvärdet är det lägsta och bryr sig därför inte om att testa det verkliga 
värdet. De vill inte inse att varulagret kan ha ett verkligt värde som är lägre än 
anskaffningsvärdet. 
 
Småföretag har enligt B inga formella ekonomisystem utan endast vanliga 
bokföringsprogram. Siffrorna i resultatrapporten sammanställs i Excel när det ska utformas 
kalkyler och liknande, tillfällen då ett ekonomisystem annars används. De större av 
småföretagen har ofta ett formellt ekonomisystem där en omfattande lagerredovisning finns 
inprogrammerad i systemet. Fungerar systemet väl ska det gå att med automatik få fram 
efterkalkyler, och även mer svårberäknad information som förkalkyler. Men detta gäller ju de 
största företagen i K2-definitionen, enligt B, eftersom systemen kräver ett antal personer med 
rätt kompetens för att kunna utnyttjas på rätt sätt.  
 
I de mindre småföretagen styr ägarens eller ledarens kompetens och intresse för ekonomi 
användningsgraden av kalkyler. I dessa fall behöver revisorerna i revisionsprocessen sälja in 
nyttan med kalkyler i större grad. Det kan räcka att de använder Excel för att räkna och skapa 
en kalkyl som överblickar verksamheten, samtidigt bidrar detta till att de tjänar pengar hävdar 
B.  
 
De företag som använder formella ekonomisystem har ofta i förväg tagit fram de uppgifter 
som revisorerna vill ha, säger B, så visst är informationen från systemen användbar. 
Företagarna vet ofta vilka frågor revisorerna kommer att ställa och har därför förberett sina 
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svar. Materialet är oftast inlagt till inköpspris, berättar B. Då får revisorn lägga på 3-4 % i 
indirekt materialkostnad. Timmarna brukar innehålla pålägg för indirekt lön, men för övriga 
indirekta kostnader rörande tillverkningen som maskintid, lokalkostnad och uppvärmning 
läggs ett procentpålägg på i efterhand. Det optimala skulle vara om de själva har kontrollerat 
de poster som brukar vara fel, och delger oss orsakerna.  
  
Hos de småföretag som inte har formella ekonomisystem används resultatrapporten och 
kalkylmodellen för att identifiera de indirekta kostnaderna, förklarar B. I revisionsprocessen 
av de minsta företagen går jag ofta bakvägen, berättar B. I dessa fall kontrolleras istället vad 
företaget fick för varorna och utifrån den summan konstateras sedan om det har lagts på 
realistiska försäljnings- och administrationspålägg. Lagret kan då inte värderas högre än 
summan de fick för varorna minus försäljnings- och administrationspålägget.  
 
4.2.2 Revision och småföretag 
Vid revision av varulager är revisorerna ute på företagen och tittar på hur de gör sin 
inventering, berättar B. Vanligen gör revisorerna en kontrollinventering för att granska 
existensen av varulagret på balansdagen, i de företag där lagret utgör en väsentlig post. Sedan 
kontrolleras värderingen av lagret, fortsätter B. Då granskas först avgränsningen och 
matchningen, och att företaget har kontroll på in- och utleveranser kring bokslutet. Det testas 
separat. Sedan kommer själva värderingen. Den här substansgranskningen är ett måste enligt 
B, det går inte att förlita sig på företagens interna kontroll.  
 
Substansgranskningen sker oftast genom analytisk granskning och endast en begränsad test av 
detaljer, vid egentillverkat lager är det kalkylerna som granskas på detaljnivå. Om det inte 
finns några kalkyler får revisorn helt enkelt fråga företagaren hur denne har kommit fram till 
värdet på produkten. Under revisionsprocessen får då revisorn får kontrollera hur realistisk 
beräkningen är och om den stämmer. De minsta småföretagen har som regel ett så litet lager 
att de fel som uppstår inte är väsentliga, menar B. Jämförelse av inköpspriser genom stickprov 
är en metod som revisorn använder för att göra företagaren uppmärksam på prisförändringar 
inom branschen. På så vis kan B kontrollera att kalkylerna innehåller rätt priser och aktuella 
pålägg, så att inte företagaren tar ut fel priser i sin försäljning. Används kalkylen på rätt sätt 
underlättas revisionsprocessen nästa år. 
 
Revisor B använder inte någon speciell granskningsmetod vid identifiering och värdering av 
indirekta kostnader i egentillverkat varulager. Kalkylmodeller är det enda som de använder 
och de är universella, menar B. 
 
4.2.3 Indirekta kostnader i småföretag 
När B identifierar och värderar indirekta kostnader i egentillverkat varulager jämförs 
resultatrapporten och kalkylen för att se vad som ytterligare ska finnas med i kalkylmodellen. 
Då kontrolleras vilka kostnader som ska fördelas direkt på produkten och vilka som ska 
fördelas med procentpålägg. Exempelvis ska material finnas med som en direkt post men 
personalkostnaden kan bestå av en direkt del och en indirekt del. Har företaget med direkt tid i 
sin kalkylmodell blir följdfrågan om de har med spilltid i direkt lön eller som ett pålägg som 
indirekt lön, säger B. Kostnaderna i resultatrapporten ställs mot kostnaderna i kalkylmodellen 
– finns alla med? Resultatrapporten är facit, den visar företagets verkliga kostnader, alltså 
vilka som därmed skall återfinnas i kalkylen, förklarar B vidare. Kalkylmodellen ska stanna 



 
Värdering av varulager i småföretag ur ett revisionsperspektiv 

 
- Empiri - 

 
 

  21  

vid tillverkningskostnader, alltså ska inte försäljnings- eller administrationskostnader vara 
med där, klarlägger B.  
 
Revisor B ser inga problem med den här identifieringen, resultatrapporten gör det lätt. Det är 
avgränsningarna och värderingen som är det svåra, vad som är vad. Det får revisorn diskutera 
med företagsledaren, angående hur dennes lön ska fördelas på tillverkning, försäljning och 
administration, eftersom det i det minsta företaget är den personen som utför samtliga 
arbetsuppgifter. Vissa avvägningar får ständigt göras om till exempel varulagret ska öka i 
värde bara för att företagsledaren tar ut 200 000 kr mer i lön ett bra år. Nej, det ska det inte, 
administrationen blev dyr det året, med ett sådant resonemang löser B dylika problem. I teorin 
finns inte så stora svårigheter med att värdera men i praktiken kan de olika kontona dölja 
väsentliga poster. B ger oss ett exempel där ett fabrikstak blåser av i en storm, vilket medför 
att reparationskostnaderna på fabrikslokalen ökar. I normalkalkylen slås reparation och 
underhåll ut på antalet kvadratmeter och fördelas på produktionsyta och administrationsyta 
etc., då blir den indirekta kostnaden ett procentpålägg i produktionen. Men när det uppstår en 
stor oförutsedd engångskostnad skall den inte med i kalkylen, menar B. Revisorn måste alltså 
försöka identifiera avvikande poster.  
 
Det är de udda indirekta kostnaderna som är svårast att identifiera och värdera. Exempelvis de 
som nämnts tidigare; ägarlön och förhöjda reparationskostnader, men också fraktkostnader 
kan vara svåra. De samlas ofta ihop, enligt B, när de egentligen borde specificeras i frakter in 
och frakter ut. Frakter in är en materialkostnad och frakter ut är en försäljningskostnad. Är 
kostnaderna ihopsamlade får revisorn räkna på ungefär hur mycket av fraktkostnaderna som 
ska tillhöra tillverkningskostnaden och sedan lägga på en ungefärlig schablon som indirekt 
kostnad, säger B. Lokalkostnaden är en annan svår kostnad att fördela. Vad hör till 
produktionen och var hör till administration och försäljning? En avskrivning på fabriken, vad 
hör till produktionen av denna kostnad? Att fördela med kvadratmeter är ett sätt, men där kan 
problematik uppstå med att kontorslokalerna är dyrare i hyreskostnad än fabrikslokalen så att 
kvadratmetrarna inte är jämförbara värdemässigt sett.  
 
4.3 Revisor C 
C jobbar som kontorschef på en stor kedjeansluten byrå, C har jobbat i branschen i 18 år och 
är auktoriserad sedan 1995. C har mångårig erfarenhet av och god kunskap om att revidera 
små företag med egentillverkat varulager. 
    
4.3.1 Redovisning och småföretag 
För att bedöma om företagets värdering av egentillverkat varulager är gjord enligt god 
redovisningssed ser C mycket på existensen och värderingen av varulagret, C ser även så att 
posterna är rätt rubricerade. 
 
Ofta är teorin väldigt långt ifrån praktiken, säger C. Det finns mycket skrivet om hur 
varulager ska värderas och i grunden använder C sig av Bokföringsnämndens allmänna råd, 
där det står beskrivet hur man ska gå till väga. De flesta företag följer principerna och 
värderar sitt egentillverkade varulager till anskaffningsvärde där det ingår material, lön och ett 
pålägg för indirekta kostnader, såsom tillverkningsomkostnader. Den precision med vilken 
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företagen följer principerna skiljer sig dock åt, många gånger blir det schablonmässigt, säger 
C.  
 
C för mycket samtal med kunden, där C ber denne visa hur företaget har kommit fram till de 
olika styckpriserna. Förhoppningsvis kan de visa till någon form av en kalkyl. Ibland är 
kalkylen relativt välgenomarbetad och ibland jobbar de endast med direkt material och 
lönekostnad och sen bakar de ofta in ett timpris där många andra kostnader ingår. Detta pris är 
alltså godtyckligt uträknat.  
 
Vid värdering av egentillverkat varulager tycker C att försiktighetsprincipen, 
konsekvensprincipen och lägsta värdets princip är viktigast. Det är framförallt mycket viktigt 
att företagen använder samma redovisningsprincip år från år och så länge inte varulagrets 
värde svänger väldigt under året blir i alla fall resultaträkningen förhållandevis rätt. 
 
Precisionen i beräkningarna av kostnaderna blir inte alltid så hög säger C. Det beror på att 
företagen inte har de system eller de rutinerna som gör att de klarar av att beräkna allt. I de 
fall där företagen jobbar med ett fast timpris som till exempel maskinkostnad per timme eller 
lön per timme där gemensamma kostnader inkluderas, är det mycket viktigt att företaget har 
tänkt till ordentligt så att detta timpris inte blir schablonartat.  
 
C säger att det är väldigt få småföretag som har ett formellt ekonomisystem. De har kanske ett 
ekonomisystem men detta stödjer normalt sett inte värderingen av varulagret. De har en 
lagerredovisning men den bygger på att de har lagt in siffrorna själv. De något större 
företagen har som regel ett formellt ekonomisystem vilket håller reda på vad varje produkt 
kostar och den faktiska kostnaden på detaljnivå med för- och efterkalkyler.  
 
För de lite större småföretagen som faktiskt har ett formellt ekonomisystem kan C hämta 
användbara uppgifter ur systemet där det svart på vitt framgår vad en produkt kostar. Det 
behöver dock inte innebära att siffrorna stämmer. C får ut listor och ställer frågor om hur de 
har fått fram de olika kostnaderna. I dessa fall blir det mer en kontroll av interna rutiner på 
företagen. Det är enklare att följa upp kalkylen och se om den stämmer eftersom det finns 
korrekta priser vad det gäller material, tider och lön. Kontrollen av fördelningsnycklarna och 
att de används på rätt sätt blir också mycket enklare, påstår C. 
   
De uppgifter som hämtas ur ett formellt ekonomisystem för en mer noggrann kontroll är ofta 
tidredovisningen. Flödet följs och siffrorna spåras baklänges från den färdiga listan. Detta 
handlar dock mer om att kartlägga en rutin.  
  
Trots att en hel del småföretag inte har formella ekonomisystem är identifieringen enkel 
eftersom alla kostnader återfinns i resultatrapporten. Hur kostnaderna sedan fördelas är en 
svårare nöt att knäcka och frågorna kring detta besvaras ofta i samtal med VD och 
produktionspersonal, påstår C. Vilka fördelningsnycklar är vettigast att använda i detta 
företag? En uppföljning görs för att kontrollera att det finns en tanke bakom och att det hela är 
gjort med lite försiktighet.  
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4.3.2 Revision och småföretag 
I de fall där det är väsentligt är C med på inventeringen och kontrollerar existensen av 
varulagret samtidigt som C ser så att det inte ligger en massa gammalt skräp på lagret. C tar 
stickprov på väsentliga poster för att få med en så stor del av lagret som möjligt, C ser då på 
hur dessa poster är prissatta. Är det egentillverkat så kontrolleras råmaterial, fakturan från 
leverantören och även på kalkylen. En dialog förs hela tiden med kunden. C går igenom 
kalkylen och det underlag som finns tillsammans med kunden och de resonerar kring hur 
företaget har tänkt. På väsentliga poster ser C på tidrapporten och följer nedlagd tid per 
produkt och sen jämför C för- och efterkalkyl. 
   
C använder sig av ett internt granskningsprogram som innehåller generella riktlinjer för hur de 
ska gå tillväga vid revisionen. I princip måste revisionsbevis för att priserna är rätt alltid hittas 
och att det finns kalkyler och att dessa är rätt. C gör inte alltid exakt så som 
granskningsprogrammet säger utan fokuserar på de väsentliga delarna för det aktuella 
företaget, berättar C. Det går inte att granska allt, då skulle revisionen aldrig bli klar och 
kostnaden för kunden skulle bli för stor. Om kunden vet vad man pratar om känns det bra, 
men har de ingen aning om hur de kom fram till saker och ting blir det en djupare granskning 
vid revisionen, förklarar C. Då en ny kund ska revideras så blir granskningen mer detaljerad 
för att se om kunden vet vad de håller på med berättar C.    
 
4.3.3 Indirekta kostnader i småföretag 
De indirekta kostnaderna i egentillverkat varulager identifieras genom att C går igenom 
resultatrapporten och ser vilka tillverkningsomkostnader som finns. Det är inte så svårt att 
identifiera kostnader som dessa, säger C. Svårigheten består snarare i att bedöma hur mycket 
som hör till tillverkning, administration respektive försäljning. Hur ska till exempel 
avskrivningen på en byggnad fördelas mellan produktion, kontor och administration?  
Kostnaden för administration och försäljning får inte tas med, men det kan finnas 
supportavdelningar som har med tillverkningen att göra. Om just de bitarna kan det bli lite 
diskussioner, säger C. När kostnaderna väl är identifierade ska de fördelas och då uppkommer 
frågan om det ska göras i förhållande till lön, tid eller yta. Ju mindre företagen är desto mer 
schablonartat blir det, de minsta företagen jobbar ofta med ett fast timpris. De något större 
företagen bryter ned kostnaderna lite mer på olika produkter eller olika maskiner och 
använder olika fördelningsnycklar på olika produkter beroende på om produkten behöver 
mycket maskiner eller mycket personal för att tillverkas, förklarar C.   
 
Identifieringen och värderingen av indirekta kostnader kan ge upphov till en del diskussioner 
men den är inte problematisk säger C. De kostnader som är svårast att identifiera och värdera 
är de som är generella för hela företaget. Fastighetsavskrivning, lönen till en VD som kanske 
lägger ned viss del av sin tid på produktionen och en del tid på försäljning är exempel på 
dessa. Ju längre bort från produktionen en kostnad uppstår desto svårare är det att fastsälla hur 
den ska fördelas sammanfattar C.  
 
4.4 Revisor D 
Revisor D driver egen byrå och har arbetet i branschen sedan 1980. D blev godkänd 1986 och 
har stor erfarenhet av att revidera egentillverkat varulager då D reviderar 7 till 8 sådana bolag 
varje år.  
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4.4.1 Redovisning och småföretag 
De flesta av de aktuella bolagen som D reviderar har egentillverkat lager med tillverkning mot 
order. De småföretag som kommer upp i 10 -15 miljoner i omsättning har i regel 
redovisningen organiserad i en så kallad projektredovisning, den fungerar på samma sätt som 
kostnadsställeredovisning, förklarar D. Skillnaden är att projektredovisning kan löpa över 
flera år, medan kostnadsställeredovisning årsavslutas. Ytterst viktigt för D är att 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av företaget. Av den anledningen går inte revisorn 
alltid ner på djupet och granskar på detaljnivå. Det D ser efter är att de är någorlunda 
konsekventa över tiden och att det blir tämligen rätt och riktigt. I dessa företag är 
projektredovisningen ett väldigt bra redskap att ta till i bedömning av god redovisningssed. En 
av mina uppgifter som revisor, säger D, är att se till att det som redovisas hamnar på rätt ställe 
i redovisningen.  
 
Konsekvensprincipen ser D som en av de viktigaste redovisningsprinciperna, att företagen är 
konsekventa med användningen av redovisningsprinciper över tiden och inte använder dem 
som ett styrinstrument för att påverka resultatet. Försiktighetsprincipen är den andra principen 
som D belyser som viktig. Försiktighet gällande värdering av tillgångar i allmänhet, men 
speciellt värdering av varulager, så att inte övervärdering sker, samt att inte resultat och 
vinster redovisas innan de kan greppas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Konsekvensprincipen är den princip som D upplever att företagen ibland frångår. De har en 
viss förmåga att anpassa principerna efter hur resultatet ser ut. Går det dåligt för företaget 
försöker företaget redovisa upp sitt resultat och går det bra försöker de hålla ner det i stället.  
 
De större av småföretagen lägger upp en kalkyl där kostnaderna lätt kan överblickas, säger D. 
Besitter de kompetensen använder de en förkalkyl som budget och jämför sedan den med de 
verkliga kostnaderna. Vidare tycker D att småföretagen faktiskt använder ekonomisystem på 
ett vettigt sätt.  
 
De direkta kostnaderna kan D väldigt lätt hämta ur ekonomisystemet. De indirekta 
kostnaderna är ofta svårare eftersom de flyter in i massan, tycker D. De ligger ihop med 
försäljningskostnader och alla andra kostnader, fortsätter D. Det ligger lite på oss revisorer att 
påverka företagarna så att de samlar alla de indirekta kostnaderna i en egen avdelning i 
redovisningen, då hade vi ju haft ett bra underlag eftersom de hade varit lätta att hitta, menar 
D. Sammanfattningsvis, berättar D att det ur ett ekonomisystem går att hämta 
projektredovisningen som rimlighetsbedöms mot kalkylen som finns och ofta är det så att 
detta sker i maj och då är ju bokslutet klar och facit finns till hands. D jämför således 
balansdagens siffror med det som hänt efter bokslutet.  
 
Om företagen inte har ett formellt ekonomisystem går D igenom resultatrapporten med 
företagsledaren och diskuterar vilka indirekta kostnader som finns. De indirekta kostnaderna 
ställs i relation till varandra och får på så vis ut de olika procentpåläggen. D menar att 
kvaliteten på redovisningsmaterialet de får tillgång till på företagen beror mycket på 
revisorerna själva;  
 ”Vi måste bli bättre på att tala om för företagarna vad vi vill ha.” 



 
Värdering av varulager i småföretag ur ett revisionsperspektiv 

 
- Empiri - 

 
 

  25  

Enkelheten är viktig för småföretag, fortsätter D. Det får inte vara för mycket regler på för 
hög nivå.  
 
4.4.2 Revision och småföretag 
Vilka granskningsmetoder D använder vid revision av egentillverkat varulager beror på hur 
väsentlig posten är, men lagret är ju i regel en väsentlig post i de här företagen, menar D. 
Revisor D brukar åka ut till företaget i anslutning till bokslutsdagen, och gå igenom lagret 
fysiskt tillsammans med företagsledaren, på detta sätt kan D bedöma lagrets existens. D pratar 
med företagsledaren om vilka projekt och produkter de har i tillverkning och hur de har tänkt 
värdera dem.  
 
Revisor D använder inte någon speciell metod eller modell vid substansgranskning av 
varulager, men D menar att ett visst stöd och vägledning finns i och med de 
granskningsscheman och revisionsprogram som FAR SRS har tagit fram. I det praktiska 
revisionsarbetet använder sig D av Nordstedts Revision.  D tycker att det mesta ger sig självt i 
och med samtal ute på företagen. Granskningsprogrammen har D alltid med sig, de sitter i 
ryggmärgen. 
 
4.4.3 Indirekta kostnader i småföretag 
Identifieringen av indirekta kostnader existerar nästan inte på småföretag. D anser att pålägg 
av indirekta kostnader sker ytterst schablonmässigt med ett pålägg på 5-10 % beroende på 
verksamhet, och D:s uppgift blir att kontrollera att det är ett rimligt pålägg eftersom det görs 
en bedömning att det inte är värt tidsåtgången att i detalj identifiera de indirekta kostnaderna. 
Slår det på en procentenhet hit eller dit är det ofta ett väldigt litet fel i det stora hela, menar D.  
D medger att det är problematiskt att identifiera indirekta kostnader om det ska träffa precis 
rätt. Redovisningen är ju oftast inte tillräckligt detaljerad. D menar att revisorerna får sätta sig 
ned och resonera sig fram till vad de här indirekta kostnaderna består av. Det gör i och för sig 
D även om det är schabloner som används, detta för att kontrollera att schablonerna stämmer. 
D ser ingen indirekt kostnad som svårare att identifiera och värdera än någon annan. De är 
lika problematiska allihop när de inte ska schabloniseras.  
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5 ANALYS 
I denna del analyserar vi resultatet av vår empiriska studie på djupet. Vi jämför våra 
respondenters svar med varandra, likheter och skillnader dem emellan och med 
referensramen.  Vi använder oss av samma struktur som i empiridelen. 
 
5.1 Redovisning  
Enligt ÅRL 4kap, 9§ ska balansdagens värdering av omsättningstillgångar tas upp till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. För att undersöka om företagens 
värdering av egentillverkat varulager följer normen god redovisningssed går Revisor A och D 
in i företagets ekonomisystem och kontrollerar att det är rimliga belopp som företaget har lagt 
in. Enligt BFNAR 2000:3 ska värderingen av företagets varulager göras med utgångspunkt i 
företagets ekonomisystem eller kalkylmodeller. Detta har revisor B anammat genom att göra 
priskontroller där samt titta i resultat- och balansräkning och undersöka vad som borde finnas 
med i kalkylmodellen av den information som finns i den övriga redovisningen. Revisor C 
tittar på existensen och värderingen av varulagret. C stöttar sig då på Bokföringsnämndens 
allmänna råd, där det står beskrivet hur man ska gå till väga vid värdering av varulager. 
Varulager ska värderas enligt lägsta värdets princip (BFNAR 2000:3), vilken är en princip 
som både revisor A och C skattar högt i samband med värdering av varulager. För att kunna 
göra denna värdering måste företaget vid värderingstidpunkten fastställa både 
anskaffningsvärde och verkligt värde för varulagret. Vid utformningen av 
produktkalkyleringssystemen tas hänsyn till specifika förhållanden i företaget och dess 
bransch. Förhållandena kan variera vilket kan påverka värderingen. Av denna anledning är det 
mycket viktigt att följa de grundläggande principerna om konsekvens och kontinuitet 
(BFNAR 2000:3). I kalkylen för lagervärdet anges anskaffningsvärdet för det råmaterial som 
använts, direkta kostnader som kan hänföras till varorna i lagret samt ett pålägg för indirekta 
tillverkningskostnader (BFNAR 2000:3). Kalkylen ska stanna vid tillverkningskostnader, 
klarlägger B - alltså ska varken försäljnings- eller administrationskostnader vara med där.  
 
Småföretag har en informell struktur där besluten fattas av ett fåtal personer med stark 
ställning i företaget, då saknas ofta en målinriktad ekonomistyrning. Detta gäller främst i de 
småföretag som leds av ägaren, medan småföretag som leds av en extern, professionell VD 
har en mer formell struktur på system och arbetssätt (Bergström & Lumsden, 1993). Ledare 
som anser sig ha en god förståelse för finansiering använder sig av redovisning i större 
utsträckning än de som inte har någon erfarenhet av redovisning eller någon utbildning inom 
området (Collis & Jarvis 2002). Högutbildade företagsledare utformar och använder mer 
ekonomisk information än företagsledare utan en akademisk utbildning (Holmes & Nicholls, 
1989). Respondenterna är mer eller mindre överens om att ägarens eller företagsledarens 
kompetens och intresse för ekonomi styr hur ekonomisystemen ser ut i småföretagen, samt 
hur stor användningsgraden av kalkyler är. Revisor A menar att om företagsledaren besitter 
grundkunskaperna kan han eller hon själv lägga upp ett system som fungerar för dennes 
företag. Nyttjande av ekonomisystem gör att ledningen blir mer benägen att se över 
kostnaderna, inte endast de direkta, utan även de indirekta kostnaderna, enligt revisor B. 
Revisor B försöker alltid få företagaren att förstå att kalkyler är ett effektivt sätt att tjäna 
pengar. De företagare som är pålästa och engagerade i sin ekonomi och redovisning tjänar i 
regel mer pengar, säger B. C håller med; om kunden vet vad man som revisor pratar om känns 
det bra, men har företagsledaren inte ordning på sin redovisning eller inte kunskapsmässigt 
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vet hur saker och räknas fram blir det en djupare granskning vid revisionen, förklarar C. Men 
det går inte heller att granska allt, då skulle revisionen aldrig bli klar och kostnaden för 
kunden skulle bli för stor, erkänner C. 
 
Hult och Odéen (1981) hävdar dock att personer som startar och driver småföretag ofta inte 
innehar tillräcklig kunskap för att upprätta en korrekt och effektiv produktkalkyl. Alla de fyra 
revisorerna är överens om att de flesta av de mindre småföretagen enligt studiens definition 
inte har något formellt ekonomisystem, men att många använder någon typ av kalkylmodell. 
Både revisor A och B hävdar att den inte behöver vara så avancerad heller, det räcker med en 
Excel-kalkyl för att få en bra överblick över verksamheten, vilket stämmer bra in med vad 
BFN anser; att det är viktigt att varulagret redovisas så att det ger en rättvisande bild men utan 
alltför krävande arbetsinsatser (BFNAR 2000:3). I detta sammanhang understryker revisor B 
vikten av att testa verkligt värde och inte bara ta för givet att anskaffningsvärdet är det lägsta, 
vilket många småföretag faktiskt gör.  A menar att principen Först-In-Först-Ut också är en av 
de viktigaste att beakta vid värdering av egentillverkat varulager, eftersom anskaffningsvärdet 
på lagret enligt lag skall beräknas enligt denna princip (FAR, 2005,ÅRL, 4kap, 11§).  
 
Matchningsprincipen är den redovisningsprincip som revisor B anser vara överlägset 
viktigast. Principen innebär att en kostnad som i framtiden alstrar en intäkt skall bokföras i 
samma period som intäkten, oavsett i vilken period kostnaden uppstår (Falkman, 2000). 
Revisor B förklarar vikten av principen som ett kontrollredskap, de kostnader som företaget 
haft under året är samma summor som ska finnas i lager eller matchas mot intäkter.  
 
Enligt Lönnqvist (2002) innebär försiktighetsprincipen att det lägsta av alla möjliga värden 
väljas för tillgångar och högsta möjliga ska väljas för skulder vid värdering. Denna 
försiktighet är ett måste, enligt revisor C och D, för att inte övervärdering ska förekomma. 
Endast intäkter som tillhör det aktuella räkenskapsåret skall tas med och förluster och 
ekonomiska förpliktelser som kan förutses skall även de tas med, även om de ej är 
konstaterade på balansdagen (FAR, 2005). Revisor D trycker också på att inte heller resultat 
och vinster redovisas innan de kan greppas på ett tillförlitligt sätt. Enkelheten är viktig för 
småföretag, fortsätter D. Det får inte vara för mycket regler på för hög nivå. Revisor C och D 
förespråkar vikten av konsekvensprincipen som säger att klassificeringen och uppställningen 
av redovisningen ska vara densamma från en period till nästkommande (FAR, 2005, RR 22 p. 
25-26). Revisor D menar att den viktigaste uppgiften är att se till att redovisningen hamnar på 
rätt ställe. Även revisor C ser vikten av att posterna är rätt rubricerade. Revisor C framhåller 
att det framförallt är mycket viktigt att företagen använder samma redovisningsprincip år från 
år för då kan resultaträkningen förutsättas bli tämligen rätt. C menar att det är viktigt att just 
resultaträkningen är korrekt. Enligt Smith (2006) är jämförbarhet en av de kvalitativa 
egenskaper som redovisningsinformation skall inneha för att ge en rättvisande bild av 
företaget och för att kunna korreleras över tiden eller företag emellan. Westermark (1993) 
uppmärksammar svårigheten att i praktiken enas om en värderingsprincip som 
uppmärksammar både den balans- och resultatmässiga aspekten av en rättvisande bild. 
Revisorerna i studien utrycker olika värderingsprinciper som viktiga, revisor B förespråkar 
lägsta värdets princip genom att först testa verkligt värde, medan revisor A trycker på vikten 
av principen Först-In-Först-Ut. 
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5.2 Revision  
Öhman (2004) menar att revisorn inte kan granska samtliga händelser och all information. 
Han menar vidare att revisorn därför med hjälp av sin professionella bedömning gör ett urval 
av transaktioner som ska granskas och kvalitetssäkras. Enligt FAR (2006) ska revisorn endast 
granska väsentliga poster och Gauntt & Glezen, (1997) menar att revisorn vid bedömningen 
av vad som är väsentligt eller inte använder sitt professionella omdöme. Alla våra fyra 
respondenter gör ett urval av de delar som de bedömer vara väsentliga för det aktuella 
företaget. Revisor C menar att kostnaden för revisionen skulle bli för stor och att revisionen 
aldrig skulle bli klar om allt skulle granskas. Detta uttalande stämmer väl överens med 
Öhmans (2004) påstående om att de faktorer som begränsar revisionen kan vara tid och 
kostnader.  
 
Revisor C berättar att första gången en kund revideras görs en mer detaljerad granskning. 
Anonymous (1997) betonar vikten av att revisorn har god kunskap om företaget, 
verksamheten och periodens händelser. Är det en kund som C har jobbat med i många år 
byggs en kunskap upp och värdet på lagret kan i många fall godtas redan från början 
eftersom C vet att kunden har kontroll på det. Alla fyra revisorerna pratar om att de gör en 
bedömning av vad som är rimligt för det aktuella företaget. För att kunna göra denna 
bedömning krävs att revisorn har god kännedom om branschen och marknaden, menar 
Johansson (2005). Då revisorn granskar och hjälper företagen i anslutning till revisionen får 
revisorn en bättre kännedom om företaget och dess beslutsfattare, en bättre kunskap om 
företaget helt enkelt (Svanström, 2004). De råd som då ges är det som Moberg (2003) kallar 
revisionsnära rådgivning. Lämpligheten med att revisorn assisterar företaget som revideras 
med rådgivning ifrågasätts emellertid av Moberg (2003).  
 
I de fall där den interna kompetensen saknas i företaget kan revisorn bistå med värdefulla 
råd. Det är inte ovanligt att revisorn biträder då ekonomiska och administrativa rutiner, som 
till exempel ekonomistyrningstjänster, ska utarbetas (Svanström, 2004). Revisorerna B, C 
och D ger råd, för en dialog och diskuterar med kunden. Just detta kan enligt Svanström 
(2004) anses utgöra ett presumtivt och tillkommande hot mot revisorns oberoende ställning. 
Moberg gör gällande att revisorns fristående rådgivning kan minska intressenternas 
förtroende för revisionen (Moberg, 2003). 
 
Revisorerna A, B och C anser att det är svårt att avgränsa, fördela och värdera gemensamma 
kostnader. De menar att dessa inte är så lätta att bedöma i verkligheten eftersom en del 
gemensamma kostnader ska hänföras till t.ex. administration och försäljning. Detta gör att 
det kan bli svårt att få ett helt rättvisande värde, säger A. Det är svårt att veta hur stor del av 
en gemensam kostnad som ska hänföras till tillverkningen, förklarar A vidare. För att reda ut 
vad som är vad för B diskussioner med företagsledaren. B poängterar att en del kostnader är 
ihopsamlade och då är det revisorn som får räkna på hur mycket av kostnaderna som ska 
tillhöra tillverkningskostnaden, B är även den som lägger på ett schabloniserat värde som 
representerar de indirekta kostnaderna. Både B och C menar att problemet med fördelningen 
är att fastställa om de ska fördelas i förhållande till lön, tid eller yta. 
 
Johanson (2005) hävdar att revisorn har som regel mycket mindre kunskap om företagets 
produkter och marknad än företagsledningen. För att kunna göra en god analys krävs det 
därför att revisorn har god kännedom om branschen och marknaden. Detta håller alla våra 
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respondenter med om. De är alla fyra medvetna om att företagsledaren besitter betydligt mer 
kompetens om företaget och dess produkter och marknad. Därför för de hela tiden en dialog 
med företagsledaren och bedömer på så vis om dennes argument håller. A menar att en del av 
de gränsdragningar som måste dras då kalkylerna granskas är svåra eftersom det är viktigt att 
endast aktiverbara kostnader tas med eller att kostnader som inte påverkar tillverkningen inte 
tas med. För att kontrollera att endast en skälig del av administrationen är med så ser A på de 
proportioner som kostnaderna är fördelade med.  
 
Enligt FAR (2006)b kan revisorn välja att granska företagets interna kontroller eller 
substansgranska vissa poster och om revisorn bedömer att företaget har en väl fungerande 
intern kontroll är troligen en verifiering av kontrollen det mest effektiva tillvägagångssättet. 
C berättar att i de få fall som företaget har ett formellt ekonomisystem blir det mer en 
kontroll av interna rutiner på företagen. Det är enklare att följa upp kalkylen och se om den 
stämmer eftersom det finns korrekta priser vad det gäller material, tider och lön, säger C. 
Revisor B å sin sida menar att det inte går att förlita sig på företagens interna kontroll och att 
substansgranskningen därför är ett måste. Alla fyra revisorer substansgranskar den, enligt 
deras mening, väsentliga posten egentillverkat varulager genom att närvara vid 
inventeringen. Revisor D säger;  
 
 ”lagret är ju som regel en väsentlig post i de här företagen”  
Moberg uttrycker sig på ett liknande sätt:  
 ”Varulagret är ju i princip alltid en väsentlig balanspost”   

 (Moberg, 2003, s 155) 
 

Revisorn kan ställa frågor om hur företaget utför den fysiska inventeringen av lagret (FAR, 
2006)a. Alla fyra revisorer kontrollerar existensen av varulagret genom att närvara vid 
inventeringen och alla fyra substansgranskar egentillverkat varulager. Vid 
substansgranskning kontrolleras innehållet i de olika resultat- och balansräkningsposterna 
(FAR, 2006) b. Detta är något som alla fyra revisorer gör.  Vid substansgranskning måste 
revisorn skaffa sig betryggande och ändamålsenliga bevis för de uttalanden som görs i 
revisionsberättelsen.  
 
Vid den analytiska granskningen jämför revisorn redovisade siffror med olika nyckeltal, 
budgetsiffror, analys av trender och föregående års siffror (FAR, 2006)b. Revisor B, C och D 
för en dialog med kunden, går igenom kalkylen och det underlag som finns för att förstå hur 
företaget har kommit fram till värdet på produkten. A jämför för- och efterkalkyler eftersom 
de ger en bra indikation på vad som är ett rimligt värde. Revisor B säger att då företagen har 
egentillverkat lager är det kalkylsystemet som granskas. Alla fyra revisorer talar om att de 
gör en rimlighetsbedömning av företagets kalkyler och de priser som företaget har lagt in där. 
Enligt Revisor D sker ofta detta i maj och då är ju bokslutet klart och facit finns till hands. D 
jämför således balansdagens siffror med det som hänt efter bokslutet. Enligt FAR ska 
revisorn skaffa revisionsbevis, ett av dem är att bedöma om värderingen är gjord till 
rättvisande belopp (2006)b.  
 
I de större internationella byråerna används en standardiserad revisionsprocess för att 
effektivisera granskningen och för att försöka undvika skadeståndsanspråk (Jönsson, 2005). 
Framförallt revisor A och C som jobbar på just dessa större internationella byråer talar om att 
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de använder sig av de riktlinjer som byråns revisionsprogram ger. Revisor C säger att i 
princip måste alltid revisionsbevis för att priserna är rätt hittas, att det finns kalkyler och att 
även dessa är rätt.  C följer dock inte alltid granskningsprogrammet utan fokuserar på de 
väsentliga delarna för det aktuella företaget. Revisor B som också jobbar på en av de stora 
internationella byråerna använder dock inte någon speciell granskningsmetod. B använder 
kalkylmodeller eftersom B menar att de är universella. Revisor D som jobbar på en fristående 
revisionsbyrå använder inte någon speciell metod eller modell vid substansgranskning av 
varulager. D menar dock att ett visst stöd och vägledning finns i och med de 
granskningsscheman och revisionsprogram som FAR SRS har tagit fram. A påpekar att han 
anpassar granskningen till det aktuella företaget och dess väsentliga delar. 
 
Både revisor A och C nämner att det är skillnad på teori och praktik, det som i teorin låter 
enkelt är inte lika lätt i praktiken. Alla respondenter menar att kommunikation och samtal 
med både företagsledare och personal är av största vikt för en god revision. Värdering av 
varulager är ett mycket komplext område och en viktig del av revisionen (FAR, 2006) b. 
Jönsson (2005) menar att en standardiserad process gör att det är svårare att upptäcka 
avvikelser från standardmallen.  
 
5.3 Indirekta kostnader 
Enligt Westermark (1993) är de indirekta kostnaderna det stora redovisningsproblemet när det 
gäller egentillverkat varulager.  Revisor D medger att det inte existerar någon identifiering av 
indirekta kostnader i småföretag. Påläggen sker schablonmässigt. Men när det ska ske en 
identifiering är de alla lika problematiska att identifiera och värdera, enligt D. Revisor C 
bedömer att kostnader som är generella för hela företaget är svårast att identifiera och värdera 
– ju längre bort från tillverkningen en kostnad uppstår, desto svårare att fördela. Svårigheten 
består då i att bedöma hur mycket som hör till tillverkning, administration respektive 
försäljning. Revisor A är inne på samma spår, svårigheten är att se hur stor del av en kostnad 
som ska tillhöra tillverkningen. Westermark (1993) uttrycker att den indirekta kostnaden för 
ersättning till företagets ledning oftast hänförs till kostnadsstället för administration, med 
detta ser dock både revisor B och C en svårighet i de fall där ägaren, som också är ledare i 
företaget (Bergström & Lumsden, 1993), själv arbetar med företagets produktion och 
försäljning. Hur ska ägarlönen då fördelas mellan tillverkning, försäljning och administration? 
B menar att svårigheten blir att bedöma om varulagrets värde skall bli högre när ägaren tar ut 
mer lön ett bra år, eller om det då hellre skall läggas en större post på 
administrationskostnaderna.  
 

Vid värdering av egentillverkat varulager är det svårt att avgöra vilka kostnader som kan 
kopplas till respektive produkt i lagret och hur stor kostnaden ska vara verksamheten och 
därför måste de fördelas på kostnadsställen och slutligen även på de olika kostnadsbärarna 
(Westermark, 1993). Revisor D pratar om att företagen använder sig av en så kallad 
projektredovisning.  D förklarar att tekniken projektredovisning fungerar på samma sätt som 
kostnadsställeredovisning. Skillnaden är att projektredovisning kan löpa över flera år, medan 
kostnadsställeredovisning årsavslutas. Westermark (1993) visar på att det finns två goda skäl 
till varför ett företag ska har sin verksamhet uppdelad i kostnadsställen, dels för att det 
underlättar kontrollen av kostnaderna på olika avdelningar i företaget och dels för att 
fördelningen av de indirekta kostnaderna till kostnadsbärarna ska underlättas. Svårigheten här 
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är att de olika kostnadsställena kräver olika pålägg av indirekta kostnader, samt att invecklade 
driftsförhållanden kräver fler pålägg.  

När kostnaderna väl är identifierade ska de fördelas och då uppkommer frågan om det ska 
göras i förhållande till lön, tid eller yta, menar revisor C. Dessa kallar Westermark (1993) för 
fördelningsnycklar. Men hjälp av dessa skall de indirekta kostnaderna fördelas ut på 
kostnadsbärarna (BFNAR 2000:3). Ju mindre företagen är desto mer schablonartat blir det, 
enligt C. Vilka fördelningsnycklar är vettigast att använda då? Frågorna kring detta besvaras 
ofta i samtal med VD och produktionspersonal, påstår C. Materialomkostnaden fördelas efter 
materialförbrukning. Tillverkningsomkostnaden fördelas efter kostnadsbärarens längd, vikt, 
volym eller yta beroende på vilken slags verksamhet det handlar om (Westermark, 1993). De 
större av småföretagen bryter ned kostnaderna lite mer på olika produkter eller olika maskiner 
och använder olika fördelningsnycklar på olika produkter beroende på om produkten 
använder mycket maskiner eller mycket personal, förklarar C. Revisor B ser en svårighet med 
fördelningen av en avskrivning på lokalerna där ofta kvadratmeter är en naturlig 
fördelningsnyckel. Vad hör till produktionen av denna kostnad?  Där kan problematik uppstå 
om kontorslokalerna är dyrare i hyreskostnad än fabrikslokalen, så att ytorna inte är 
jämförbara värdemässigt sett för fördelning av kostnader som rör hela företaget, enligt B.  
 
Som tidigare nämnts i analysen fokuseras revisor C främst på väsentliga förhållanden i det 
aktuella företaget, alltså följer revisor C Jönssons (2005) linje om att undvika att följa en 
standardiserad revisionsprocess, för att lättare kunna identifiera avvikelser. Revisor B menar 
att revisorn måste försöka identifiera avvikande poster i redovisningen, detta för att det är de 
är de udda indirekta kostnaderna är svårast att värdera. Innan revisionen av det aktuella 
företaget bör revisorn reflektera över tänkbara orsaker och förklaringar till oväntade 
avvikelser i det aktuella företaget, för att sedan förkasta eller acceptera dessa förklaringar 
(Anonymous, 1997). Revisor B säger att företagarna ofta vet vilka frågor som revisorn 
kommer att ställa vid revisionen och står därför beredda med svaren.   
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6 SLUTSATSER 
I detta avslutande kapitel redogörs för uppsatsens slutsatser där dess problem och syfte 
besvaras på ett objektivt sätt genom att de centrala delarna i analysen lyfts fram. Vidare förs 
en slutdiskussion där vi resonerar kring intressanta delar som framkom i analysen. 
Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 
 
6.1 Problemformulering och syfte 
Inledningsvis återger författarna studiens syfte och problemformulering: 
 
Problemformulering:  
Hur kontrolleras småföretagens identifiering och värdering av indirekta kostnader i 
egentillverkat varulager i revisionsprocessen? 
 
Syfte: 

 Beskriva hur revisorn kontrollerar småföretagens identifiering och värdering av 
indirekta kostnader i egentillverkat varulager. 

 Analysera olika problem, påträffade i revisionsprocessen, kring kontrollen av 
småföretagens identifiering och värdering av indirekta kostnader i egentillverkat 
varulager. 

6.2 Studiens slutsats 
Som redan har nämnts i metodavsnittet ämnar vi inte komma med några generella slutsatser. 
Endast de fyra intervjuerna i huvudstudien är grunden för våra slutsatser.  
 
Utifrån vad som framkommit i analysen framgår det tydligt att värderingen av indirekta 
kostnader i egentillverkat varulager är komplicerad. Enligt revisorerna i studien är de 
indirekta kostnaderna som regel inte särskilt komplicerade att identifiera. Kostnaderna finns i 
redan i resultatrapporten. Utmaningen ligger i att värdera och fördela de indirekta 
kostnaderna. Värderingen och fördelningen av gemensamma kostnader är emellertid 
invecklad, vilket revisorerna märker under revisionsprocessen då de ofta får diskutera fram 
rimliga värden och fördelningar för dessa. Avsaknaden av formella ekonomisystem i 
småföretag gör att revisorns kontroll av värderingen och identifieringen av de indirekta 
kostnaderna i egentillverkat varulager försvåras. För att bedöma om identifieringen och 
framförallt värderingen är gjord på ett tillfredställande sätt för revisorn en dialog med 
representanter från företaget.   
 
Det viktigaste är att värderingen ger en rättvisande bild av varulagret. Det är detta som 
revisorerna kontrollerar i revisionsprocessen. Värdet på de indirekta kostnaderna i 
egentillverkat varulager är sällan av det större slaget och därför blir värderingen av de 
indirekta kostnaderna ofta schablonartad, vilket är helt i sin ordning eftersom det i småföretag 
handlar mycket om rimlighetsbedömning av varulagrets värdering. Trots detta måste revisorn 
ha god kunskap och kännedom om både företaget och dess situation för att kunna göra ett 
urval av de väsentliga posterna som ska granskas närmare. För att försäkra sig om varulagrets 
existens är revisorn med på företagets inventering, och då varulagret i stort sett alltid är en 
väsentlig post är detta en viktig del i revisionsprocessen. Revisorn kan dock omöjligen 
granska allt. En alltför noggrann granskning skulle ta mycket tid i anspråk och kostnaden för 
denna skulle inte vara motiverad med de resultat den skulle generera.  
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De sammanfattande slutsatserna av vår studie är att de indirekta kostnaderna i egentillverkat 
varulager hos småföretag är lätta att identifiera genom jämförelser mellan resultatrapport och 
kalkyler men mer problematiska att fördela och värdera. Bristen på formella ekonomisystem 
medför att värderingen ofta blir schablonartad och en produkt av en dialog mellan revisorn 
och representanter från företaget.  
 
6.3 Slutdiskussion och implikationer 
Efter att ha genomfört denna studie anser vi att företagens ekonomisystem är ett viktigt 
hjälpmedel för revisorerna i arbetet med kontrollering av företagens varulagervärdering i 
revisionsprocessen. Detta gäller även de ekonomisystem av det mer informella slaget. Alla 
småföretag borde ha ett ekonomisystem som passar den enskilda verksamheten. Det kan räcka 
att använda Excel, som för de flesta finns lättillgängligt. Detta tror vi är nyckeln till att lyckas 
med sin redovisning och uppnå en lättgående revision. Engagerar sig företagaren i sin 
ekonomi och redovisning underlättar det mycket för revisorerna i deras arbete med revisionen. 
Har företagaren ordning och reda i sitt företag och visar ett intresse för revisorernas arbete kan 
ett meningsfullt kunskapsutbyte ske. Vi tror att revisorerna gör helt rätt i att förespråka 
ekonomisystem och kalkyler eftersom företagen tjänar pengar på detta, inte enbart tackvare 
bättre kontroll på den egna verksamheten, utan också för att revisorerna får bättre underlag 
och kan utföra revisionen snabbare och enklare till ett lägre pris. Använder företagen 
ekonomisystem och kalkyler på rätt sätt underlättas redovisning enligt god redovisningssed 
tack vare att redovisningsprinciperna blir en daglig rutin. Detta leder i sin tur till att 
identifiering och värdering av svårbedömda poster som de indirekta kostnaderna i varulagret 
blir mer rimliga. Matchning och försiktighet utförs och beräknas med lätthet i systemet, samt 
att användningen av samma kalkylmodell år från år uppfyller principen om kontinuitet.  
 
Vi tror att revisorerna värdesätter företagarens vilja och intresse att göra rätt, vad vi vet är 
dock att revisorerna inte kräver att värderingen av varulagret är helt exakt, bara att den är 
rimlig. 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Som förslag till fortsatt forskning vill vi belysa fyra stycken områden med frågeställningar 
som har visat sig under arbetet med den här studien. Till att börja med vore det intressant med 
en liknande studie som behandlar värderingen av varulager men med fokus på 
inkuransbedömning. Finns det liknande värderingsproblem hos handelsföretag gällande 
inkurans? Sedan ser vi ett intresse i infallsvinkeln att studera hur värderingsproblematiken ser 
ut i stora noterade bolag. Problemet med att företagen inte har formella ekonomisystem finns 
troligen inte i dessa företag, men där finns med största säkerhet problem inom andra områden 
som gör att värderingen blir vansklig. Som ett tredje förslag till fortsatt forskning ser vi en 
studie där syftet är att försöka komma fram till hur småföretagen kan få en billigare revision. 
Fokus kunde då vara hur revisorns arbete kan effektiviseras utan att kvaliteten på revisionen 
påverkas till det sämre. Till sist anser vi att det vore intressant att göra en djupare studie kring 
värdering av varulager i småföretag och revisorns rådgivande roll där på grund av bristen på 
formella ekonomisystem. Var går gränsen för självgranskning? 
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Intervjuguide 
 
 
Revisorn 
 

1 Ditt namn? 
 

2 Hur länge har Du arbetat som revisor? 
 

3 Är Du godkänd eller auktoriserad? Sen när? 
 

4 Hur stor erfarenhet har Du av att revidera små företag med egentillverkat varulager? 
 
 
Redovisning  

 
5 Hur bedömer Du om företagets värdering av egentillverkat varulager är gjord enligt 

god redovisningssed? 
 

6 Vilka redovisningsprinciper är viktigast vid värdering av egentillverkat varulager?
  

 
7 Finns det redovisningsprinciper som företagen bryter mot? I så fall hur? 

 
 

Revision 
 

8 Vilka granskningsmetoder tar Du då du ska granska egentillverkat varulager i små 
företag? 

 
9 Om du substansgranskar egentillverkat varulager i små företag, hur går Du då till 

väga? 
 

10 Använder Du dig av en särskild granskningsmetod då Du identifierar och värderar 
indirekta kostnader i egentillverkat varulager? Hur fungerar den? 

 
 
11 Upplever du att det är svårt att värdera egentillverkat varulager eftersom 

företagsledaren har specifik kunskap om branschen och företaget som du inte besitter? 
Hur kan du då ifrågasätta de värderingar som gjorts? 

 
 
Indirekta kostnader 
 

12 Hur identifierar och värderar Du indirekta kostnader i egentillverkat varulager? 
 

13 Upplever Du att denna identifiering och värdering är problematisk? Om ja, på vilket 
sätt?  

 

    



 

14 Vilka av de indirekta kostnaderna är svårast att identifiera och värdera då Du ska 
granska ett egentillverkat varulager? 

 
 
Ekonomisystem 
 

15 Använder småföretagen formella ekonomisystem i sitt arbete med värdering av 
egentillverkat varulager? 

 
16 Om företagen har formella ekonomisystem, kan Du då hämta användbara uppgifter 

därifrån då Du ska identifiera och värdera indirekta kostnader i egentillverkat 
varulager? 

 
17 Vilka uppgifter hämtar Du ur ett formellt ekonomisystem för noggrannare kontroll? 

 
18 Om företagen inte har ett formellt ekonomisystem, hur identifierar och värderar Du då 

indirekta kostnader? 
 

19 Hur påverkas företagsledarens kompetens och utbildning användandet och 
förekomsten av ekonomisystem i små företag?  

 
 
Förslag till förbättring 
 

20 Hur skulle företagarna ha redovisat identifieringen och värderingen av indirekta 
kostnader i varulagret, samt förberett revision, för att Ert arbete skulle ha underlättats? 
Hur skulle problemen med identifiering och värdering av indirekta kostnader i 
egentillverkat varulager kunna elimineras? 

 
 
 

    


