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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

I Sverige började revision göras i samband med att handelskompanierna
kom till under 1700-talet. Under 1800-talets senare del blev det allt
vanligare att revision föreskrevs i alla de nya aktiebolag som grundades.
Genom 1944 års aktiebolag, starkt påverkad av 1930-talets ekonomiska
kris, fick revisionen en väsentligt starkare ställning än tidigare. Först då
kan det talas om en lagstadgad revision av mera modern typ. (FAR:s
Revisionsbok 1998)

Revisionens funktion i dagens näringsliv skall göra det möjligt för
företagens intressenter att sätta tilltro till den ekonomiska information som
företagen offentliggör samt till förvaltningen av företaget. Dessutom skall
revisorernas rådgivning bidra till att företag kan driva sin verksamhet på
ett effektivt och korrekt sätt. I ett makroperspektiv kan med andra ord
sägas att revisorerna skall bidra till förtroende och därmed sänkta
transaktionskostnader mellan olika parter i näringslivet. (Johansson et al,
1987)

Revisorns uppgift är att granska hur ett företag skött sin redovisning och
bokföring samt sin förvaltning. Denna granskning skall vara så ingående
och omfattande som god revisionssed kräver. Inom ramen för god
revisionssed skall revisorn bedöma omfattningen och inriktningen av det
arbete som krävs för att han eller hon skall fullgöra varje särskilt uppdrag.
Genom att granskningens omfattning knutits till god revisionssed kan den
fortlöpande anpassas till utvecklingen inom revisionsområdet. Denna
utveckling påverkas av de olika intressenternas krav och förväntningar
samt revisorns kompetens och oberoende. (FARs samlingsvolym 1999)
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Revisorernas arbetsmetoder utvecklas och förändras för att anpassas till de
ändrade förutsättningarna för revisorns arbete. På 60-talet ägnade sig
revisorerna åt substansgranskning i form av omfattande transaktionstester
och ”prickade” sig fram till årsredovisningen. På 70-talet ökade kundernas
transaktionsvolymer och redovisningssystemen datoriserades. Dessa
förhållanden samt revisorns kontinuerliga strävan att effektivisera
revisionsarbetet gjorde det lämpligt, och i viss mån nödvändigt, att bygga
revisionen på en bedömning av rutinernas tillförlitlighet. Tyngdpunkten i
revisorns arbete under 70-talet var följaktligen den ”interna kontrollen”
och arbetet inriktades på att utreda och verifiera kundernas rutiner. Den
datatekniska utvecklingen under 80-talet medförde att datasystemen blev
lättare att använda. Rapportgeneratorer och dylikt gav revisorn möjlighet
att analysera stora datamängder. Granskningen kunde inriktas på
intressanta transaktioner och saldon. Därmed innebar 80-talet en övergång
till mer detaljgranskning av innehållet i resultat- och balansposterna i
löpande redovisning och bokslut. Då blev substansgranskning återigen
hörnstenen i revisionsarbetet. Substansgranskningsmetoden var ofta
effektivare än metoden att verifiera intern kontroll för att nå
revisionsmålen. Under 90-talet har analyser av kundernas resultat och
nyckeltal, det vill säga ”analytisk granskning”, fått en mer framträdande
plats. (Lundberg L, 1991)

Under den tid som pendeln och diskussionerna i revisionsbranschen svängt
mellan granskning av intern kontroll och substansgranskning har dock
basen i revisorns arbete alltid utgjorts av kunskap om kundens
affärsverksamhet. Denna kunskap om affärsidé, kundstruktur, budgetar,
produktkalkyler etcetera möjliggör kvalificerade analyser av
omsättningssiffror, bruttovinster, omkostnader, räntekostnader med mera.
Dessa analyser kan vara ett effektivt sätt för revisorn att granska
tillförlitligheten i kundens redovisningssystem och riktigheten i
årsredovisningen. På så sätt kan de bli ett hjälpmedel för att effektivisera
arbetet och nå målen för revisionen. Denna analyserande granskning är det
som  kallas analytisk granskning och har under senare år fått en allt större
betydelse under alla faser av revisionen. (Lundberg L, 1991)
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1.2 Problemdiskussion

I Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR:s)1 grundläggande
rekommendation i revisionsfrågor ,”Revisionsprocessen”, sägs analytisk
granskning utgöra en form av substansgranskning. Vidare rekommenderas
att analytisk granskning skall utföras i olika faser av revisionen. I samband
med den förberedande informationsinsamlingen och planeringen av
revisionen skall analytisk granskning användas för att revisorn skall få
förståelse för företagets verksamhet, identifiera potentiella riskområden
och indikera områden som kräver särskild uppmärksamhet i granskningen.
I revisionsprocessens substansgranskningsavsnitt anges det att analytisk
granskning även kan användas av revisorn som substansgranskningsmetod
för att granska årsredovisningen. I anslutning till revisorns slutliga
ställningstagande till årsredovisningen görs analytisk granskning sedan för
att bekräfta att bokslutet i sin helhet är i överensstämmelse med den
kunskap revisorn har om företagets verksamhet och de slutsatser som
dragits vid granskningen av olika delavsnitt.

Analytisk granskning avser enligt rekommendationen analyserande
åtgärder av skilda slag som till exempel jämförelser av redovisade siffror
med föregående år, budget eller branschinformation. Vidare kan häri ingå
analys av relationstal såsom bruttovinstmarginal eller lön per anställd.

För att kunna verifiera fullständighet och riktighet med hjälp av analytisk
granskning antas att det finns definierade samband mellan de ekonomiska
händelserna i redovisningsrapporterna och att dessa samband inte
förändras utan att kontrollerbara åtgärder vidtas. Föreligger ett sådant
förväntat samband betraktas uppgifterna vara fullständiga och riktiga. För
att förtydliga vad som avses med samband mellan de ekonomiska
händelserna i redovisningsrapporterna illustrerar vi detta med två enkla
                                                
1 FAR är en intresseförening för auktoriserade revisorer. FAR ger stöd till revisorskåren
genom rekommendationer, uttalanden och utbildning. En av FAR:s huvuduppgifter är
att utarbeta god revisorssed. (FAR:s samlingsvolym 1999)
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exempel. Har antalet anställda ökat och den genomsnittliga lönenivån och
det genomsnittliga antalet arbetstimmar är desamma leder det till en ökad
lönekostnad. Har den totala försäljningen ökat leder det till en ökad
kostnad för sålda varor. (KPMG:s revisionshandbok)

Det är dock svårt att utifrån existerande litteratur få fullständig klarhet i
vad analytisk granskning egentligen innebär. Detta då analytisk granskning
innefattar ett antal olika åtgärder och utförs i ett flertal olika syften under
olika faser i revisionen.

Då analytisk granskning blivit en allt viktigare del av revisionen under
senare år och till följd av det fått en ökad tillit är det viktigt att innebörden
av begreppet klargörs så att en förståelse kan uppnås. Detta för att
vägledningar och rekommendationer skall kunna utvecklas ytterligare och
eventuella problem identifieras. Om det inte finns ett gemensamt språk
eller om det finns stora skillnader mellan de betydelser som de inblandade
lägger i innebörden av ett begrepp blir förankringen låg och förståelsen
dålig.

Fler och fler revisorer säger sig använda analytiska granskningsåtgärder.
Att öka användandet av analytiska granskningsåtgärder i alla faser av
revisionen är ett sätt att öka revisionseffektiviteten. Revisionsbyråerna
argumenterar också för att den ökade tilliten till analytisk granskning inte
bara beror på att revisionen därmed blir effektivare då den kan inriktas på
rätt saker utan att den också blir mer utvecklande då saker görs på rätt sätt.
Andra anser dock att analytisk granskning är mer konst än vetenskap. De
menar att analytisk granskning leder till svåra bedömningsproblem vad
gäller valet av den information som används, identifierandet av samband
och utredandet av oväntade avvikelser. (Bell & Wright, 1997)

I Sverige har analytisk granskning fått en mer framträdande plats i FAR:s
revisionsrekommendation under 1990-talet (Lundberg L, 1991). Analytisk
granskning är inte bara ett viktigt redskap för att utföra effektiva revisioner
utan också en erfordrad del av revisionen. Trots den ökade användningen
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är kunskapen liten om hur analytisk granskning används i praktiken. Med
anledning av den ökade tilliten är det dock viktigt att förstå hur revisorer
använder sig av analytisk granskning och vad som avgör dess omfattning
och utformning. Därav är det av intresse att studera hur revisorn använder
analytisk granskning; i vilka faser av revisionen den används,
tillvägagångssättet vid utförandet samt vilken typ av analytisk granskning
som används.

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att ge innebörd åt begreppet analytisk
granskning ur ett revisorsperspektiv samt att utreda hur revisorn använder
sig av analytisk granskning.

1.4 Avgränsningar

Studien är avgränsad till att endast behandla analytisk granskning ur ett
revisorsperspektiv. Med detta avses att det är den analytiska granskning
som revisorn använder sig av vi ämnar studera. Analytisk granskning kan
användas i många olika sammanhang och ha många olika syften. Analytisk
granskning kan till exempel användas av företagsledningar som ett sätt att
styra verksamheter. Det är dock inte denna typ av analytisk granskning vi
har för avsikt att undersöka.

Med revisor avser vi godkända och auktoriserade revisorer verksamma på
olika revisionsbyråer.

Studien syftar inte till att studera några revisionsbyrå- eller kontorseffekter,
det vill säga jämförelser görs inte mellan olika revisionsbyråer och inte
heller mellan olika kontor. Vidare avgränsas studien så till vida att
erfarenhets- och personlighetseffekter inte studeras, det vill säga
jämförelser görs inte mellan olika revisorer.
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1.5 Disposition
Resterande del av uppsatsen är upplagd enligt följande.

•  Metod. I detta kapitel är vår avsikt att skapa en förståelse för det
vetenskapliga förhållnings- och angreppssättet i denna studie samt
klarlägga studiens perspektiv och ansats. Vidare innefattas kapitlet av
en redogörelse för det praktiska tillvägagångssättet.

•  Revisionens & revisorns roll i samhället. Det tredje kapitlet utgör ett
försök till ett ramverk där avsikten är att med hjälp av teorier skapa en
förståelse för revisionens och revisorns roll i samhället.

•  Innebörden av revision & revisorsyrket. Detta kapitel syftar till att
beskriva vad revision är, vilka uppgifter revisorn har samt vem som får
kalla sig revisor.

•  Revisionsprocessen. Syftet med detta kapitel är att skapa en förståelse
för hur revisionsarbetet går till.

•  Revisorns analytiska granskning. Detta kapitel syftar till att, utifrån
litteraturen, närmare beskriva revisorns analytiska granskning.

•  Röster från verkligheten. Detta kapitel är ett rent empirikapitel och
inleds med en beskrivning av den innebörd revisorerna lägger i
begreppet analytisk granskning. Vidare presenteras användandet av
analytisk granskning under revisionens tre faser.

•  Analys & slutsatser. I det avslutande kapitlet klargörs och utreds
innebörden av begreppet analytisk granskning. Vidare presenteras en
analysmodell som utarbetats utifrån studien. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning av våra slutsatser samt en redogörelse för studiens
bidrag.

•  Källförteckning.

•  Bilaga. I en bilaga återfinns det underlag som användes vid
intervjuerna.



Metod

7

2 METOD

För att göra en undersökning trovärdig är metoden och tankarna bakom
metodvalet viktiga att presentera. Detta för att läsaren lättare skall kunna
bedöma och ta ställning till de resultat som framkommer. Vår avsikt är att i
detta kapitel skapa en förståelse för det vetenskapliga förhållnings- och
angreppssättet i denna studie samt att klarlägga studiens perspektiv och
ansats. Vidare innefattar kapitlet en redogörelse för det praktiska
tillvägagångssättet. Därefter följer en diskussion om objektivitet och
avbildbarhet innan kapitlet avslutas med kritik som kan riktas mot vår
metod.

Logiken i kapitlet följer figuren nedan som beskriver förbindelsen mellan
de grundläggande föreställningarna och det konkreta undersöknings-
området.

Figur 1: Logiken i metodkapitlet.

          V
          Å
          R

          M
          E
          T
          O
          D

Källa: Egen bearbetning av Arbnor & Bjerke (1994).
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Varje människa bär med sig vissa grundläggande föreställningar om hur
världen ser ut och om hans eller hennes roll i omvärlden. Dessa
föreställningar är ofta omedvetna och därför mycket svåra att ändra.
(Arbnor & Bjerke, 1994) Utredares åsikter skiftar avseende vad dessa
grundläggande föreställningarna består av. De flesta är överens om att
dessa kan beskrivas som föreställningar om hur verkligheten i grunden ser
ut, hur kunskap skaffas, vad utredningar skall vara till för samt vad som är
bra eller dåliga utredningar. (Bjerke, 1989)

Relationen mellan de grundläggande föreställningarna och vad vi kallar
perspektiv beskrivs inom vetenskapsteorin med begreppet paradigm. Det
finns en mångfald uppfattningar om vilka olika paradigm som finns av
relevans för företagsekonomi (Bjerke, 1989). Dessa paradigm ger olika
forskningsinriktningar. I denna studie benämns relationen mellan de
grundläggande föreställningarna och perspektiven för vetenskapliga
förhållnings- och angreppssätt. Beskrivningen är i studien av en mer
allmängiltig karaktär men innehåller också vissa ställningstaganden.

Ur det vetenskapliga förhållnings- och angreppssättet härleds ett
perspektiv. Olika perspektiv, eller metodsynsätt, skiljer sig framförallt åt i
avseendet att de gör olika antaganden om verkligheten och därmed
angriper det de försöker förklara och förstå på olika sätt. Detta i sin tur
leder till att observationer, datainsamling och uttalanden till stor del färgas
av det valda perspektivet. (Arbnor & Bjerke, 1994) Perspektivet inbegriper
följaktligen vissa grundläggande föreställningar samtidigt som det formar
ett mer konkret tillvägagångssätt.

Bryggan som förbinder perspektivet med det konkreta undersöknings-
området beskrivs inom metodläran med begreppet arbetsparadigm (Arbnor
& Bjerke, 1994). Vi har valt att i denna studie benämna bryggan mellan
perspektiv och det konkreta undersökningsområdet för ansats och
tillvägagångssätt.
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2.1 Vetenskapliga förhållnings- &
angreppssätt

Med vetenskapliga förhållningssätt avses olika sätt att se på vad som är
vetenskapens mål. Vetenskapliga angreppssätt används för att skilja på
olika grundantaganden om hur teori och empiri skall samspela.

2.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Det finns grovt uppdelat två vetenskapsteoretiska plattformar; positivismen
och hermeneutiken. Positivismen utgår från en absolut kunskap som ideal
och vetenskapens mål anses vara att förklara och generalisera. I
hermeneutiska studier söks en helhetsförståelse, eller insikt, och målet för
forskningen är att förklara och förstå. (Lundahl & Skärvad, 1999)

Vi ämnar inte ta ställning så till vida att vi säger oss ha det ena eller andra
förhållningssättet. Vi anser att inslag från båda förhållningssätten är
nödvändiga för att nå en tillräcklig förståelse av en social verklighet som
innehåller både subjektiva och objektiva drag. Det hermeneutiska inslaget
anser vi dock vara störst då vi genom att tolka och sammanställa
människors syn tror oss kunna få en förståelse av vårt studieobjekt. Vi
anser att den hermeneutiska spiralen som tolkningsmetod belyser vår
studie bra, se figur 2. Detta då vi utifrån en liten förförståelse om
undersökningsområdet formulerade problem, frågor och idéer. Därefter
inledde vi en dialog med undersökningsmaterialet där frågor ställdes och
intryck togs från de svar vi fick. Denna dialog skedde med fysiska personer
men också med litteratur. Tolkningen av dialogen ledde till en ny tolkning
och en ökad förståelse vilket i sin tur ledde till nya frågor, ny dialog
etcetera. Vi använder ordet dialog för att betona att det var fråga om en
tvåvägsprocess: vi ställde frågor och tog intryck av de ”svar” vi fick. Det
behöver självklart inte enbart vara frågan om en dialog med fysiska
personer, dialoen kan också ske med böcker, bilder, anteckningar etcetera.
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997)
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Figur 2: Den hermeneutiska spiralen.

Källa: Wiedersheim-Paul & Eriksson (1999).

2.1.2 Vetenskapligt angreppssätt

Det finns två delvis skilda angreppssätt i forskningen; deduktion och
induktion, se figur 3. I ett deduktivt resonemang följer slutsatserna med
nödvändighet de uppställda förutsättningarna. Utifrån en teori formas
hypoteser, som är testbara påståenden om verkligheten. Genom logisk
slutledning framkommer resultatet. Deduktionsbegreppet innebär
följaktligen vägen från teori till empiri. I ett induktivt resonemang följer
slutsatserna av vad som upptäcks i praktiken. Utifrån sinnesupplevelser av
verkligheten sluts mer generella utsagor (teorier och modeller).
Induktionsbegreppet innebär följaktligen vägen från empiri till teori.
(Eriksson & Wiederheim-Paul, 1997)

Förförståelse

Ny
förståelse

Ny
förståelse

Dialog

Dialog

Tolkning

Tolkning
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Figur 3: Vetenskapliga angreppssätt.

          TEORI (MODELL)

                             Generalisering                                               Hypoteser

                              Observationer                                           Observationer

            EMPIRI
           (VERKLIGHET)

                        Induktivt angreppssätt                                Deduktivt angreppssätt

Källa: Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991).

Som vi nämnde i föregående avsnitt anser vi oss ha ett mer hermeneutiskt
förhållningssätt i vår studie. Ett hermeneutiskt förhållningssätt leder ofta
till ett mer induktivt angreppssätt och så också i denna studie. Inslag av
båda angreppssätten går dock nästintill aldrig att komma ifrån. Ett
angreppssätt med både induktiva och deduktiva inslag kallas för ett
abduktivt angreppssätt. Handlingar och processer är då alltid orsakade av
ett samspel mellan medvetna, avsiktliga handlingar och objektiva orsaker
som fungerar utan att människor är medvetna om dem.

2.2 Perspektiv

Perspektiv är den synvinkel ur vilken ett problem/fenomen betraktas
(Wigblad, 1997). Olika perspektiv, eller synsätt, skiljer sig framförallt åt i
avseendet att de gör olika antaganden om verkligheten och därmed
försöker de förstå och förklara på olika sätt (Arbnor & Bjerke, 1994). Valet
av perspektiv lägger således grunden för hur undersökningen genomförs.



Metod

12

2.2.1 Aktörsorienterat systemperspektiv

Vi anser inte att bästa möjliga förståelse av den företeelse vi undersöker
kan uppnås genom att betrakta det ur ett enda renodlat perspektiv. Därför
kombineras i denna studie system- och aktörsperspektivet.

I ett systemperspektiv antas verkligheten vara uppbyggd av komponenter
som är ömsesidigt beroende av varandra (Bjerke, 1989). För att få en
acceptabel förklaring eller förståelse av systemet måste samtliga delar i
systemet, delarnas relation till helheten samt helhetens relation till sin
omvärld förstås (Lundahl & Skärvad, 1999).

Vi menar att användandet av analytisk granskning innefattar ett antal
faktorer i växelverkan med varandra. Dessa kan ses som ett system där
faktorerna tillsammans avgör hur analytisk granskning används.

Vidare anser vi att användandet av analytisk granskning formas av
omvärldsberoende ramvillkor. Revisorer och deras handlingar fungerar
inom ramar som omvärlden ställer upp. Detta kan ses som ett inre och ett
yttre system. Ett inre system är ett system som befinner sig och verkar
inom ramen för ett yttre system. Användandet av analytisk granskning kan
ses som det inre systemet och är föremålet för denna studie.

Vi antar även ett aktörsperspektiv då vi anser att verkligheten måste förstås
från mänskliga utgångspunkter, det vill säga som systemets aktörer
uppfattar situationen. Till skillnad från i ett strikt systemperspektiv
uppfattar vi människan som mer än vilken komponent som helst i ett
system. (Bjerke, 1989) Miljön är långt ifrån stabil och enkel och personliga
insatser krävs från aktörerna i systemet. Nyckelbegrepp för
aktörsperspektivet är mångtydighet och process. Mångtydighet då
aktörerna har olika verklighetsuppfattningar, värderingar, motiv och
föreställningsramar som styr beslut, handlingar och agerande. Process då
aktörerna påverkar varandra i en process som leder framåt (Holme &
Solvang, 1997). I redovisningssammanhang är ett bra exempel på detta den
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revisionssed som vuxit fram genom ömsesidig påverkan inom
revisorskåren.

Vi hävdar att användandet av analytisk granskning inte i någon större
utsträckning kan fastställas av deterministiska samband. Detta då den
samhällsvetenskapliga forskningen inte kan isoleras från sin omgivning på
samma sätt som den naturvetenskapliga. Följden blir då att det ofta är svårt
att se tydliga samband mellan olika händelser (Wigblad, 1997). En
händelse kan ha många olika orsaker och det är svårt att veta vad som
egentligen orsakat en händelse. Vi anser dock att svaga samband föreligger
även vid antagandet av ett system- och aktörsperspektiv och utgår då från
Wigblads bredare definition av begreppet samband. Detta kan ses som en
översiktlig position som är beredd att ta hänsyn till flera perspektiv. Den
bredare definitionen av samband innefattar även svaga samband som inte
syftar till några riktningsangivelser utan som är intressanta att studera för
att bygga upp en förståelse av en helhet.

2.3 Ansats & tillvägagångssätt

Perspektivet, som nyss behandlats, förbinds med det konkreta
undersökningsområdet av en brygga bestående av ansats och
tillvägagångssätt.

2.3.1 Kvalitativ ansats

Vid insamlandet av empiriskt material till en studie föreligger det två
principiellt olika ansatser. Insamlingen kan ske genom en kvantitativ eller
genom en kvalitativ undersökning. Skillnaden mellan kvantitativa och
kvalitativa tekniker är att kvantitativa tekniker försöker säga något om få
variabler hos ett stort representativt urval av svarande. Kvalitativa tekniker
däremot har som syfte att skapa en helhetssyn på problemställningen.
(Darmer & Freytag, 1995)
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Vi ansåg att en lämplig utgångspunkt för vår undersökning var en
kvalitativ ansats då vårt syfte var att få en djupare förståelse för revisorns
innebörd av begreppet analytisk granskning och dennes användande av
analytisk granskning. Den kvalitativa undersökningen fokuserar, till
skillnad från den kvantitativa, på djupet av ett fenomen. En kvalitativ
undersökning behöver inte heller vara varken strukturerad eller
standardiserad, vilket ger utrymme för en hög flexibilitet. Inom den
kvalitativa undersökningsmetoden finns det flera olika tillvägagångssätt
för att samla in det önskade materialet; intervjuer, gruppdiskussioner,
observationer och fältexperiment. (Halvorsen, 1992)

2.3.1.1  Språk

Inom kvalitativ forskning spelar språk och dialog en viktig roll, då språket
och dess användning i kommunikation och dialog står i centrum för
tolkningar. Det viktigaste sättet att förstå är genom språket. Förståelsen
blir dålig om det inte finns ett gemensamt språk eller om det finns stora
skillnader mellan de betydelser som de inblandade lägger i orden, i form av
till exempel fackutryck, definitioner av begrepp, innebörder av uttryck.
(Eriksson & Widersheim-Paul, 1997) Språket underlättar för
kommunikation mellan individer. Det gör det också möjligt för människan
att beskriva verkligheten i tankar. För att språket skall fungera som ett
medel för kommunikation krävs att orden har samma betydelse för
aktörerna. Om orden har olika betydelse kan problem uppstå i
kommunikationen. (Normann, 1976)
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Figur 4: Språket.

Källa: Normann (1976).

I vår studie syftar vi till att klarlägga den innebörd begreppet analytisk
granskning har för revisorerna för att sedan kunna ge innebörd åt
begreppet ur ett revisorsperspektiv. Därmed är syftet, till viss del, att se om
ett gemensamt språk finns eller om det finns stora skillnader mellan de
innebörder revisorerna lägger i begreppet. Vårt syfte innefattar dock även
att undersöka användandet av analytisk granskning.

För att uppnå en förståelse för hur analytisk granskning används krävs att
begreppet har samma betydelse för aktörerna. Vid intervjuerna klargjordes
därför, efter respondenternas inledande beskrivning av den innebörd de
lade i begreppet, vår innebörd av analytisk granskning som vi avsåg att
undersöka användandet av. Vi definierade detta som den analyserande
granskningsmetodik som innebär allt från enkla jämförelser till komplexa
analyser och som vi menar kan utföras i alla faser av revisionen.

2.3.2 Intervjuer

Vi valde att använda oss av personliga intervjuer. För att klarlägga den
innebörd revisorerna lägger i begreppet analytisk granskning anser vi detta
sätt bäst då intervjun är det bästa, kanske det enda, sättet att ta reda på vad
någon vet eller tänker på. (Merriam, 1994) Vi anser vidare att vi genom
intervjuer kan ge en mer heltäckande bild av vårt problemområde. En
intervju kan genomföras mera som ett samtal, där anpassning sker efter de

Människan Språket Den yttre världen
eller verkligheten
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svar som erhålls. (Andersson, 1985) Det är lätt att följa upp idéer, fokusera
på svar och studera den intervjuades respons, det vill säga tonfall, mimik
och pauser (Bell, 1993). En möjlighet ges även att förklara och
omformulera frågorna så att den tillfrågade förstår frågans innebörd
(Andersson, 1985).

Anledningen till att vi valde att använda oss av intervjuer och inte en
genomgång av företagens interna revisionshandböcker, vad gäller
användandet av analytisk granskning, är att revisionshandböcker bara ger
en allmän ledning i hur analytisk granskning skall användas. Följaktligen
reflekterar de kanske inte fullständigt hur analytisk granskning används i
praktiken. Dessutom speglar inte revisionshandböckerna den innebörd
revisorerna lägger i begreppet analytisk granskning samt deras uppfattning
om hur de använder analytisk granskning.

Anledningen till att vi valde att inte använda oss av observationer var dels
att endast beteenden då kan studeras och inte kunskaper, dels att endast
pågående skeden och inte vad som varit eller vad som komma skall kan
studeras. Vi ansåg då att intervjuer var ett bättre tillvägagångssätt för att få
den djupare förståelse för användandet av analytisk granskning som är vårt
syfte.

Inför varje intervju hade vi formulerat ett antal planerade frågor avseende
innebörden och användandet av analytisk granskning. De frågor vi ställde
under de inledande intervjuerna hade utvecklats efter en genomgång av
akademisk litteratur och diverse revisionshandböcker. Efter att några
intervjuer hade genomförts bedömde vi intervjufrågorna och de svar vi fått.
Med denna bedömning som grund lade vi till flera frågor för att rikta in oss
på ämnen som uppkommit under de inledande intervjuerna. Efter att ha
erhållit liknande svar på en viss fråga från ett antal revisorer, avseende
användandet av analytisk granskning, valde vi att inte fortsätta ställa
samma fråga till de andra. Istället spenderade vi då vår intervjutid på andra
frågor. Eftersom en del av syftet med vår studie är att öka förståelsen för
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hur analytisk granskning används ville vi inledningsvis inte begränsa oss
till föruppställda frågor.

De intervjuade fick prata relativt fritt och när svaren vi fick på våra frågor
ledde in oss på viktiga stigar fullföljde vi dem innan vi återvände till den
planerade intervjuvägen. Detta betyder att alla intervjuade inte svarade på
exakt samma frågor. Det har dock liten, eller ingen, betydelse för vår
undersökning då syftet inte är att göra jämförelser. Vi anser att fördelarna
med detta tillvägagångssätt uppväger nackdelarna. Motivet till detta sätt att
genomföra studien var att kunskapen inledningsvis var liten och vårt mål
var att nå en djupare förståelse av vårt undersökningsområde. Det underlag
som användes vid intervjuerna återfinns i bilaga.

Det ovan angivna tillvägagångssättet vid intervjuerna benämns
lågstrukturerat. Intervjuer är dessutom alltid indirekta då intervjuaren tar
del av iakttagelser som redan gjorts av någon annan. Hur olika
tillvägagångssätt vid informationsinsamling kan karaktäriseras visas i figur
5 nedan. Vår position är markerad.

Figur 5: Olika tillvägagångssätt vid informationsinsamling.

        Direkt

                           Spontana                        Deltagande                     Planerad
                          iakttagelser                      observation                  observation

       Lågstrukturerad                                                                                Högstrukturerad

  Här befinner vi oss                                  Planerad
                                                                     intervju
                                                                                                       Enkät med
                        Fri intervju                                                             öppna svar
                                                                     Indirekt

Källa: Ekholm & Fransson (1992).
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För att ge intervjupersonerna möjlighet att tänka igenom frågorna och
därmed lämna så genomtänkta svar som möjligt skickade vi till flertalet
respondenter, ett intervjuunderlag via e-post ett par dagar innan
intervjuerna ägde rum. I samband med detta utskick presenterade vi
skriftligen vårt syfte. Under intervjuerna, som varade mellan en och en och
en halv timme, använde vi sedan bandspelare för att vi skulle kunna
koncentrera oss på ”samspelet” med respondenten. Vi lyssnade senare i
lugn och ro igenom banden och skrev ned vad som sagts.

Vi intervjuade femton revisorer, varav två är godkända och tretton
auktoriserade. Anledningen till att antalet intervjuer stannade vid femton
var att vi då tyckte att en ytterligare intervju inte skulle bidraga med så
mycket. Vi valde att genomföra intervjuerna på nedanstående företag och
på varje företag skedde urvalet av respondenter slumpmässigt. Revisorerna
är verksamma på sex av de sju största revisionsbyråerna i Sverige, det vill
säga på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young,
Deloitte & Touche, Lindebergs samt BDO Revision, och arbetar på kontor
i Stockholm, Linköping, Norrköping och Motala. Anledningen till att vi
valde att genomföra intervjuer på olika revisionsbyråer och i olika städer,
var att vi på så sätt hoppades få en större förståelse för det vi avsåg att
undersöka. Om den innebörd revisorerna lägger i begreppet analytisk
granskning samt för hur revisorerna använder sig av analytisk granskning
skulle skilja sig åt täcks då dessa i en större omfattning in.

2.4 Objektivitet & avbildbarhet

Vi är medvetna om att diskussionen i detta avsnitt är av en något
allmängiltig karaktär. Vi anser dock att det är nödvändigt att reflektera
över detta i en studie som denna.

Vid en vetenskaplig studie är det mycket viktigt att förhålla sig objektiv
till den insamlade informationen. Frågan är om detta över huvudtaget är
möjligt. Vi anser att svaret till viss del beror på vilken betydelse begreppet
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ges. Det är viktigt att skilja på den objektiva verkligheten och
objektiviteten i den betydelsen som exempelvis Molander (1988) definierar
begreppet:

”Att en framställning är objektiv innebär att den är sakligt korrekt,
håller sig till ämnet, är rättvisande samt är fri från värderingar.”

Det är också av stor vikt vid forskning att skilja på fakta och värderingar,
genom att klart ange källor och egna antaganden. Begreppet objektivitet
innefattar, enligt oss, även opartiskhet, det vill säga att vi som författare så
långt som möjligt inte skall ta ställning för någon part. Det är vidare viktigt
att i så stor utsträckning som möjligt vara förutsättningslös och saklig.
Vi använder oss av citatteknik vid presentationen av empirin och upplever
därför inte objektiviteten som ett alltför stort problem i denna studie.
Självfallet är det dock omöjligt att förhålla sig fullständigt objektiv i alla
avseenden, eftersom det är mycket svårt att helt frigöra sig från de egna
värderingarna.

Ett vittnes muntliga eller skriftliga beskrivning av ett händelseförlopp är i
hög grad subjektiv. Den skildrar hur vittnet upplevt händelsen och kan
vara beroende av en rad omständigheter som till exempel vittnets
uppmärksamhet och uppfattningsförmåga, syn, hörsel, sinnestillstånd, egen
erfarenhet av det beskrivna etcetera. (Lundahl et al, 1999) Denna uppsats
kommer därför givetvis vara färgad av de värderingar, attityder samt
tidigare erfarenheter som vi författare har. Vi är dock medvetna om dessa
och har försökt att inta ett så objektivt förhållningssätt som möjligt.

Hur hög avbildbarheten är, det vill säga tillförlitligheten i studiens
resultat, beror på en mängd faktorer. Det beror bland annat på vilken
intervjuform som valts och hur intervjuerna har genomförts. Ett exempel
får illustrera detta.
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”Hamlet: Ser ni molnet däruppe, det liknar nästan en kamel?
  Polonius: Ja, sannerligen, det liknar verkligen en kamel.
  Hamlet: Jag tycker det liknar en vessla.
  Polonius: Det har rygg som en vessla.
  Hamlet: Eller som en val?
  Polonius: Ja, precis som en val.
  Hamlet: Det finns inga gränser för hur långt ni kan gå!”

Källa: Shakespeares Hamlet, översättning av Erik Lindegren och Erik
Mesterton 1967, akt 3, scen 2 (Lundberg A, 1991).

Huruvida den ovanstående intervjun är bra eller dålig, beror på dess syfte.
Validitet och reliabilitet är korrelationsmått på avbildbarheten i en
mätmetod. Validitet brukar kort och gått definieras som mätinstrumentets
förmåga att mäta det som avses att mätas. Mätinstrumentets reliabilitet
anger med vilken precision mätningen sker. Kravet är att resultatet av
mätningen skall bli oförändrad eller i varje fall i huvudsak oförändrad om
till exempel mätningen upprepas en andra gång eller om någon annan utför
mätningen. Uppmärksamhet på själva frågeformuleringen är en nödvändig,
men inte tillräcklig, betingelse för en objektiv analys. (Lundberg A, 1991)

Samma fråga kan ge olika svar när olika persongrupper tillfrågas. En
undersöknings kvalitet bestäms inte bara av vem som tillfrågas, utan lika
mycket av vem som inte tillfrågas. Det händer också att ett
undersökningsresultat i hög grad blir beroende av vid vilken tidpunkt den
utförs, vilket innebär att om den hade genomförts vid en annan tidpunkt
skulle utfallet ha blivit ett annat. Även i de fall där det varken är något
problem med frågeformuleringen eller med urvalet kan en undersökning
orsaka ständiga bekymmer. Det kan nämligen uppstå oenighet kring
tolkningen av analysresultaten. Mycket är beroende av ögonen som ser och
hjärnan och hjärtat som tolkar. (Lundberg A, 1991)
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2.5 Metodkritik

Kritik kan riktas mot valet av tillvägagångssätt då intervjuer enbart
förmedlar hur revisorerna säger att de använder analytisk granskning.
Genom att observera det faktiska användandet av analytisk granskning
hade vi kunnat förmedla hur revisorerna faktiskt gör, inte bara vad de säger
att de gör.

Under intervjuerna är det möjligt att respondenternas svar påverkades av
deras omedvetna oförmåga att minnas alla relevanta fall när de svarade på
en fråga. De kan också medvetet ha filtrerat svaren för att de vill förmedla
ett visst perspektiv. Även om vi inte kan utesluta dessa potentiella hot,
anser vi att flera aspekter av vår intervjuprocedur kan ha mildrat dem.
Flertalet av de intervjuade fick till exempel ett intervjuunderlag i förväg
för att de skulle kunna lämna så genomtänkt information som möjligt.
Dessutom var det aldrig vår avsikt att i redogörelsen för
intervjuundersökningen ange vem som sagt vad och de intervjuade hade
därför ingen anledning att filtrera sina svar och försöka förmedla ett visst
perspektiv.

En annan möjlig begränsning av vår studie hänför sig till
generaliserbarheten av vårt resultat. Det är svårt att generalisera våra
upptäckter till större populationer därför att urvalet var litet. Dessutom,
som tidigare framgått, frågade vi inte varje revisor varje fråga. Av dessa
skäl är det också svårt att dra slutsatser om revisionsbyrås- och
erfarenhetseffekter, eller bristen därav. Följaktligen tror vi att framtida
studier kan använda upptäckterna från vår studie som startpunkt för mer
systematiska utredningar. Utredningar som kan komma att avslöja
revisionsbyrås- eller erfarenhetseffekter, om de existerar. Slutligen är det
viktigt att komma ihåg att vi bara intervjuat revisorer i sex av de sju största
revisionsföretagen. Användandet av analytisk granskning kan vara
annorlunda i mindre företag.
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3 REVISIONENS & REVISORNS
ROLL I SAMHÄLLET

Detta kapitel utgör ett försök till ett ramverk där avsikten är att skapa en
förståelse för revisionens och revisorns roll i samhället. Detta görs med
hjälp av teorin om transaktionskostnader samt agentteorin som påvisar att
revisorns kontrollerande roll bidrar till förtroende och därmed till sänkta
transaktionskostnader i samhället.

3.1 Transaktionskostnader

För att välståndet i ekonomin skall bli så högt som möjligt gäller att utbytet
mellan konsumtion och resursförbrukning skall ske med så små friktioner
som möjligt (Eklund, 1993). För att genomföra en marknadstransaktion är
det nödvändigt att bland annat klargöra vem man vill handla med, att
informera människor om att man vill handla och på vilka villkor. Vidare är
det nödvändigt att klara av förhandlingar som leder till ett köp, att upprätta
kontrakt och att företaga den inspektion som behövs för att säkerställa att
villkoren i kontraktet iakttagits. De kostnader som ekonomiska
transaktioner för med sig kallas transaktionskostnader. (Coase, 1937)
Begreppet transaktionskostnad kan beskrivas som sök- och
informationskostnader, förhandlings- och beslutskostnader samt kontroll-
och genomförandekostnader. Ju högre dessa transaktionskostnader är desto
mindre effektivt kan utbytet på marknaden ske. Det betyder att det är
viktigt att se till att transaktionskostnaderna är låga så att utbytet på
marknaden kan fungera smidigt. (Eklund, 1993)

Revisorerna bidrar till förtroende och därmed till sänkta
transaktionskostnader mellan olika parter i näringslivet. Revisionens
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funktion i dagens näringsliv skall göra det möjligt för företagens
intressenter att sätta tilltro till den ekonomiska information som företagen
offentliggör samt till förvaltningen av företaget. (Johansson et al, 1987) På
så sätt bidrar revisorerna genom sin kontrollerande roll till sänkta
transaktionskostnader i samhället.

3.2 Agentteorin

Redovisningslitteraturen anser revisorns kontrollerande roll vara en
förutsättning för att olika kontrakt skall kunna skapas. På detta sätt skildrar
agentteorin efterfrågan på extern revision.

I agentteorin, även kallad kontraktskostnadsteorin anses företagets
kontraktsförhållanden vara det väsentliga och med hjälp av dessa kontrakt
anses frivilligt utbyte kunna äga rum. Ekonomiskt självintresse sätts i
centrum för teoretiska förväntningar. Teorin betonar betydelsen av
övervakande och ger en grundläggande ekonomisk förklaring till
existensen av och formen för kontrollmekanismer. Redovisnings-
rapporternas roll som bas för kontrakt belyses och revision, tillsammans
med allmänt accepterade redovisningsprinciper, fastställs vara av största
vikt för att ge nettovinsten den trovärdighet den behöver för att utgöra bas
för olika kontrakt. (Scott, 1997)

Ett agentförhållande definieras som ett kontrakt där en eller flera ägare av
ekonomiska resurser (principal(er)) anlitar en annan person (agenten) för
att använda och kontrollera dessa resurser å deras vägnar. Detta innebär
delegerande av viss makt avseende beslutsfattande till agenten. Det
förutsätts att agenterna har mer information än principalerna och att denna
informationsasymmetri påverkar principalernas möjlighet att effektivt
övervaka om deras intresse tillvaratas av agenterna. Teorin förutsätter även
att principaler och agenter handlar rationellt och att det, om båda parter i
kontraktsförhållandet är nyttomaximerare, finns anledning att tro att
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agenten inte alltid kommer att handla i principalens bästa intresse. (Jensen
& Meckling, 1976)

Ägarskap och kontroll i företag i utvecklade industrisamhällen är ofta
åtskilda. Detta är en ideal omgivning för att operationellt förklara
agentteorin. Aktieägare fungerar som ”principalen” och vill erhålla
maximal nytta av företagsledarens/agentens handlingar. På grund av
separeringen mellan ägarskap och kontroll och den resulterande oförmågan
för ägarna att observera företagsledarens handlingar uppstår problem.
Detta är ett exempel på informationsasymmetri som innebär att vissa parter
i en ekonomisk uppgörelse har ett informationsövertag över andra. (Jensen
& Meckling, 1976) En typ av informationsasymmetri benämns ”moral
hazard” och innebär att företagsledarens handlingar inte kan iakttas av
aktieägare. Detta leder till att den rationelle företagsledaren, efter att
kontraktet skrivits, om möjlighet finns utnyttjar det faktum att hans
prestationer inte kan iakttas av ägarna och för egen vinnings skull vidtager
åtgärder som inte är i företagets bästa intresse på lång sikt. En annan typ av
informationsasymmetri är ”adverse selection”. Detta inträffar när
principal(er)/ägare inte har tillgång till all tillgänglig information då ett
beslut fattas av agenten/företagsledaren och således inte kan avgöra om
agentens handlande är i företagets bästa intresse. (Scott, 1997)

I kontraktsförhållanden mellan principaler och agenter existerar ett
effektivt tillstånd, eller Paretooptimalitet, när ingen part kan öka sin nytta
på bekostnad av den andres. För att försäkra sig om paretooptimalitet
utsätter sig både principaler och agenter för övervakande och andra
kontrollaktiviteter. Både principaler och agenter har incitament att
investera i olika kontrollanordningar för att reducera de kostnader som
uppstår i samband med informationsasymmetri. (Jensen & Meckling,
1976) Dessa ovan nämnda incitament att investera i olika
kontrollanordningar uppstår för principalerna eftersom de vill minska
risken för att agenten vidtar åtgärder som inte är i företagets, och därmed
principalens, bästa intresse på lång sikt. Agenterna, å andra sidan, har
incitament att investera i olika kontrollanordningar eftersom de annars får
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bära de kostnaderna som uppkommer när principalerna nedvärderar
företaget grundat på sannolikheten för informationsasymmetri i form av
adverse selection och moral hazard (Alchian & Demetz, 1972). Genom
övervakning och kontroll kan agenterna/företagsledarna signalera till
principalerna/ägarna att de handlar ansvarsfullt och på ett sätt som
överensstämmer med deras anställningskontrakt och på så sätt säkerställa
sin position i företaget och skydda sin lönenivå.

Kontraktsförhållandena är det väsentliga i företaget, inte bara med
anställda utan också med kreditgivare, leverantörer, kunder etcetera.
Problemet med agentkostnader och övervakande existerar i alla dessa
kontrakt. Två särskilt viktiga kontrakt är anställningskontrakt mellan
företaget och företagsledaren, som tidigare behandlats, samt lånekontrakt
mellan företaget och dess långivare. Dessa typer av kontrakt baseras ofta
på företagets rapporterade nettovinst. Till exempel baseras ledningsbonus i
anställningskontrakt ofta på rapporterad nettovinst. Lånekontrakt införlivar
vanligtvis skydd för långivarna i form av avtal som, till exempel, förbinder
företaget att inte överstiga en viss skuldsättningsgrad eller att inte dela ut
utdelning om räntetäckningsgraden faller under en viss nivå. Vilket
prestationsmått kontrakt baseras på beror på vad båda parter gemensamt
kan iaktta. Det är inte självklart att rapporterad nettovinst är så iakttagbar
att både principal och agent är villiga att använda den som ett
prestationsmått. Trovärdigheten av nettovinst kan ifrågasättas då det är
agenten som kontrollerar valet av redovisningssystem och policies. (Scott,
1997)

Revision har, tillsammans med allmänt accepterade redovisningsprinciper,
stor betydelse i  agentteorin för att ge redovisningen den trovärdighet den
behöver för att utgöra bas för olika kontrakt. Teorin gör även gällande att
en stark och aktiv revisionskår, som upprätthåller sina medlemmars
kompetenta och etiska beteende, är en nyckelkomponent i
redovisningsrapporterandet. Förekomsten av allmänt accepterade
redovisningsprinciper är ett kostnadseffektivt sätt att begränsa ledningens
valmöjlighet bland alternativa redovisningspolicies och därmed begränsa
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ledningens möjlighet att påverka nettovinst. Revision behövs för att öka
trovärdigheten på rapporterad nettovinst. Denna trovärdighet har flera
källor. Principalerna kan vara tämligen säkra på fullständigheten i de
reviderade interna kontrollsystemen som bildar underlaget till företagets
redovisningssystem. Detta gör att risken för felaktig nettovinst minskar.
Revisorn säkerställer att redovisningen följer allmänt accepterade
redovisningsprinciper och därmed att nettovinst bestäms i
överensstämmelse med dessa allmänt kända regler. Revisorns
professionella status försäkrar att revisorn är oberoende och inte kommer
att vara otillbörligt påverkad av ledningen. (Holmström i Scott, 1997)

Extern revision har inte enbart betydelse i stora och komplexa
organisationer eller där utomstående aktieägares intressen måste skyddas.
Även i andra situationer har revision betydelse. Konflikter mellan
affärskompanjoner kan till stor del undvikas om redovisningen blivit
föremål för en opartisk granskning av en extern revisor, speciellt när det
existerar komplicerade vinstandelssystem. (Woolf, 1986)
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4 INNEBÖRDEN AV REVISION &
REVISORSYRKET

Detta kapitel syftar till att beskriva vad revision är, vilka uppgifter revisorn
har samt vem som får kalla sig revisor. Behandlas gör även de normer som
finns. Kapitlets källor är, där inte annat anges FAR:s skrifter;
Samlingsvolym 1999 och Revisionsboken 1998 samt Svenska Revisors
Samfundets (SRS:s)2 skrift Vägledning för revision: metodik.

4.1 Vad är revision & vilka uppgifter har
revisorn?

Revision av en årsredovisning syftar till att göra det möjligt för revisorn att
uttala en uppfattning om redovisningen är upprättad enligt gällande regler
eller inte. Revisorns uttalanden innefattar att ta ställning till om
årsredovisningen ger en rättvisande bild och en riktig redovisning av
bolagets finansiella ställning och resultat (redovisningsrevision). Revisorn
skall också granska och uttala sig om styrelsens och VD:s förvaltning
(förvaltningsrevision).

Revisorn planlägger och granskar årsredovisning och förvaltning genom
att inhämta tillräckliga och relevanta underlag att lägga till grund för sitt
ställningstagande och uttalande. Revisionen skall vara så ingående och
omfattande som god revisionssed kräver. Granskningen skall ge revisorn
en betryggande säkerhet för att årsredovisningen som helhet inte innehåller
väsentliga fel. Revision ökar årsredovisningens trovärdighet då den ger

                                                
2 SRS är en intresseorganisation för godkända revisorer. Deras arbete påminner i mångt
och mycket om FAR:s, då även SRS ägnar sig åt utbildning och vägledning. (SRS,
1995)
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uttryck för en hög, men inte absolut, säkerhetsnivå. Absolut säkerhet går
inte att uppnå eftersom revision innefattar bedömningar. Dessutom
granskas endast utvalda delar av redovisning och förvaltning.

Revisorns uttalande skall rapporteras till användarna av informationen i
årsredovisningen, vilket primärt sker i revisionsberättelsen. Det är
företagsledningens ansvar att utarbeta och presentera årsredovisningen.
Revisorns uppgift är sedan att uttrycka sin uppfattning om denna
redovisning.

En årsredovisning skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) bestå av
balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse samt, i
vissa fall, finansieringsanalys. Utöver denna lagstadgade information
lämnar vissa företag i sina årsredovisningar omfattande redogörelser för
bolagets och koncernens verksamhet. Revisorn bör därför gå igenom all
information som företaget lämnar ut. Revisorn skall även vid sin
granskning av företagets årsredovisning och förvaltning bedöma risken för
oegentligheter eller oavsiktliga fel, som är av sådan betydelse att de i något
väsentligt hänseende, kan påverka företagets resultat och ställning.
Dessutom skall frågan om styrelseledamöternas och VD:s ansvarsfrihet för
förvaltningen bedömas. Revisionen har däremot inte till huvudsakligt syfte
att förhindra eller upptäcka förskingringar eller andra oegentligheter. Om
revisorn har anledning att misstänka oegentligheter skall han informera
VD eller styrelsen, vilka har ansvaret för beslut om åtgärder. Om revisorn
misstänker att styrelseledamot eller VD gjort sig skyldig till vissa brott
måste han agera.

Om inte annat framgår av årsredovisningen eller revisionsberättelsen
grundas redovisningen på förutsättningen att verksamheten bedöms kunna
fortgå (going concern). Revisorn bör överväga om årsredovisningen kan
baseras på denna förutsättning. Om så inte är fallet bör revisorn överväga
hur detta påverkar revisionsberättelsen mot bakgrund av informationen i
årsredovisningen.
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4.1.1 God revisionssed

Det är revisorn som inom ramen för god revisionssed bedömer omfattning
och inriktning av det arbete som krävs för att han eller hon skall fullgöra
varje särskilt uppdrag. God revisionssed kan sägas vara det som är god
praxis bland erfarna revisorer och utvecklas både inom FAR och på
revisionsbyråerna. För att ge vägledning ger FAR ut rekommendationer.
Den mest omfattande revisionsrekommendationen kallas ”Revisions-
processen” och innefattar allt från revisorns planering till revisorns
slutgiltiga ställningstagande.

För varje revisor är god revisionssed inte bara en fråga om vad som står i
FAR:s rekommendationer utan det handlar också om samvete, kunskap,
erfarenhet, omdöme, noggrannhet etcetera. Därför händer det ganska ofta
att två revisorer kan behandla samma fråga på delvis skilda sätt. Ingen
enskild revisor har ett omedelbart givet svar på hur varje situation skall
bedömas.

God revisionssed skall inte förväxlas med god revisorssed och god
redovisningssed, vilka också har betydelse för revisionen. God revisorssed
är etiska regler för revisorn, till exempel revisorns tystnadsplikt, och
kunskapsregler, men också regeln om att tillämpa god revisionssed. God
redovisningssed är normer för bokföring och bokslut. Den seden är
följaktligen mer en norm att granska mot än en norm för hur revisorn själv
skall göra.

4.2 Vem får vara revisor?

För att få åta sig ett revisionsuppdrag krävs inte en viss utbildning, utan
vem som helst får kalla sig revisor. I lagreglerna om aktiebolag,
ekonomiska föreningar och vissa andra företag finns dock vissa allmänna
krav på revisorer. En revisor skall ha tillräcklig insikt i och erfarenhet av
redovisning och ekonomiska förhållanden för att kunna fullgöra uppdraget.
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Han får inte vara omyndig eller i konkurs. Dessutom måste revisorn vara
oberoende i förhållande till företagsledningen.

4.3 Olika typer av revisorer

Det finns olika typer av revisorer. Anledningen till detta är bland annat att
det finns olika minimikrav på revisorernas kompetens i olika typer av
företag. För aktiebolag gäller att samtliga måste ha minst en auktoriserad
eller godkänd revisor. I de större aktiebolagen krävs minst en auktoriserad
revisor.

Auktoriserad revisor krävs i följande fem fall:
•  Företagets nettotillgångar är bokförda till mer än 1 000 basbelopp
•  Antalet anställda är över 200
•  Företagets aktier eller skuldebrev är börsnoterade
•  En minoritet av aktieägarna (minst 1/10) har krävt auktoriserad revisor
•  Företagets bolagsordning stadgar att revisorn skall vara auktoriserad

De olika typerna av revisorer är; auktoriserade -, godkända-, assisterande -,
interna -, andra yrkesrevisorer samt lekmannarevisorer. För vår uppsats är
det intressant att vidare förklara innebörden av de två förstnämnda, då det
är revisorer av denna typ vi har intervjuat i studien.

4.3.1 Auktoriserad revisor

Det krävs både en god teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet för att
få kalla sig auktoriserad revisor. Det är Revisorsnämnden3 som prövar och
godkänner ansökan om auktorisation. För att bli auktoriserad revisor krävs
ekonomexamen eller likvärdig examen från svenskt universitet eller
högskola samt att personen i fråga varit verksam i yrket i åtminstone fem
                                                
3 Revisorsnämnden är en tillsynsmyndighet för de auktoriserade och godkända
revisorerna. (FAR:s samlingsvolym 1999)



Innebörden av revision & revisorsyrket

33

år. Revisorn skall även vara ”känd för redbarhet” och vara ”lämplig att
utöva revisionsverksamhet”. En auktoriserad revisor får inte driva eller
delta i ledningen av annan affärsverksamhet än revisionsverksamhet. En
auktoriserad revisor får heller inte vara anställd hos annan än auktoriserad
eller godkänd revisor. Båda dessa regler är till för att oberoendet inte skall
hotas. Vissa möjligheter finns dock att få dispens från
”affärsverksamhetsförbudet” och ”anställningsförbudet”. Auktorisation
beviljas för fem år i taget och upphävs omedelbart för den som lämnar
revisorsyrket.

4.3.2 Godkänd revisor

Även godkännande beviljas av Revisorsnämnden. Kraven för att få
godkännande är likartade de för auktorisation, men de teoretiska kraven
och kraven på praktik är lägre. Godkännande beviljas även det för fem år i
taget.
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5 REVISIONSPROCESSEN

Syftet med detta kapitel är att skapa en förståelse för hur revisionsarbetet
går till. Arbetsgången under revisionen beskrivs av den revisionsprocess
som FAR i flertalet skrifter har behandlat. Där inte annat anges är våra
källor FAR:s skrifter; Samlingsvolym 1999 och Revisionsbok 1998. En
närmare beskrivning av analytisk granskning under revisionen ges i
följande kapitel och behandlas därför inte uttalat i beskrivningen av
revisionsprocessen.

Figur 6: Revisionsprocessen.

Källa: Egen.
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Vägledande under alla faser av revisionen är principerna om väsentlighet
och risk. Revisorn bedömer risken för väsentliga fel i redovisning och
förvaltning. Utifrån denna bedömning väljs sedan granskningsmetoder och
granskningsåtgärder.

Revisionens första fas är planeringen. I denna fas bestäms hur
revisionsarbetet skall planeras för att arbetsinsatserna under den
tillgängliga tiden skall ge beslutsunderlag för revisorns uttalanden.
Revisionens andra fas är granskningen. Granskningen görs på olika sätt
beroende på det granskade företagets interna kontroll och risken för
väsentliga fel i räkenskaper och förvaltning. Efter utförd granskning tar
revisorn i revisionens slutliga fas ställning och avger revisionsberättelsen
samt andra rapporter.

5.1 Väsentlighet & risk

Väsentlighet och risk kan anses vara de två mest centrala
revisionsbegreppen. De avgör vad revisionsarbetet skall inriktas på och hur
omfattande det skall bli. Revisionsarbetet skall, som ovan antytts, inriktas
mot sådana områden där det kan finnas risk för att väsentliga fel uppstår
som kan påverka årsredovisningen. Vidare skall arbetet inriktas mot sådant
som är väsentligt för bedömningen av om styrelse och/eller VD fullgjort
sina åtaganden enligt ABL och bolagsordningen.

FAR:s rekommendation ”Revisionsprocessen” säger om väsentlighet att
”fel i årsredovisningen kan betecknas som väsentliga om de är av sådan
omfattning eller art att de, om de varit kända för en omdömesgill
intressent/bedömare, hade påverkat dennes ställningstagande”.

Vidare sägs i rekommendationen att begreppet risk har flera innebörder.
Inom revision finns fyra typer av risk, se figur 7. ”Den övergripande
risken är revisionsrisken, även kallad revisorns risk. Med revisionsrisk
avses risken att revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen,
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annorlunda uttryckt; risken för att revisorn inte påtalar väsentliga fel.
Nedanstående tre risktyper påverkar revisionsrisken.

Inneboende risk: Risken för att ett väsentligt fel uppkommer i
redovisningen eller vid handläggningen av förvaltningsfrågor. Hög
komplexitet och ett stort inslag av bedömningar vid exempelvis värdering
av tillgångar och skulder ökar den inneboende risken.

Kontrollrisk: Risken för att ett väsentligt fel eller missförhållande inte
upptäcks och tas om hand av företagets interna kontrollsystem.
Kontrollrisken påverkas av utformningen av systemet för den interna
kontrollen liksom av företagsledningens integritet och kompetens. En viss
kontrollrisk finns i alla internkontrollsystem eftersom en hundraprocentig
säkerhet aldrig kan uppnås.

Upptäcktsrisk: Risken för att revisionsåtgärderna inte uppdagar
väsentliga fel och missförhållanden. Upptäcktsrisken är därför relaterad
direkt till granskningsåtgärdernas inriktning och omfattning.

Inneboende risk och kontrollrisk kallas ibland för företagsrisk och skiljer
sig från upptäcktsrisk genom att den existerar oberoende av revisionen,
den finns med andra ord i alla företag, vare sig man gör revision eller
inte. Företagsrisken påverkar revisorns bedömning av gransknings-
insatserna och därmed också möjligheterna till att upptäcka felen. Om den
inneboende risken och kontrollrisken är höga, måste revisorn öka
omfattningen av sina granskningsåtgärder.”
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Figur 7: Revisionens olika risker.

REVISIONSRISK

Källa: Egen.

De flesta granskningsåtgärder är inriktade mot en viss rutin eller
balanspost, varför riskbedömningen måste göras på denna nivå. Det är då
viktigt att observera att risken för felaktigheter varierar mellan olika typer
av resultat- och balansposter, delar av företaget etcetera. Inriktningen och
omfattningen av revisorns arbete är därmed beroende av den interna
kontrollen, som i sin tur påverkar risken för felaktigheter i redovisningen.

Vid en analys av risker belyses även företagets möjligheter och hot.
Revisorn får genom analysen underlag för att bedöma om styrelse och VD
utsatt (eller utsätter) företaget för risker som kan vålla skada utan att ge
motsvarande fördelar. Vid granskningen bör uppmärksammas att det inom
varje företag kan finnas befattningshavare som, trots god intern kontroll,
har möjlighet att vidtaga åtgärder i strid med företagets intressen.

Ett område där revisorn särskilt måste bedöma riskerna är företagets
användning av datorbaserade system såväl för redovisningen som för
produktionen och andra operativa ändamål. Speciell uppmärksamhet bör
även riktas mot risker som kan finnas för företagets fortlevnad, till
exempel i form av likviditetsproblem.
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5.2 Planeringsfasen

Figur 8: Revisionsprocessen; planeringsfasen.

Källa: Egen

Varje revision måste planeras noga. Att planera är en avgörande del av
arbetet. I planeringen skall revisorn avgöra vilka områden som skall
granskas men också hur, när och av vem granskningen skall utföras.
”Område” i det här sammanhanget kan vara en affärsprocess, till exempel
försäljning, eller ett faktureringssystem. Det kan också vara en post i
resultat- eller balansräkningen eller hur företaget hanterar en viss risk eller
en viss typ av transaktion.

Företag måste granskas utifrån sina unika förhållanden. Grunden för en
ändamålsenlig planering av revisionen är god kunskap om själva företaget,
varför revision börjar med en analys av företaget.

Under planeringen sker en informationsinsamling vars mål är att få grepp
om företagets verksamhet, konkurrenssituation, organisation, informations-
system etcetera. Revisorn går igenom och kartlägger viktiga inre och yttre
förhållanden som påverkar företaget. Företaget påverkas externt av bland
annat vad statsmakterna beslutar samt av enstaka kunder eller leverantörer
som de är beroende av. Internt är det till exempel viktigt hur företagets
organisation, administration och personalsituation ser ut.

Planeringen kan liknas vid att göra ett fisknät där maskorna måste vara
lagom stora för fisken som skall fångas, se figur 9. Om maskorna i

Planering Granskning Ställningstagande
& rapportering
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revisorns nät är för stora eller nätet trasigt, kan väsentliga fel slippa
igenom utan att bli upptäckta. Är maskorna för små får tas även sådan
information som inte är intressant med. Det blir då en dyr fiskfångst, en
onödigt dyr revision.

Figur 9: Väsentliga fel = stora fiskar.

Källa: FAR:s Revisionsbok 1998.
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5.3 Granskningsfasen

Figur 10: Revisionsprocessen; granskningsfasen.

Källa: Egen.

5.3.1 Granskningsmål

Granskningsmålen visar de förhållanden som bör råda för att en viss post
skall kunna bedömas vara riktigt redovisad i årsredovisningen. Dessutom
visar målen de förhållanden som bör råda för att de bakomliggande
rutinerna inte skall bedömas föranleda några anmärkningar mot
förvaltningen.

I internationell redovisnings- och revisionsterminologi talas om
”assertions”, ett slags påståenden eller hävdanden. Med detta menas att det
i årsredovisningens delposter ligger hävdanden från företagsledningen om
posternas innehåll. Revisorns granskning går ut på att se om
företagsledningens påståenden är riktiga och revisorn utformar därför
delmål, relaterade till dessa ”assertions”, som kan bekräfta uppgifterna.
Internationellt delas dessa in i fem kategorier:

Existens eller inträffande betyder att en tillgång/skuld existerar eller att en
affärshändelse verkligen ägt rum under verksamhetsåret.

Tillhörighet betyder att tillgångar och skulder verkligen oinskränkt tillhör
respektive belastar företaget.

Planering Granskning
Ställningstagande

& rapportering
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Fullständighet innebär att alla transaktioner och alla konton som skall ingå
i årsredovisningen verkligen är med och har bokförts med rätt belopp.

Värdering syftar på att tillgångar, skulder, intäkter och kostnader verkligen
tagits med i årsredovisningen till ett rättvisande belopp.

Presentation innebär att årsredovisningens delbelopp klassificerats och
rubricerats rätt och att erforderliga tilläggsupplysningar lämnats.
Företagsledningen påstår till exempel att skulder som redovisas som
långfristiga inte förfaller inom ett år och att poster som redovisas som
jämförelsestörande uppfyller kriterierna för sådan redovisning.

En liknande uppdelning av de olika granskningsmålen har sedan länge
gjorts även i Sverige. I Sverige har dock delmålen existens och tillhörighet
slagits samman, eftersom dessa delmål med fördel oftast kan granskas i ett
sammanhang. Dessutom tillkommer delmålet förvaltning som innebär
revision av styrelse och VD:s förvaltning.

Delmålens inbördes betydelse varierar beroende på det specifika företagets
verksamhet, organisation, storlek med mera.

5.3.2 Granskningsmetoder

Ordet granskningsmetoder skall inte blandas samman med ordet
granskningsåtgärder. Metoder är olika angreppssätt. Åtgärder är
”verktygen” som används när metoderna praktiskt tillämpas. En revisor
använder två typer av granskningsmetoder, oftast en kombination av dessa.
Den ena är intern kontroll granskning och den andra är
substansgranskning. Valet av metod beror i hög grad på hur god den
interna kontrollen är och vilka möjligheter som finns att granska med hjälp
av dator. Revisorn väljer den metod, eller kombination av metoder, som är
mest effektiv för att nå målet för granskningen.
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Är den interna kontrollen god kan substansgranskningen begränsas.
Relationen mellan intern kontroll granskning och substansgranskning kan
ses i figur 11. Många företag saknar dock intern kontroll, helt eller på vissa
områden, och måste därför substansgranskas.

Figur 11: Relationen intern kontroll granskning/substansgranskning.

        Gransknings-

           volym %

        100

                                                       Intern kontroll granskning

                                                       Substansgranskning

           0                                                      Kvalitet på den interna kontrollen

               Dålig                                   God

Källa: FAR, Revision 1 (1994).

5.3.2.1 Intern kontroll granskning

Intern kontroll är benämningen på den organisation och de rutiner som gör
att redovisningen blir riktig och fullständig och att företagets resurser
används på det sätt styrelse och VD avser. Ett väl fungerande
internkontrollsystem skall hindra att fel, både avsiktliga och oavsiktliga,
som görs i det dagliga arbetet leder till fel i redovisningen eller förluster
för företaget.

Intern kontroll bygger på att ansvars- och arbetsfördelningen är
genomtänkt och fungerar samt att attest- och rapportsystemen är
ändamålsenliga. Ansvars- och arbetsfördelning innebär att ingen person
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ensam skall sköta en transaktion i alla led. Ansvarsfördelningen bör i
idealfallet vara sådan att hantering av tillgångar, redovisning/registrering
och kontroll sköts av skilda personer eller avdelningar inom företaget.

Till den interna kontrollen hör också sådant som att företagsledningen
analyserar periodboksluten och följer upp sådant som avviker från det
normala. En annan typ av kontroller är sådana som är inlagda i system och
rutiner. De kan vara avstämningar, kontrollräkningar och attester, både
manuella och programmerade.

5.3.2.2 Substansgranskning

Substansgranskning innebär att granska vad som finns bakom olika
resultat- och balansposter, både i den löpande redovisningen och i
bokslutet. Substansgranskning kan gälla detaljer såsom enskilda
transaktioner och saldon. Det kan handla om att stämma av till exempel en
kostnadspost mot kvitton, avier, räkningar etcetera. Det kan också vara
fråga om att kontrollera transaktioner och saldon med utomstående och se
om företagets fordringar och skulder stämmer med uppgifter hos kunder,
leverantörer, långivare etcetera. Substansgranskning kan också omfatta en
direkt observation av tillgångar, där revisorn till exempel kan vara med när
lager och kassa inventeras.

5.3.3 Granskning med datorn som hjälpmedel

När revisorn granskar står valet mellan att granska systemen eller att
granska de enskilda posterna i balans- och resultaträkningarna. Granskar
revisorn systemen inriktas arbetet särskilt på de kontroller som skall
garantera att godkända transaktioner, och inga andra, bearbetas och att
bearbetningen sker på ett korrekt sätt i alla led. Granskar revisorn de
enskilda posterna kan datorn användas exempelvis för analys av
redovisningsregister. Det är ofta en förutsättning för en effektiv revision
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och ibland till och med nödvändigt för att revisorn skall få tillräcklig
kvalitet på sina bedömningsunderlag.

5.4 Ställningstagande- &
rapporteringsfasen

Figur 12: Revisionsprocessen; ställningstagande- och rapporteringsfasen.

Källa: Egen.

Målet för revisorns granskning är, som tidigare nämnts, att göra uttalanden
om årsredovisningen och förvaltningen i en revisionsberättelse. Denna
berättelse är ofta kort och följer den mall FAR har fastställt om inte
revisionen givit anledning till anmärkning eller särskild upplysning.
Berättelsen kan ses som en kvalitetsstämpel efter genomförd revision. Den
innehåller dock ofta bara en liten del av det som rapporteras under
revisionen.

Revisorer lämnar också ofta både muntliga och skriftliga rapporter till
olika beslutsfattare i företaget. Sådana rapporter kan gälla iakttagelser och
kritiska synpunkter på kontrollnivån inom företaget. Det kan till exempel
vara så att de finansiella transaktionerna inte sker på ett tillräckligt säkert
sätt. Det kan även gälla brister i de interna kommunikations- och
informationssystemen. Rapporterna kan många gånger också innehålla
konstruktiva förslag till förbättringar.

Allt revisionsarbete ska dokumenteras. Dokumentationen över utfört arbete
skall tydligt visa vad som har granskats, hur och när granskningen skett,

Planering Granskning Ställningstagande
& rapportering
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vem som granskat de olika momenten, vilken omfattning granskningen
haft, vad som hittats, vilka bedömningar som gjort och vilka slutsatser som
dragits. Dokumentationen skall vara överskådlig och ställas upp logiskt
samt hålla sig till det som är väsentligt.
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6 REVISORNS ANALYTISKA
GRANSKNING

Detta kapitel syftar till att närmare beskriva revisorns analytiska
granskning utifrån existerande litteratur. Kapitlet inleds med en kort
definition av ordet analys. Därefter behandlas analytisk granskning under
revisionen. I det därpå följande avsnittet redogörs för den analytiska
granskningsprocessen. Kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt om
analytiska granskningsmetoder.

6.1 Analysdefinition

Adjektivet analytisk härstammar från analys. Analys är ett ord som har
olika betydelser beroende på det sammanhang det används i. Enligt
Prismas nya Uppslagsbok (1992) betyder analys sönderdelning eller
upplösning men kan även betyda särgranskning eller utredning. Analytisk
har betydelsen upplösande, sönderdelande, undersökande eller utförande.
Hänvisningar finns i ordboken till jämförelser med syntes och syntetisk
som betyder sammanfattning eller sammanställning respektive
sammanställande eller sammansatt.

6.2 Analytisk granskning under revisionen

FAR beskriver analytisk granskning som bedömningar av information i
redovisningen som görs genom att samband mellan både finansiell och
icke finansiell information studeras. En grundläggande förutsättning för
användandet av analytiska granskningsåtgärder är att det finns definierade
samband mellan olika uppgifter och att dessa samband inte förändras utan
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att kontrollerbara åtgärder vidtas. Föreligger ett sådant förväntat samband
betraktas uppgifterna som sanna.

FAR:s rekommendation behandlar analytisk granskning under olika
skeden av revisionen. I rekommendationen anges att ”revisorn i samband
med den förberedande informationsinsamlingen under planeringen av
revisionen skall utföra analytisk granskning för att få förståelse för
företagets verksamhet, identifiera potentiella riskområden och indikera
områden som kräver särskild uppmärksamhet i granskningen. Detta
innefattar till exempel jämförelser av finansiell och icke finansiell
information  med motsvarande uppgifter för föregående år, budget eller
branschen. Exempelvis kan en bruttovinstökning under innevarande år
som inte förklaras av förändringar i priser eller produktmix indikera att
lager och avgränsningar av in- och utleveranser särskilt bör
uppmärksammas i granskningen av årsredovisning. En ökad kredittid
avseende kundfordringar kan motivera en ökad genomgång av osäkra
kundfordringar. Syftet med analytiska granskningsåtgärder i
planeringsfasen är att öka revisorns förståelse och kunskap beträffande
företagets verksamhet samt att göra revisorn medveten om förhållanden
och utvecklingstendenser som utgör potentiella riskområden. Val av
åtgärder, metoder och tillämpning skall ses mot detta syfte och bygger på
revisorns tidigare erfarenhet och övriga uppgifter från den förberedande
informationsinsamlingen.”

Vidare anges att ”analytisk granskning även kan användas av revisorn
som substansgranskningsmetod under granskningen årsredovisningen.
Med substansgranskning avses granskning av innehållet i olika resultat-
och balansposter antingen i den löpande redovisning eller i ett bokslut.
Den analytiska granskningen av periodbokslut etcetera kan även utnyttjas
för att följa rörelsens utvecklingen under löpande år.”

I anslutning till revisorns slutliga ställningstagande till årsredovisningen
görs analytisk granskning för att ”bekräfta att bokslutet i sin helhet är i
överensstämmelse med den kunskap revisorn har om företagets
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verksamhet i stort och de slutsatser som dragits vid granskningen av olika
delavsnitt.”

6.3 Den analytiska granskningsprocessen

Samtidigt som analytisk granskning kan användas under alla faser av
revisionsprocessen kan analytisk granskning anses vara en process i sig
själv. Utförandet av analytiska granskningsåtgärder sker i tre steg.
(Blocher & Patterson, 1996)

Figur 13: Den analytiska granskningsprocessen.

Källa: Egen.

Inledningsvis fastställer revisorn ett förväntat värde på ett redovisat
belopp. Dessa förväntningar grundar sig på att redovisningsuppgifterna
som summerar och representerar de ekonomiska händelser som inträffat
skall kännetecknas av relativt stabila samband. Det förväntade värdet
jämförs sedan med det redovisade beloppet. På så sätt kan förväntade
samband bekräftas eller oväntade avvikelser identifieras. Därefter
undersöker revisorn sådant utfall som inte överensstämmer med vad som
förväntats, inhämtar förklaringar till betydande skillnader och undersöker
riktigheten i de angivna viktigaste orsakerna. (Gauntt & Glezen, 1997).

Förväntningar

Jämförelser

Förklaringar
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6.4 Analytiska granskningsmetoder

Analytisk granskning innebär att teknikerna jämförelser, beräkningar,
intervjuer, besiktningar och iakttagelser tillämpas för att analysera och
förutsäga samband mellan finansiella och operationella data. Med analytisk
granskning avses alltifrån enkla jämförelser till komplexa modellanalyser
som inkluderar många samband och dataelement. (KPMG:s
revisionshandbok, 1994)

Analytiska granskningsmetoder kan kategoriseras i ett antal grupper (Scott
& Wallace, 1994):

•  Analytisk granskning med en enkel variabel

- Jämförelser mellan redovisade belopp och budgeterade belopp för
innevarande år. Budgetar och prognoser som källa till förväntningar
leder till den fördelen att ovanliga, men förväntade, transaktioner
och händelser innevarande år inkluderas i förväntade värden. Till
exempel är det troligare att budgeten, och inte föregående års
värden, approximerar innevarande års värden om ledningen
förutspår och budgeterar nedläggningen av en fabrik innevarande år.
Budgetar ger effektiva förväntningar om de är korrekt förberedda
och realistiska. (Gauntt & Glezen, 1997)

- Trendanalyser. Trendanalys är ett uttryck som ofta används för att
beteckna en analys av ett givet kontos eller transaktionsslags
förändringar mellan innevarande och föregående redovisningsperiod
eller över flera perioder. En uppfattning skaffas om vilka
bakomliggande orsaker som framkallar trenden för kontot eller
transaktionsslaget. Genom att utnyttja denna kunskap beräknas ett
förväntat saldo för innevarande period baserat på tidigare trend och
kunskapen om kundens transaktioner under perioden. Revisorn tittar
sedan efter om något bryter trenden innevarande år. Signifikanta
inköp eller försäljningar av tillgångar eller andra faktorer kan göra
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att tidigare års belopp skiljer sig signifikant från innevarande års
belopp eller tidigare trender. I dessa fall skulle inte tidigare års
belopp representera förväntningarna för innevarande år. Men
tidigare års belopp, justerat för förändringar, kan ge acceptabla
förväntningar. (Gauntt & Glezen, 1997)

- Registeranalyser. Betecknar analyser av redovisningsregister.

•  Analys av relationer (Nyckeltal)

Revisorerna kan förvänta sig att vissa konton varierar i relation till
andra, både inom en given redovisningsrapport och mellan
redovisningsrapporter (Gauntt & Glezen, 1997). Nyckeltal är ett uttryck
som ofta används för att beteckna analysen av relationer mellan data
inom en och samma redovisningsperiod. Med relationer avses
förhållandet mellan (KPMG:s revisionshandbok, 1994):

- Konton, för kundfordringar kan till exempel kvoten mellan
försäljning på kredit i förhållande till utestående fordringars
genomsnittliga nettovärde analyseras.

- Transaktionsslag och konton, till exempel kan förhållandet mellan
försäljningsreturer och rabatter med total försäljning analyseras.

- Finansiella data och operationella data, till exempel kan förhållandet
mellan total lönekostnad och genomsnittligt antal anställda
analyseras.

•  Rimlighetsbedömningar

Egna beräkningar görs av ett kontos eller ett transaktionsslags
förväntade belopp. Ett förväntat värde beräknas utifrån finansiella och
operationella data. Ett exempel är att med hjälp av kundens
genomsnittliga lån och marknadsräntan fastställa ett förväntat värde på
räntekostnaderna. (Scott & Wallace, 1994) Vissa förväntningar kan
fastställas från icke-finansiella mått. Förväntade försäljningssiffror för
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detaljhandelsföretag kan förväntas variera med kvadratmeter
försäljningsyta. En fördel med icke-finansiella mått är att de vanligtvis
kommer från andra avdelningar än ekonomiavdelningen. (Gauntt &
Glezen, 1997)

•  Regressionsanalyser
Regressionsanalyser liknar rimlighetsbedömningarna då de inkluderar
finansiella och operationella data. De är dock mer tillförlitliga som
underlag då det är en mer detaljerad analys som görs. (Scott & Wallace,
1994)

Datorstöd gör det effektivare, enklare och billigare att använda analytisk
granskning under revisionen. Kalkyl- och dataprogram innehåller även en
rad verktyg som kan användas för analytisk granskning. Datorstödd
revision gör det möjligt att tillämpa sofistikerade modeller lika lätt som
enkla sådana och att utföra jämförelser snabbt och enkelt. Genom att ha
tillgång till en databas, intern eller extern, som förslagsvis innehåller
uppgifter om nyckeltal för olika branscher, aktiekurser, momssatser,
procentsatser avseende sociala avgifter, källskattetabell med mera kan den
analytiska granskningen underlättas och effektiviseras. (SRS, 1995)

Nedan sammanförs revisionsprocessen och den analytiska gransknings-
processen i en modell. Detta görs för att skapa en bättre förståelse för
sambandet mellan allt som hittills presenterats.
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Figur 14: Den analytiska granskningsprocessen i revisionsprocessen.

Källa: Egen.
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7 RÖSTER FRÅN VERKLIGHETEN

Detta kapitel är ett rent empirikapitel och inleds med en beskrivning av den
innebörd revisorerna lägger i begreppet analytisk granskning. Därefter
följer några allmänna åsikter om analytisk granskning som framkommit
under studien samt en redogörelse för hur revisorerna ser på hur
utvecklingen av analytisk granskning skett de senaste åren. Vidare
presenteras användandet av analytisk granskning i de tre revisionsfaserna.
Varje avsnitt innehåller en redogörelse för vilket syfte den analytiska
granskningen uppfyller i den aktuella fasen och den analytiska
granskningsprocessen i fasen beskrivs. Kapitlet är uppbyggt runt en mängd
citat som de tillfrågade uttalat under intervjuerna.

7.1 Begreppet analytisk granskning

Under intervjuerna framkom det att den innebörd som läggs i begreppet
analytisk granskning varierar mellan olika revisorer. Vissa har en snäv
definition medan andra anser att nästan allt är analytisk granskning. Detta
belyses av nedanstående citat från några av de intervjuade revisorerna.

”Jag vill påstå att nästan allt är analytisk granskning, det beror
ju i och för sig på hur man definierar det.”

(Respondent 11)

”Revisorer är alltid analytiska när de granskar och tittar, men
det är i verifieringsprocessen som det är en metod.”

(Respondent 1)
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”Analytisk granskning är allting då jag på något sätt analyserar
siffror ,sätter dem i relation till något, jämför dem med något…”

(Respondent 8)

”Analytisk granskning gör jag för att få en helhetsbild.”
(Respondent 11)

”Analytisk granskning är en översiktlig bedömning av
siffermaterialet.”

(Respondent 13)

”Du kan sitta och pricka hur många verifikationer som helst,
har du inget ”helikopterseende” så kommer du aldrig rätt.”

(Respondent 14)

”När jag tänker mig analytisk granskning så tänker jag mig
nyckeltal.”

(Respondent 5)

”För mig är analytisk granskning mest rimlighetsbedömningar.
Ett kvitto på att det är som jag förväntar mig att det skall vara.”

(Respondent 12)

Några av revisorerna påpekade att det finns olika former av analytisk
granskning. De menar att en form av analytisk granskning sker synligt och
en annan form sker i huvudet på revisorerna, medvetet eller omedvetet, och
baseras på revisorns erfarenhet.

”En form av analytisk granskning gör jag i huvudet och en form
har jag hjälpmedel till”

(Respondent 2)
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”En hel del analytisk granskning genomförs omedvetet”
(Respondent 1)

”Det finns två delar av analytisk granskning, dels den man gör
visuellt och dels den som baseras på ens erfarenhet som revisor
och av affärsliv i allmänhet och specifika kunder”

(Respondent 4)

Flera revisorer tycker att tillvägagångssättet vid analytisk granskning bäst
beskrivs genom totalkoncepttänkandet eller Balanced Score Card (BSC)4-
tänkandet. En revisor uttryckte detta som följer:

”Vi fokuserar på totalkonceptet, att varje enskild enhet ingår i
en totalitet. Annars tappar man ju sambanden. Det är
meningslöst att sitta och granska en post för sig utan att förstå
hur den samverkar med andra poster. Och det är ju tanken
bakom BSC egentligen, att se en samverkan i allt vad ett företag
gör.”

(Respondent 7)

7.2 Åsikter om analytisk granskning

Flera revisorer framhävde att det viktiga i den analytiska granskningen är
de slutsatser som framkommer. I analytisk granskning anses inte
framtagandet eller åtkomsten av information vara det väsentliga utan dess
innebörd för revisionen.

”De verbala kommentarerna är a och o. Det är själva
meningarna du skriver som har betydelse, sen själva siffrorna
däremot är bara bilden. Analytisk granskning är bokstäver inte
siffror.”

(Respondent 6)

                                                
4 BSC är en styrmodell innehållande en uppsättning mått, både finansiella och icke
finansiella, som speglar företagets vision och helhet.
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”Det är när siffrorna ligger på bordet som jobbet börjar. Det
slutar inte vid åtkomsten utan man måste ställa frågan vad detta
innebär.”

(Respondent 7)

Att användandet av analytisk granskning varierar mellan olika revisorer är
de själva övertygade om.

”Det beror säkert på erfarenhet och hur man är som person.”
(Respondent 8)

”Vi har samma hjälpmedel, men sen är det ju alltid individuellt
hur väl du tar verktyget i din hand.”

(Respondent 11)

7.3 Analytisk granskning under senare år &
den fortsatta utvecklingen

Revisorerna är överens om att analytisk granskning alltid har funnits men
att den givits mer tyngd under senare år. Orsakerna till detta uppgavs vara
pressade budgetar till följd av hårdare priskonkurrens, förbättrade
användningsmöjligheter i och med utvecklingen av datahjälpmedlen samt
att redovisningssystemen producerar allt bättre information.

”Analytisk granskning har funnits hela tiden, det är en del av
vårt arbete. Min uppfattning är att det har fått mer tyngdpunkt
än tidigare.”

(Respondent 13)

”Jag har jobbat i 15 år som lärare för revisorer och det har hela
tiden fokuserats på den analytiska granskningen, men alltmer de
senaste åren, som ett viktigt kostnadseffektivt instrument.”

(Respondent 14)
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”Analytisk granskning har blivit viktigare under senare år och
möjligheten att utöva den har ju blivit mycket bättre.”

(Respondent 7)

”Har varit viktigt länge men vi har inte haft datahjälpmedlen
förrän nu de sista åren.”

(Respondent 9)

”Man förlitar sig numera på analytisk granskning därför att
redovisningssystemen producerar allt bättre information.”

(Respondent 6)

Några revisorer framhöll särkilt den utveckling som skett vad gäller
framtagande av hjälpmedel på senare tid. Detta är naturligtvis något
positivt, men det kräver också mer av revisorn i form av datakunskap.

”Det har kommit många datahjälpmedel som gör det möjligt att
på ett helt annat sätt analysera förutom på det traditionella
sättet att i princip jämföra två kolumner och därifrån dra
slutsatser.”

(Respondent 9)

”Det finns väldigt fina analysverktyg som man kan använda för
att gå igenom stora, stora mängder/volymer, men det finns
begränsningar i och med att man inte är dataexpert.”

(Respondent 11)

En revisor tycker sig ha noterat att en skillnad i den analytiska
granskningen på senare år är att fastställandet av förväntningar betonas
mer.

”…blivit noggrannare med att skaffa sig en förväntan och sedan
stämma av varför förväntan inte hänger ihop med utfallet.”

(Respondent 6)
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Vad gäller den fortsatta utvecklingen av analytisk granskning anser de
flesta revisorer att denna typ av granskning kan utnyttjas betydligt mer än
vad den gör idag.

”Jag försöker använda det mer och mer. Men däremot tror jag
man skulle kunna använda det betydligt mer än vad vi gör.”

(Respondent 9)

Flertalet av de tillfrågade revisorerna anser inte att användandet av
analytisk granskning är ett sätt att skapa sig en konkurrensfördel gentemot
konkurrenterna utan mer ett sätt att hänga med i den hårda konkurrensen.
Följande citat speglar denna ståndpunkt väl:

”Man måste göra det, om du inte gör det är du utkonkurrerad.
Det är ingen konkurrensfördel men det blir en nackdel om du
inte gör det.”

(Respondent 4)

Åsikterna är delade rörande om analytisk granskning kan bidra till ett
mervärde för kunden. Några revisorer förklarade att kunden själv ofta har
god kännedom om sitt företag och att revisorerna aldrig kommer att kunna
företaget bättre än kunden. Andra anser att den analytiska granskningen
visst kan ge mervärde för kunden.

”…det är inte bara ur revisionens synvinkel jag gör analytisk
granskning utan det är lite för det reviderade företagets skull.”

(Respondent 8)

Mervärdet som kunden får på grund av att revisorn använder sig av
analytisk granskning anses till exempel bestå i att nyttig information som
till exempel nya nyckeltal på så sätt tas fram till kunden.
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”Jag får fram information som de (kunden) har väldigt stor nytta
av. Som de inte ser på sitt sätt att läsa materialet.”

(Respondent 9)

En revisor hävdade att förekomsten av detta mervärde är förknippat med
verksamhetens storlek.

”I ett mindre bolag tar man fram bokslut en gång om året och
där har man inte personal som sitter och gör så mycket
ekonomisk analys. Men i ett större bolag har ju bolaget gjort en
massa analyser och dragit slutsatser. Då är det ju lite svårare
att tillföra något mervärde för företaget.”

(Respondent 13)

De flesta revisorer anser inte att analytisk granskning leder till några
ytterligare bedömningar under revisionen, åtminstone inte i negativ
mening. De betonade att revision alltid har varit och fortfarande är en
bedömning.

”Det finns inte något belagt och därför är ju revision alltid en
bedömning.”

(Respondent 14)

Några påpekade att även om de bedömningar som revisorn gör ökar till
antalet i takt med att användandet av analytisk granskning ökar, behöver
inte detta ses som något negativt. Jämfört med detaljgranskning i form av
stickprov eller slumpurval är bedömning om den är baserad på kunskap
inte negativ.

”Förr gjorde man stickprov eller slumpurval och då var det ju
inte ens en bedömning.”

(Respondent 12)
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7.4 Användandet av analytisk granskning
under revisionen

Revisorerna framhöll alla vikten av analytisk granskning i alla faser av
revisionen. Var den är viktigast råder det däremot skilda åsikter om men
många betonade dess vikt i planeringen.

”Analytisk granskning är absolut viktigast under planeringen.
Där finns inte mycket andra metoder att använda.”

(Respondent 15)

”Ju effektivare planering man gör desto effektivare blir hela
processen.”

(Respondent 4)

7.4.1 Analytisk granskning i planeringsfasen

Figur 15: Revisionsprocessen; planeringsfasen.

7.4.1.1 Syfte
7.4.1.2 Den analytiska granskningsprocessen i planeringsfasen

-Förväntningar
 -Jämförelser

-Förklaringar

Källa: Egen.

Planering Granskning Ställningstagande
& rapportering
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7.4.1.1 Syfte

De tillfrågade revisorerna angav alla att deras syfte med att använda
analytisk granskning under planeringsfasen främst är för att öka förståelsen
för kundens verksamhet så att företagsrisken kan bedömas. Analytisk
granskning görs även för att revisorn skall kunna skilja på vad som är
väsentligt att granska och inte. Med andra ord  identifierar revisorn i denna
fas frågor som han senare i revisionen bör rikta in sig på snarare än att lösa
dessa frågor.

”Analytisk granskning görs för att få en allmän bild av
verksamheten i bolaget, för att kunna göra riskbedömning och
för att kunna sätta in våra begränsade resurser på rätt grejer.”

(Respondent 4)

”Vad det handlar om är ”understanding the business”.”
(Respondent 6)

”I planeringsfasen används analytisk granskning för att indikera
var man kan hitta saker och ting som man bör gå ner på, som
inte verkar stämma med den bild man har av företaget.”

(Respondent 11)

”Analytisk granskning är ett sätt att motivera varför vi bara
lägger krut på vissa bitar.”

(Respondent 2)

Några revisorer påpekade att de har utformat något som de kallar för
”service charts”. Dessa ”kartor” är till för att revisorn relativt snabbt skall
få en översiktlig bild av hur ett specifikt företag arbetar och för att kunna
se eventuella samband. I ”kartorna” besvaras frågor som; vad sysslar
företaget med? vad vill de ha av oss? vem är intresserad av företaget? vad
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har de för styrkor och svagheter? kan vi lita på bedömningen av
bokföringen eller ej? brukar vi hitta problem eller ej?

7.4.1.2 Den analytiska granskningsprocessen i
planeringsfasen

Förväntningar

Flertalet av de tillfrågade anser att det är oerhört viktigt att skapa sig en
förståelse för och en förväntning på företagets verksamhet och
redovisning.

” Skall jag göra det här på ett sätt som jag tycker är korrekt, då
skall man ha en bild av hur det borde se ut innan man får
företagets material och då kan man inte bara utgå ifrån vad
företaget tycker, utan man måste skaffa sig en egen bild.”

(Respondent 6)

En revisor anser att uppfattningen om företaget bildas oerhört snabbt.

”Jag bildar mig en uppfattning direkt. Det handlar egentligen
om bråkdelen av en sekund.”

(Respondent 4)

Samme revisor sade sedan att denna uppfattning var den som sedan gällde
under revisionen.

”I huvudsak är första uppfattningen den som gäller hela resans
gång, nästan oavsett vad som händer. Hela tiden håller man på
att försöka bekräfta den första uppfattningen.”

(Respondent 4)

Den analytiska granskningen utförs i planeringsfasen vanligen av ansvarig
revisor och innefattar först och främst att leta efter oväntade förändringar i
redovisningen som påverkar riskbedömningen och revisionsplanen.
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Generellt innehåller revisionsplanen de budgeterade timmarna för
revisionen, den planerade granskningen och vilken personal som fått i
uppdrag att utföra denna.

Ofta är den inledande revisionsplanen för innevarande år, delvis eller helt,
baserad på tidigare års revisionsplan då den genomförs strax efter det
slutgiltiga ställningstagandet från föregående år. Några revisorer framhöll
dock att planeringen, för revisioner i mindre företag, utförs mycket senare
på revisionsåret, ibland direkt innan granskningsgenomförandet.

Några av de tillfrågade revisorerna angav att de hämtar huvuddelen av den
kunskap om företaget, vilken de grundar sina förväntningar på, direkt från
kunden.

”Materialet jag jobbar med hittar jag givetvis hos kunden, det är
ju deras material som jag tar till mig och kanske stuvar om
utifrån vad jag vill ha.”

(Respondent 12)

Även om det mesta av informationen om kundens verksamhet erhålls
direkt från kunden används ibland även andra källor. De tillfrågade
revisorerna refererade till affärspress, företagets konkurrenter och
omgivning som några källor att samla information om kunden på. Några
beskrev branschpublikationer som viktiga när det gäller att ”hänga med” i
kundens verksamhet. Några beskrev även nyttan av revisionsföretagets
egna informationssystem angående specifika branscher.

”Det gäller att hålla sig allmänt ”up to date”. Du skall vara
allmänbildad, du skall lyssna på radio (ej reklamradio, utan P1),
läsa Dagens Industri eller Affärsvärlden. Du skall med andra
ord hålla dig à jour.”

(Respondent 7)
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Flera revisorer påpekade att de mått som företagets ledning använder för
att driva och kontrollera sin verksamhet är viktiga mått vid användandet av
analytisk granskning. Några revisorer anser till exempel att BSC är ett
utmärkt sätt att skapa sig en uppfattning om företaget och dess
redovisning.

”Grejen att ta icke finansiella nyckeltal och koppla till
räkenskaperna är utmärkt.”

(Respondent 6)

Merparten av de tillfrågade anser att erfarenheten har stor betydelse i
planeringsfasen. De anser att ju större erfarenhet en revisor har desto
lättare har han att hitta den information han söker eftersom han då vet var
han skall leta.

”Man jämför hela tiden med någon typ av bakgrundsmaterial
eller uppfattning som man har. Den uppfattningen kanske blir
mer och mer förfinad ju längre man jobbar och desto mer
erfaren man är.”

(Respondent 4)

Jämförelser

Efter att ha skaffat sig kunskap om kundens verksamhet och fastställt
förväntningar försöker revisorerna identifiera oväntade avvikelser i
kontobalanserna och andra finansiella förhållanden. De analytiska
granskningsmetoderna som utförs i planeringsskedet inbegriper, men är
inte begränsade till, trendanalyser och då främst kontobalansjämförelser,
jämförelser mellan redovisade belopp och budget samt nyckeltal. Av de
tillfrågade revisorerna svarade en övervägande andel att den vanligaste
metoden under planeringen är att jämföra nuvarande års oreviderade
kontobalanser med tidigare års reviderade kontobalanser.
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”…det är mycket jämförelser mot tidigare perioder, tidigare år
och mycket nyckeltal”

(Respondent 15)

Förklaringar

Då en oväntad avvikelse har identifierats från förväntat värde försöker
revisorn hitta en tänkbar förklaring och/eller orsak till avvikelsen. Även
om revisorerna inte formellt sett testar validiteten av förklaringarna förrän
under själva granskningen så söker de ändå någon typ av förklaring eller
orsak till avvikelsen under planeringen. Detta beror på att sådana
förklaringar gör det möjligt för dem att fokusera sitt granskningsarbete på
dessa sannolika förklaringar.

”Planeringsfasen är inte en fas där man går och gräver i alla
underlag, den är mer på övergripande nivå. Säger du att det
snöar ute så går jag inte ut och kollar om det snöar i det läget,
som jag gör under senare revidering.”

(Respondent 4)

De flesta revisorer framhöll att den vanligaste källan till dessa förklaringar
i planeringsskedet är kunden. Ett fåtal antydde också att en källa till
förklaringar i planeringen kan vara självgenerering och andra medlemmar i
revisionsteamet. Vilken källa som används beror bland annat på revisorns
kunskap om kundens verksamhet. Självgenerering av förklaringar inträffar
endast när revisorn anser sig ha tillräcklig kunskap om kundens
verksamhet för att själv kunna komma på tänkbara förklaringar till
oväntade avvikelser.

”Det finns ingen anledning till att försöka komma på några
förklaringar själv. Jag skulle säkert kunna räkna ut det själv, jag
kan förstå klientens affär, men klienten kan ju sin affär bra
mycket bättre än vad jag kan. Vad jag då kan göra är att utnyttja
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min erfarenhet för att bedöma klientens förklaringar till att det
inte ser ut som jag trodde att det borde se ut.”

(Respondent 6)

”Steg nummer ett är att man går vidare själv, lite grann, men
inget djupare. Hittar jag inga logiska förklaringar relativt
snabbt så vänder jag mig till kunden, för det är det mest
kostnadseffektiva.”

(Respondent 5)

Revisorerna ser inte förklaringarna som uppkommer under planeringsfasen
som bekräftade. Detta beror på att den analytiska granskningen under
planeringen ofta utförs med mycket aggregerad data. Om data är mycket
aggregerad är tillförlitligheten på slutsatserna låg.

Efter att ha erhållit och bedömt en förklaring måste revisorn bestämma om
förändringar skall göras i revisionsplanen och, om så är fallet, bestämma
vilka förändringar. I allmänhet används inte analytisk granskning för att
utveckla en granskningsplan utan för att omarbeta den inledande
revisionsplanen som oftast är revisionsplanen från tidigare år. Dessa
förändringar kan vara i form av ökningar eller minskningar i budgeterade
revisionstimmar, ändringar i mängd, tidpunkt och typ av planerad
granskning.
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7.4.2 Analytisk granskning i granskningsfasen

Figur 16: Revisionsprocessen; granskningsfasen.

7.4.2.1 Syfte
7.4.2.2 Vad avgör om, och i vilken utsträckning, analytisk
            granskning skall användas?
7.4.2.3 Den analytiska granskningsprocessen i
            granskningsfasen

-Förväntningar
-Jämförelser
-Förklaringar

Källa: Egen.
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De tillfrågade revisorerna anser att syftet med analytisk granskning under
genomförandet av själva granskningen är att fastställa giltigheten av en
kontobalans eller en uppsättning kontobalanser.

De flesta revisorerna framhöll att analytisk granskning under
granskningsgenomförandet är vanligast i resultaträkningen men att den
även används i balansräkningen.
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”Resultaträkningen är definitivt det bästa att använda analytisk
granskning på. I balansräkningen är det också väldigt tacksamt,
speciellt i tillverkande företag”

(Respondent 5)

7.4.2.2 Vad avgör om, och i vilken utsträckning
analytisk granskning skall användas?

Den främsta faktor som bestämmer om analytisk granskning utförs i
genomförandefasen är styrkan på kundens interna kontroll. Det vill säga att
i motsats till planeringsskedet, där analytisk granskning utförs oavsett
styrkan på det interna kontrollsystemet, utförs analytisk granskning som
enda granskningsmetod i genomförandefasen endast när kundens
kontrollsystem anses vara starkt. I detta fall är det troligare att analytisk
granskning genomförs därför att den uppfattade risken för fel i
redovisningen är liten. Vid bristande intern kontroll tror revisorerna att de
så småningom måste utföra detaljgranskning för att uppnå tillräcklig
försäkran beträffande kontobalansen. Följaktligen, anses de analytiska
granskningsåtgärder vara ineffektiva när de interna kontrollerna är svaga.

”Analytisk granskning kan du använda som granskningsmetod
där du har bra grunder i den interna kontrollen. Är den interna
kontrollen sämre kanske analytisk granskning kan vara ett
komplement, för då måste du göra mer detaljgranskning”

(Respondent 12)

När beslutet är fattat att utföra analytisk granskning beror det på flera
faktorer i vilken utsträckningen analytiska granskningsåtgärder används.
Flera revisorer påpekade att när den inneboende risken är liten används
mer analytisk granskning. Den inneboende risken är liten då till exempel
få justeringar gjorts tidigare, kundens personal har tillräckliga kunskaper
och förklaringar av hög kvalitet har inhämtas från dem tidigare. Få
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analytiska granskningsåtgärder används däremot om ett visst
redovisningspåstående eller -hävdande innefattar hög inneboende risk.

” Om jag vet att det finns poster där det är hög risk och där jag
vet att bolaget har väldigt dålig koll själva, där skulle jag aldrig
använda analytisk granskning”

(Respondent 15)

Några revisorer förklarade att längden på revisorns kundrelation också
avgör i vilken utsträckningen analytiska granskningsåtgärder används
under genomförandet av själva granskningen. Ju längre kontakt revisorn
haft med kunden desto lättare är det för revisorn att i större utsträckning
använda sig av analytisk granskning.

”Mycket av den analytiska granskning bygger på att du har haft
en långvarig relation med kunden.”

(Respondent 2)

Det är mer troligt att analytisk granskning används när revisorns kännedom
om kunden och den bransch som kunden verkar i är god. Det angavs
upprepade gånger att för att utföra analytisk granskning effektivt är det
avgörande att revisorn har en ingående kunskap om kundens verksamhet.
Även god kännedom om analytisk granskning är en avgörande faktor.

” Hur vanlig analytisk granskning är beror mycket på företaget
och dess storlek men även på revisorn som måste kunna mycket
om analytisk granskning och framförallt om företaget.”

(Respondent 15)

Storleken på kundens verksamhet angav många revisorer var avgörande för
användandet av analytisk granskning.

”Ju längre ner du kommer i storlek på företag så blir analytisk
granskning mindre och mindre.”

(Respondent 12)



Röster från verkligheten

72

Även om många revisorer angav att storleken på kundens verksamhet ofta
påverkar i vilken utsträckning de använder analytisk granskning sade de
också att verksamhetsstorlek ofta är förknippad med faktorer som intern
kontroll och transaktionsvolym. Det är mer troligt att stora företag har
stark intern kontroll. I mindre företag, där de interna kontrollerna inte är så
starka, anser många att analytisk granskning inte räcker.

”Det är svårare att göra en analytisk granskning om siffrorna
man tittar på inte är tillförlitiga så man drar fel slutsatser. Då
måste man göra annat granskningsarbete. I större företag är det
ju därför lättare att göra analytisk granskning eftersom de har
en fungerande ekonomifunktion.”

(Respondent 13)

Några av revisorerna angav att de ofta utför detaljgranskning hos mindre
kunder då stödjande dokumentation är lättillgänglig hos sådana kunder.
Det är, givet de mindre transaktionsvolymerna, i allmänhet lättare att
garantera transaktioner eller balanser med hjälp av detaljgranskning än att
utföra analytisk granskning.

”I ett mindre företag kanske du har så många
pappersverifikationer under ett år som du har i timmen på ett
stort företag.”

(Respondent 15)

”Har du fyra verifikationer i ett företag finns ingen anledning
att göra analytisk granskning, då är det ju mycket enklare att
titta på allt.”

(Respondent 14)

Det anses dessutom mindre troligt att mindre företag har den kunskap inom
företaget som behövs för ett lyckat användande av analytisk granskning.
Kundens personal har inte den kunskap att de kan tillhandahålla riktig
information om oväntade avvikelser i redovisningen.
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Revisorerna tror inte att branschen som kunden befinner sig i avgör i
vilken utsträckning analytisk granskning används. Däremot tror de att
utformningen blir olika i olika branscher.

Några revisorer anser att graden av förutsägbarhet påverkar i vilken
utsträckning revisorer använder och/eller litar på analytisk granskning
under granskningsgenomförandet. När de förväntade förhållandena är
stabila anses analytisk granskning vara effektiv och användas ofta.

”Om det är alltför vågigt kanske det inte är så jätteanvändbart,
å andra sidan är det kanske då man har ännu större behov av
det. Då kanske det också krävs en större tankemängd innan man
får till den.”

(Respondent 6)

7.4.2.3 Den analytiska granskningsprocessen i
granskningsfasen

Förväntningar

När revisorerna använder sig av analytisk granskning i granskningsfasen
utvecklar de opreciserade förväntningar på kontobalanser. En revisor
kallade dessa förväntningar ”en av grundbultarna i analytisk granskning”.

”Jag bygger även upp förväntningar under granskningen. Där
kanske jag fortsätter och bygger upp  ytterligare förväntningar.”

(Respondent 5)

Oftast är en revisors förväntning på en kontobalans lika med tidigare års
reviderade balans. När revisorerna använder andra informationskällor är
det endast för att indikera en förändrings riktning, det vill säga en ökning
eller en minskning från tidigare års reviderade balans samt för att göra en
ungefärlig beräkning på förändringens storlek. Informationen som används
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för att utveckla den senare typen av förväntningar härrör från flera källor,
vilka inkluderar branschtrender samt diskussioner med kunden under året.
De flesta angav att kundens budget också kan vara källa till förväntningar.
Vikten av att förstå kundens verksamhet understryks även i denna fas.

”Om du inte förstår företaget och dess bransch har du inte en
sportmössa att veta vad du borde förvänta dig.”

(Respondent 6)

Jämförelser

De flesta revisorer angav att fler typer av analytiska granskningsmetoder
används under genomförandet av själva granskningen än under
planeringsskedet. Metoderna är trendanalyser och då främst konto-
balansjämförelser, jämförelser mellan redovisade belopp och budget,
nyckeltal samt regressionsanalys. Liksom vid revisionsplaneringen anses
dock den vanligaste metoden vara kontobalansjämförelser som innebär att
oreviderade kontobalanser jämförs med tidigare års reviderade balanser.

Även om analytisk granskning under genomförandet kan utföras på olika
nivåer av aggregation angav i stort sett alla revisorer att de i allmänhet
utför analytisk granskning på en mer detaljerad nivå i
granskningsgenomförandet än under planeringen eller vid total-
granskningen i samband med det slutgiltiga ställningstagandet.

”Den analytiska granskningen blir mer specifik i själva
granskningsfasen.”

(Respondent 5)

En avgörande faktor för om aggregerad data används för analytisk
granskning i genomförandefasen är om data kan tolkas på ett meningsfullt
sätt. I granskningsfasen är det oftast inte meningsfullt att tolka data på en
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övergripande nivå då syftet är att fastställa giltigheten av en kontobalans
eller en uppsättning kontobalanser. En revisor uttryckte detta som följer:

”I granskningsfasen går du in på detaljer som
reklamationskostnader per produktgrupp och det skulle du
knappast göra i planeringsfasen.”

(Respondent 6)

Revisorn menade med detta sannolikt att en analys av trenden för
reklamationskostnader troligen inte blir effektiv om den inte bygger på
enskilda produkter eller produktgrupper.

Förklaringar

Under genomförandet av granskningen sade sig revisorerna vara beroende
av klienten, självgenerering, andra medlemmar i revisionsteamet och/eller
nuvarande och tidigare års arbetsblad för utvecklandet av tänkbara
förklaringar till oväntade avvikelser. De flesta revisorer angav att när de
frågar kunden efter förklaringar frågar de vanligtvis kundens
ekonomipersonal. Vikten av att i vissa företag även fråga annan personal
framhävdes dock.

”Det är naturligt att i första hand prata med ekonomisidan
eftersom vi ju går från redovisningen till det övriga.”

(Respondent 7)

”Genom att prata med människor med olika arbetsuppgifter i
företaget så får man reda på väldigt mycket. Folk ute på golvet
ser och hör väl. De har ingen avsikt att skada företaget men
heller ingen avsikt att hemlighålla saker.”

(Respondent 14)
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En faktor som kompenserar bristen på direkt kontakt med ledande personal
utanför ekonomiavdelningen är att revisorn, för större kunder, ofta har
möjlighet att granska interna rapporter upprättade av dessa individer.
Dessa rapporter kan innehålla analyser som revisorn kan ha nytta av i sin
analytiska granskning.

”Genom att läsa protokoll och planer och se vilka avsikter
styrelsen har så får man ju reda på väldigt mycket.”

(Respondent 14)

Uppfattningen av kvaliteten på den information som inhämtas för att
bekräfta en förklaring beror på dess källa. Tredje part anses vara den
överlägset bästa informationskällan, omgivningsfakta anses näst bäst och
intern data anses vara den källa som sämst kan bekräfta en förklaring.
Bland interna källor anses personal oberoende från redovisningspersonal
och annan ekonomipersonal mer tillförlitlig. När de interna kontrollerna är
starka ökar tillförlitligheten av internt genererad bekräftande information.

Revisorerna söker främst efter information som bekräftar det de erhåller
från kunden eller andra. De angav också att de normalt inte söker
information som motsäger eller motbevisar förklaringar, om inte
information kommer i deras väg som antyder att en förklaring inte är giltig.

För att bestämma validiteten av en förklaring under gransknings-
genomförandet angav alla tillfrågade revisorer att de letade efter
information som bekräftade förklaringarna. Mängden och typen
bekräftande information sades inte vara konstant utan varierar beroende på
olika faktorer. Flera revisorer angav att om området inte är ett kritiskt
granskningsområde kan mindre bekräftelse sökas. Till exempel är det
mindre troligt att bekräftande information skaffas för en oväntad avvikelse
i ett konto med liten risk än för ett med stor risk. Några revisorer framhöll
att om kundens förklaring är rimlig för dem skaffas mindre bekräftelse.
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Flera revisorer anser att de skulle reducera mängden bekräftande
information för en förklaring om de hade en ingående kunskap om
verksamheten och litade på kunden. Andra revisorer angav att styrkan på
den interna kontrollen också påverkar mängden bekräftande information
som införskaffas. Det vill säga när den interna kontrollen är stark är mindre
bekräftelse nödvändig.

När ett företag är nära att överskrida villkoren i ett lånekontrakt eller när
företagets resultat försämras söks mer bekräftande information.

”Om jag tycker att en stor balanspost, till exempel lager, är
övervärderat, då är det farligt om företaget har mycket skulder
och ligger precis på gränsen till obestånd.”

(Respondent 11)

De flesta revisorer framhöll att den svåraste aspekten av analytisk
granskning i granskningsgenomförandet är att bestämma om en förklaring
till en oväntad avvikelse är godtagbar. Erfarenhet påverkar revisorns
förmåga att bestämma om en förklaring ”låter vettig”. Med
revisionserfarenhet avses revisorns allmänna företags-, bransch- och
kundkunskap och med den blir det lättare att bestämma validiteten av en
förklaring.

Vi frågade revisorerna hur de bestämmer att en förklaring för en oväntad
avvikelse är godtagbar. Alla tillfrågade angav att en professionell
bedömning bestämmer godtagbarheten av en förklaring. Intressant nog
angav många revisorer att professionell bedömning är synonymt med en
känsla.

”Genom att se en mängd olika branscher och förekomster så får
du en känsla för de här bitarna”

(Respondent 4)
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 ”Som en duktig snickare, han vet ungefär var han skall fuska, så
jag menar det här är ju ett yrke där man får en känsla för det
undan för undan.”

(Respondent 14)

7.4.3 Ställningstagande- & rapporteringsfasen

Figur 17: Revisionsprocessen; ställningstagande- och rapporteringsfasen.

7.4.3.1 Syfte
7.4.3.2 Den analytiska gransknings-

processen i ställningstagande-
och rapporteringsfasen

Källa: Egen.

7.4.3.1 Syfte

Revisionens avslutande fas utförs i allmänhet i slutet av revisionsåret.
Merparten av de tillfrågade revisorerna angav att deras syfte med att
använda analytisk granskning i rapporteringsfasen är att översiktligt
bekräfta att bokslutet i sin helhet är i överensstämmelse med det som
framkommit under granskningens olika delavsnitt. Någon uttryckte det så
här:

Planering Granskning Ställningstagande
& rapportering
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”Det är ett sätt att få ihop hela revisionspåsen.”
(Respondent 11)

En revisor berättade för oss att hans syfte med att använda analytisk
granskning för sitt slutgiltiga ställningstagande liknar det vid
planeringsskedet. Det vill säga, vid planeringen är hans främsta mål att
identifiera alla kritiska granskningsområden och försäkra sig om att
tillräckligt med granskning ägnas åt dessa områden. I den slutgiltiga
helhetsgranskningen är hans syfte liknande i och med att han försöker
fastställa om alla kritiska granskningsområden har behandlats under
revisionen och tillräcklig bekräftelse inhämtats för att stödja bokslutet.

En annan revisor ansåg analytisk granskning oerhört betydelsefull i
rapporteringsfasen då allt måste presenteras tillräckligt bra så att läsaren
omedelbart förstår och får förklaringar på variationer från tidigare år.

Några av de tillfrågade betonade vikten av analytisk granskning i slutfasen
för att uppföljningar och avstämningar inför nästkommande år skall bli så
bra som möjligt. Det framkom att det inte är så mycket ny information som
tillkommer i den sista fasen utan att det gäller att få ihop den information
som redan insamlats och de slutsatser som redan har dragits för att se om
det går att dra lärdom av detta inför nästa år.

7.4.3.2 Den analytiska granskningsprocessen i
ställningstagande- & rapporteringsfasen

I den avslutande revisionsfasen upptäcks få avvikelser från förväntade
värden eftersom det mesta av revisorns fältarbete är färdigt när denna fas
nås. Detta är anledningen till att detta avsnitt inte är uppbyggt likt 7.4.1.2
och 7.4.2.3.
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När analytisk granskning används för revisorns slutgiltiga
ställningstagande jämför revisorerna vanligtvis innevarande års justerade
rapport med föregående års och tittar efter oväntade avvikelser. En viktig
aspekt avseende analytisk granskning under den avslutande
helhetsgranskningen som skiljer sig från analytisk granskning under
planeringen och genomförandet är att revisorerna ofta gör mer än att bara
leta efter oväntade avvikelser. Alla tillfrågade angav att de också tittar på
bokslutet för att säkerställa att helheten är rimlig.

”Här görs analytisk granskning för att få ett kvitto på att allting
hänger ihop. Innan man skriver på skall man alltid fundera på
om det verkar rimligt mot vad jag vet om bolaget ifråga.”

(Respondent 8)

En revisor påpekade till exempel, som en illustration till det ovan sagda, att
om långsiktiga skulder ökat under året skulle han förvänta sig att se en
medföljande ökning i tillgångar samt en ökning i räntekostnader.

Avvikelser från förväntade värden kan upptäckas under denna avslutande
helhetsgranskning av revisionen. Dessa avvikelser är dock mer undantag
än regel. Det vill säga de flesta oväntade avvikelser har upptäckts och
utretts tidigare under revisionen. Följaktligen spelar förväntningar en
mindre roll i denna helhetsgranskning. Om oväntade avvikelser ändock
upptäcks är den främsta källan till förklaring revisorn själv eller andra
personer i revisionsteamet. Under detta skede spelar kundförfrågningar en
mindre roll än de gör under planeringen och genomförandet av revisionen.
Kundförfrågningar äger dock rum om det är uppenbart att det fortfarande
finns obesvarade frågor avseende validiteten i redovisningsrapporterna.
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8 ANALYS & SLUTSATSER

I detta kapitel klargörs och utreds innebörden av begreppet analytisk
granskning. Vidare presenteras en analysmodell som utarbetats med
utgångspunkt från studien av hur revisorerna använder analytisk
granskning. Denna analysmodell beskriver de faktorer vi fastställt avgör
användandets omfattning och utformning. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning av våra slutsatser samt en redogörelse för studiens bidrag.

8.1 Begreppet analytisk granskning

Under de genomförda intervjuerna framkom det att skillnader finns mellan
den innebörd revisorerna lägger i begreppet analytisk granskning. En del
revisorer har en bred definition och menar att allt som innefattas i revision
innehåller en viss analys och anser därför att allt är analytisk granskning på
ett eller annat sätt. Andra har en snävare definition och avser med analytisk
granskning de analyserande granskningsåtgärder som används som
substansgranskningsmetod i granskningsfasen. Detta är de två
ytterligheterna, mellan den bredare och snävare definitionen finns en
spridning.

Vi anser det vara naturligt att en begreppsförvirring råder då ordet analys
är svårt att definiera och syftet med analytisk granskning skiftar under
revisionens olika faser och därmed skiftar även till viss del dess innebörd.
För att få en förståelse för innebörden av analytisk granskning och för att
den skall kunna tillämpas på bästa sätt är det viktigt att begreppet utreds.
Vi anser oss kunna urskilja två principiellt delvis skilda innebörder som
revisorerna lägger i begreppet analytisk granskning. För att få den
begreppsförankring som efterlyses anser vi därför att begreppet analytisk
granskning inte bör användas då begreppet har en tvetydig innebörd. Vi
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anser istället att en uppdelning bör ske i begreppen analytiskt
förhållningssätt och analytiskt granskningssätt. Vi avser då med analytiskt
förhållningssätt en mer övergripande analytisk inställning eller sätt att
vara. Revision överhuvudtaget skulle kunna definieras som en analytisk
process och basen i allt revisionsarbete kan sägas utgöras av analyser.
Analytiskt granskningssätt har vi, efter genomgången av litteraturen i
ämnet och de inledande intervjuerna, valt att definiera som den
analyserande granskningsmetodik som innebär allt från enkla jämförelser
till komplexa analyser. Denna granskningsmetodik menar vi kan utföras i
alla faser av revisionen men att dess syfte skiftar i de olika faserna. Detta
får till följd att den analytiska granskningen till viss del ser olika ut i de
olika faserna. Vi menar vidare att analytisk granskning är en process som
innefattar ett fastställande av förväntningar, en jämförelse av förväntat
värde med redovisat värde och ett inhämtande av förklaringar till
väsentliga oväntade avvikelser från förväntat värde.

En vidare uppdelning av det analytiska granskningssättet anser vi
ytterligare skulle tydliggöra begreppet analytisk granskning. Vi  menar,
som tidigare nämnts och som kommer att behandlas vidare i följande
avsnitt, att då det analytiska granskningssättet utförs med delvis skilda
förutsättningar och avsikter i de olika revisionsfaserna blir vad som avses
med analytiskt granskningssätt inte riktigt detsamma i de olika
revisionsfaserna.

Analytisk betyder enligt ordboksdefinitionen sönderdelande eller
upplösande. Vi menar att det revisorerna ägnar sig åt när de använder sig
av analytisk granskning inte bara är denna sönderdelande granskning i
ordets rätta bemärkelse utan också dess motsats. Motsatsen till analytisk
benämns syntetisk och dess betydelse är sammanställande eller
sammansättande. Vi anser att revisorerna vid användandet av analytisk
granskning också ägnar sig åt att sammanställa information. Vi menar att
det framförallt är när förväntningarna på redovisade belopp fastställs som
det är fråga om en sammanställning av information och därmed en mer
syntetisk än analytisk granskning. Då sammanställs information för att
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förväntningar skall kunna byggas upp avseende ett saldo, ett
transaktionsslag eller ett nyckeltal.

Vi anser att tonvikten under planeringsfasen och vid det slutgiltiga
ställningstagandet ligger på detta fastställande av förväntningar. Därav
anser vi att det i dessa faser övervägande är fråga om att se helheter och
vår åsikt är att det då är frågan om ett uppbyggande (”build up”)
analytiskt granskningssätt.

Tonvikten i granskningsfasen anser vi däremot ligga på förklaringar och
därmed är det i denna fas som analytisk granskning används mer i ordets
rätta bemärkelse. Detta då en ”sönderdelning” äger rum i syfte att se vilken
underliggande faktor som förorsakat den oväntade avvikelsen. Detta menar
vi är ett  nedbrytande (”break down”) analytiskt granskningssätt.

Figur 18: Uppdelning av begreppet analytisk granskning.

Källa: Egen.
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8.2 Användandet av analytisk granskning

Vi kan efter intervjuerna konstatera att hur revisorerna använder analytisk
granskning beror på ett antal faktorer i växelverkan med varandra. Dessa
faktorer är den granskande revisorn, företaget i vilket revisionen utförs
samt den fas under revisionen i vilken den analytiska granskningen
används. Faktorerna utgör ett system och avgör tillsammans omfattningen
och utformningen av den analytiska granskningen. Dessa tre faktorer
innefattas i sig av ett antal variabler.

De lagar, normer och rekommendationer som gäller för revisionen kan ses
som ett ramverk som här bildar ett yttre system. Växelspelet mellan de
faktorer som avgör användandet av analytisk granskning kan då ses som
inre systemet. Det finns även omvärldsfaktorer som påverkar användandet
av analytisk granskning, till exempel priskonkurrensen mellan
revisionsbyråer. Se figur 19.
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Figur 19: Analysmodell.

Källa: Egen.
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8.2.1 Granskande revisor

En av de faktorer som avgör omfattningen och utformningen av det
analytiska granskningssättet är den granskande revisorn. Vi ser inte
revisorn enbart som en faktor som de andra i systemet då det är revisorn
som utifrån sin perception avgör och bestämmer den analytiska
granskningens omfattning och utformning.

Vi har kunnat fastställa att revisorernas uppfattning är att användandet av
analytisk granskning varierar mellan olika revisorer. Det ingick inte i vårt
syfte att vidare utreda olikheterna i enskilda revisorers användande av
analytisk granskning och vi har därför i denna studie nöjt oss med att
konstatera att liksom människor är olika är också revisorer olika. Vi har
dock valt att lyfta fram en teori av Jung (i Macintosh, 1994), ej tidigare
presenterad i referensramen, som behandlar hur revisorns personlighet kan
påverka användandet av analytisk granskning. Detta sedan vi i studien
fastställt att revisorn är en viktig faktor vid avgörandet hur analytisk
granskning används.

Människors, och även revisorers (!), individuella egenskaper (kognitiva
strukturer) påverkar sättet de samlar in, bearbetar och använder
information. Den stora variationen i mänskligt beteende kan förklaras av
fyra grundläggande skillnader i sättet på vilket individer fungerar mentalt.
Vi anser att dessa personliga egenskaper också påverkar sättet på vilket
olika revisorer använder sig av analytisk granskning. Vi har inte vidare
utrett variationernas innebörd för analytisk granskning men då vi
konstaterat att revisorn är en viktig faktor vad gäller avgörandet av det
analytiska granskningssättets omfattning och utformning menar vi att en
reflektion avseende detta är lämpligt.

Inledningsvis föredrar människor att uppfatta och bli medvetna om
händelser, människor och saker antingen genom sina sinnen eller genom
intuition. De som föredrar att uppfatta världen genom sina sinnen gillar
konkreta, objektiva, hårda fakta och detaljer men de saknar fallenhet för att



Analys & slutsatser

87

använda modeller och abstraktioner. De gillar att lösa problem och
använder ett metodiskt tillvägagångssätt; bearbetar information mycket
noga och går igenom det flera gånger innan de drar slutsatser. För att inte
riskera en generalisering är de dock oerhört databundna och fortsätter att
samla in information längre än nödvändigt. Även om de bearbetar en
mängd information har de dock problem att förstå informationens budskap.
De som föredrar att intuitivt uppfatta världen lever i framtiden och ägnar
lite uppmärksamhet åt den nuvarande situationen. De är mindre
intresserade av fakta än av vad de intuitivt har ”på känn” och tar endast
intryck av sådant som relaterar till deras nuvarande intresse. Följaktligen
negligerar och ignorerar de viktig information och kommer med
hypotetiska slutsatser som inte nödvändigtvis baseras på fakta.

Människor föredrar också att bedöma och dra slutsatser om vad de
uppfattar genom personliga, subjektiva känslor eller genom logisk
opersonlig begrundan. Båda sätten förekommer men alla föredrar ett sätt
över det andra. Känslomänniskornas slutsatser grundas på en bedömning
som avgörande beror på hur de personligen känner inför händelser eller
frågor och inte på logiska abstraktioner. Begrundande människor värderar
logik över känsla och sanning över takt. För dem skall en bedömning vara
opersonlig då målet är att nå den objektiva sanningen oberoende av deras
egna eller andras känslor eller önskningar. De tycker om information och
använder sig också av den. De har dock en benägenhet att överanvända
modeller och regler samt litar i hög grad på tvetydig information.

Människor har även en förkärlek för något av de sätt som ovan beskrivits,
antingen att uppfatta eller bedöma. Människor som föredrar att bedöma är
snabba att bestämma det bästa sättet att göra något på och gör det sedan till
rutin.  Människor som föredrar att uppfatta och bli medvetna hoppas att de
kan lösa ett problem genom att se det från alla håll, undersöka det
grundligt och förstå det bättre. De tar till sig nya idéer, fakta, förslag och
håller alternativ och beslut öppna så att ingen värdefull erfarenhet,
information eller insikt förbises.
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Den sista grundläggande skillnaden mellan människor är att de har en
förkärlek antingen för den yttre världen av människor och saker eller för
den inre världen av koncept och idéer. Människor med en förkärlek för den
yttre världen lär sig genom direkt erfarenhet istället för abstrakta principer.
De är mottagliga för information och bearbetar den snabbt men tolkar den
ofta ytligt och accepterar den ofta utan att den ifrågasätts. Människor med
en förkärlek för den inre världen av idéer och koncept vill utveckla en
förståelse för problem eller föreliggande beslut och är i allmänhet bra på
att bearbeta information.

I studien har klargjorts att revisorn, vid användandet av det analytiska
granskningssättet, måste inse vad olika ekonomiska händelser kan få för
följd i redovisningsrapporterna och vilka underliggande ekonomiska
händelser som kan ha förorsakat en oväntad avvikelse. För att kunna
fastställa förväntningar på konton, transaktionsslag och nyckeltal anser vi
därför en viktig egenskap för revisorn vara förmågan att  tänka framåt och
se vad olika ekonomiska händelser kan få för följd i
redovisningsrapporterna. Detta belyser även vikten av att revisorn känner
till företaget och dess bransch. Utan den kunskapen får inte revisorn den
förståelse för kundens verksamhet som krävs för att han skall kunna
fastställa riktiga förväntningar.

”Om du inte förstår företaget och dess bransch har du inte en
sportmössa att veta vad du borde förvänta dig”

(Respondent 6)

För att förstå den enskilda verksamheten har vi konstaterat att revisorerna
skaffar sig den mesta informationen direkt från kunden. Även om
revisorerna samlar in information om kundens verksamhet och bransch
verkar flera av dem dock inte använda sig av denna information när de
fastställer förväntningar. Istället baserar de sina förväntningar på
föregående års reviderade balans. Därav drar vi slutsatsen att många
revisorer misslyckas med detta framåtriktade sätt att tänka när de fastställer
förväntningar. Orsaken till detta menar vi till exempel kan vara att de, på
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grund av bristande erfarenhet inom vissa områden, har svårt att förstå
innebörden av informationen.

När en revisor har upptäckt en oväntad avvikelse, har det klargjorts att en
annan viktig egenskap för revisorerna är förmågan att tänka bakåt och
kunna avgöra vilka underliggande ekonomiska händelser som troligen
förorsakat denna oväntade avvikelse. Många revisorer inhämtar då
förklaringar från kunden, medan andra försöker att själv utveckla
förklaringar. Vilken av dessa källor som används är troligen en funktion av
kundens tillgänglighet och kompetens, men också av revisorns kunskap om
kundens verksamhet. Självgenerering av förklaringar sades endast inträffa
när revisorn anser sig ha tillräcklig kunskap om kundens verksamhet. Vi
anser dock att kunskap om företagets verksamhet är minst lika viktig när
förklaringar till oväntade avvikelser inhämtas hos kunden. Detta för att
kunna bedöma om de förklaringar kunden ger till de oväntade avvikelserna
är rimliga samt för att kunna ställa meningsfulla följdfrågor. Att i allt för
stor utsträckning stödja sig på kundens förklaringar anser vi utgöra en risk
i revisionshänseende.

När revisorerna söker förklaringar till oväntade avvikelser hos kunderna
talar de flesta med företagets ekonomipersonal. Några revisorer underströk
dock vikten av att söka förklaringar hos annan personal. Att inte alla söker
förklaringar hos annan personal anser vi vara förvånande. Vilka beskriver
till exempel bättre förbättringarna i produktionseffektiviteten än
produktionspersonalen? Att  revisorerna inte i större utsträckning använder
sig av ett tillvägagångssätt där annan personal tillfrågas menar vi kan bero
på att revisorerna i dessa fall inte har tillräcklig kunskap om kundens
verksamhet.

Revisorerna angav att det svåraste med att använda analytisk granskning är
att veta när en förklaring till en oväntad avvikelse kan anses acceptabel. De
angav att det som avgjorde om de ansåg en förklaring acceptabel var deras
professionella bedömning. När revisorernas kunskap om kundens
verksamhet och bransch är stor anser vi att det borde bli lättare att veta när
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en förklaring kan anses acceptabel. Vi menar då att oerfarna revisorer eller
revisorer med otillräcklig kunskap om kundens verksamhet  kan få
problem när det gäller att bestämma om en förklaring till en oväntad
avvikelse är rimlig.

Det har även klargjorts att en viktig egenskap för revisorerna är förmågan
att kunna kombinera olika typer av kunskaper till en helhet då det
analytiska granskningssättet används. Det gäller allmän företags- och
branschkunskap, specifik verksamhetskunskap, kunskap i redovisning,
revision och analytiska granskningssätt.

Sammanfattningsvis anser vi att erfarenhet och kännedom om det
reviderade företagets verksamhet är oerhört viktigt för användandet av
analytisk granskning. Vi ser dock en liten risk då erfarenhet kan förblinda,
det vill säga revisorn kan fastna i gamla tankesätt.

8.2.2 Företag

Vi har fastslagit att ett antal variabler i det reviderade företaget avgör
omfattningen och utformningen av det analytiska granskningssättet. Hur
det analytiska granskningssättet används under revisionen är i
företagsfaktorn beroende av företagets interna kontroll, inneboende risk,
väsentlighet, verksamhetsstorlek, bransch och förutsägbarhet.

Det är mer troligt att revisorn använder det analytiska granskningssättet i
ett företag med stark intern kontroll. Detta beror på att risken för fel i
redovisningen då anses vara liten. Den inneboende risken avgör nämligen
om tillräcklig försäkran kan uppnås med hjälp av det analytiska
granskningssättet.

Storleken på företagets verksamhet är en annan variabel som revisorerna
anser inverkar på användandet av det analytiska granskningssättet. Som
revisorerna angav är verksamhetsstorlek ofta förknippad med variabler
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som intern kontroll och transaktionsvolym. Det är mer sannolikt att stora
företag har stark intern kontroll och att den interna kontrollen i mindre
företag inte är så stark att det analytiska granskningssättet leder till en
tillräcklig försäkran. Transaktionsvolymen i mindre företag är dessutom
ofta betydligt mindre vilket får till följd att det i allmänhet är smidigare att
inte använda sig av det analytiska granskningssättet. Det ansågs dessutom
mindre troligt att mindre företag har den kunskap inom företaget som
behövs för att användandet av det analytiska granskningssättet skall bli
lyckat. Kundpersonalen har inte den kunskap att de kan tillhandahålla
information som kan förklara oväntade avvikelser.

Revisorerna anser inte att branschen, i vilket det granskade företaget
befinner sig, påverkar användandet av det analytiska granskningssättet
annat än till dess utformning. Med detta avses att det analytiska
granskningssättet används på olika sätt i olika branscher. Olika nyckeltal är
väsentliga, olika poster är väsentliga etcetera.

Även förutsägbarheten av ett konto, transaktionsslag eller nyckeltal
inverkar på användandet av det analytiska granskningssättet. Flera
revisorer angav att det analytiska granskningssättet är effektivt och ofta
används när de förväntade förhållandena är stabila. Anledningen till detta
menar vi, som en revisor också påpekade, kan vara att det krävs en större
ansträngning för användandet av det analytiska granskningssättet om
förhållandet inte är stabilt.

8.2.3 Revisionsfas

En tredje faktor som avgör omfattningen och utformningen av det
analytiska granskningssättet benämner vi revisionsfas. Vi avser då den fas
i revisionen i vilken det analytiska granskningssättet används. Vår studie
har uppdagat att användandet av det analytiska granskningssättet ser olika
ut i revisionens olika faser.
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Det har framkommit att det analytiska granskningssättet under
planeringsfasen och inför det slutgiltiga ställningstagandet används på en
övergripande nivå, medan det under genomförandet används på en mer
detaljerad nivå.

”Den analytiska granskningen blir mer specifik under själva
granskningen”

(Respondent 5)

Som tidigare nämnts och vad som här utvecklas ytterligare lägger
revisorerna olika tonvikt på stegen i den analytiska granskningsprocessen
beroende på under vilken fas i revisionen användandet av det analytiska
granskningssättet sker.

Under planeringsfasen har vi utläst en ökad tonvikt på fastställandet av
förväntningar. Detta menar vi beror på att syftet i denna fas är att förstå
kundens verksamhet tillräckligt för att kunna identifiera väsentliga risker
och utveckla en revisionsplan som riktar sin uppmärksamhet mot just dessa
områden. Sökandet efter förklaringar till oväntade avvikelser blir då
mindre viktig, eftersom revisorns syfte inte är att finna den ”rätta”
förklaringen till en avvikelse.

Under genomförandet av granskningen menar vi, utifrån studien av hur det
analytiska granskningssättet används, att alla steg i den analytiska
granskningsprocessen är viktiga, även om tonvikten kan anses ligga på
förklaringar. Detta anser vi har att göra med att revisorn under
granskningsgenomförandet avser att finna den ”rätta” förklaringen till
avvikelsen, då syftet i denna fas är att fastställa giltigheten av en
kontobalans eller en uppsättning kontobalanser.

Vid det slutgiltiga ställningstagandet anser vi, utifrån studiens resultat,  att
tonvikten återigen ligger på förväntningar. Anledningen till detta menar vi
är att syftet i denna fas är att bekräfta att bokslutet i sin helhet är i
överensstämmelse med det som framkommit under revisionen.
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Förväntningar på bokslutet i sin helhet fastställs utifrån det som
framkommit under revisionen. Framställningen av förklaringar förefaller
mindre viktig i denna fas då revisorerna säger att de sällan upptäcker
oväntade avvikelser. Eftersom revisorernas fältarbete vanligtvis är avklarat
då det analytiska granskningssättet sker i samband med det slutgiltiga
ställningstagandet vet revisorerna oftast redan varför komponenterna i
bokslutet förändrats eller inte förändrats från föregående år.

Beroende på under vilken fas av revisionen som det analytiska
granskningssättet används får de variabler som ingår i den faktor vi
benämner företag mer eller mindre betydelse. Vår studie visar att det
analytiska granskningssättet används under planeringsfasen och inför det
slutgiltiga ställningstagandet oavsett styrkan på företagets interna kontroll.
Stark intern kontroll anses dock i granskningsgenomförandet vara en
förutsättning för att det analytiska granskningssättet skall användas som
enda granskningsmetod under denna fas. Det är framförallt under själva
granskningsfasen som företagsvariablerna avgör i vilken omfattning det
analytiska granskningssättet används. I övriga faser avgör de endast
utformningen av det analytiska granskningssättet.

8.3 Sammanfattande slutsatser

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att det finns skillnader mellan de
betydelser revisorerna lägger i innebörden av begreppet analytisk
granskning.

Vi har kunnat urskilja två principiellt delvis skilda innebörder av begreppet
analytisk granskning, där en innebörd kan beskrivas som en mer
övergripande inställning och den andra som en analyserande
granskningsmetodik. För att få den begreppsförankring som efterlyses
delade vi därför upp begreppet analytisk granskning i analytiskt
förhållningssätt och analytiskt granskningssätt. Vi avser då med analytiskt
förhållningssätt den mer övergripande analytiska inställning eller sättet att
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vara. Analytiskt granskningssätt definierar vi som den analyserande
granskningsmetodik som innebär allt från enkla jämförelser till komplexa
analyser. Denna granskningsmetodik menar vi kan utföras i alla faser av
revisionen men att dess syfte skiftar i de olika faserna. Detta får till följd
att det analytiska granskningssättet till viss del ser olika ut i de olika
faserna. Vi menar vidare att det analytiska granskningssättet är en process
som innefattar ett fastställande av förväntningar, en jämförelse av förväntat
värde med verkligt utfall och ett inhämtande av förklaringar till väsentliga
oväntade avvikelser från förväntat värde.

Vid studien av det analytiska granskningssättet konstaterade vi att detta
utförs med delvis skilda förutsättningar och avsikter i de olika
revisionsfaserna. Vi anser därför att en vidare uppdelning av det analytiska
granskningssättet skulle kunna ske för att ytterligare tydliggöra begreppet
analytiskt granskningssätt. Beroende på i vilken revisionsfas
granskningsmetodiken används fastställde vi att olika vikt läggs vid stegen
i den analytiska granskningsprocessen. Under planeringsfasen och vid det
slutgiltiga ställningstagandet ligger tonvikten på fastställandet av
förväntningar och det är framförallt då det är fråga om en sammanställning
av information och därmed ett uppbyggande (”build up”) analytiskt
granskningssätt. Tonvikten i granskningsfasen ligger däremot på
förklaringar och därmed äger i denna fas en ”sönderdelning” rum i syfte att
se vilken underliggande faktor som förorsakat den oväntade avvikelsen.
Detta menar vi är ett nedbrytande (”break down”) analytiskt
granskningssätt.

Vi kan efter denna studie dra slutsatsen att hur revisorerna använder det
analytiska granskningssättet beror på den granskande revisorn, det
reviderade företaget samt revisionsfasen. Dessa tre faktorer innefattas i sig
av ett antal variabler. Hur det analytiska granskningssättet används har
fastställs avgörs av revisorns egenskaper (kognitiva strukturer) och
erfarenhet. I det reviderade företaget avgör företagets interna kontroll,
inneboende risk, verksamhetsstorlek, bransch och förutsägbarhet
omfattningen och utformningen av det analytiska granskningssättet.
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Slutligen används det analytiska granskningssättet olika beroende på under
vilken fas av revisionen denna analyserande granskningsmetodik nyttjas.
Vi konstaterade bland annat att beroende på i vilken revisionsfas
granskningsmetodiken används läggs olika vikt vid stegen i den analytiska
granskningsprocessen.

8.4 Studiens bidrag

Vi anser att denna studie kan bidra till en större förståelse för begreppet
analytisk granskning samt för hur revisorerna använder det analytiska
granskningssättet.

Det är, som nämndes i inledningen till denna uppsats, av största vikt att
innebörden av begreppet analytisk granskning klargörs för att en
förankring av begreppet skall åstadkommas. Förankringen blir låg om
förståelsen är låg. Vi anser det vidare betydelsefullt att i en studie som
denna beskriva hur det analytiska granskningssättet används av revisorerna
för att därigenom öka förståelsen för denna analyserande
granskningsmetodik.

Det är, då det analytiska granskningssättet under senare år givits ökad
tyngd och tillit till följd av den förändrade teknologin och den tuffare
priskonkurrensen mellan revisionsbyråerna, viktigt att en begrepps-
förankring åstadkoms och en förståelse uppnås. Detta bland annat för att
vägledningar och rekommendationer avseende det analytiska
granskningssättet skall kunna utvecklas ytterligare och eventuella problem
med granskningsmetodiken skall kunna identifieras.

Vi tror dessutom att det analytiska granskningssättet kommer att bli
viktigare och viktigare, då vi håller för troligt att teknologin kommer att
fortsätta utvecklas och konkurrenskraften alltid är ytterst viktig. Detta ökar
ytterligare värdet av denna studie.
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För vår egen del har studien inte bara bidragit med en större förståelse för
innebörden av analytisk granskning och för det analytiska
granskningssättet. Vi har därutöver fått en inblick i revisionsarbetet i stort,
vilket även det var vår avsikt med studien. Vi ansåg det, vid val av
uppsatsämne, viktigt att uppsatsarbetet också bidrog till något vi kunde ha
nytta av i vårt framtida yrkesliv som revisorer.
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BILAGA

INTERVJUUNDERLAG

Analytisk granskning diskuterades med hjälp av huvudfrågorna nedan.

Intervjuerna inleddes med ett klarläggande av den innebörd respondenten
lade i begreppet analytisk granskning.

De inledande frågor var därefter av en mer allmängiltig karaktär och
kretsade kring följande:

- Utvecklingen av analytisk granskning under senare år och i
fortsättningen.

- Om användandet av analytisk granskning kan leda till en
konkurrensfördel.

- Om analytisk granskning innebär att revisionen i högre grad grundar sig
på revisorns bedömningar.

Därefter diskuterades tillvägagångssättet vid användandet av det analytiska
granskningssättet under var och en av revisionens tre faser. Diskussionen
kretsade kring följande frågor:

- Syfte
- Faktorer som bestämmer om, och i vilken utsträckning, det analytiska

granskningssättet används.
- Hur förväntat värde fastställs.
- Vilka analytiska granskningsåtgärder som används.
- Tillvägagångssätt vid inhämtandet av förklaringar till oväntade

avvikelser.
- Hur det bestäms om en förklaring är godtagbar.


