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Abstract 
Title:   Experts in the audit process - How does the auditor experience the  

influence on audit quality? 
 

Authors:  Madeleine Forsman & Kristin Wiström 
 
Supervisor:   Pernilla Broberg 
 
Background and Problem: Accountants have become dependent with using experts in their 

work because of the complexity that has occurred around both ac-
counting and auditing. It is the auditor that decides when an expert 
should be included and how great of impact the experts work will 
have on the audit. Meanwhile the auditor’s duty is to deliver quali-
ty assured information to stakeholders and it is the auditor that will 
decide when adequate audit quality is achieved. The question is 
how the auditor experiences the influence on audit quality when 
they include experts in their work? 

 
Purpose:   The purpose of the study is to explain how the auditors experience 

the influence on audit quality when they include experts in their 
work. 

 

Method:   This study has mainly a quantitative method where surveys have 
been sent to auditors to obtain answers to the study’s purpose. To 
get a deeper understanding of the experts work has a qualitative 
feasibility study with interviews been conducted.  

   

Conclusion:  Our results indicate that auditors feel that audit quality will be 
higher when the experts are used in the audit. The results from our 
first regression model suggests that when the experts get more 
leeway/influence auditors experience that audit the quality will be 
higher. Audit quality is also affected slightly by the extent to 
which auditors are taking the help of experts. Accountants who 
take the help of experts to a greater extent perceive that audit 
quality will be higher. The result from our second regression mod-
el indicates that it’s only the expert's influence that leads to higher 
audit quality. Our results indicate that, according to auditors is 
worth spending time and resources on experts when they contrib-
ute to higher quality audits. 

 

Keywords:   Audit quality, Knowledge limit, Expert, Leeway, Influence. 

 



	  

Sammanfattning 

Uppsatsens titel:  Experter i revisionsprocessen – Hur upplever revisorn att revis-

ionskvaliteten påverkas? 

Författare:  Madeleine Forsman & Kristin Wiström 
 
Handledare:  Pernilla Broberg 
 
 Bakgrund och problem:  Revisorer har blivit beroende av experter i sitt arbete på grund 

av den komplexitet som har uppstått kring både redovisningen 
och revisionen. Det är revisorn som bestämmer när en expert ska 
involveras och hur stor påverkan expertens arbete får på revis-
ionen. Samtidigt är revisorns uppgift att leverera kvalitetssäker 
information till intressenter och det är revisorn som avgör när 
tillräcklig revisionskvalitet har uppnåtts. Frågan är då hur revi-
sorn upplever att revisionskvaliteten påverkas när experter an-
vänds. 

 
Syfte:  Syftet med studien är att förklara hur revisorer upplever att re-

visionskvaliteten påverkas när experter används.  
 

Metod:  Studien har i huvudsak en kvantitativ metod där enkäter har 
skickats ut till revisorer för att få svar på studiens syfte. För att 
få en djupare förståelse för experternas arbete har en kvalitativ 
förstudie med intervjuer genomförts. 

 
 

Slutsats:  Vårt resultat indikerar på att revisorer upplever att revisionskva-
liteten blir högre när experter används i revisionen. Resultatet 
från vår första regressionsmodell tyder på att när experter får 
mer handlingsutrymme/inflytande upplever revisorer att revis-
ionskvaliteten blir högre. Revisionskvaliteten påverkas också 
svagt av i vilken omfattning revisorer tar hjälp av experter. Re-
visorer som tar hjälp av experter i större omfattning upplever att 
revisionskvaliteten blir högre. Resultatet från vår andra regress-
ionsmodell tyder på att det enbart är expertens inflytande som 
leder till högre revisionskvalitet. Vårt resultat indikerar på att 
det enligt revisorer är värt att lägga tid och resurser på experter 
då de bidrar till högre revisionskvalitet.  

 

Nyckelord:  Revisionskvalitet, Kunskapsbegränsning, Expert, Handlingsut-
rymme, Inflytande. 
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1. Inledning	  

	  

I det här kapitlet introduceras ämnet i en bakgrund. Bakgrunden följs av en problemati-

sering som mynnar ut i ett syfte och en frågeställning. Till sist visas uppsatsens disposit-

ion. 

	  

	  

1.1 Bakgrund	  

 

“Some 13 years after Enron, auditors still can’t stop managers cooking 

the books.” (The dozy watchdogs, 2014) 

 

Att redovisningsskandaler inte längre är lika framträdande i tidningsrubriker som de var 

vid Enron och Worldcoms skandaler år 2001 och 2002 betyder inte att de har försvun-

nit, det är snarare så att de har blivit en rutin (The dozy watchdogs, 2014). Komplice-

rade affärshändelser och finansiella transaktioner har gjort att svåra beräkningar som 

sker utifrån uppskattningar har blivit allt viktigare i redovisningen på senare år (Cope-

land, 2005; Griffith, Hammersley & Kadous, 2014). Smith-Lacroix, Durocher och 

Gendron (2012) stödjer detta och menar att balansräkningar blir mer och mer komplice-

rade då företag idag ägnar sig mer åt redovisning till verkligt värde eller marknadsvärde. 

Uppskattningar är dock till sin natur svåra att revidera, det krävs subjektiva prognoser 

om framtida händelser snarare än en sammanställning av tidigare händelser (Griffith et 

al., 2014). Den komplicerade redovisningen bidrar i sin tur till att revisorns arbete blir 

mer komplext (Smith-Lacroix et al., 2012). Det blir svårare för revisorer att känna till 

och ha kontroll över sin egen expertis, vilket har bidragit till att revisorns arbete har 

förändrats (Smith-Lacroix et al., 2012). Förändringen har gått från att revisorn har gjort 

den största delen av arbetet själv till att nu vara beroende av experter (Smith-Lacroix et 

al., 2012). När det krävs en expert inom redovisning eller revision hänvisas man till ISA 

220 Quality Control for an Audit of Financial Statements (IAASB, 2009a). Den kom-
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plicerade redovisningen leder dock till att det behövs expertis inom andra områden än 

redovisning och revision (Smith-Lacroix et al., 2012; Boritz et al., 2014). Detta regleras 

i ISA 620 Using the Work of an Auditor’s Expert (IAASB, 2009b).  

 

I ISA 620 definieras en expert som en person eller en organisation med expertis inom 

ett annat område än redovisning och revision (IAASB, 2009b). Det är enligt ISA 620 

upp till revisorn att avgöra om det behövs expertkunskap under revisionsprocessen och 

därefter om arbetet som experten utfört är lämpligt för revisorns ändamål. I bedömning-

en ingår även att avgöra om experten har den nödvändiga objektivitet, förmåga och 

kompetens som krävs för att uppfylla ändamålet (IAASB, 2009b). Det är viktigt att re-

visorn har en tillräcklig förståelse för expertområdet vid bedömningar angående exper-

ten och dess arbete eftersom det i slutändan är revisorn som är ensamt ansvarig över 

revisionen (IAASB, 2009b; Smith-Lacroix et al., 2012). Revisorn är också den som sva-

rar för att säkerställa kvaliteten på informationen som släpps till allmänheten (IAASB, 

2009b). Revisorns upplevelse av kvaliteten blir därmed viktig då en expert anlitas till ett 

revisionsuppdrag.  

 

1.2 Problematisering	  

I dagens samhälle är det ett ökat fokus på att det ska gå att lita på de finansiella rappor-

terna och att revisionen ska hålla en hög kvalité (Humphrey et al., 2007; Öhman, 2007; 

Boritz et al., 2014). Revisorernas uppgifter blir dessutom alltmer komplexa och svåra 

(Smith-Lacroix et al., 2012). Revisorerna ombeds utföra mer komplexa uppgifter, stan-

darder blir mer komplexa och kunder är mer krävande (Smith-Lacroix et al., 2012). 

Giddens (1990) menar att omfattningen av en persons kompetens är begränsad och att 

det samtidigt inte är realistiskt att en person ska behärska alla områden. Han menar att 

vissa former av samarbeten är nödvändiga när en uppgift är komplex. Det leder till att 

revisorer söker hjälp av experter för att effektivt kunna genomföra revisionen med till-

räckliga revisionsbevis i grunden (Carrington, 2010; Boritz et al., 2014). Smith-Lacroix 

et al. (2012) menar att revisorer är beroende av experter på grund av den komplexitet 

som har uppstått kring revisionen. Även Selley (1999) konstaterar att experter idag har 

blivit en stor del av revisionsarbetet. Deras inflytande har vuxit från att endast vara kon-

sulter som blir rådfrågade om mindre frågor till att i dagsläget vara involverade i allt 
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från att hjälpa till med att välja ut revisionsteamet, ta fram lämpligt material till revis-

ionsbevis och bedöma risker till att vara delaktiga i utformningen av revisionsåtgärder. 

Så länge användandet av en expert adderar till tillförlitligheten på revisionsberättelsen 

är det möjligt att använda en expert i nästan alla delar av revisionen (Selley, 1999). Be-

slutet att ta hjälp av en expert grundas ofta i avseende på risk, kundens komplexitet och 

att revisorn inte har tillräcklig kunskap (Smith-Lacroix et al., 2012; Boritz et al., 2014). 

 

När en expert anlitas till ett revisionsuppdrag måste revisorerna hantera experternas 

arbete på ett effektivt sätt för att säkerställa att bevisen som tagits fram till revisionen 

håller en hög kvalitet (Martin, Rich & Wilks, 2006).  Hög kvalitet på revisionen är vik-

tigt eftersom revisionen handlar om att kvalitetssäkra redovisningsinformationen som 

företag lämnar ut till allmänheten (Öhman, 2007; IAASB, 2011; Broberg, 2013). Vad 

som menas med hög kvalitet inom revision är dock svårt att definiera (Fischer, 1996; 

Power, 2003; Westerdahl, 2005; Humphrey et al., 2007; IAASB, 2011; Beattie, Fe-

arnley & Hines, 2013). Då det är oerhört svårt att bedöma vad som utgör god revisions-

kvalitet kännetecknas det ofta av avsaknad av låg kvalitet (Westerdahl, 2005; Knechel 

et al., 2013). Olika intressenter har också olika uppfattningar om vad revisionskvalitet 

är, vilket har bidragit till den komplexitet som finns kring ämnet revisionskvalitet 

(Wooten, 2003; IAASB, 2011). Det som kan sägas är att när revisorer saknar tillräcklig 

kunskap är det svårt att utföra en revision av hög kvalitet och därför anlitas experter till 

revisionsuppdrag (Smith-Lacroix et al., 2012; Griffith et al., 2014). Anlitandet av en 

expert försäkrar dock inte alltid god revisionskvalitet (Bratten et al., 2013).    

 

Boritz et al. (2014) menar att resultatet av revisionsberättelsen beror på pålitligheten hos 

de inblandade i revisionen och att uppgifterna i revisionsprocessen utförs av olika revi-

sorer samt specialister som godtar varandras arbete utan någon närmare kontroll. Även 

Öhman (2007) lyfter fram att revisorer har en benägenhet att inte säga emot arbetspro-

cessens upplägg utan istället tar den för givet. Vidare är det så att revisorer ofta har full 

tillit för resultat från tidigare erfarenheter, både gällande sina egna erfarenheter men 

också sådana erfarenheter som är dokumenterade i de befintliga riktlinjerna (Öhman, 

2007). Griffith et al. (2014) menar att revisorer även tenderar att ha för mycket tillit till 

experters arbete. 
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Det som i slutändan avgör om revisorn är nöjd med revisionen är en känsla av komfort 

hos revisorn (Pentland, 1993; Carrington & Catasús, 2007; Carrington, 2010). Revis-

ionen ska förvandla de finansiella rapporterna till en form som revisorn och allmänheten 

kan känna sig komfortabla med (Pentland, 1993). Pentland (1993) menar att revision är 

en emotionell process och att den emotionella energin hos deltagarna kan öka eller 

minska beroende på hur konversationer och interaktioner med andra går. Resonemangen 

i problematiseringen visar att det finns en komplexitet vid användandet av experter i 

revisionsprocessen och att det inte är säkert att det påverkar revisionskvaliteten på öns-

kat sätt. Forskningen som finns inom området där experter är involverade i revisionen är 

begränsad och mer forskning inom området önskas (Martin et al., 2006; Smith-Lacroix 

et al., 2012). Revision handlar som sagt om att skapa en känsla hos revisorn och därför 

blir det intressant att studera revisorns upplevelser. Eftersom användandet av experter är 

vanligt inom revision och revisionens syfte är att lämna ut kvalitetssäkrad information 

till allmänheten är frågan hur revisorer upplever kvaliteten på revisionen när experter 

anlitas till ett revisionsuppdrag.  

 

1.3 	  Forskningsfråga	  

Hur upplever revisorer att revisionskvaliteten påverkas när experter används? 

 

1.4 Syfte	  

Syftet med studien är att förklara hur revisorer upplever att revisionskvaliteten påverkas 

när experter används.   
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1.5 Disposition	  

	  

	  

	   	  

•  I det inledande kapitlet introduceras ämnet i en bakgrund. 
Därefter diskuteras ämnet i en problematisering som 
mynnar ut i ett syfte och en forskningsfråga. 

Kapitel	  1	  	  
Inledning	  

•  Detta kapitel inleds med forskningsfilosofin och den 
vetenskapliga ansatsen. Forskningsmetod och val av teori 
avslutar kapitlet. 

Kapitel	  2	  	  	  	  
Vetenskaplig	  

metod	  

•  Den teoretiska referensramen presenterar teorier och 
tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras en modell 
som ligger till grund för datainsamling och analys. 

Kapitel	  3	  	  
Teore[sk	  

referensram	  

•  I den empiriska metoden presenteras metod och 
tillvägagångssätt för den kvalitativa och den kvantitativa 
undersökningen. 

Kapitel	  4	  	  
Empirisk	  
metod	  

•  I den empiriska analysen presenteras materialet från den 
kvantitativa undersökningen samt de statistiska tester som 
har genomförts. 

Kapitel	  5	  	  
Empirisk	  
analys	  

•  Studiens avslutande kapitel presenterar slutsatser utifrån 
analysen. Vidare diskuteras studiens bidrag samt förslag 
till framtida forskning. 

Kapitel	  6	  	  
Slutsats	  



	  

	   6	  

2. Vetenskaplig	  metod	  

 

I det här kapitlet beskrivs studiens forskningsfilosofi och vetenskapliga ansats. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av studiens forskningsmetod samt val av teori. 

 

 

2.1	  Forskningsfilosofi	  

Denna uppsats kommer att ha utgångspunkt i ett positivistiskt synsätt. Det positivistiska 

synsättet innebär att kunskap uppnås genom att samla in fakta som ligger till grund för 

att hitta orsak-verkan samband och regelbundenheter (Patel & Davidson, 2011; Bryman 

& Bell, 2013). Då vår studie syftar till att förklara hur revisorer upplever att revisions-

kvaliteten påverkas när experter används är det lämpligt med ett positivistiskt synsätt 

som undersöker samband och regelbundenheter. Det positivistiska synsättet innebär att 

den kunskap som söks ska vara verklig och gå att observera (Patel & Davidson, 2011). 

 

2.2	  Vetenskaplig	  ansats	  

Ansatsen i vår studie kommer i huvudsak att vara deduktiv. En deduktiv ansats innebär 

att man utifrån befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser (Patel & David-

son, 2011). Då utgångspunkten i studien tas i redan befintlig teori stärks objektiviteten i 

forskningen vilket gör att forskningsprocessen inte påverkas i lika stor grad av den en-

skilda forskarens uppfattningar (Patel & Davidson, 2011). I vår studie kommer vi även 

använda oss av induktiva inslag då vi kommer att genomföra en förstudie med inter-

vjuer, intervjuerna kommer sedan ligga till grund för en enkätundersökning. En induktiv 

ansats innebär att forskaren upptäcker något som sedan kan formuleras i en teori (Patel 

& Davidson, 2011). Genom att kombinera den deduktiva ansatsen med inslag från den 

induktiva ansatsen minskar vi risken av att bli helt låsta av den befintliga teorin och det 

ses som en styrka att flera teorier existerar sida vid sida (Patel & Davidson, 2011). 
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2.3	  Forskningsmetod	  

I vår studie kommer vi huvudsakligen att använda oss av en kvantitativ metod. En kvan-

titativ metod innebär att man fastställer kvantiteten av en företeelse (Bryman & Bell, 

2013). Då vi med en enkätundersökning vill mäta hur revisorer upplever att revisions-

kvaliteten påverkas när en expert anlitas till ett revisionsuppdrag lämpar sig en kvantita-

tiv metod bra. Innan något kan kvantifieras måste dock det fenomen som vi vill under-

söka definieras (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Genom att komplettera vår studie med 

en kvalitativ förstudie kan vi genom intervjuer få en djupare förståelse för experternas 

arbete. Då vi i litteraturen inte kunnat hitta till exempel i vilka situationer experter an-

vänds anser vi att en förstudie är nödvändig. Syftet med den kvalitativa metoden är att 

identifiera och upptäcka egenskaper hos något genom exempelvis intervjuer (Patel & 

Davidson, 2011) och därför är den kvalitativa förstudien lämplig som komplement till 

den kvantitativa metoden. Intervjuerna kommer ligga till grund för skapandet av vår 

enkätundersökning som sedan ska besvaras av revisorer. I teorin fås ofta intrycket av att 

kvantitativ och kvalitativ forskning är helt oförenliga men det är något som inte stäm-

mer i praktiken (Patel & Davidson, 2011). Kvalitativa och kvantitativa metoder kom-

pletterar varandra bra när en kombination av de båda används (Öhman, 2007), vilket vi 

tror kommer gynna vårt resultat.  

 

2.4	  Val	  av	  teori	  

Syftet med studien är att förklara hur revisorer upplever att revisionskvaliteten påverkas 

när en expert används. Då det är ett komplext område och vår syftesformulering inne-

håller flera parametrar (revisor, revisionskvalitet och expert) anser vi att vi inte kan be-

svara vår forskningsfråga med endast en teori. Vi har därför valt ett eklektiskt tillväga-

gångssätt (Falkman & Tagesson, 2008; Collin et al., 2009) där vi använder olika teorier 

för att hitta faktorer som ger en tillräcklig förklaring utan att den ena teorins faktorer 

måste integreras i en annan teori (Collin et al., 2009). Den teoretiska referensramen bör-

jar med en beskrivning av revisionens syfte för att förklara vad revisionen ska uppnå 

och hur förhållandet mellan principal, agent och revisor ser ut. Förhållandet mellan 

principal, agent och revisor kommer sedan förklaras närmare genom agentteorin då den 

ger ett realistiskt och empiriskt testbart perspektiv när det krävs en gemensam ansträng-

ning (Eisenhardt, 1989). För att ge en bild av hur revisionen går till kommer vi att besk-
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riva revisionsprocessen. Vidare kommer vi att ge en beskrivning av revisorn och exper-

ten då dessa är involverade i vår studie. För att få en ännu klarare bild av revisorn och 

dess arbete kommer vi även att använda oss av professionsteori. Eftersom revisorer har 

blivit beroende av experter (Smith-Lacroix et al., 2012) handlar en del av den teoretiska 

referensramen om revisorns användande av experter. I studien ses experternas hand-

lingsutrymme och inflytande i revisionen som delar av revisorns användande av exper-

ter då det är revisorn som avgör när en expert ska involveras i revisionen och hur stor 

påverkan expertens arbete får på revisionen. I avsnittet vill vi visa vad det är som leder 

till att en expert anlitas till ett revisionsuppdrag och vad revisorn måste beakta när en 

expert är involverad. Vidare är revisionskvalitet ett svårdefinierat begrepp (Broberg, 

2013; Knechel et al., 2013) varför ett avsnitt i den teoretiska referensramen går djupare 

in på de faktorer som kan påverka revisionskvaliteten. Vi kommer att använda oss av 

institutionell teori och byråkultur för att förklara vad som kan påverka revisorns upple-

velser. Den teoretiska referensramen syftar i första hand till att ge en djupare förståelse 

för ämnet och till att förklara vilka faktorer som kan påverka en revisors upplevelser. 

Avslutningsvis presenteras en modell som ligger till grund för datainsamling och ana-

lys.  
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3. Teoretisk	  referensram	  

 

I detta kapitel presenteras teorier och tidigare forskning som är utgångspunkt för vår 

studie. Avslutningsvis presenteras en modell som ligger till grund för datainsamling och 

analys. 

 

 

3.1	  Revisionens	  syfte	  

Det är relevant att beskriva syftet med revisionen på grund av inriktningen mot revision 

i vår studie. Syftet med revision är enligt ISA 200 (om revisionens mål och syfte) att 

öka intressenternas förtroende för de finansiella rapporterna (IAASB, 2009c). Reviso-

rerna ökar intressenternas förtroende genom att påvisa att revisionen har upprättats en-

ligt ett ändamålsenligt ramverk för finansiell rapportering och att rapporterna presente-

ras rättvist och ger en rättvisande bild (IAASB, 2009c). Syftet med revisionen kan också 

förklaras utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv som består av tre teorier: revision 

som försäkran, revision som förbättring och revision som försäkring (Carrington, 

2010).   

 

Den första teorin, revision som försäkran, motsvarar det som sägs i agentteorin och ser 

revisionen som en kontraktslösning mellan ägandet och ledningen av en verksamhet 

(Carrington, 2010). Ägare av ett företag anlitar företagsledare för att utföra uppgifter för 

ägarens räkning (Jensen & Meckling, 1976). Problemet som uppstår är att ägandet och 

ledningen av ett företag ofta är separerade och frågan som blir aktuell är hur ägaren kan 

försäkra sig om att företaget sköts effektivt enligt ägarens intressen (Jensen & Meckl-

ing, 1976; Carrington, 2010; Eilifsen et al., 2014). Lösningen för att ägaren ska kunna 

försäkra sig om att företagsledningen sätter företagets bästa i fokus är revision (Carring-

ton, 2010). Ägarna kan känna tillit till företagsledningens redovisning om en oberoende 

tredje part anlitas och försäkrar att redovisning är korrekt (Carrington, 2010). Den andra 

teorin som brukar användas för att förklara revisionens syfte är revision som förbättring 

(Carrington, 2010). I revision som förbättring handlar revisionen om informationens 

kvalitet (Carrington, 2010). Revisorns roll är här mer aktiv och dennes uppgift är att 
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påverka redovisningen och göra revisionen bättre genom att lyssna på de krav olika in-

tressenter har på revisionen (Carrington, 2010).  Den sista teorin, revision som försäk-

ring, menar att revisionens syfte är att försäkra revisorerna själva om att redovisningen 

är korrekt (Carrington, 2010). Vid behov förbättras redovisningen för att minska risken 

för att revisorerna ska bli utsatta för betalningskonsekvenser vid en eventuell juridisk 

process (Carrington, 2010).  

 

Enligt Öhman (2007) går revisionen ut på att kvalitetssäkra den information som företag 

lämnar ut till intressenter. Ett företags intressenter har ett underläge gentemot andra 

parter och med tanke på det finns ett behov av kvalitetssäkrad redovisningsinformation. 

Kontroller som genomförs av en utomstående part på ett företags redovisning skapar 

förutsättningar för att informationen ska kunna kvalitetssäkras och för att redovisnings-

informationen ska uppfattas som tillförlitlig av utomstående intressenter behöver reviso-

rerna upprätthålla en viss kvalitet på sina granskningar och bedömningar (Öhman, 

2007).   

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kvalitetssäkrad	  information	  för
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  beslutsfattande	  
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Principal	  

Agent	  

Revisor	  

Figur	  3.1	  Modellen	  om	  informationsflöden	  och	  kvalitetssäkring	  med	  fokus	  på	  förhållandet	  mellan	  principal,	  agent	  
och	  revisor.	  
(Baserad	  på	  Öhman,	  2007	  s.26.)	  
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3.1.1	  Agentteori	  

När en revisor anlitar en expert i ett revisionsuppdrag överförs en del av ansvaret till 

experten på grund av att revisorn blir tvungen att lita på expertens arbete (Herolf, 2013). 

Det kan jämföras med agentrelationen mellan en principal och en agent där det skapas 

ett avtal som innebär att en part, principalen, delegerar arbete till en annan part, agenten, 

som sedan utför arbetet och därmed får makt över vissa beslut (Jensen & Meckling, 

1976; Eisenhardt, 1989). Jensen och Meckling (1976) menar att en relation mellan en 

principal och en agent kan ge upphov till problem i alla situationer som kräver en ge-

mensam ansträngning. Detta kan appliceras på situationen där en revisor på grund av 

kunskapsbrist ingår avtal med en expert enligt ISA 620 (IAASB, 2009b) och det tyder 

då på att det kan finnas problem i relationen mellan en revisor och en expert. Vidare ger 

agentteorin ett realistiskt och empiriskt testbart perspektiv på situationer där det krävs 

en gemensam ansträngning (Eisenhardt, 1989), vilket är fallet då en revisor använder sig 

av en expert i ett revisionsuppdrag. 

 

När en uppgift delegeras ut till en agent har principalen inte längre någon möjlighet att 

utöva direkt kontroll över hur uppgiften utförs på grund av att agenten som ska utföra 

uppgiften får ett informationsövertag mot principalen (Carrington, 2010). Det finns 

alltså informationsasymmetri mellan parterna som gör att det blir svårt att skapa ett av-

tal som blir optimalt för båda parterna (Carrington, 2010). Enligt Eisenhardt (1989) 

finns det två problem som kan uppstå i relationen mellan en agent och en principal. Det 

första agentproblemet uppstår på grund av att principalen och agenten kan ha olika mål 

med arbetet eller att det kan vara dyrt eller svårt att kontrollera att agenterna utför det 

arbete som de ska. Det andra agentproblemet är att parterna kan föredra olika åtgärder 

på grund av att de har olika riskpreferenser och därmed inte samma inställning till risk 

(Eisenhardt, 1989).  

 

Det finns två aspekter på ett agentproblem, moral hazard och adverse selection (Ei-

senhardt, 1989). Moral hazard innebär att agenten har ett bristande engagemang till 

uppgiften och det är svårt för principalen att avgöra vad agenten faktiskt gör (Ei-

senhardt, 1989). Agentens bristande engagemang beror på att risken ligger hos principa-

len och det gör att agenten inte är lika utsatt om någonting skulle gå snett (Carrington, 
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2010). Adverse selection innebär att agenten kan påstå sig ha vissa förmågor eller kun-

skaper men principalen kan inte kontrollera att dessa förmågor eller kunskaper faktiskt 

innehas av agenten (Eisenhardt, 1989). Eftersom båda parterna är vinstmaximerande 

kan ingen av dem vara säker på att den andra parten följer det som avtalats och det finns 

en risk för att parterna agerar i egenintresse (Jensen & Meckling, 1976; Carrington, 

2010).  

 

När det uppstår ett agentproblem finns det två val för principalen (Eisenhardt, 1989). Ett 

av valen är att investera i informationssystem för att övervaka agentens beteende. Det 

andra valet är att motivera agenten till att inte agera i egenintresse genom att ingå avtal 

om resultatet av agentens beteende, vilket överför risken från principalen till agenten. I 

slutändan blir det en avvägning mellan kostnaden för övervakning och kostnaden för att 

mäta resultatet av agentens beteende samt att överföra risken (Eisenhardt, 1989). 

 

3.2	  Revisionsprofessionen	  

Syftet med uppsatsen är att förklara hur revisorer upplever att revisionskvaliteten påver-

kas när en expert anlitas till ett revisionsuppdrag. Då revisorn ingår i en profession är 

det av vikt att förklara revisionsprofessionen för att få en klar bild av revisorn och dess 

arbete.  

 

Enligt Brante (2005) är professioner bärare av expertkunskaper som bygger sin auktori-

tet och baserar sin inkomst på vetenskaplig kunskap. Den vanligaste definitionen är att 

en profession inkluderar ett yrke som är akademiskt förankrat och har hög status inom 

arbetslivet (Brante, 2005). Att tydligt definiera vad det är som gör en profession speciell 

har dock länge varit väldigt svårt (Brante, 2005). En profession utvecklas genom en 

slags institutionaliseringsprocess där flera agenter, till exempel staten, skapar en över-

ensstämmande uppfattning om en professions innehåll och funktion (Öhman & Waller-

stedt, 2012). 

 

För revisionsprofessionen tog utvecklingen lång tid, det var mycket på grund av de höga 

inträdesbarriärerna som ligger till grund för att kunna bli auktoriserad revisor (Öhman 
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& Wallerstedt, 2012). Den sedan länge etablerade revisionsseden i Sverige bekräftades 

när kravet på att anlita en revisor blev lagstadgat (Öhman & Wallerstedt, 2012). Genom 

att lagstadga revisionen fick yrket ett erkännande och ett större anförtroende från all-

mänheten. Det gjorde också att monopolet som yrkesgruppen har blev effektivare än 

innan (Broberg, 2013). Enligt Öhman och Wallerstedt (2012) ska kompetensen hos pro-

fessionella vara på ett sätt så att människor inte kan uppnå den på egen hand. En skick-

lighet som är svår att duplicera för de som står utanför professionen är en egenskap som 

representerar yrkets kunskapsbas (Öhman & Wallerstedt, 2012). En profession måste 

även frambringa en känsla av säkerhet, i dagens risksamhälle vänder sig personer till 

professionella för att få en säker kunskapskälla och därmed minska osäkerheten vilket 

gör att yrken inom en profession får en väldigt stark position (Brante, 2005). Vidare är 

förtroende något som är väsentligt för en profession (Brante, 2005). En profession be-

höver allmänhetens förtroende som grundar sig i inställningen att yrkesgruppens verk-

samhet är väldigt betydelsefull samt att de uppgifter som utförs har en svårighetsgrad 

som inte vem som helst kan klara av (Brante, 2005). Förtroendet förstärks av att pro-

fessionen utstrålar lojalitet och har etiska koder att följa (Brante, 2005), vilket är något 

som revisionsprofessionen har (Öhman & Wallerstedt, 2012). 

 

3.3	  Revisionsprocessen 

Revisorernas övergripande uppgift är att kvalitetssäkra redovisningsinformation från 

företag och organisationer för att stödja intressenters beslut och tillhandahålla trygghet i 

samhället (Öhman, 2005). Då revisionsprocessen ska leda fram till den kvalitetssäkrade 

redovisningsinformationen blir det väsentligt att beskriva hur processen ser ut. FAR 

delar in revisionsprocessen i tre delar bestående av planering, granskning och rapporte-

ring (FAR, 2006). Nedan beskrivs de olika delarna i revisionsprocessen. 

 

3.3.1	  Planering	  

En noggrann planering är nödvändig för att revisionen ska kunna utföras på ett effektivt 

och ändamålsenligt sätt (Eilifsen et al., 2014).  Utan en uttrycklig plan för hur revision-

en ska utföras skulle effektiviteten minska och revisorn bli utsatt för större risker (Car-

rington, 2010).  Risk är ett centralt begrepp för revisorn och det kan definieras som en 

osäkerhet angående framtida utfall, vilket i värsta fall kan leda till att revisionen miss-
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lyckas (Carrington, 2010). Genom att få en förståelse för företaget och dess omgivning 

kan revisorn identifiera möjliga risker och därmed minska revisionsrisken (Eilifsen et 

al., 2014). Riskbedömningen används sedan för att planera vilka revisionsåtgärder som 

ska utföras. Då det skulle vara alldeles för kostsamt att revidera alla transaktioner som 

ett företag har gjort blir det även nödvändigt för revisorn att beakta väsentligheten på 

informationen (Eilifsen et al., 2014). För att avgöra vad som är väsentlig information 

krävs det en professionell bedömning (Eilifsen et al., 2014) och enligt Carrington 

(2010) definieras det som information som är av betydelse för de finansiella rapporter-

nas användare.  

 

Enligt Eilifsen et al. (2014) leder det första stadiet av planeringen fram till en revisions-

strategi som hjälper revisorn att avgöra vilka resurser som kommer behövas under pro-

cessens gång. Utifrån revisionsstrategin utvecklas sedan en revisionsplan som innehåller 

mer detaljer och syftar till att visa hur revisionen kan utföras på ett effektivt och ända-

målsenligt sätt.  En viktig del i planeringen är att bedöma behovet av att ta hjälp av ex-

perter för att få tillräckliga och lämpliga revisionsbevis (Eilifsen et al., 2014). Och en-

ligt Carrington (2010) krävs det experter för att hålla revisionsrisken på en acceptabel 

nivå. 

 

3.3.2	  Granskning	  

Då revisionen grundas på påståenden från företagsledningen behöver revisorn kontrol-

lera att dessa påståenden är tillförlitliga och relevanta (Florea & Florea, 2011). Under 

granskningen samlar revisorn in och bedömer information (Öhman, 2007). Det är de 

objekt och händelser som är mest väsentliga för att revisorn ska kunna utföra sitt upp-

drag som ska väljas ut för granskning (Öhman, 2007). Enligt Carrington (2010) kan 

revisorn välja mellan att granska företagets interna kontroller eller att utföra en sub-

stansgranskning, i de flesta revisioner används en kombination av de båda metoderna.  

 

Genom den interna kontrollen kan företag säkerställa att utförda transaktioner registre-

ras och dokumenteras på ett sätt som leder till en tillförlitlig finansiell rapportering 

(Carrington, 2010).  En stor del av den information som förs in i det interna kontrollsy-

stemet görs manuellt vilket gör att det finns risk för att det uppstår fel (Carrington, 
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2010). Revisorn måste kontrollera att den information som är väsentlig faktiskt förs in i 

systemet och även att beräkningar och bedömningar som ligger till grund för informat-

ionen har gjorts på ett korrekt sätt.  Till sist hämtas information från systemet och pre-

senteras i rapporter som sedan kan möta interna och externa användares behov. Genom 

att revisorer granskar det interna kontrollsystemets effektivitet kan de bedöma vilken 

tillit som kan ges till kontrollerna och vilken omfattning som krävs av substansgransk-

ningen (Carrington, 2010). 

 

Substansgranskning görs av de kontroller som revisorn inte kan lita på (Carrington, 

2010). Att göra en substansgranskning innebär att granska olika balans- och resultaträk-

ningsposter samt transaktioner som gett upphov tills dessa poster (Carrington, 2010) 

Det huvudsakliga syftet med granskningsåtgärderna är att skapa och samla in bevis som 

sedan ligger till grund för revisorns uttalanden i revisionsberättelsen och i de fall som 

syftet inte uppnås är revisorn tvungen att avstå från att uttala sig eller uttala sig med 

reservation (Carrington, 2010). 

 

3.3.3	  Rapportering	  

Revisionsberättelsen delger revisorns slutsatser till användarna av de finansiella rappor-

terna och är huvudprodukten av revisionen (Eilifsen et al., 2014). Genom revisorns utta-

landen i revisionsberättelsen får intressenterna information om resultat- och balansräk-

ningen kan fastställas, ett förslag på hur vinsten ska fördelas samt om styrelsen och 

verkställande direktör bör få ansvarsfrihet (Öhman, 2007; Carrington, 2010). För att 

revisionsberättelsen ska vara lätt att förstå är den starkt standardiserad och det gör också 

att avvikelser från den standardiserade utformningen lättare upptäcks (Carrington, 

2010). I många fall är revisionsberättelsen den enda kontakten som intressenter har med 

revisorn vilket gör att den har stor betydelse (Carrington, 2010). 

 

3.4	  Revisorn	  och	  experten	  

En beskrivning av revisorn och experten är nödvändig då vi involverar både experter 

och revisorer i vår studie. 
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3.4.1	  Revisorn	  

Revisorn bär ett stort ansvar för sitt arbete då denne ensam svarar för revisionen (FAR, 

2002; IAASB, 2009b), vilket också innebär att revisorn bär en stor risk (Carrington, 

2010). Den största risken och det tyngsta ansvaret bär den påskrivande revisorn, som 

ska bekräfta att allt har gått rätt till och att informationen som företagen lämnar till sina 

intressenter går att ha tilltro till (Öhman, 2007; Carrington, 2010). För att revisorns utta-

landen ska vara värdefulla krävs det att revisorn är en oberoende part (Carrington, 

2010). Revisorer kan dock ibland tyckas bli för beroende av sina klienter (Carrington, 

2010). Revisorer kan då acceptera påståenden i en klients årsredovisning som de annars 

inte skulle ha tillåtit endast för att inte förlora sina intäkter. Även Öhman (2007) påvisar 

att revisorerna till viss del har andra inriktningar för sitt arbete än det som avspeglar 

intressenternas behov. Blir revisionsuppdrag för lönsamhetsdrivna tenderar de att ge 

företräde till uppgifter som är lätta att kontrollera och inte till uppgifter som är viktiga 

för intressenterna (Öhman, 2007).  

 

Revisorns arbete har ökat i komplexitet och det har bidragit till att de har blivit beroende 

av experter i sitt arbete (Smith-Lacroix et al., 2012). Experternas inflytande i revisions-

processen har ökat från att de endast varit konsulter som blivit rådfrågade om mindre 

frågor till att i dagsläget ha en större roll och vara nödvändiga för revisionen (Selley, 

1999). Trots att revisorer blivit beroende av experter i sitt arbete ligger ansvaret för hela 

revisionen på revisorn (IAASB, 2009b). Revisorn har ett ansvar att kvalitetssäkra den 

redovisningsinformation som företag lämnar ut till intressenter och allmänheten (Öh-

man, 2007; Broberg, 2013).  

 

3.4.2	  Experten	  

Hur ett revisionsteam ser ut varierar beroende på det reviderade bolagets storlek och 

komplexitet (Carrington, 2010). En avancerad och riskfylld revision kräver mer erfarna 

och kompetenta revisorer (Carrington, 2010). Det kan ibland krävas specialkompetens 

hos revisorer och likaså krävs ibland externa experter för att risken med revisionen ska 

kunna hållas på en godtagbar nivå (Carrington, 2010). Smith-Lacroix et al. (2012) och 

IAASB (2009b) menar att revisorn anlitar en expert i sitt arbete då revisorn själv saknar 

tillräcklig kompetens. 
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En expert är en person med speciella kunskaper som utstrålar en känsla av att deras ser-

vice är speciell och att deras arbete inte kan utföras av gemene man (Shanteau, 1992). 

Att bli en expert är en komplicerad prestation som går ut på betydligt mer än att bara 

klara av examinationer och vara registrerad för att praktisera inom ett visst yrke (Shan-

teau, 1992). Inom varje expertområde finns det en stor andel formella och informella 

normer som en expert måste lära sig, oavsett om det är ett medvetet eller omedvetet 

lärande (Shanteau, 1992). Det finns dock några aspekter som är viktiga att ha i åtanke 

när man pratar om experter, de är inte enbart kunniga och pålitliga, generellt är det så att 

människor tror att de kan mer än de faktiskt kan (Tyszka & Zielonka, 2002). Forskning 

inom beslutsfattande (decision-making) har visat en dyster bild av den förmåga en ex-

pert har och forskningen har även visat på att expertens bedömningar är bristfälliga 

(Shanteau, 1992). Forskning inom kognitionsvetenskap (cognitive science) har däremot 

visat att en expert är överlägsen alla nybörjare (Shanteau, 1992). Denna forskning som 

visar olika bilder av en expert skulle kunna vara av intresse för revisorn då det är upp 

till denne att avgöra om experten är lämplig för uppgiften (IAASB, 2009b).      
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3.5	  Revisorns	  användande	  av	  experter 

Revisorer anlitar en expert på grund av att revisorn inte har tillräcklig kunskap inom ett 

speciellt område (Smith-Lacroix et al., 2012; Griffith et al., 2014), se figur 3.2. Samti-

digt har revisionen blivit så komplex att revisorer nu är beroende av experter i sitt arbete 

för att kunna utföra en revision som innehåller tillräckliga revisionsbevis (Smith-

Lacroix et al., 2012; Boritz et al., 2014).  

 

När en expert involveras i ett revisionsuppdrag krävs det att revisorn bedömer om ex-

perten har den förmåga och kompetens som krävs för att uppfylla målet med revisionen 

(IAASB, 2009b; jmf även Knechel et al., 2013). Vidare behövs en kontroll av att exper-

ten är oberoende och har ett opartiskt förhållningssätt gentemot det reviderade företaget 

(Florea & Florea, 2011). Det är viktigt att revisorn har en förståelse för det område som 

experten anlitas till vid bedömningar av experten och dess arbete eftersom det är revi-

sorn som är ensamt ansvarig över revisionen (IAASB, 2009b; Florea & Florea, 2011; 

Smith-Lacroix et al., 2012). En förståelse från revisorns sida över expertområdet är även 

viktigt på grund av att forskning har visat att finansiella experter är mycket självsäkra 

och att de har en övertro på sig själva (Tyszka & Zielonka, 2002). Självsäkerheten och 

övertron hos finansiella experter har inte heller förändrats i situationer där det trots allt 

Revisor	  

Expert	  

Kunskapsbegränsning	  

Figur	  3.2	  Förutsättning	  för	  revisorns	  användande	  av	  expert.	  
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har visat sig att denne har haft fel (Tyszka & Zielonka, 2002). Revisorns ansvar minskar 

alltså inte för att revisorn involverar en expert i revisionsprocessen (IAASB, 2009b). 

Revisorns enskilda ansvar betonas genom att revisorn i revisionsberättelsen oftast inte 

kan hänvisa till det arbete experten har gjort (IAASB, 2009b). Krävs det en expert till 

ett revisionsuppdrag är därför tillförlitligheten till denne viktig (Carrington, 2010; Bo-

ritz et al., 2014). 	  

 

Att känna tillförlitlighet till den expert som anlitas är som sagt viktigt. Dock kan tillför-

litligheten till expertens arbete ibland ifrågasättas (Shanteau, 1992). Boritz et al. (2014) 

menar att revisorer känner en stor tillit till de experter de anlitar och att de har ett stort 

förtroende för det arbete experten utför och sällan granskar eller ifrågasätter experternas 

arbete. Annan forskning har visat att experter inte alltid är pålitliga och att deras be-

dömningar i vissa fall kan vara bristfälliga (Shanteau, 1992). Vidare har revisionen 

många olika personer inblandade och det finns en tendens till att dessa godtar varandras 

arbete utan någon närmare kontroll (Boritz et al., 2014). Då en revisor personligen inte 

kan undersöka och inspektera allt som har med deras kunder att göra måste de förlita sig 

på arbete som utförs av andra personer i arbetsgruppen (Broberg, 2013). En komplex 

och riskfylld revision kräver att flera revisorer samarbetar och det är endast små företag 

som kan revideras av en enskild revisor (Carrington, 2010). Broberg (2013) menar att 

samarbete mellan revisorer och användandet av experter är en viktig del i revisionen 

och att det bidrar till att komfort uppnås. Komfort handlar om att revisorn ska känna sig 

komfortabel med revisionen och då även med de personer som är inblandade i denna 

(Broberg, 2013). Genom att revisionen utförs i ett team samlas också olika kompetenser 

och erfarenheter vilket gör att de ska kunna möta alla utmaningar som uppstår under 

revisionsprocessens gång (Carrington, 2010). Dock finns det en risk att individuella 

uppgifter kan lämna luckor i bevisningen om man enbart accepterar varandras arbete 

(Boritz et al., 2014). Florea och Florea (2011) menar att det är viktigt att revisorn kon-

trollerar expertens arbete så att ingen väsentlig information saknas. Har experten gjort 

bedömningar och antaganden är det speciellt viktigt att kontrollera att dessa är rimliga 

och baserade på insamlade bevis (Florea & Florea, 2011).  

 

Griffith et al. (2014) menar att revisorer tenderar att ha för mycket tillit till experters 

arbete. ISA 620 nämner att en effektiv kommunikation mellan revisorn och experten är 
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nyckeln för att kunna integrera expertens arbete med resterande del av revisionen 

(IAASB, 2009b). Det finns dock forskning som visat att experten ofta inte blir tillräck-

ligt informerad om vad uppgiften de ska utföra faktiskt innebär (Boritz et al., 2014), det 

kan bero på att revisorn har stor tillit till experter men också på att revisorn inte helt kan 

definiera uppgiften som experten anlitas till att utföra. 

 

När en revisor anlitar en expert till ett revisionsuppdrag handlar det i vissa fall också om 

en kostnadsfråga (Boritz et al., 2014). Även Humphrey et al. (2007) menar att revision-

en ofta utförs i termer av kostnad för revisionen istället för dess kvalitet. När en revisor 

ska anlita en expert till ett revisionsuppdrag blir det alltså per automatik en avvägning 

mellan att minimera kostnaderna för revisionen och att hålla revisionen på rätt kvalitets-

nivå (Boritz et al., 2014). Dock försäkrar inte anlitandet av en expert att en god revis-

ionskvalitet uppfylls (Bratten et al., 2013). Vidare verkar revisorer tolka revisionskvali-

tet i termer av komfort (Broberg, 2013). I det vardagliga arbetet handlar revisionskvali-

tet alltså om att känna komfort och det är något revisorerna strävar efter i sin ansträng-

ning att nå högkvalitativa revisioner (Broberg, 2013). Således borde det också vara så 

att revisorn även måste känna sig komfortabel vid användandet av experter eftersom de 

ingår i revisorns vardagliga arbete.  

 

3.6	  Revisionskvalitet 

Revisionen är till för att skapa kvalitetssäker information till allmänheten (Öhman, 

2007; Broberg, 2013), se figur 3.3. Att informationen som företagen lämnar ut till all-

mänheten är kvalitetssäkrad är viktigt för att användarna av de finansiella rapporterna 

ska kunna ta välgrundade investeringsbeslut (Carrington, 2010). Användarna av de fi-

nansiella rapporterna har dock olika uppfattningar om vad revisionskvalitet är, vilket har 

bidragit till den komplexitet som finns kring ämnet revisionskvalitet (IAASB, 2011). 

 

Revisor	   Revisionskvalitet	  

Figur	  3.3	  Revisionen	  ska	  leda	  till	  kvalitetssäker	  information.	  
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3.6.1	  Definition	  av	  revisionskvalitet	  

Det finns ett flertal beskrivningar, förklaringar och uppfattningar om vad revisionskvali-

tet är (Broberg, 2013). Synen på vad revisionskvalitet innebär skiljer sig mellan olika 

intressenter, som till exempel användare, revisorer och reglerare, och trots två decennier 

av forskning finns det ingen klar definition av begreppet (Humphrey et al., 2007; Bro-

berg, 2013; Knechel et al., 2013). Dock verkar det som att revisionskvalitet har blivit 

idealet i revisionspraxis (Humphrey et al., 2007). Oftast beskrivs revisionskvalitet i ter-

mer av vad det inte är, alltså genom att påvisa fel eller brister som minskar kvaliteten 

(Westerdahl, 2005; Knechel et al., 2013). Men i huvudsak är revisionskvalitet det önsk-

värda resultatet som uppstår av revisionsprocessen och trots att intressenter har olika 

uppfattningar om vad revisionskvalitet innebär handlar det i grunden om att ge en pro-

fessionell bedömning som stöds av de objektiva bedömningar och bevis som är nödvän-

diga (Broberg, 2013). Det är viktigt att komma ihåg att revisionskvalitet är något som 

upplevs snarare än att det observeras (Knechel et al., 2013). 

 

3.6.2	  Revisorns	  egenskaper	  

Revisionskvalitet har i vissa fall sagts vara ett resultat av revisorns egenskaper (Knechel 

et al., 2013). Framförallt är det revisorns kompetens, engagemang, objektivitet, yrkes-

mässiga skepticism och oberoende som är avgörande. Gällande kompetens och enga-

gemang handlar det om sannolikheten att revisorn upptäcker felaktigheter i de finansi-

ella rapporterna och gällande objektivitet, yrkesmässig skepticism och oberoende hand-

lar det om att revisorn agerar på lämpligt sätt vid upptäckta felaktigheter (DeAngelo, 

1981; Knechel et al., 2013). Enligt Knechel et al. (2013) har forskning visat en positiv 

relation mellan yrkesmässig skepticism och revisionskvalitet. Revisorer som är mer 

skeptiska har en större tendens att agera vid upptäckt av högriskobjekt i en revision 

(Knechel et al., 2013). Revisorns områdesspecifika kunskaper påverkar också revis-

ionskvaliteten (Knechel et al., 2013). Högre områdesspecifik kunskap leder till högre 

kvalitet på revisorns bedömningar och de är mer i linje med professionella standarder. 

Även industrispecifik kunskap har visats påverka revisionskvalitet positivt genom att 

revisorer med högre industrispecifik kunskap tenderar att upptäcka fler fel och göra 

bättre bedömningar än revisorer utan den kunskapen (Knechel et al., 2013). Revisorer 

som har större erfarenhet kan genomföra revisioner av högre kvalitet och klienterna är 

villiga att betala ett premium för denna kvalitet (Cahan & Sun, 2015). Revisorer får mer 
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erfarenhet genom att man ökar deras deltagande och det kommer att gynna revisioner i 

det långa loppet (Cahan & Sun, 2015).  Cahan och Sun (2015) har i sin studie hittat be-

vis för att en större generell kunskap kan öka revisionskvaliteten och minska resultat-

hanteringen.      

 

3.6.3	  Rykte	  

Enligt Öhman et al. (2006) tenderar revisorer att hålla sig till det de behärskar istället för 

att äventyra sitt rykte genom att ta sig an nya och okända områden.  Forskning har antytt 

att istället för att fokusera på de parter som revisorn ska skydda tenderar de att vara mer 

bekymrade över sin egen situation (Öhman et al., 2006).  Till exempel läggs det betyd-

ligt mindre fokus på frågor som anses vara viktiga för intressenter och mer fokus på 

kontrollerbara objekt, det tycks alltså vara viktigare för revisorer att göra saker rätt än 

att göra rätt saker (Öhman et al., 2006). 

 

3.6.4	  Oberoende	  

Det är avgörande för revisionsbranschen och revisionskvaliteten att revisorns oberoende 

upprätthålls (ICAEW, 2005; Beattie et al., 2013; Arya & Glover, 2014). Sedan det in-

träffat redovisningsskandaler såsom Enron och WorldCom har allmänhetens oro kring 

revisorns oberoende ökat (Chen, Lin & Lin, 2008). Enligt DeAngelo (1981) försämras 

revisionskvaliteten om revisorerna inte förblir oberoende på grund av att de då är 

mindre benägna att rapportera oregelbundenheter i redovisningen. Knechel och 

Vanstraelen (2007) har visat att det inte finns några bevis för att revisionskvaliteten på-

verkas negativt ju längre ett revisionsbolag arbetar med en och samma klient, det som 

kan förloras är enbart revisorns oberoende. Tepalagul och Lin (2015) visar i sin studie 

att ett långt samarbete mellan ett revisionsbolag och en klient faktiskt kan bidra till 

bättre revisionskvalitet på grund av bättre kännedom om klienten och att det inte påver-

kar revisorns oberoende. Samtidigt visar de att ett samarbete som inte pågått under så 

lång tid kan bidra till minskad revisionskvalitet på grund av att revisionsbolagets kän-

nedom om klienten då är mindre. Även Chen et al. (2008) menar i sin studie att revis-

ionskvaliteten inte skulle minska bara för att ett revisionsbolag har en klient under en 

längre tid.   
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Enligt Chen et al. (2008) är reglerande organ oroade över att relationen mellan en revis-

ionsbyrå och en och samma klient blir allt för långvarig. De reglerande organen anser 

att revisorer är mer benägna att kompromissa om sina klienters redovisning vid längre 

relationer eftersom en nära relation med klienten då har skapats (Chen et al., 2008; Te-

palagul & Lin, 2015). Obligatorisk revisionsbyrårotation är något som kan förhindra de 

långa relationerna som en revisionsbyrå bygger upp med en klient (Chen et al., 2008; 

Tepalagul & Lin, 2015). Förespråkarna för obligatorisk revisionsbyrårotation menar att 

om det finns en gräns för hur många år en revisionsbyrå får revidera ett och samma fö-

retag kommer det förbättra revisorns oberoende och revisionskvaliteten (Chen et al., 

2008). De som är motståndare till obligatorisk revisionsbyrårotation menar å andra si-

dan att revisorer får mer kännedom om klienten vid längre relationer vilket bidrar till att 

revisorerna har mer kunskap till att bedöma om klienternas redovisning är korrekt 

(Chen et al., 2008). Motståndarna till obligatorisk revisionsbyrårotation menar att revis-

ionskvaliteten förbättras om längden på relationen mellan en revisionsbyrå och en klient 

ökar (Chen et al., 2008). 

 

Oro kring revisorns oberoende finns också på grund av att revisionsbyråer tillhandahål-

ler icke revisionsnära tjänster till sina kunder (Raghunandan, 2003). Icke revisionsnära 

tjänster kan vara ett hot mot revisorns oberoende och revisionskvaliteten om revisions-

bolaget blir allt för ekonomiskt beroende av klienter som är i behov av dessa tjänster 

(Wooten, 2003; Tepalagul & Lin, 2015). Även Al-Ajmi (2009) menar att icke revis-

ionsnära tjänster kan ha en negativ påverkan på revisorns oberoende och att det slutligen 

försämrar revisionskvaliteten. Wooten (2003) menar dock att det även finns ett positivt 

samband mellan revisionskvalitet och att tillhandahålla icke revisionsnära tjänster ef-

tersom revisorer då får en bättre förståelse för klienten och deras verksamhet. 

 

3.6.5	  Struktur/Omdöme	  

Revision handlar om att ge ett utlåtande som grundas i en rimlig försäkran om att de 

finansiella rapporterna är fria från felaktigheter och ger en rättvis bild (Pentland, 1993; 

ICAEW, 2005; Broberg, 2013). När revisorn ska avgöra vad som är rimligt innefattar 

det en bedömning vilket gör att det kan variera beroende på vem som är involverad i 

bedömningen och den aktuella situationen (Broberg, 2013). Professionella bedömningar 

används för att avgöra hur revisionsprocessen ska genomföras (Knechel et al., 2013) 
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och då det även krävs professionella bedömningar av revisorn för att effektivt utföra de 

många kraven som finns i ISA standarder blir revisorns omdöme väsentligt. För att 

uppnå den höga revisionskvaliteten som efterfrågas måste revisorn göra lämpliga val 

genom hela processen och det innebär även att ha rätt personer involverade under arbe-

tets gång (IAASB, 2011; Knechel et al., 2013). De bedömningar som görs måste vara 

objektiva och stödjas av lämpliga eller ändamålsenliga revisionsbevis (FRC, 2006) men 

bedömningarnas kvalitet kan påverkas av revisorns kunskap, erfarenhet samt förståelse 

av klienten (IAASB, 2011) vilket i sin tur påverkar revisionskvaliteten. Knechel et al. 

(2013) menar också att resultatet i en uppgift som revisorn utfört påverkar resultatet i 

andra uppgifter och att revisorer därmed kan missbedöma en specifik situations egen-

heter.  

 

3.6.6	  Storlek	  

Forskning visar att revisionskvaliteten är beroende av storleken på revisionsbolaget 

(DeAngelo, 1981). Revisionsbolag som har ett större antal klienter har mer att förlora 

om de inte rapporterar ett upptäckt fel, det gör att större revisionsbolag med fler klienter 

håller en högre kvalitet eftersom de är medvetna om detta (DeAngelo, 1981). Revis-

ionsbyråns storlek verkar alltså positivt på revisionskvaliteten (DeAngelo, 1981). Enligt 

Al-Ajmi (2009) uppfattas större revisionsbolag ge bättre revisionskvalitet och dessutom 

vara mer oberoende än mindre revisionsbolag. Al-Ajmi (2009) menar att de fyra största 

revisionsbolagen har egenskaper som gör att de kan producera bättre revisionskvalitet 

än mindre revisionsbolag. De fyra största revisionsbolagen är bättre på att stå emot 

tryck från klienten, de har mer resurser, större teknisk kunskap och deras globala räck-

vidd gör att de kan hantera klienterna mer objektivt utan att vara rädda för att förlora 

dem (Al-Ajmi, 2009). DeAngelo (1981) menar att desto mindre revisorn handlar oppor-

tunistiskt desto högre blir revisionskvaliteten. Det finns dock reglerande organ och små 

revisionsbolag som menar att revisionskvaliteten är oberoende av revisionsbolagets 

storlek då de professionella standarder som används är lika för alla bolag oavsett storlek 

(DeAngelo, 1981; Krishnan & Schauer, 2000).   
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3.7	  Vad	  påverkar	  revisorernas	  upplevelser? 

Eftersom en stor del av revisionen grundas i revisorns bedömningar och ställningsta-

ganden (Öhman, 2007) och det i slutändan är en känsla hos revisorn som avgör om revi-

sorn är nöjd med revisionen (Pentland, 1993) är det väsentligt att förstå vad som kan 

påverka revisorns upplevelser.  

 

I såväl det dagliga livet som yrkeslivet påverkas människor av händelser de är med om 

och av de erfarenheter de har samlat på sig (Hellgren & Löwstedt, 1997). Det arbete 

som revisorerna utför kan ses som ett resultat av deras handlingar och tankar (Öhman, 

2007). Öhman (2007) menar att ett föremål, en händelse eller en arbetskamrat kan 

frambringa olika uppfattningar hos en människa. Vidare menar Öhman (2007) att en 

individs tankemönster har ett starkt samband med samverkan i en grupp. Även Ickes 

och Gonzales (1994) menar att varje individs arbete är influerat av interaktionen i den 

grupp man är en del av. Det här går att applicera på revisorer då de ingår i en profession, 

är anställda av ett revisionsbolag och är vana att arbeta med sina kollegor i team (Öh-

man, 2007). Enligt Pentland (1993) är revision en emotionell process och den emotion-

ella energin hos deltagarna kan öka eller minska beroende på hur konversationer och 

interaktioner med andra går. Öhman (2007) menar att de tankemönster som enskilda 

revisorer har mycket väl kan vara påverkade av uppfattningar från revisionsprofession-

en, revisionsbolaget eller revisionsteamet.  En revisor kan påverka andra revisorer likväl 

som en revisor kan bli påverkad av en kollegas tankar (Öhman, 2007). 

 

3.7.1	  Institutionell	  teori	  

Institutionell teori ger en förklaring till varför organisationer inom en viss bransch ten-

derar att få liknande form och använda liknande praxis (Larrinaga-Gonzalez, 2007), 

teorin utforskar hur organisationer tar vissa former för att ge organisationen legitimitet 

(Deegan & Unerman, 2011). Idag tenderar strukturella förändringar i organisationer att 

inte bero på konkurrens eller behovet av effektivitet utan istället är de resultatet av pro-

cesser som gör att organisationer inom samma bransch blir väldigt lika varandra (Di-

Maggio & Powell, 1983). Organisationernas struktur och praxis tenderar att börja likna 

varandra för att de vill rätta sig efter vad särskilt kraftfulla grupper eller samhället tyck-

er är normalt (Larrinaga-Gonzalez, 2007). En organisation som inte lyckas uppnå det 
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som anses vara normalt kan få problem med att upprätthålla legitimiteten, det kan även 

hota organisationens långsiktiga lönsamhet, resurstillgång och organisationens långsik-

tiga överlevnad (Oliver, 1991; Deegan & Unerman, 2011). 

 

Organisationer som är väl strukturerade ger alltså situationer där individuella ansträng-

ningar att agera rationellt ofta leder till en homogenisk kultur, struktur och resultat 

(DiMaggio & Powell, 1983). Ett koncept som förklarar denna homogenisering är iso-

morfism som innebär att en enhet tvingas efterlikna andra enheter som har samma förut-

sättningar (DiMaggio & Powell, 1983) och de som agerar annorlunda kan mötas av kri-

tik (Deegan & Unerman, 2007). Det finns tre olika isomorfismer: tvingande, härmande 

och normativ (DiMaggio & Powell, 1983). Tvingande isomorfism är resultatet av for-

mella och informella påtryckningar på en organisation (DiMaggio & Powell, 1983). 

Dessa påtryckningar kan komma från intressenter vilka organisationen är beroende av 

eller från kulturella förväntningar i samhället där organisationen verkar (DiMaggio & 

Powell, 1983; Deegan & Unerman, 2007). Härmande isomorfism är resultatet av osä-

kerhet (DiMaggio & Powell, 1983). När en organisations mål är otydliga eller omgiv-

ningen skapar en symbolisk osäkerhet kan organisationer forma sig själva efter andra 

organisationer (DiMaggio & Powell, 1983). Oftast formar de sig efter liknande organi-

sationer som upplevs vara mer legitima eller framgångsrika. En profession utsätts för 

samma påtryckningar som organisationer (DiMaggio & Powell, 1983). Normativ iso-

morfism relateras till påtryckningar som uppstår på grund av normer om att anta vissa 

institutionella praxis (Deegan & Unerman, 2007). Särskilda grupper med särskild trä-

ning kommer tendera att använda samma praxis för att inte hamna utanför sin grupp, 

vilket kan leda till sanktioner från de grupper som utfört påtryckningarna (Deegan & 

Unerman, 2007). Enligt Jenkins et al. (2008) kan tvingande, härmande och normativa 

isomorfismer även appliceras på de anställda inom en organisation för att påverka deras 

organisatoriska engagemang. Inom den normativa teorin antas individer uppfylla sam-

hällets förväntningar om personligt beteende, organisatoriskt vokabulär samt att de för-

väntas klä sig på lämpligt sätt (DiMaggio & Powell, 1983).  
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3.7.2	  Byråkultur 

En kultur är ett system av gemensamma övertygelser angående mål, värderingar och 

beteenden som krävs för att uppnå en organisations vision (Boomer, 2005). Kulturen 

innefattar ofta gemensamma grundläggande antaganden, seder och ceremonier som vi-

sar underliggande övertygelser vilket ofta återspeglas både i individers och gruppers 

beteenden (Jenkins et al., 2008). Då kulturen skapar variablerna för acceptabelt och 

oacceptabelt beteende inom en organisation innebär det att kulturen inom revisions-

branschen avgör om revisionen är en högkvalitetsservice eller en vanlig vara (Jenkins et 

al., 2008). Det gör att kulturen är ett kraftfullt organisatoriskt verktyg (Hood & Koberg, 

1991). Organisationens kultur fastställer också accepterade grunder för beslutsfattande 

(Hood & Koberg, 1991). Det innebär alltså att kulturen skapar normer och förväntade 

beteenden inom branschen. Vidare finns det ofta underkulturer inom olika områden i 

revisionsbranschen där till exempel revision och skatt har olika kulturer, individerna i 

de olika områdena har då liknande värderingar, attityder och beteendemönster (Hood 

och Koberg, 1991). För att upprätthålla organisationens kultur måste det försäkras att 

personalen har den träning och de resurser som krävs för att lyckas (Boomer, 2005). 

Dock bör företaget förvänta sig vissa spänningar och utmaningar, till exempel har 

ibland anställda mål som konkurrerar med organisationens mål (Boomer, 2005). Det 

händer allt för ofta att organisationer ignorerar dessa spänningar och organisationen 

eller individer hinner ta skada innan någonting görs åt saken. 
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3.8	  Modell 

Revisorer anlitar en expert när de har en kunskapsbegränsning inom ett speciellt om-

råde. Samtidigt är revisorns uppgift att leverera kvalitetssäker information till intressen-

ter och det är revisorns upplevelser som avgör när tillräcklig revisionskvalitet har upp-

nåtts. Det är revisorn som bestämmer när en expert ska involveras i revisionen och hur 

stor påverkan expertens arbete får på revisionen, därmed bestämmer revisorn hur stort 

handlingsutrymme och inflytande experten får. Frågan är då hur revisorn upplever att 

revisionskvaliteten påverkas när en expert används i revisionen. Relationen som visas i 

figur 3.4 finns i en byråkontext, vilket innebär att klimatet på byrån kan påverka hur 

revisorer upplever experterna och deras roll.   
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Expert	  

Kunskapsbegränsning	  

Figur	  3.4	  Revisorns	  upplevelser	  av	  revisionskvaliteten	  vid	  användandet	  av	  en	  expert.	  
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4. Empirisk	  metod	  	  

 

I kapitlet presenteras metod och tillvägagångssätt för den kvalitativa och den kvantita-

tiva undersökningen. Först presenteras urval, intervjuform, intervjuguide och resultat 

av förstudie. Därefter presenteras population, enkätens utformning, operationalisering, 

pilotstudie och bortfall. Kapitlet avslutas med att ta upp etiska beaktanden. 

 

 

4.1	  Litteratursökning	  

Den teoretiska referensramen baseras i huvudsak på vetenskapliga artiklar som sökts 

fram genom sökord som till exempel: audit, expert, auditors use of experts och audit 

quality. För att öka reliabiliteten i uppsatsen har vi i huvudsak använt vetenskapliga 

artiklar. Information till den teoretiska referensramen är också inhämtad från olika läro-

böcker. Genom att uppsatsen är baserad på litteratur från många olika författare har vi 

fått en bred bild av ämnet, vilket också förbättrar trovärdigheten. Vi har även valt att 

hämta information från regelverk så som FAR och ISA standarder. Då denna informat-

ion är normativ är vi medvetna om att den inte ger en verklig bild av revisionen, istället 

beskriver regelverken hur revisionen bör vara. Då ISA standarder kan vara svåra att 

förstå har vi valt att läsa Olof Herolfs (2013) tolkningar av hur ISA standarder bör ap-

pliceras i verkligheten, vi har därmed fått en tydligare bild av hur ISA standarder tolkas 

av användarna. 

 

Under litteratursökningens gång har artiklarna indikerat på att området där revisorer 

använder sig av experter är relativt outforskat. Artiklarna har även indikerat på att det 

utförts relativt få studier om en revisors uppfattning och attityd angående revisionskvali-

tet. Det finns mycket forskning inom revisionskvalitet men det saknas forskning när det 

kommer till revisorns användande av experter och hur revisorer upplever att det påver-

kar revisionskvaliteten, vilket motiverar vårt val av forskningsproblem.    
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4.2	  Datainsamlingsmetod 

Syftet med studien är att förklara hur revisorer upplever att revisionskvaliteten påverkas 

när experter används i revisionen. Det empiriska materialet till vår studie är i huvudsak 

insamlat genom en enkätundersökning. En viss del av det empiriska materialet är också 

insamlat genom en kvalitativ förstudie som innefattar intervjuer. Den kvalitativa förstu-

dien har legat till grund för skapandet av vår enkätundersökning. Insamling av empiri 

genom enkätundersökning och genom intervju kallas primärdata och är data som samlas 

in genom anpassade tekniker av marknadsundersökaren själv (Christensen et al., 2010). 

Genom att samla in primärdata är informationen aktuell och anpassad till undersök-

ningsproblemet och genom att marknadsundersökaren själv har samlat in det empiriska 

materialet blir tillförlitligheten hög (Christensen et al., 2010).  

   

4.3	  Kvalitativ	  undersökning	  –	  förstudie	  

För att vi skulle kunna skapa en enkät där revisorerna kunde svara på hur de upplever att 

revisionskvaliteten påverkas vid användandet av en expert i revisionsprocessen behövde 

vi få en djupare förståelse för experternas arbete och ta reda på när experterna används. 

Eftersom förstudien handlar om att identifiera och upptäcka egenskaper hos något läm-

par sig en kvalitativ metod bra (Patel & Davidson, 2011). Enligt Bryman (2006) kan en 

kvalitativ förstudie användas för att utveckla till exempel enkäter. Även Christensen et 

al. (2010) anser att en förstudie kan användas för att få en mer heltäckande bild av det 

valda problemet. Denscombe (2009) menar att den kvalitativa data som samlats in ge-

nom intervjuer kan förbättra validiteten på de frågor som ska användas i enkäten och 

även säkerställa att frågorna formuleras på ett lämpligt sätt. Vidare anses en kvalitativ 

metod och därigenom intervjuer lämplig att använda då det gäller öppna frågor eftersom 

det finns möjlighet till följdfrågor för att utveckla och få tydligare svar (Christensen et 

al., 2010). I vår förstudie är detta passande eftersom vi vill använda oss av öppna frågor 

till respondenterna för att få deras syn på hur experter används i revisionsprocessen.    

	  

4.3.1	  Urval	  

Grundkriteriet vid urvalet till intervjuerna har varit att den som intervjuas ska arbeta 

som expert och är eller har varit involverad i olika revisionsuppdrag. En viktig förut-

sättning för studien har också varit att experterna som intervjuas omfattas av ISA 620. 
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För att få en djupare förståelse för experternas arbete har intervjuer utförts med experter 

men det har även varit relevant att fånga revisorns tankar angående experter då det är de 

som använder sig av experter i revisionen. En strävan i urvalet har varit att komma i 

kontakt med experter eller revisorer vid olika revisionsbyråer för att på så sätt få med 

flera perspektiv i vår förstudie. Intervjuerna har inträffat relativt tidigt i processen vilket 

har varit en förutsättning eftersom intervjuerna har legat till grund för skapandet av en-

käten. Vi valde därför att använda oss av ett bekvämlighetsurval där graden av tillgäng-

lighet bestämmer vilka som ska ingå i urvalet (Denscombe, 2009; Christensen et al., 

2010). Respondenterna tillfrågades via telefon och valdes sedan ut till att delta i studien 

och vi är medvetna om att detta kan påverka resultatets representativitet men anser att 

populationen är ganska likartad och att det därför inte bör påverka.  

 

Vår förstudie bygger på fem intervjuer med fyra experter från olika revisionsbyråer och 

en revisor.  Intervjupersonerna är anonyma och i studien benämns de som Expert A, 

Expert B, Expert C, Expert D och Revisor A. Vi har även valt att inte skriva ut respon-

denternas byråtillhörighet i studien för att förhindra att intervjupersonerna identifieras, 

istället benämns de revisionsbyrå 1, revisionsbyrå 2 och så vidare. Förstudiens respon-

denter och information om intervjuerna ses i tabell 4.1. 

 

Revisor/Expert Befattning Erfarenhet Byrå Datum Tid 
Expert A Skatteexpert 4 år 1 25 mars 18 min 
Expert B Skatteexpert 16 år 2 30 mars 16 min 
Expert C Riskhanteringsexpert 8 år 3 31 mars 29 min 
Expert D Skatteexpert 8 år 4 1 april 28 min 
Revisor A Auktoriserad revisor 20 år 2 30 mars 16 min 
 

De tre respondenterna som arbetar som skatteexperter har olika inriktningar inom skat-

teområdet. Då respondenterna företräder olika revisionsbyråer, har olika antal års erfa-

renhet och alla inte har samma inriktning på sin expertis utgör de en representativ bild 

för populationen som helhet. Då vi dessutom intervjuat en revisor har vi ytterligare ökat 

resultatets representativitet. 

 

Tabell	  4.1	  Förstudiens	  intervjuer	  
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4.3.2	  Intervjuform 

En intervju kan vara strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad (Denscombe, 

2009; Christensen et al., 2010). I vår studie har vi genomfört semistrukturerade inter-

vjuer eftersom vi ville att respondenterna skulle utveckla sina egna synpunkter och idéer 

utifrån de förutbestämda frågor vi ville ha svar på. I den semistrukturerade intervjun 

används ett formulär med frågor och ämnen som ska tas upp under intervjun men inter-

vjuaren är mer flexibel och respondenten tillåts utveckla sina synpunkter och tala mer 

utförligt om de ämnen som tagits upp (Denscombe, 2009; Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Vid de tillfällen vi ansåg att det var relevant har följdfrågor ställts för att respon-

denten skulle utveckla sina svar ytterligare. De semistrukturerade intervjuerna anses 

lämpliga i den här studien då vi ville ha ett öppet samtal med respondenterna om när 

experter används i revisionen.    

 

Den så kallade intervjuareffekten är något som måste beaktas när en intervju genomförs. 

En respondent kan ge olika svar beroende på hur de upplever personen som ställer frå-

gorna (Denscombe, 2009). Även Christensen et al. (2010) menar att intervjuaren kan 

påverka respondentens svar beroende på hur frågorna ställs, betoningen eller tonfallet. 

Vidare kan fel uppstå genom att intervjuaren uppfattar respondentens svar på fel sätt 

(Christensen et al., 2010). Fel kan också uppstå genom att respondenten håller inne med 

någon typ av information eller att respondenten svarar något som anses socialt accepta-

belt istället för att säga som det är (Christensen et al., 2010). Vi har försökt att minska 

intervjuareffekten genom att försöka vara neutrala gällande tonfall och kroppsspråk och 

genom att inte ställa ledande frågor. 

 

En utav intervjuerna hölls via telefon på grund av respondentens placering. Även om 

man vid en telefonintervju går miste om den visuella kontakten så finns tvåvägskom-

munikationen kvar (Denscombe, 2009), vi tror därför att telefonintervjun inte har på-

verkat resultatet på ett felaktigt sätt. I tillägg till anteckningar har alla intervjuer spelats 

in för att dokumentera informationen. Tack vare att intervjuerna har spelats in kunde vi 

spela upp svaren flera gånger, det har bidragit till att vi fått exakt information och det 

gjorde även att vi kunde koncentrera oss på att lyssna och ställa frågor under själva in-

tervjun (Christensen et al., 2010).  
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4.3.3	  Intervjuguide 

Vid semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide som är en lista på teman och 

frågor som ska beröras under intervjun (Christensen et al., 2010). Genom att ha en i 

förväg bestämd ordning på frågorna byggs intervjun upp på ett logiskt sätt (Saunders et 

al., 2012). Materialet som fås ut vid intervjun kan med fördel användas för en kvalitativ 

analys (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Intervjuguiden (se bilaga 1) inleds med ett par 

bakgrundsfrågor för att få en uppfattning om respondenten och dess arbete och samti-

digt skapa en bekväm intervjusituation för respondenten. Intervjuguiden har därefter 

utformats för att ta reda på när experter används inom revisionen. 

 

De första frågorna var mer övergripande för att få en generell bild av när experter an-

vänds inom revisionen och om respondenterna anser att behovet av experter har ökat. 

De följdes av frågor angående huruvida respondenterna upplever att olika revisorer be-

dömer behovet av en expert på olika sätt och om respondenterna själva anser att olika 

långa uppdrag har olika stort behov av experter.  Vi ställde även frågor för att ta reda på 

om det är vanligt att experterna och revisorerna har olika uppfattningar. Till sist ställdes 

en fråga om huruvida respondenterna upplever att det finns några risker med att anlita 

en expert i ett revisionsuppdrag. Med hjälp av dessa frågor har vi fått en bättre bild av 

när en expert är involverad i revisionen.   

 

4.3.4	  Resultat	  av	  förstudie	  

Experterna som har intervjuats är involverade i olika typer av uppdrag. I intervjuerna 

anser alla experter att de vanligast förekommande frågorna till experter handlar om 

skatt. Inom skatteområdet kan det vara frågor som handlar om till exempel: moms, de-

klaration, avdragsfrågor och ägarskifte i fåmansföretag. Expert C som är inriktad på 

riskhantering får mest frågor som är kopplade till att förstå verksamheten och processer. 

Det innebär att förstå hur systemen hänger ihop, hur den finansiella informationen skap-

as och hur den flödar genom systemen och till sist kommer ut i en resultatrapport som 

revisorn ska granska. Vanligtvis är Expert C involverad i revisionsprocessen från plane-

ring fram till rapportering, det innebär att tjänster levereras löpande i revisionsuppdra-

get. Enligt Selley (1999) har experter gått från att endast vara konsulter i mindre frågor 

till att idag vara involverade i allt från att välja ut revisionsteamet, ta fram lämpliga re-
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visionsbevis och bedöma risker till att vara delaktiga i utformningen av revisionsåtgär-

der.  När det gäller bolag som omsätter mindre än ett par hundra miljoner kronor är Ex-

pert C inte så involverad i revisionen, då handlar det istället om punktinsatser kopplat 

till att gå igenom risker i IT-miljön. Annars anser Expert C att det mest är skatterådgiv-

ning och liknande som är relevant när det gäller mindre bolag. När revisor A tillfrågades 

om i vilka situationer en expert vanligen används fick vi svaret: “Det är inte så ofta man 

gör det, i de allra flesta fall klarar man ut det där själv”, men berättade sedan att det kan 

finnas situationer där man behöver ta hjälp för att kunna skriva sin revisionsberättelse. 

Revisor A menar att det då kan handla om värderingsfrågor, skattefrågor eller IT-

frågor. Att Revisor A inte använder experter särskilt ofta stämmer inte överens med 

teorin som menar att revisionen har blivit så komplex att revisorer nu är beroende av 

experter för att kunna utföra en revision som innehåller tillräckliga revisionsbevis 

(Smith-Lacroix et al., 2012; Boritz et al., 2014). 

 

Expert C anser att experter används betydligt mer idag än tidigare. Mycket på grund av 

att det idag är viktigt att särskilja sig och ge ett annat värde tillbaka till kunderna. Expert 

C menar vidare att experter används mer idag för att: 

 

“Men sen är det också för att ja, mycket har ju blivit alltmer komplext 

och man måste ju förstå verksamheten och man måste gå in i system och 

titta för att man kan inte bara titta på slutresultatet, det blir alltför kom-

plext i revisionen att bara göra det och det kräver för mycket stickprov. “ 

 

Även Expert D anser att mycket har blivit mer komplext, förr var det en skattekonsult 

som kunde allt men nu har man insett att det är så komplext att det inte fungerar, nu 

finns det mer uttalade specialister inom skatteområdet. Även teorin menar att revisorns 

arbete har ökat i komplexitet vilket har gjort att de har blivit beroende av experter i sitt 

arbete (Smith-Lacroix et al., 2012). Även Selley (1999) menar att experterna i dagsläget 

är nödvändiga för revisionen. Revisor A anser att trycket från omvärlden och däribland 

tillsynsmyndigheter, Revisorsnämnden och skadestånd som riktas mot revisorer gör att 

intresset för experter ökar. Det är viktigare att ta hjälp och inte chansa anser Revisor A. 

Även Expert D menar att revisorer är mer granskade nu än vad de har varit tidigare, 
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vilket gör att det blir viktigt för revisorn att kunna visa att en expert har kopplats in i 

frågor som revisorn inte behärskar. Dock är det så att även om revisorn har kopplat in 

en expert i frågor som revisorn inte behärskar ligger ansvaret för hela revisionen på re-

visorn (IAASB, 2009b).               

 

Samtliga experter som intervjuats anser att olika revisorer och team bedömer behovet av 

expert på olika sätt. Expert A menar att behovet av expert bedöms på olika sätt beroende 

på den kunskap som revisorn besitter. Detta kan kopplas till teorin som menar att revi-

sorer anlitar en expert på grund av att revisorn inte har tillräcklig kunskap inom ett spe-

ciellt område (Smith-Lacroix et al., 2012).  Expert A menar också att: “Vissa revisorer 

drar sig inte för att fråga eller diskutera saker, medan vissa knappt aldrig är intresserade 

eller vill diskutera frågor”. Till stor del menar respondenterna att bedömningen av be-

hovet av en expert är personrelaterat och Expert C och Expert D tror att revisorer som 

varit med länge använder sig av experter i mindre utsträckning. Expert C tror att det 

beror på att äldre revisorer utför revisionen på det sätt som de alltid har gjort och arbetar 

på gammal vana. Expert D tror att äldre revisorer inte bedömer behovet av en expert 

lika högt på grund av att de själva upplever att de redan kan ganska mycket. Expert B, 

Expert C och Expert D tror även att behovet av expert bedöms utifrån storleken på den 

kund revisorn har. I de större bolagen är det mer naturligt att revisorn kopplar in specia-

lister, dock säger Expert C att trots att det kanske är uppenbart att en expert behövs i ett 

väldigt stort uppdrag är det inte alltid så att revisorerna väljer att ta in en expert. Car-

rington (2010) anser att hur ett revisionsteam ser ut beror på det reviderade bolagets 

storlek och komplexitet, i en mer avancerad revision kan mer kompetenta revisorer be-

hövas och ibland krävs också expertkunskap. Expert C menar att det oftast är den påsk-

rivande eller ansvarige revisorn som styr när en expert ska anlitas. Detta stämmer över-

ens med ISA 620 som säger att det är upp till revisorn att avgöra om det behövs expert-

kunskap under revisionsprocessen (IAASB, 2009b).  

 

Expert C tror att behovet av en expert beror på hur länge den påskrivande revisorn har 

haft en kund. När det gäller nya kunder som är lite större plockar man alltid in experter 

för att se på vilket sätt revisionen ska genomföras. Expert D anser inte att behovet av en 

expert skulle skilja sig åt beroende på om revisorn har haft en kund under en lång eller 

kort tid. När det gäller nya kunder anser dock Expert D att det är ett utmärkt tillfälle att 
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ta in en expert för att göra en kartläggning av företaget. Även Revisor A anser att man 

tar hjälp av en expert om man stöter på problem vid ett nytt uppdrag. I en studie utförd 

av Tepalagul och Lin (2015) visas att ett nytt samarbete kan bidra till minskad revis-

ionskvalitet då kännedomen om klienten inte är lika god som då samarbetet har pågått 

under en längre tid. Vidare säger Revisor A att: “har man gjort det en gång så har man 

ju det med sig i bagaget”, och menar då att behovet av experter minskar under tiden 

uppdraget pågår. Även Expert C tycker att behovet av experter från dennes avdelning 

minskar med tiden. Det första året görs ett ganska stort arbete genom att kartlägga och 

förstå verksamheten men sedan sker en kunskapsöverföring till revisorerna så att de 

själva ska kunna utföra samma arbete som experterna tidigare har gjort. Så behovet av 

expertens arbete finns fortfarande men om kunskapsöverföringen sker på rätt sätt mins-

kar behovet av experter med tiden. Vidare säger Expert C att om en revisor har haft en 

kund under en lång tid skapas en trygghet och har experter inte plockats in tidigare så 

görs det inte nu heller. Enligt Chen et al. (2008) och Tepalagul och Lin (2015) kan en 

nära relation med klienten leda till att revisorer är mer benägna att kompromissa om 

sina klienters redovisning. Detta kan då leda till att revisorer väljer att inte ta hjälp av en 

expert trots att det kanske finns ett behov. Enligt DeAngelo (1981) är revisorer mindre 

benägna att rapportera oregelbundenheter i redovisningen då oberoendet minskar vilket 

i sin tur påverkar revisionskvaliteten. Expert D menar att om en revisor haft en lång 

kundrelation kan denne tycka att det är lite jobbigt om en expert påpekar att något har 

hanterats felaktigt, det är mycket mer tacksamt vid en ny kundrelation men behovet av 

experter är fortfarande precis detsamma. Skulle revisionsbyrårotation införas finns det 

de som menar att revisorns oberoende och revisionskvaliteten kommer att förbättras 

medan vissa anser att revisorn inte får samma kännedom om klienterna vid korta relat-

ioner och att revisionskvaliteten därmed kommer att minska (Chen et al., 2008). 

 

Experterna och Revisor A anser att det är sällan en revisor och en expert har olika upp-

fattningar eller att revisorn ifrågasätter expertens arbete. Expert A och Expert C anser 

att revisorerna har förtroende för det arbete som experterna gör. Även i teorin framgår 

det att revisorer har ett stort förtroende för det arbete experten utför och sällan ifrågasät-

ter deras arbete (Boritz et al., 2014). Samtidigt menar Florea och Florea (2011) att det är 

viktigt att revisorn kontrollerar expertens arbete så att ingen information saknas. Expert 

B och Expert D säger att en revisor vänder sig till en expert för att få stöd och för att 
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komplettera eller bekräfta en fråga. Expert A menar att revisorer oftast kommer med 

frågor för att de behöver hjälp. Även Revisor A anser att det är en kunskapsbegränsning 

som gör att en expert anlitas:  

 

“Jag skulle inte anlita någon om jag kunde, eller om jag visste, var säker 

på saker och ting. Jag kan ha en åsikt men jag litar ju på den där exper-

ten då att den är duktigare än mig på just den där frågeställningen, då 

köper jag det.” 

 

Att anlitandet av en expert sker då revisorn inte har tillräcklig kunskap inom ett område 

stöds även av Smith-Lacroix et al. (2012) och Griffith et al. (2014). Teorin visar att det 

finns en tendens till att personerna som är inblandade i revisionen godtar varandras ar-

bete utan någon närmare kontroll (Boritz et al., 2014), detta stöds av Revisor A när 

denne säger: “då köper jag det”. 

 

På frågan om det finns några risker med att anlita en expert svarar Expert D att det är 

precis tvärtom, risken finns att man inte använder en expert. Revisor A anser att det inte 

är några risker med att använda en expert, det är snarare en säkerhet för revisorn att 

kunna ta hjälp när denne inte känner sig bekväm. Man ställer inte frågan till någon man 

inte känner eller som man inte vet kompetensen hos. Det som avgör om revisorn är nöjd 

med revisionen är en känsla av komfort hos revisorn (Pentland, 1993), det torde alltså 

vara viktigt att revisorn tar hjälp när denne inte känner sig bekväm för att kunna känna 

sig komfortabel med revisionen. Enligt IAASB (2009b) är det viktigt att revisorn bedö-

mer om experten har den kompetens som krävs för revisionen. Revisor A säger också 

att mycket av revisorernas arbete i slutändan handlar om bedömningar. Expert B menar 

att det kan uppstå en felkälla om frågan till experten ställs på fel sätt eller om experten 

inte har fått den fakta som behövs för att ta beslut. Det finns forskning som visat att ex-

perten ofta inte blir tillräckligt informerad om uppgiften de ska utföra (Boritz et al., 

2014). Vidare menar Expert B att det snarare är en risk att man inte tar in experter på 

grund av att det kan bli en kostnadsfråga. Att det i vissa fall handlar om en kostnads-

fråga vid anlitandet av en expert stöds också i teorin av Humphrey et al. (2007) och Bo-

ritz et al. (2014). Expert C menar att risken med att anlita en expert kan uppstå antingen 
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på grund av revisorn eller på grund av experten: “för så har det ju varit tidigare, att revi-

sorn inte liksom är insatt i vad gör vi egentligen på min avdelning och jag lyckas inte 

tillräckligt bra förklara det för revisorn”, trots detta händer det att revisorn ändå förlitar 

sig på expertens arbete. Även detta kan kopplas till Boritz et al. (2014) som menar att 

det finns en tendens till att personerna som är inblandade i en revision godtar varandras 

arbete utan någon närmare kontroll. Enligt IAASB (2009b) och Smith-Lacroix et al. 

(2012) är det viktigt att revisorn har en förståelse för expertområdet och expertens ar-

bete eftersom det i slutändan är revisorn som är ensamt ansvarig över revisionen. 

 

Expert C tycker att kommunikationen och samarbetet mellan revisorn och experten är 

viktigt för att de inte ska missa saker och för att det inte ska skrivas på en revision som 

inte är tillräckligt kontrollerad. Detta är i enighet med Broberg (2013) som menar att 

samarbete mellan revisorer och användandet av experter är en viktig del i revisionen 

och att det bidrar till att komfort uppnås. Oftast är Expert C med i revisionen redan vid 

planeringsstadiet, det brukar vara en ganska bra relation mellan revisorn och experten så 

länge de har pratat sig samman från början och vet hur revisionen ska läggas upp. De 

försöker arbeta som ett team och planera tillsammans med det blir ändå så att de arbetar 

på två olika håll. Expert C tycker att det har blivit förbättringar i kommunikationen men 

att det fortfarande finns en risk för missförstånd. ISA 620 nämner att en effektiv kom-

munikation mellan revisorn och experten är viktig för att kunna integrera expertens ar-

bete med resterande del av revisionen (IAASB, 2009b).  

 

4.4	  Kvantitativ	  undersökning	  

Anledningen till att vi har valt en enkätundersökning som huvudsaklig metod vid in-

samling av det empiriska materialet är att en enkät når ut till ett stort antal respondenter 

över ett stort geografiskt område (Christensen et al., 2010; Bryman & Bell, 2013; 

Ejlertsson, 2014). Genom att rikta oss till ett stort antal individer där samtliga individer 

tilldelas samma frågor fås standardiserade svar vilket gör enkäten lättare att analysera, 

det blir även möjligt att hitta regelbundenheter i materialet som samlats in och generali-

sera slutsatser (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012; Denscombe, 2009; Christensen et 

al., 2010; Ejlertsson, 2014). Vidare anser Denscombe (2009) att åsikter kan undersökas 

genom en enkätundersökning. I dessa fall måste respondenten uttrycka värderingar och 
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ge information om känslor, vilket kräver att respondenten gör bedömningar. Detta gör 

att en enkätundersökning är lämplig att använda till vårt syfte i studien där vi vill för-

klara hur revisorer upplever att revisionskvaliteten påverkas när en expert används.       

 

En fördel med en enkätundersökning är att det är en väldigt liten risk att respondenterna 

påverkas av den så kallade intervjuareffekten då de aldrig möter forskaren (Denscombe, 

2009; Ejlertsson, 2014). Respondenten kan även, om denne vill, i lugn och ro tänka över 

frågorna och reflektera över svarsalternativen i enkäten (Ejlertsson, 2014). En nackdel 

med en enkätundersökning är att respondenten inte har någon möjlighet att ställa frågor 

om det är något som är svårförståeligt i enkäten (Ejlertsson, 2014). För att eliminera 

enkätens svaghet måste frågorna i enkäten vara tydliga och väl genomarbetade (Ejlerts-

son, 2014). Enligt Christensen et al. (2010) gäller det att vara medveten om vilket syfte 

undersökningen har och hur respondenterna kommer att uppfatta frågan redan vid ut-

formningen av enkäten. Att formulera tydliga frågor är även viktigt på grund av att det 

inte finns någon möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna för ytterligare för-

djupning, när enkäten är färdigkonstruerad går det inte att lägga till någon ytterligare 

information (Ejlertsson, 2014). 

 

Istället för enkäter hade det varit möjligt att välja en kvalitativ metod där vi hade kunnat 

intervjua revisorer om hur de upplever att revisionskvaliteten påverkas när experter anli-

tas till ett revisionsuppdrag. Intervjuer hade kunnat ge en djupare förståelse för hur revi-

sorer upplever att revisonskvaliteten påverkas (Denscombe, 2009). Men samtidigt hade 

inte ett lika stort material kunnat samlas in genom intervjuer (jmf Christensen et al., 

2010) och eftersom känslor även kan fångas upp i en enkät (Denscombe, 2009) anses en 

enkätundersökning vara den mest lämpliga metoden för vårt syfte. 

 

4.4.1	  Population 

Då studiens syfte är att förklara hur revisorn upplever att revisionskvaliteten påverkas 

när en expert används i revisionsprocessen består studiens population av alla auktorise-

rade revisorer i Sverige.  Det är viktigt att urvalet är representativt för populationen för 

att kunna generalisera undersökningsresultaten (Denscombe, 2009). Ju större storleken 

på urvalet är, desto större är sannolikheten att det resultat som genereras från undersök-
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ningen stämmer överens med populationen (Christensen et al., 2010). För att minska 

den mängd enkäter som revisorer varje år får från studenter har vi, uppsatsgrupper på 

Linköpings Universitet som skickar enkäter till revisorer, samarbetat. Tre uppsatsgrup-

per har slumpmässigt delat upp Revisorsnämndens lista över auktoriserade revisorer. Vi 

har därför skickat enkätundersökningen till 967 stycken auktoriserade revisorer. När vi 

har valt att dela upp listan innebär det att vi går miste om att skicka till hela population-

en men samtidigt får revisorerna färre enkäter vilket förhoppningsvis ökar svarsfrekven-

sen då perioden när enkäten skickas ut är en hektisk tid för revisorerna. De revisorer 

som inte är med på vår del av listan utgör en undertäckning. Enligt Körner och Wahl-

gren (2002) innebär en undertäckning att vissa individer inte kommit med i urvalsramen 

trots att de tillhör populationen. En undertäckning gör att resultatet snedvrids (Christen-

sen et al., 2010) men att revisorerna får färre enkäter totalt sett anser vi kan öka svars-

frekvensen och för att vara säkra på att de svar vi får representerar populationen som 

helhet kommer en bortfallsanalys att genomföras.  

 

4.4.2	  Enkätens	  utformning 

Vi har valt att utforma enkätundersökningen som en webbenkät, vilket har både tids- 

och kostnadsmässiga fördelar (Denscombe, 2009; Christensen et al., 2010). Webbenkä-

ten har utformats genom SurveyMonkey och en länk till denna har skickats ut till våra 

valda respondenter via e-post tillsammans med ett följebrev (se bilaga 2). Ett följebrev 

har konstruerats för att väcka ett intresse hos respondenterna och samtidigt upplysa dem 

om studiens syfte (Ejlertsson, 2014). I följebrevet påtalas att informationen behandlas 

konfidentiellt och att deltagande i enkäten uppskattas. Vidare har kontaktuppgifter bifo-

gats om eventuella frågor från respondenternas sida skulle uppstå.  

 

Förstudien har hjälpt oss att få en bredare förståelse för experter som omfattas av ISA 

620. Genom informationen från förstudien fick vi en inblick i när experter används och 

detta har underlättat vid utformningen av enkäten. Enkäten har utformats tillsammans 

med en uppsatsgrupp från Högskolan i Kristianstad för att ytterligare minska antalet 

enkäter som skickas till revisorer. Detta var möjligt då våra studier behandlar samma 

ämnesområde. Genom att skicka ut enkäten till de auktoriserade revisorerna via e-post 

är sannolikheten stor att det är den personen vi vill nå ut till som svarar på enkäten 
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(Saunders et al., 2012). Vidare är en webbenkät smidig att använda då svaren läses in 

automatiskt vilket leder till exakthet i den rapporterade datan (Denscombe, 2009). Enkä-

ten (se bilaga 3) skickades ut till respondenterna den 8 april 2015 och till de som inte 

hade svarat på enkäten skickades en påminnelse den 13 april 2015. Enkäten avslutades 

sedan den 16 april 2015. 

 

4.4.3	  Operationalisering 

4.4.3.1	  Beroende	  variabel	  

Studiens beroende variabel, revisionskvalitet, mättes genom fråga 11 till fråga 16 som 

behandlar hur revisorer upplever att revisionskvaliteten påverkas när en IT-expert, en 

skattejurist eller en värderingsexpert anlitas till ett revisionsuppdrag.  Denna relation 

illustreras i figur 4.1 nedan och benämns som a). IT-experter, skattejurister och värde-

ringsexperter har valts då vi genom vår förstudie har kommit fram till, när det gäller 

experter som omfattas av ISA 620, att det är inom dessa områden som revisorer oftast 

anlitar experter (se avsnitt 4.3.4). Experter inom redovisning och revision omfattas inte 

av ISA 620 och har därför inte inkluderats i studien.  Fråga 11 till 13 mäter revisions-

kvalitet och fråga 14 till 16 mäter revisionskvalitet i termer av komfort. Komfort an-

vänds eftersom Broberg (2013) menar att revisorer verkar tolka revisionskvalitet i ter-

mer av komfort. För att få svar på studiens beroende variabel ställs frågorna genom en 

semantisk differential där respondenten tar ställning till var denne befinner sig på en 7-

gradig skala med två ytterligheter (Ejlertsson, 2014). Ytterligheterna är lägre respektive 

högre revisionskvalitet och lägre respektive högre komfort.  Vi har använt oss av en 

etablerad skala som är enkel att avläsa, det gör att vi i hög grad kan öka den interna reli-

abiliteten (Bryman & Bell, 2013). 
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4.4.3.2	  Oberoende	  variabler	   
Studien har två oberoende variabler, handlingsutrymme och inflytande. Handlingsut-

rymme mättes genom fråga 17 till 19 och inflytande mättes genom fråga 20 till 22. Re-

visorerna fick svara på hur en experts handlingsutrymme respektive inflytande ser ut i 

revisionsuppdrag genom en 7-gradig skala där 1 = Litet och 7 = Stort. Även dessa frå-

gor besvarades utifrån om det gäller en IT-expert, en skattejurist eller en värderingsex-

pert. För att öka validiteten så mycket som möjligt har vi tagit stöd i kända teorier och 

tidigare forskning när variablerna tagits fram.  

 

Tanken med de oberoende variablerna, handlingsutrymme och inflytande, är att de ska 

uttrycka den påverkan som experterna har på revisionskvaliteten. Handlingsutrymme 

kan definieras som nivå av frihet eller som det område man har tillåtelse att röra sig 

inom när beslut ska fattas (Hambrick & Finkelstein, 1987). En låg nivå av frihet leder 

till begränsningar i beslutsprocesser och antalet möjliga åtgärder som kan utföras 

(Hambrick & Finkelstein, 1987). Företaget Enron är ett exempel på där chefernas hand-

lingsutrymme gav en negativ påverkan och där byråkulturen tillät människor att agera 

oärligt. Revisionsbyrån Arthur Andersen hade skött Enrons revision och blev därför 

indragna i skandalen.  Istället för att följa etiken och moralen som kommer med revis-

ionsprofessionen och delge intressenterna rätt information om ledningens agerande och 

eliminera felaktigt beteende valde Andersen att behaga Enron och följa deras interna 

a)	  

Revisor	  

Expert	  

Kunskapsbegränsning	  

Figur	  4.1	  Beroende	  variabel	  

Revisions-‐
kvalitet	  
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kultur (Booth Thomas, 2002). Handlingsutrymme kan även vara positivt, Hagedoorn 

och Hesen (2007) menar att chefer med större handlingsutrymme tenderar att vara mer 

motiverade och ger lite extra för att uppnå företagets mål. Handlingsutrymme kan alltså 

ha både en positiv och negativ påverkan och det kan influeras av både byråkultur och 

profession, detta torde även gälla när en revisor anlitar en expert i ett revisionsuppdrag. 

Påverkan kan även diskuteras i form av inflytande då det finns ett samband mellan 

handlingsutrymme och inflytande. Därmed har vi två sätt att mäta experternas påverkan. 

 

Om en revisor anser att anlitandet av en expert leder till högre revisionskvalitet respek-

tive komfort i frågorna 11 till 16 och även bedömer att expertens handlingsutrymme 

respektive inflytande är stort i frågorna 17 till 22 så har experten en stor påverkan på 

revisionskvaliteten. I de fall en revisor anser att anlitandet av en expert leder till högre 

revisionskvalitet men sedan bedömer att expertens handlingsutrymme respektive infly-

tande är lågt så har experten inte en stor påverkan på revisionskvaliteten. Om en revisor 

anser att anlitandet av en expert leder till lägre revisionskvalitet och även bedömer 

att expertens handlingsutrymme respektive inflytande är stort så har experten stor på-

verkan på revisionskvaliteten. I de fall en revisor anser att anlitandet av en expert leder 

till lägre revisionskvalitet och sedan bedömer att expertens handlingsutrymme respek-

tive inflytande är lågt så har experten inte en stor påverkan på revisionskvaliteten. Ex-

pertens påverkan på revisionskvaliteten i de olika situationerna illustreras i figur 4.2 

nedan. 

 

	  

  
Litet handlingsutrymme 

 
Stort handlingsutrymme 

 
Litet inflytande 

 
Liten påverkan av experten på 

revisionskvaliteten 

 
Medel påverkan av experten på 

revisionskvaliteten 

 
Stort inflytande 

 
Medel påverkan av experten på 

revisionskvaliteten 

 
Stor påverkan av experten på 

revisionskvaliteten 

Figur	  4.2	  Expertens	  påverkan 
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Om revisorer tycker att anlitandet av en expert leder till högre revisionskvalitet ska 

alltså handlingsutrymme och inflytande vara stort för att experten ska ha en verklig på-

verkan på kvaliteten. Som teorin tidigare nämnt anlitar revisorer experter då de själva 

upplever en kunskapsbegränsning (Smith-Lacroix et al., 2012; Griffith et al., 2014). 

Vidare borde revisorn vara den som bestämmer expertens handlingsutrymme och infly-

tande och detta förhållande visas i rutan som benämns b) i figur 4.3. 

 

 

 

4.4.3.3	  Kontrollvariabler 

Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010) menar att en kontrollvariabel kan ge svar på 

vilka andra variabler som kan förklara en variation i den beroende variabeln samt vad 

som händer med originalsambandet när en kontrollvariabel införs.  

 

Tidigare studier inom redovisning och revision har funnit vissa samband när det gäller 

variablerna ålder (Hendricks, 1976; Ashton & Kramer, 1980; Estes & Reames, 1988) 

och kön (Estes & Reames, 1988; Cahan & Sun, 2015) och därför vill vi inte bortse från 

dessa variabler trots att det inte är det som är studiens fokus. Vidare har studier indike-

rat på att revisionsbyråns storlek påverkar revisionskvaliteten (DeAngelo, 1981; Power, 

a)	  

Revisor	  

Expert	  

Kunskapsbegränsning	  

Figur	  4.3	  Oberoende	  variabler	  

Revisions-‐
kvalitet	  

b)	  
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2003; Knechel & Vanstraelen, 2007; Al-Ajmi, 2009; Beattie et al., 2013; Cahan & Sun, 

2015). Vi har därför mätt variabeln revisionsbyråtillhörighet genom kodade svarsalter-

nativ: PWC(1), EY(2), KPMG(3), Deloitte(4), Grant Thornton(5), Mazar(6), BDO(7). 

Utöver dessa fanns även “Annan byrå”(8) som alternativ där revisorn själv kunde fylla i 

vilken byrå denne tillhörde. Revisorerna fick även svara på om de är partner i revisions-

byrån eller inte. En revisors erfarenhet har visat sig vara en variabel som kan påverka 

revisionskvaliteten (Hendricks, 1976; Krishnan & Schauer, 2000; Power, 2003; 

Wooten, 2003; IAASB, 2011; Cahan & Sun, 2015) varför vi har valt att ha med kon-

trollvariablerna antal år som revisor och antal år som auktoriserad/godkänd revisor. Yt-

terligare variabler som berör revisorn och dess arbete är hur många revisionsuppdrag 

revisorn är involverad i under 2015 och hur många revisionsuppdrag revisorn är påskri-

vande revisor för under 2015. Om en revisor är involverad i många uppdrag är chansen 

att denne träffar på många experter större. Det finns dock revisorer som är involverade i 

många små uppdrag där användningen av experter inte är så vanligt förekommande. 

Trots detta vill vi inte bortse från dessa variabler i detta skede. Vidare har två kontroll-

variabler som berör revisorns användande av experter mätts. Den första mättes utifrån 

en 7-gradig skala där respondenterna fick svara på i vilken omfattning (1 = liten omfatt-

ning, 7 = stor omfattning) revisorn tar hjälp av experter. Den andra besvarades genom 

en öppen fråga där respondenterna fick svara på vilka experter denne anlitar.  

 

Tidigare studier har visat att information (Ancona & Caldwell, 1992), konflikter 

(Knight et al., 1999), kvalitet på information (O’Reilly et al., 1993; Umans, 2008) och 

social integration (Smith et al., 1994; Elron, 1997) har en viss påverkan vid en organisa-

torisk prestation. Detta torde även gälla när en revisor använder sig av en expert i revis-

ionen varför ytterligare fem kontrollvariabler har mätts som berör kommunikationen 

och samarbetet mellan revisorn och experten. Dessa är kommunikation, konflikter, kva-

litet på kommunikation, öppenhet i kommunikation och samarbete/teamwork. Det kan 

vara så att relationen mellan revisorn och experten påverkas av både kommunikation 

och samarbete. 
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4.4.4	  Sammanfattning	  av	  operationaliseringen	  

I tabell nedan sammanfattas de variabler som har tagits upp i operationaliseringen. 

 

Tabell	  4.2	  Sammanfattning	  av	  operationaliseringen	  

 Variabler 
Beroende variabel Revisionskvalitet 

Oberoende variabler Handlingsutrymme 
 

 Inflytande 
Kontrollvariabler Ålder 

 

 Kön 
 

 Byrå 
 

 Partner 
 

 Antal år som revisor och som auktoriserad revisor 
 

 Hur många revisionsuppdrag revisorn är involve-
rad i under 2015 samt påskrivande för under 2015 
 

 Omfattning 
 

 Vilka experter anlitas 
 

 Kommunikation 
 

 Konflikter 
 

 Kvalitet på kommunikation 
 

 Öppenhet i kommunikation 
 

 Samarbete/teamwork 
	  

4.4.5	  Pilotstudie	  på	  enkäten 

Innan enkäten skickades ut till samtliga respondenter testades frågorna genom en pilot-

studie. Syftet med pilotstudien var att säkerställa att respondenterna uppfattar frågorna 

på rätt sätt och att det inte finns några problem med att besvara frågorna (Saunders et 

al., 2012; Ejlertsson, 2014).  Vidare gav pilotstudien oss en uppfattning om frågornas 

validitet och den insamlade datans reliabilitet (Saunders et al., 2012). 

 

Pilotstudien skickades till en auktoriserad revisor. Enligt Ejlertsson (2014) bör de re-

spondenter som deltar i en pilotstudie likna den slutliga populationen. Den revisor som 
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ingick i vår pilotstudie har varit auktoriserad revisor i 20 år vilket vi tycker är en till-

räckligt lång erfarenhet för att vara väl insatt i hur en revisor arbetar. Revisorn kommen-

terade att vår enkät borde innehålla en fråga som undersöker i vilken omfattning en re-

visor tar hjälp av en expert. Då även vi tyckte det var relevant valde vi att utforma en 

fråga där respondenterna fick svara på i vilken omfattning de tar hjälp av experter uti-

från en 7-gradig skala (1 = Liten omfattning och 7 = Stor omfattning). Revisorn nämnde 

också att det borde vara så att skattejurister anlitas i större omfattning än IT-experter, vi 

valde därför att utforma en öppen fråga där respondenterna fick svara på vilka experter 

de brukar anlita. 

 

4.4.6	  Svarsfrekvens	  och	  bortfallsanalys 

I tabell 4.3 ses svarsfrekvensen för vår enkätundersökning. Vår urvalspopulation bestod 

av 967 stycken auktoriserade revisorer. Av dessa var det 41 stycken som valde att be-

svara vår enkätundersökning, vilket ger en låg svarsfrekvens på 4,2 procent. Ett visst 

bortfall uppstod redan när enkäten skickades ut genom att vissa e-postadresser inte gick 

att leverera till. Vidare svarade en revisor med ett personligt meddelande att tiden inte 

fanns för att besvara enkäten och en revisor meddelade att denne inte ville svara. Revi-

sorn som inte ville svara på enkäten tyckte att enkäten innehöll för mycket tolkningar. 

På vår enkätundersökning var det totalt 926 revisorer som inte svarade.  

 

 

Vi valde att inte ha tvingande frågor i vår enkätundersökning. Respondenterna kunde 

alltså slutföra enkäten utan att svara på alla frågor. Vi valde att ha frivilliga frågor då vi 

ansåg att det var bättre att revisorerna hoppade över en fråga än att de avbröt hela enkä-

ten. Det fungerade med frivilliga frågor då svaren kan användas i vår studie trots att alla 

frågor inte är besvarade.   

Populationsstorlek 967 
Totalt bortfall 926 
Ej tillgängliga 61 
Tidsbrist 1 
Vill ej svara 1 
Har ej svarat 863 
Antal svar 41 
Svarsfrekvens 4,2 % 

Tabell	  4.3	  Svarsfrekvens	  
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På grund av den låga svarsfrekvensen på vår enkät har vi varit försiktiga med att genera-

lisera respondenternas svar.  Christensen et al. (2010) menar att resultatet kan bli miss-

visande om bortfallet är för stort och vi har haft det i åtanke vid analys av resultatet. Vi 

har valt att analysera bortfallet för att se fördelningen av kön och byråtillhörighet mellan 

de som svarat i förhållande till urvalspopulationen. Tabell 4.4 visar fördelningen av kön 

och byråtillhörighet mellan de som svarat på enkäten och urvalspopulationen i antal och 

procent. 

 

 

I urvalspopulationen var 33 procent kvinnor och 67 procent män. Av de personer som 

svarat på vår enkät var 34,1 procent kvinnor och 65,9 procent män. Det innebär att det 

är något fler kvinnor som har svarat på vår enkät i förhållande till antal kvinnor i popu-

lationen. Dock är skillnaden så liten att fördelningen över kön på de som har svarat på 

enkäten stämmer bra överens med urvalspopulationens fördelning över kön, vilket 

borde innebära att resultatet inte är snedvridet. Fördelningen över byråtillhörighet visar 

att KPMG och Deloitte har svarat i högst utsträckning i förhållande till urvalspopulat-

ionen medan Grant Thornton och “Annan byrå” har svarat i lägst utsträckning. Detta 

visar på att det finns en liten snedfördelning på respondenternas byråtillhörighet. Vi har 

även valt att analysera bortfallet i förhållande till målpopulationen. Tabell 4.5 visar för-

delningen av kön och byråtillhörighet mellan de som svarat på enkäten och målpopulat-

ionen i antal och procent. 

 

 Totalt antal Procent Antal som svarat Procent 
Kvinnor 318 33 14 34,1 
Män 649 67 27 65,9 
Totalt 967 100 41 100 
PWC 192 19,9 9 22 
Ernst & Young 148 15,3 8 19,5 
KPMG 120 12,4 10 24,4 
Deloitte 41 4,2 4 9,8 
Grant Thornton 62 6,4 1 2,4 
Mazar 23 2,4 0 0 
BDO 37 3,8 1 2,4 
Annan byrå 344 35,6 8 19,5 
Totalt 967 100 41 100 

Tabell	  4.4	  Bortfallsanalys	  urvalspopulation	  
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Tabell	  4.5	  Bortfallsanalys	  målpopulation	  

 Totalt antal Procent Antal som svarat Procent 
Kvinnor 964 33 14 34,1 
Män 1 935 67 27 65,9 
Totalt 2 899 100 41 100 
PWC 622 21,5 9 22 
Ernst & Young 411 14,2 8 19,5 
KPMG 325 11,2 10 24,4 
Deloitte 136 4,7 4 9,8 
Grant Thornton 213 7,3 1 2,4 
Mazars 74 2,5 0 0 
BDO 96 3,3   1   2,4 
Annan byrå 1 022 35,3   8   19,5 
Totalt 2 899 100  41  100 
 

Fördelningen av kön skiljer sig inte åt mellan urvalspopulationen och målpopulationen. 

Fördelningen över byråtillhörigheten för målpopulationen är snarlik fördelningen för 

urvalspopulationen vilket innebär att det fortfarande finns en liten snedfördelning på 

respondenternas byråtillhörighet. Vi anser dock att skillnaderna är små och att de som 

har svarat på vår enkät är rimligt representativa för hela målpopulationen vilket höjer 

reliabiliteten för vår studie (Christensen et al., 2010; Ejlertsson, 2014). 

 

4.5	  Etiska	  beaktanden 

Vid datainsamling, analys och publicering av resultat förväntas forskare agera etiskt 

(Denscombe, 2009; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vetenskapsrådet (2002) delar in de 

forskningsetiska principerna i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera forskningens berörda parter om syftet med deras deltagande 

samt upplysa om att deltagandet är frivilligt och att deltagandet när som helst kan av-

brytas. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få deltagarnas samtycke till att delta i 

undersökningen och de som deltar ska kunna avbryta sitt deltagande utan att det uppstår 

negativa konsekvenser för dem. Deltagarna som blivit intervjuade i vår förstudie har 

blivit tillfrågade och frivilligt valt att delta. Vid den första kontakten med intervjuperso-

nerna informerade vi om syftet med deras deltagande i studien. Intervjuerna har spelats 

in men endast vid respondentens godkännande. Även forskning som sker via internet 

omfattas av de etiska principerna (Denscombe, 2009). Vi skickade ut en inbjudan om att 
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delta i vår enkätundersökning till den målgrupp som var intressant för vår studie och 

informerade där om syftet med studien och att deltagandet är frivilligt. För att respon-

denterna skulle ha möjlighet att ställa frågor eller avsäga sitt deltagande i studien inne-

höll inbjudan även kontaktinformation till båda författarna, respondenterna hade även 

möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst genom att stänga ner enkäten. Re-

spondenterna anses ha gett sitt medgivande till att delta i studien genom sitt deltagande 

och besvarande av enkäten. För de som var intresserade av att ta del av resultatet fanns 

det möjlighet att lämna sina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Konfidentialitetskravet 

innebär att deltagarnas personuppgifter ska behandlas konfidentiellt och förvaras på ett 

sådant sätt att ingen utomstående kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjan-

dekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast får användas för forskningens 

ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna som deltar i våra intervjuer hanteras 

på ett konfidentiellt sätt och intervjupersonerna har anonymiserats i uppsatsen för att 

försvåra för utomstående att identifiera enskilda personer. Uppgifterna de lämnat ut an-

vänds endast till denna studie. Svaren från enkäterna går inte att koppla till enskilda 

personer, förutom då respondenten själv valt att fylla i kontaktuppgifter för att ta del av 

resultatet.  De kontaktuppgifter som lämnats i enkäten kommer att sparas tills uppsatsen 

är färdigställd så att resultaten kan skickas ut till de som är intresserade. 
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5. Empirisk	  analys	  
 

 

I det här kapitlet presenteras det empiriska materialet från den kvantitativa undersök-

ningen samt de statistiska tester som har genomförts. 

 

 

5.1	  Beskrivande	  statistik	  

För att ge en överblick av resultatet från enkätundersökningen visas först den beskri-

vande statistiken. Det empiriska materialet som har samlats in har bearbetats i statistik-

programmet SPSS. En signifikansnivå på 5 % har valts, vilket innebär en konfidensgrad 

på 95 % (Al-Ajmi, 2009; Beattie et al., 2013). Enligt Körner och Wahlgren (2005) ger 

en konfidensgrad på 95 % ofta en tillräckligt hög tillförlitlighet samtidigt som interval-

len inte är onödigt breda. 

 

Enkätundersökningen gav 41 svar vilket enligt Djurfeldt et al. (2010) gör att man kan 

anta att variablerna är normalfördelade. Trots det genomförde vi ett Kolmogorov-

Smirnov test för att undersöka om resultaten är normalfördelade eller inte, detta för att 

svarsfrekvensen är relativt låg. Variablerna ålder och hur länge revisorerna varit aukto-

riserade eller godkända är inte signifikanta vilket innebär att de är normalfördelade. 

Resterande variabler är signifikanta på signifikansnivån 5 % vilket innebär att de inte är 

normalfördelade. Då vår svarsfrekvens endast ligger strax över 30 stycken och de flesta 

variablerna inte är normalfördelade kommer prövningarna ske med icke-parametriska 

tester (Djurfeldt et al., 2010).  
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Tabell	  5.1	  Beskrivande	  statistik	  för	  kön,	  partner	  och	  byrå	  

 Frekvens Andel 
Kön 
Man 

 
27 

 
65,9 

Kvinna 14 34,1 
Totalt 41 100 
 
Partner 

  

Inte partner 21 51,2 
Partner 20 48,8 
Totalt 41 100 
 
Byrå 

  

EY 8 19,5 
PWC 9 22,0 
KPMG 10 24,4 
Deloitte 4 9,8 
GT 1 2,4 
BDO 1 2,4 
Annan 8 19,5 
Totalt 41 100 
 

I tabell 5.1 fördelas de 41 svaren på kön, partner och byrå. Fördelningen över kön och 

revisionsbyrå stämmer relativt bra överens med hela målpopulationen vilket diskutera-

des i 4.4.5 svarsfrekvens och bortfallsanalys ovan. Av de som har svarat på enkäten är 

20 stycken partner och 21 stycken inte partner vilket är en jämn fördelning. 

 

Tabell	  5.2	  Beskrivande	  statistik	  för	  revisorns	  erfarenhet,	  beroende	  och	  oberoende	  variabler.	  

Variabel Min Max Medelvärde Std. 
Ålder 
 

31 67 47,54 10,644 

Hur länge har du arbetat som revisor (antal år)? 
 

5 40 20,58 10,210 

Hur länge har du varit auktoriserad/godkänd 
revisor (antal år)? 
 

1 35 14,45 10,107 

Ungefär hur många revisionsuppdrag är du 
involverad i (inkl. som påskrivande revisor) 
under år 2015)? 
 

4 250 89,83 71,313 

Ungefär hur många revisionsuppdrag är du 
påskrivande revisor för under år 2015? 

3 250 86,66 76,064 

 
I vilken omfattning tar Du hjälp av experter? 
 

 
1 

 
7 

 
4,17 

 
1,961 
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Att anlita en IT-expert i samband med revis-
ionsuppdrag leder till… (kvalitet) 
 

 
2 

 
7 

 
5,73 

 
1,339 

Att anlita en skattejurist i samband med revis-
ionsuppdrag leder till… (kvalitet) 
 

2 7 6,13 1,265 

Att anlita en värderingsexpert i samband med 
revisionsuppdrag leder till… (kvalitet) 
 

2 7 6,05 1,280 

 
Att anlita en IT-expert i samband med revis-
ionsuppdrag leder till… (komfort) 
 

 
2 

 
7 

 
5,59 

 
1,251 

Att anlita en skattejurist i samband med revis-
ionsuppdrag leder till… (komfort) 
 

2 7 6,08 1,133 

Att anlita en värderingsexpert i samband med 
revisionsuppdrag leder till… (komfort) 
 

2 7 5,95 1,234 

 
Handlingsutrymmet för en IT-expert i samband 
med revisionsuppdrag är… 
 

 
1 

 
7 

 
4,23 

 
1,516 

Handlingsutrymmet för en skattejurist i sam-
band med revisionsuppdrag är… 
 

2 7 4,94 1,434 

Handlingsutrymmet för en värderingsexpert i 
samband med revisionsuppdrag är… 
 

2 7 4,56 1,440 

 
Inflytandet för en IT-expert i samband med 
revisionsuppdrag är… 
 

 
1 

 
7 

 
4,74 

 
1,943 

Inflytandet för en skattejurist i samband med 
revisionsuppdrag är… 
 

1 7 5,47 1,522 

Inflytandet för en värderingsexpert i samband 
med revisionsuppdrag är… 

1 7 5,15 1,598 

 

Tabell 5.2 visar att revisorernas ålder varierar från 31 år till 67 år. Medelvärdet för revi-

sorernas ålder är drygt 47 år. Revisorernas erfarenhet av revisionsyrket sprider sig från 5 

år till 40 år. Medelvärdet för hur länge respondenterna arbetat som revisorer är 20,58 år 

och standardavvikelsen är drygt 10 år, vilket innebär att resultaten är relativt spridda 

från medelvärdet. Medelvärdet för hur länge respondenterna varit auktoriserade eller 

godkända revisorer är 14,45 år. Hur många revisionsuppdrag revisorn är involverad i 

respektive påskrivande revisor för sträcker sig från 4 och 3 till 250 stycken. Då 250 

stycken var det högsta svarsalternativet som fanns kan det vara så att revisorer är invol-
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verade i fler uppdrag. Medelvärdet för de båda variablerna ligger över 86 stycken och 

spridningen kring medelvärdet är hög, den ligger på 71 stycken respektive 76 stycken. 

 

Revisorerna har använt hela skalan från 1 till 7 för att svara på i vilken omfattning de tar 

hjälp av experter. Medelvärdet är 4,17 vilket indikerar att omfattningen varken är stor 

eller liten. Standardavvikelsen är dock 1,96 vilket innebär att vissa revisorer anlitar ex-

perter i stor omfattning och vissa revisorer anlitar experter i liten omfattning. Revisorer-

na har använt svarsalternativen 2 till 7 för att beskriva hur de tycker att experter påver-

kar kvaliteten. Ingen revisor har valt alternativet 1 vilket innebär att ingen revisor tycker 

att anlitandet av en expert leder till lägre kvalitet respektive komfort. Det högsta medel-

värdet är 6,13 och det indikerar att skattejurister bidrar till högre kvalitet än IT-experter 

och värderingsexperter. IT-experter har det lägsta medelvärdet på 5,73. Även då vi 

mätte kvalitet i termer av komfort hade skattejurister det högsta medelvärdet och IT-

experter det lägsta. Spridningen kring medelvärdet är minst för skattejurister vilket in-

nebär att revisorerna är mest eniga om att det är skattejuristerna som ger den högsta 

kvaliteten respektive komforten.  

 

I tabell 5.2 visas också att revisorerna har använt hela skalan från 1 till 7 för att beskriva 

experternas handlingsutrymme och inflytande förutom när det gäller handlingsutrymmet 

för skattejurister och värderingsexperter, där ingen har valt alternativet 1. Det innebär 

att ingen av revisorerna tycker att handlingsutrymmet för en skattejurist eller en värde-

ringsexpert är litet. Medelvärdet för skattejuristernas handlingsutrymme är högst vilket 

innebär att handlingsutrymmet för en skattejurist är högre än för IT-experter och värde-

ringsexperter. Även medelvärdet för skattejuristernas inflytande är högre än för IT-

experterna och värderingsexperterna. Spridningen för IT-experternas inflytande skiljer 

sig åt från de andra. IT- experterna har den högsta spridningen kring medelvärdet vilket 

innebär att revisorerna är minst eniga om IT-experternas inflytande.  
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Tabell	  5.3	  Vilka	  experter	  som	  revisorer	  anlitar	  

Expert Antal 
Skatteexpert 33 
Värderingsexpert 14 
IT-expert 13 
Advokater/jurister 8 
Moms 5 
Pensioner 4 
M&A 1 
Aktuarie 1 
Bransch 1 
Intern kontroll 1 
 

Revisorerna som svarade på vår enkät anlitar främst skattejurister och därefter är det 

vanligast att de anlitar värderingsexperter och IT-experter (se tabell 5.3). Relativt många 

revisorer nämnde också att de brukar anlita redovisningsexperter, men då redovisnings-

experter inte omfattas av ISA 620 ingår de inte i vår studie och därför bortser vi från 

dessa. 

 

Tabell	  5.4	  Beskrivande	  statistik	  för	  kontrollvariabler	  

Variabel Min Max Medelvärde Std. 
Kommunikation med IT-experter (under upp-
drag) förekommer generellt… 
 

1 7 3,58 2,031 

Kommunikation med skattejurister (under upp-
drag) förekommer generellt… 
 

1 7 5,16 1,588 

Kommunikation med värderingsexperter (under 
uppdrag) förekommer generellt… 
 

1 7 3,48 1,734 

 
Konflikter med IT-experter förekommer gene-
rellt… 
 

 
1 

 
6 

 
1,70 

 
1,262 

Konflikter med skattejurister förekommer gene-
rellt… 
 

1 5 1,58 1,062 

Konflikter med värderingsexperter förekommer 
generellt… 
 
 

1 4 1,48 ,834 

 
Kvaliteten på kommunikationen med IT-
experter brukar generellt vara… 
 

 
1 

 
7 

 
4,81 

 
1,491 
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Kvaliteten på kommunikationen med skattejuris-
ter brukar generellt vara… 
 

4 7 5,88 ,976 

Kvaliteten på kommunikationen med värde-
ringsexperter brukar generellt vara… 
 

4 7 5,65 1,082 

 
Kommunikationen med IT-experter präglas ge-
nerellt av öppenhet 
 

 
2 

 
7 

 
5,43 

 
1,501 

Kommunikationen med skattejurister präglas 
generellt av öppenhet 
 

4 7 6,20 1,031 

Kommunikationen med värderingsexperter 
präglas generellt av öppenhet 
 

3 7 5,83 1,206 

 
Arbetet med IT-experter präglas generellt av en 
hög grad av samarbete/teamwork 
 

 
1 

 
7 

 
4,90 

 
1,668 

Arbetet med skattejurister präglas generellt av 
en hög grad av samarbete/teamwork 
 

4 7 5,83 1,147 

Arbetet med värderingsexperter präglas generellt 
av en hög grad av samarbete/teamwork 

3 7 5,17 1,289 

 

I tabell 5.4 visas att kommunikation med skattejurister förekommer oftare än kommuni-

kation med IT-experter och värderingsexperter eftersom medelvärdet är högre för 

skattejurister. Konflikter med experter har låga medelvärden vilket innebär att det sällan 

uppstår konflikter, detta visas också genom att ingen revisor har svarat 7 på skalan vil-

ket innebär att ingen revisor tycker att konflikter förekommer ofta. Revisorerna anser att 

kvaliteten på kommunikationen är mest tillfredsställande med skattejurister. När det 

gäller skattejurister och värderingsexperter har ingen revisor svarat under 4 på skalan 

vilket innebär att ingen tycker att kvaliteten på kommunikationen inte är tillfredsstäl-

lande. Medelvärdet för skattejurister är högst både när det gäller att kommunikationen 

präglas av öppenhet och att arbetet präglas av samarbete/teamwork.  Lägst är medelvär-

det för IT-experter. Ingen revisor har svarat under 4 på skalan för skattejurister vilket 

indikerar på att revisorerna är eniga om att kommunikationen präglas av öppenhet och 

att arbetet präglas av samarbete/teamwork.  

 

Tabell 5.4 indikerar att revisorer har en positiv syn på experter då det enligt dem sällan 

uppstår konflikter och arbetet till stor del präglas av samarbete/teamwork. När reviso-
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rerna kommunicerar med experterna tycker de att kvaliteten på kommunikationen är bra 

och att den präglas av öppenhet. 

 

5.2	  Sammanslagning	  av	  variabler	  

För att underlätta vid analysen har vi skapat nya variabler genom att gruppera de variab-

ler som enligt operationaliseringen avser mäta samma sak. Genom att slå samman vari-

abler minskar risken för att få med sig systematiska mätfel, sådana fel som kan riskera 

att måtten blir missvisande (Djurfeldt & Barmark, 2009). För att kontrollera att variab-

lerna är tillräckligt korrelerade och kan slås samman har vi utfört ett Cronbach’s alpha-

test (Djurfeldt & Barmark, 2009). Resultatet från testet visas i tabell 5.5 nedan. 

 

Tabell	  5.5	  Cronbach's	  alpha	  

Sammanslagna variabler Cronbach’s alpha 
Kvalitet och komfort 0,935 
Handlingsutrymme och inflytande 0,872 
Kommunikation 0,778 
Konflikter 0,806 
Kvalitet på kommunikation 0,791 
Kommunikation präglas av öppenhet 0,846 
Samarbete/teamwork 0,747 
	  

För att variablerna ska vara lämpliga att slå samman bör Cronbach’s alpha överstiga 0,7 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Tabell 5.5 visar att alla nya variabler har ett Cronbach’s 

alpha som överstiger 0,7 vilket innebär att de ömsesidiga korrelationerna mellan variab-

lerna är tillräckligt starka och att de nya variablerna mäter rätt sak (Djurfeldt & Bar-

mark, 2009). Hänsyn bör dock tas till antalet variabler som slås samman då fler variab-

ler generellt tenderar att ge ett högre alpha-värde (Djurfeldt & Barmark, 2009). De nya 

variablerna som vi har skapat innehåller max 6 olika variabler vilket vi inte anser borde 

ha så stark påverkan på alpha-värdet.  

 

För att undersöka normalfördelningen på de nya variablerna (i vilka variablerna i re-

spektive kategori summerats och ett nytt medelvärde tagits fram) genomfördes ett nytt 

Kolmogorov-Smirnov test. Testet visade att de nya variablerna kvalitet på kommunikat-
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ionen, handlingsutrymme och inflytande samt samarbete/teamwork inte är signifikanta 

på 5 % signifikansnivå och variablerna är därmed normalfördelade. Resterande fyra 

variabler är signifikanta vilket innebär att de inte är normalfördelade. Trots att fler vari-

abler blev normalfördelade när sammanslagning skett kommer testerna, med tanke på 

den låga svarsfrekvensen, att utföras med icke-parametriska tester. 

 

5.2.1	  Beskrivande	  statistik	  för	  sammanslagna	  variabler	  

I tabell 5.6 nedan visas den beskrivande statistiken för de nya variablerna som har sla-

gits samman.  

 

Tabell	  5.6	  Beskrivande	  statistik	  nya	  variabler	  

Sammanslagna variabler Min Max Medelvärde Std. 
Kvalitet och komfort 2 7 5,91 1,09 
Handlingsutrymme och inflytande 1,50 7 4,83 1,24 
Kommunikation 1 7 4,10 1,50 
Konflikter 1 4,33 1,59 0,91 
Kvalitet på kommunikation 3,67 7 5,46 1,01 
Kommunikation präglas av öppenhet 3,33 7 5,82 1,10 
Samarbete/teamwork 3,33 7 5,30 1,13 
 

Medelvärdet för kvalitet och komfort är 5,91 vilket innebär att vårt underlag tyder på att 

revisorerna tycker att experter bidrar till högre kvalitet. För handlingsutrymme och in-

flytande är medelvärdet på den övre halvan av skalan vilket innebär att revisorerna 

tycker att experterna har ett relativt stort handlingsutrymme och inflytande när de anlitas 

till revisionsuppdrag. Vidare anser revisorerna att de varken kommunicerar ofta eller 

sällan med experterna då medelvärdet ligger på 4,10 och därmed är i mitten av skalan. 

Dock är spridningen från medelvärdet på 1,50 och därmed det högsta för de nya variab-

lerna. Konflikter med experter inträffar sällan, medelvärdet ligger på 1,59 och genom-

snittet för de högsta svarsalternativen som revisorerna har valt ligger på 4,33. Standard-

avvikelsen för denna variabel är den lägsta för de nya variablerna och ligger på 0,91. 

Revisorerna tycker att kvaliteten på kommunikationen är tillfredsställande, att kommu-

nikationen präglas av öppenhet och att arbetet präglas av samarbete/teamwork eftersom 

alla medelvärdena för dessa frågor ligger på övre delen av skalan. Vidare ligger inget av 
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genomsnitten för revisorernas lägsta svarsalternativ under 3,33. Standardavvikelsen för 

dessa tre variabler är låg vilket innebär att revisorerna är relativt eniga i dessa frågor. 

 

5.3	  Faktoranalys	  

Trots att Cronbach’s alpha för handlingsutrymme och inflytande visade att variablerna 

mäter rätt sak när de slås samman har vi valt att göra en faktoranalys för dessa variabler 

för att verkligen vara säkra på att en sammanslagning av de båda är att föredra. Vi har 

även diskuterat handlingsutrymme och inflytande separat i modell 4.3 varför det blir 

intressant att utföra testet. En faktoranalys är en metod för att mäta samvariation mellan 

olika variabler (Djurfeldt & Barmark, 2009). Resultatet av faktoranalysen ses i tabell 

5.7 nedan.  

 

Tabell	  5.7	  Faktoranalys	  

	   Komponent 1: 
Inflytande 

Komponent 2: 
Handlingsutrymme 

Inflytandet från en IT-expert	   .901	   .141	  
Inflytandet från en värderingsexpert	   .894	   .190	  
Inflytandet från en skattejurist	   .798	   .309	  
Handlingsutrymmet för en skattejurist	   .096	   .929	  
Handlingsutrymmet för en värderingsexpert	   .380	   .861	  
Handlingsutrymmet för en IT-expert	   .594	   .513	  
	  

Faktoranalysen skapade två kategorier av de sex variablerna. Alla variabler som inne-

håller inflytande tillhör komponent 1. De variabler som innehåller handlingsutrymme 

tillhör komponent 2. Dock fick handlingsutrymmet för en IT-expert högst värde i kom-

ponent 1 men då värdet inte skiljer sig markant mot värdet i komponent 2 kan man, med 

tanke på övriga variabler i respektive komponent, anta att den tillhör komponent 2.  

 

Vi har genomfört ett nytt Cronbach’s alpha för att ta reda på om det går att skapa två 

variabler av handlingsutrymme och inflytande. Resultatet från testet visas i tabell 5.8 

nedan.  
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Tabell	  5.8	  Cronbach's	  alpha	  där	  inflytande	  och	  handlingsutrymme	  är	  separerade	  

Sammanslagna variabler Cronbach’s alpha 
Inflytande 0,822 
Handlingsutrymme 0,878 
 

Variablerna har ett Cronbach’s alpha som överstiger 0,7 vilket innebär att variablerna 

för handlingsutrymme går att slå ihop för sig och variablerna för inflytande för sig. Ana-

lysen visar att handlingsutrymme och inflytande är två olika saker men tabell 5.5 ovan 

visar att de även kan slås ihop till en gemensam variabel. 

 

5.4	  Dummyvariabel	  

På grund av den låga svarsfrekvensen är det inte rimligt att ha byråtillhörighet i flera 

kategorier, därför har vi valt att koda om byråtillhörighet till en dummyvariabel där Big 

4 = 1 och Inte Big 4 = 0. Genom att koda om de binära variablerna kan de också använ-

das som kontrollvariabler i regressionsanalysen (Djurfeldt & Barmark, 2009). Den be-

skrivande statistiken för den nya dummyvariabeln ses i tabell 5.9 nedan. Av de som 

svarade på vår enkät tillhörde 31 personer Big 4 och 10 personer inte Big 4. 

 

Tabell	  5.9	  Beskrivande	  statistik	  för	  dummyvariabel	  

 

 

 

 

 

 

Byrå Frekvens Andel 
 Inte Big 4 10 24,4 

Big 4 31 75,6 
Total 41 100,0 
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5.5	  Multipel	  linjär	  regressionsanalys	  

5.5.1	  Korrelationsmatris	  

Då vi i studien använder oss av icke-parametriska tester har Spearmans korrelationsma-

tris upprättats (se bilaga 4). Enligt korrelationsmatrisen korrelerar handlingsutrymme/ 

inflytande, handlingsutrymme, inflytande och i vilken omfattning revisorer tar hjälp av 

experter med revisionskvalitet. Vidare korrelerar inflytande med handlingsutrymme på 

signifikansnivån 1 %. Partner korrelerar med Big 4 på signifikansnivån 0,1 % och med 

antal år som revisor på signifikansnivån 1 %. Av de variabler som korrelerar med 

varandra visar endast inflytande mot handlingsutrymme/inflytande ett värde som tyder 

på multikollinearitet. Då de används som två olika sätt att mäta vår oberoende variabel 

kommer de inte användas i samma regressionsanalys. 

 

5.5.2	  Multipel	  linjär	  regressionsanalys	  

Vi har genomfört en multipel linjär regressionsanalys för att kunna analysera flera obe-

roende variablers och kontrollvariablers påverkan på den oberoende variabeln samtidigt 

(Djurfeldt et al., 2010). Innan analysen utfördes har vi testat modellen för multikollinea-

ritet för att se vilka variabler som kan ingå i samma modell. Vi har testat olika samman-

sättningar av variabler och kommit fram till att resultatet av regressionsanalysen blir 

ungefär det samma. Vi har valt att inte ta med alla kontrollvariabler (antal år som aukto-

riserad/godkänd revisor, antal revisionsuppdrag som påskrivande revisor, kommunikat-

ion, konflikter, kvalitet på kommunikation, kommunikation präglas av öppenhet, arbetet 

präglas av samarbete/teamwork) i analysen då de visade ett för högt VIF-värde vilket 

tyder på multikollinearitet. Enligt Djurfeldt et al. (2010) är det kritiska VIF-värdet 2,5. 

De variabler som ingår i modellen har som högst ett VIF-värde på 1,714.  
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Tabell	  5.10	  Regressionsanalys	  där	  handlingsutrymme	  och	  inflytande	  är	  sammanslagna	  

 

Modellens förklaringsgrad är 46,4 procent vilket innebär att variationen i revisionskvali-

teten förklaras till 46,4 procent av de variabler vi har tagit med i modellen (tabell 5.10). 

Modellens F-värde är signifikant på 5 % signifikansnivå vilket innebär att modellen är 

signifikant.  De variabler som har en signifikant påverkan på revisionskvalitet är hand-

lingsutrymme/inflytande samt i vilken omfattning revisorer tar hjälp av experter. Hand-

lingsutrymme/inflytande är signifikant på 0,1 % och i vilken omfattning revisorer tar 

hjälp av experter är svagt signifikant på 10 %. Enligt regressionsanalysen finns det ett 

positivt samband mellan handlingsutrymme/inflytande och revisionskvalitet. Det inne-

bär att desto mer handlingsutrymme/inflytande experten får desto mer tycker revisorer 

att det leder till kvalitet. Det finns även ett positivt samband mellan i vilken omfattning 

revisorer tar hjälp av experter och revisionskvalitet. Det innebär att ju oftare experter 

anlitas till revisionsuppdrag ju mer tycker revisorer att det leder till kvalitet. Inga andra 

variabler i regressionsmodellen är signifikanta och därmed verkar inte revisorernas upp-

levelser om huruvida revisionskvaliteten påverkas bero på kön, byrå, revisorns erfaren-

het, antal revisionsuppdrag eller partner.  

 

Vi har även utfört en regressionsanalys där vi har separerat handlingsutrymme och in-

flytande då faktoranalysen visade att de kan delas upp i två komponenter. Resultatet ses 

i tabell 5.11 nedan. 

 

n=41 Revisionskvalitet  
Variabler Std. B Std. Fel  
Handlingsutrymme/inflytande .653*** .124  
Big 4 -.192 .407  
Kön .154 .310  
Antal år som revisor -.084 .016  
Antal revisionsuppdrag .109 .002  
Partner .072 .361  
Omfattning  .273† .084  
Konstant 2.919*** .806  
F-värde 4.827*   
Just.R2 .464   
VIF värde, högsta 1.714   
***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; †p<0.10  
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Tabell	  5.11	  Regressionsanalys	  där	  handlingsutrymme	  och	  inflytande	  är	  separerade	  

n=41 Revisionskvalitet  
Variabler Std. B Std. Fel  
Handlingsutrymme .215 .168  
Inflytande .322* .125  
Big 4 -.484 .414  
Kön .298 .331  
Antal år som revisor -.008 .016  
Antal revisionsuppdrag .002 .002  
Partner .159 .368  
Omfattning  .145 .085  
Konstant 2.987** .837  
F-värde 4.097*   
Just.R2 .444   
VIF värde, högsta 1.984   
***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; †p<0.10  
 

Modellens förklaringsgrad är 44,4 procent vilket innebär att variationen i revisionskvali-

teten förklaras till 44,4 procent av de variabler vi har tagit med i modellen (tabell 5.11). 

Modellens F-värde är signifikant på 5 % signifikansnivå vilket innebär att modellen är 

signifikant.  Den variabel som har en signifikant påverkan på revisionskvalitet är infly-

tande. Inflytande är signifikant på 5 %. Handlingsutrymme och i vilken omfattning revi-

sorer tar hjälp av experter är alltså inte signifikanta när handlingsutrymme och infly-

tande är separerade i två variabler. Enligt regressionsanalysen finns det ett positivt sam-

band mellan inflytande och revisionskvalitet vilket innebär att ju mer inflytande exper-

ten får desto mer tycker revisorer att det leder till kvalitet.  

 

5.6	  Ny	  modell	  

Utifrån analysen av det empiriska materialet har en ny modell skapats (se figur 5.1). 

Revisorer anlitar en expert när de har en kunskapsbegränsning inom ett speciellt om-

råde. Samtidigt är revisorns uppgift att kvalitetssäkra information till intressenter och 

det är dennes upplevelser som avgör när tillräcklig revisionskvalitet har uppnåtts. När 

handlingsutrymme och inflytande mäts som en gemensam faktor indikerar resultatet på 

att det finns en positiv påverkan på hur revisorn upplever att revisionskvaliteten påver-

kas när en expert används i revisionen. När handlingsutrymme och inflytande mäts se-

parerade indikerar resultatet på att det endast är expertens inflytande som har en positiv 

påverkan. I vilken omfattning revisorer tar hjälp av experter är svagt signifikant i den 
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första regressionsanalysen och då variabeln endast har en svag påverkan på hur reviso-

rerna upplever att revisionskvaliteten påverkas valde vi att inte inkludera den i mo-

dellen. Relationen som visas i figur 5.1 finns i en byråkontext, vilket innebär att även 

klimatet på byrån kan påverka revisorernas upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	  5.1	  Utvecklad	  modell	  efter	  regressionsanalys	  

Revisor	  

Expert	  

Kunskapsbegränsning	  

Revisions-‐
kvalitet	  

Handlingsut-‐
rymme/	  	  
Inflytande	  

Inflytande	   Handlingsut-‐
rymme	  
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6. Slutsats	  

 

 

I det här kapitlet presenteras studiens slutsatser utifrån analysen. Vidare diskuteras 

studiens empiriska och teoretiska bidrag. Avslutningsvis ges förslag till framtida forsk-

ning. 

 

 

Syftet med studien var att förklara hur revisorer upplever att revisionskvaliteten påver-

kas när experter används. De slutsatser som dras gäller för hela målpopulationen men då 

studien har ett stort bortfall får generaliseringar göras med försiktighet.   

 

Vårt resultat indikerar på att revisorer upplever att revisionskvaliteten blir högre när 

experter används i revisionen. Resultatet från den första regressionsmodell visar att det 

är handlingsutrymme/inflytande och i vilken omfattning revisorer tar hjälp av experter 

som signifikant påverkar hur revisorer upplever revisionskvaliteten. Resultatet från den 

andra regressionsmodellen visar att det är inflytande som signifikant påverkar hur revi-

sorer upplever revisionskvaliteten. Det innebär att den andra regressionsmodellen tyder 

på att revisionskvaliteten inte påverkas av hur mycket experten kan påverka sitt eget 

arbete utan snarare av hur mycket revisorn låter expertens arbete påverka revisionen. 

Vårt resultat tyder på att ju mer handlingsutrymme/inflytande respektive inflytande en 

expert får desto högre upplever revisorer att revisionskvaliteten blir. Den enskilda revi-

sorn kan dock påverkas av byråkultur (Hood & Koberg, 1991; Jenkins et al., 2008) och 

profession (Brante, 2005) vilket gör att olika revisorers upplevelser kan grunda sig i 

olika saker. Att ett ökat handlingsutrymme leder till högre revisionskvalitet kan kopplas 

till Hagedoorn och Hesen (2007) som menar att ett stort handlingsutrymme skapar mo-

tivation. Om experten inte känner sig engagerad kan det ge upphov till ett moral hazard 

problem där det är svårt för revisorn att avgöra om experten faktiskt gör ett tillräckligt 

jobb (Eisenhardt, 1989). När experten får större utrymme i revisionen kan det bidra till 

att experten blir mer motiverad och därmed gör ett bra jobb. Vårt resultat indikerar på 

att revisorer tycker att det är värt att anlita experter i revisionen och att ge dem stort 
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inflytande gör att kvaliteten upplevs hög. Detta torde även innebära att experterna är 

med och bidrar till den kvalitetssäkra informationen som revisionen, enligt revisionens 

syfte, ska leverera.  

 

Resultatet från vår första regressionsmodell har en svag indikation på att när revisorer 

anlitar experter i större omfattning upplever de att revisionskvaliteten blir högre. I enig-

het med teorin anser Expert C och Expert D att experter används betydligt mer i dagslä-

get och att det beror på att mycket har blivit mer komplext (Smith-Lacroix et al., 2012; 

Boritz et al., 2014). Revisor A är dock inte enig om detta och menar att experter inte 

används särskilt ofta. Då revisorer anlitar mer experter i dagsläget borde revisionskvali-

teten vara högre än tidigare, dock får man beakta att Revisor A inte håller med om att 

omfattningen är stor och att variabeln endast har en svag signifikans. Teorin visar på att 

revisionskvaliteten har sagts bero på revisorns egenskaper (Knechel et al., 2013) och 

revisorns egenskaper avgör även om och i vilken omfattning en expert anlitas till ett 

revisionsuppdrag. Vårt underlag tyder på att vissa revisorer anlitar experter i stor om-

fattning medan vissa anlitar experter i liten omfattning. Att det är revisorn som avgör 

vilka personer som ska vara involverade i revisionen stöds av IAASB (2011) och Kne-

chel et al. (2013). Den bedömning som görs när revisorn väljer att använda sig av en 

expert eller inte påverkas av den revisor som utför bedömningen samt den speciella si-

tuationen (Broberg, 2013). Enligt IAASB (2011) kan bedömningarnas kvalitet påverkas 

av revisorns kunskap och erfarenhet vilket innebär att i vilken omfattning revisorer an-

vänder sig av experter beror på den enskilda revisorn. En revisors erfarenhet är även 

något som har visat sig vara signifikant i tidigare studier angående revisionskvalitet 

(Hendricks, 1976; Krishnan & Schauer, 2000; Power, 2003; Wooten, 2003; Cahan & 

Sun, 2015). Expert C och Expert D tror att erfarna revisorer använder experter i mindre 

utsträckning. Vårt underlag visar att revisorer använder experter olika mycket, de flesta 

använder dock inte experter i mindre eller i större omfattning utan någonstans där emel-

lan. Vidare indikerar resultatet från regressionsanalysen på att varken partner, antal år 

som revisor eller antal uppdrag har någon signifikans för hur revisorn upplever att revis-

ionskvaliteten påverkas. I motsats till tidigare studier visar sig revisorns erfarenhet inte 

vara signifikant i vårt resultat.  
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Enligt Öhman (2006) tenderar revisorer att inte ta sig an nya och okända områden för att 

de inte vill äventyra sitt rykte. Vårt underlag indikerar att användandet av experter leder 

till högre revisionskvalitet och därmed till en bättre revision genom att revisorerna tar in 

kunskaper som de själva inte besitter. Detta torde i sin tur leda till att revisorns rykte 

förbättras. Har inte revisorn den kunskap som krävs för att utföra en revision av hög 

kvalitet men ändå väljer att inte ta in experter skulle det kunna leda till att revisorns 

rykte försämras. 

 

Att storleken på byrån skulle ha betydelse för revisionskvaliteten visade ingen signifi-

kans i vårt resultat. Detta motsäger forskningen som visat att revisionskvaliteten är be-

roende av storleken på revisionsbolaget (DeAngelo, 1981) och stöder den forskning 

som visar att revisionsbyråns storlek inte påverkar revisionskvaliteten då alla byråer 

måste rätta sig efter samma standarder (DeAngelo, 1981; Krishnan & Schauer, 2000). 

Inte heller kön som enligt tidigare forskning visat samband (Estes & Reames, 1988; 

Cahan & Sun, 2015) visade någon signifikans i denna studie vilket tyder på att en revi-

sors kön inte påverkar hur revisorn upplever att revisionskvaliteten påverkas när exper-

ter används i revisionen. 

 

Vårt underlag indikerar på att revisorerna har en positiv syn på experter i samband med 

revisionen. I enighet med intervjuerna upplever revisorerna att konflikter med experter 

förekommer sällan. Det överensstämmer med teorin som menar att revisorer har ett stort 

förtroende för experter och sällan ifrågasätter deras arbete (Boritz et al., 2014; Griffith 

et al., 2014). Enligt ISA 620 är kommunikationen mellan experten och revisorn avgö-

rande för att expertens arbete ska kunna användas i revisionen (IAASB, 2009b). Reviso-

rerna upplever att de kommunicerar oftare med skatteexperter än med värderingsexper-

ter och IT-experter. Detta torde kunna bero på att revisorerna oftare använder skatteex-

perter i sitt arbete (tabell 5.3). När revisorerna sedan kommunicerar med experterna 

upplever revisorerna att kommunikationen präglas av öppenhet och att den håller en hög 

kvalitet. Även Expert C stöder att kommunikation är viktigt för att det inte ska skrivas 

på en felaktig revision men anser att det finns risk för missförstånd i den kommunikat-

ion som förs mellan revisorer och experter i dagsläget. Pentland (1993) menar att bero-

ende på hur konversationer med andra går kan den emotionella energin hos revisorerna 

öka eller minska. Då revisionen är en emotionell process (Pentland, 1993) borde bättre 
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kommunikation leda till att revisorerna får en positiv upplevelse av kontakten med ex-

perter. I enighet med Giddens (1990) och Broberg (2013) anser Expert C att samarbete 

är en viktig del i revisionen. Vårt resultat tyder på att revisorerna upplever att arbetet 

tillsammans med experter till stor del präglas av samarbete/teamwork, vilket är bra, Bo-

ritz et al. (2014) hävdar dock att revisorer och experter ofta godtar varandras arbete utan 

någon närmare kontroll varför kvaliteten på samarbetet blir tvivelaktig. Att revisorerna 

har en positiv syn på experterna kan ifrågasättas då det är tveksamt om revisorerna 

skulle erkänna att det är mycket konflikter med experter eller att kommunikationen inte 

fungerar bra.  

 

I enighet med Broberg (2013) indikerar vårt underlag på att revisorerna tolkar kvalitet i 

termer av komfort (se tabell 5.2) då resultaten inte skiljer sig mycket åt. Revisor A tar 

hjälp av en expert när denne inte känner sig bekväm, vilket visar på att komfort borde 

uppnås när en expert anlitas. Detta stämmer överens med vårt resultat (tabell 5.6) då 

resultatet indikerar på att när experter anlitas upplever revisorer att revisionskvaliteten 

(komforten) blir högre.   

  

Enligt (Larrinaga-Gonzalez, 2007) tenderar organisationernas struktur och praxis att 

börja likna varandra för att de vill rätta sig efter vad särskilt kraftfulla grupper eller 

samhället tycker är normalt. Dessa påtryckningar kan komma från intressenter vilka 

organisationen är beroende av eller från kulturella förväntningar i samhället där organi-

sationen verkar (DiMaggio & Powell, 1983; Deegan & Unerman, 2007). Revisor A an-

ser att trycket från omvärlden som riktas mot revisorer gör att intresset för experter 

ökar. Även Expert D anser att revisorer är mer granskade nu än tidigare vilket gör att 

det blir viktigt att koppla in experter i frågor som revisorn inte behärskar. Om trycket 

från omvärlden gör att revisorers intresse för experter ökar torde revisorer komma att 

använda sig mer av experter eftersom det är det som samhället anser borde gälla. Om 

inte revisorerna gör det som samhället förväntar sig kan förtroendet för revisorerna för-

loras, även revisionsprofessionen kan förlora sitt förtroende då en profession utsätts för 

samma påtryckningar som en organisation (DiMaggio & Powell, 1983).  
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6.1	  Studiens	  bidrag	  

6.1.1	  Teoretiskt	  
Det finns mycket forskning inom revisionskvalitet men forskningen om revisorns an-

vändande av experter är begränsad (Martin et al., 2006; Smith-Lacroix et al., 2012). Vår 

studie om hur revisorer upplever att revisionskvaliteten påverkas när experter används i 

revisionen bidrar därmed till forskningen genom att förklara vilka faktorer som gör att 

användandet av experter leder till att revisorerna upplever en högre revisionskvalitet. 

Det inkluderar faktorer som handlingsutrymme/inflytande, inflytande och i vilken om-

fattning revisorer använder sig av experter. 

 

6.1.2	  Praktiskt	  
Revisionen har blivit så komplex att revisorer nu är beroende av experter i sitt arbete för 

att kunna utföra en revision som innehåller tillräckliga revisionsbevis (Smith-Lacroix et 

al., 2012; Boritz et al., 2014). Vår studie indikerar att det är värt att lägga tid och resur-

ser på experter för att de bidrar till bättre revisionskvalitet. Vårt underlag tyder på att 

revisorerna anser att revisionskvaliteten ökar med experternas handlingsut-

rymme/inflytande och inflytande.  

 

6.2	  Fortsatt	  forskning	  

I det här avslutande avsnittet är avsikten att ge förslag till vidare forskning som det inte 

har funnits utrymme för att genomföra i den här studien eller som inte har varit för av-

sikt att studera. Under arbetet med studien har det kommit upp frågor som hade varit 

intressanta att utveckla. 

 

Då urvalspopulationen inte bestod av hela målpopulationen och svarsfrekvensen i stu-

dien var låg hade det varit intressant att utföra en studie där man skickar enkäten till en 

större urvalspopulation. Genom att få ett större antal svar höjs trovärdigheten för resul-

tatet och större generaliseringar kan göras. För att få en större svarsfrekvens skulle det 

vidare kunna utföras en studie där urvalet består av revisorer som arbetar inom de om-

råden som till största del använder sig av experter då de troligen har ett större intresse av 

studien. 
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Det skulle även vara intressant att utföra en liknande studie om några år för att se om 

experternas situation i revisionen har förändrats. Om förslaget på obligatorisk revisions-

byrårotation införs är frågan hur experternas situation kommer se ut när revisionsbyrå-

erna får nya kunder oftare. Möjligen skulle revisorernas användande av experter kunna 

öka. 

 

Slutligen skulle det kunna utföras en liknande studie från intressenternas eller andra 

aktörers perspektiv. Det finns vissa förväntningar på hur revisorn ska agera och på hur 

revisionen ska framställas, därför blir det intressant att utföra en studie utifrån intressen-

ters perspektiv då det inte är säkert att alla vet om att revisorer inkluderar experter i sitt 

arbete.	    
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Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  

Intervjufrågor 

Bakgrund 

1. Är	  det	  okej	  att	  vi	  spelar	  in	  intervjun?	  

2. Inom	  vilket	  specifikt	  område	  har	  du	  din	  expertis?	  /	  Är	  du	  auktoriserad	  revisor?	  

3. Vad	  har	  du	  för	  bakgrund?	  (utbildning,	  arbetserfarenhet)	  	  

	  

Användandet	  av	  experter	  inom	  revisionen	  

1. Berätta	  om	  i	  vilka	  situationer	  du	  anser	  att	  användandet	  av	  experter	  är	  vanligast?	  (Vilka	  

uppdrag).	  Vilka	  är	  de	  vanligaste	  frågorna	  revisorer	  ställer	  till	  experter?	  

2. Anser	  du	  att	  det	  har	  blivit	  vanligare	  att	  revisorer	  anlitar	  en	  expert?	  

3. Kan	  du	  ge	  exempel	  på	  senaste	  gången	  du	  fick	  en	  fråga	  eller	  ett	  uppdrag	  från	  en	  revi-‐

sor?	  

4. Anser	  du	  att	  olika	  revisorer	  och	  team	  bedömer	  behovet	  av	  expert	  på	  olika	  sätt?	  

5. Anser	  du	  att	  det	  är	  skillnad	  på	  behovet	  av	  expert	  vid	  t.ex.	  långa	  och	  korta	  uppdrag?	  

6. Är	  det	  vanligt	  att	  experter	  och	  revisorer	  har	  olika	  uppfattningar?	  

7. Upplever	  du	  att	  det	  finns	  risker	  med	  att	  revisorn	  använder	  en	  expert?	  

	  

Är	  det	  något	  du	  vill	  tillföra	  eller	  kommentera	  som	  intervjun	  inte	  har	  gett	  utrymme	  för? 

	   	  



	  

	  

Bilaga	  2:	  Följebrev	  enkät	  

Hej! 

Hur upplever Du att revisionskvaliteten påverkas i situationer när en expert används i ett 

revisionsuppdrag?  

 

Vi utför en enkätundersökning vars syfte är att förklara hur revisorer upplever att revis-

ionskvaliteten påverkas i situationer då en expert används till ett revisionsuppdrag.  

 

För att minska den mängd enkäter som revisorer varje år får från studenter, har de upp-

satsgrupper från Linköpings Universitet som nu i vår skickar enkäter till revisorer sam-

arbetat. Detta innebär att fem uppsatsgrupper slumpmässigt har delat upp Revisors-

nämndens lista över auktoriserade revisorer. När det gäller just den här enkäten har vi 

också samarbetat med en uppsatsgrupp från Högskolan Kristianstad och tillsammans 

med dem skapat en gemensam enkät – på så sätt får varje revisor på listan två istället för 

sex enkäter skickade till sig från oss. Vi förstår att du har mycket att göra och uppskattar 

om just du vill delta i vår undersökning. Alla uppgifter kommer att behandlas konfiden-

tiellt. 

 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar 

 

Madeleine Forsman och Kristin Wiström 

Civilekonomprogrammet 

Linköpings Universitet 

 

Marcus Lind och Magnus Thuresson 

Magisterprogrammet inriktning redovisning/revision 

Högskolan Kristianstad 

 

Kontaktinformation: 

Madeleine Forsman  Kristin Wiström 

Mobil: 070 - *******  Mobil: 076 - ******* 

Mail: ********@student.liu.se     Mail: ********@student.liu.se 



	  

	  

Bilaga	  3:	  Enkätfrågor	  



	  

	  

	  	  



	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Bilaga	  4:	  Korrelationsmatris	  
	  

	  


