
	  

EXAMENSARBETE  
AVANCERAD NIVÅ 

Våren 2015 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Företagsekonomi 
Redovisning/Revision 

 
 

Relationsproblem? 
 En studie i hur revisorns relation till 

 experten påverkar ”audit quality” 
 
 
 
 
 
 

      Författare 

Marcus Lind 
marcus.lind0201@stud.hkr.se 

Magnus Turesson 
magnus.turesson0050@stud.hkr.se 

Handledare 

Timur Uman 

Jennifer Emsfors 
   Examinator 

Torbjörn Tagesson



	  

Sammanfattning	  
 
Revisionsskandaler som inträffat de senaste åren har fått konsekvensen att revisionens kvalitet 

har hamnat i fokus. Samtidigt indikerar dessa skandaler på den komplexitet, till exempel 

avseende värderingar till marknadsvärde, som råder i balansräkningar och den utmaning detta 

innebär för revisorn. Utmaningarna tycks innebära att revisorns kompetens inte räcker till och 

att revisorn nu är beroende av den dyadiska relationen till experten, vilken är mer kompetent 

inom ett specifikt område än revisorn. Då revisionsskandaler förekommit då det ingått 

relationer till experter, blir det relevant att undersöka hur revisorns dyadiska relation till 

experten påverkar ”audit quality”.     

 

Syftet med denna studie är följaktligen att undersöka hur revisorns relation till experter 

påverkar ”audit quality”. För att kunna uppfylla detta syfte har denna studie baserats på en 

deduktiv ansats. En modell har utvecklats baserad på tidigare forskning innehållande 

faktorerna; kommunikation, konflikt och social integration. Utifrån denna modell har olika 

hypoteser utvecklats, vilka sedan testats empiriskt genom en webbenkät riktad mot 

auktoriserade revisorer. 

 

Resultatet antyder att revisorerna inte upplever relationen till experten som problematisk. 

Detta antyds av att en högre omfattning av experthjälp leder till högre ”audit quality”. 

Samtidigt ger studien indikationer på att revisorer inom ”big four” upplever en relativt lägre 

grad av revisionskvalitet än ”non big four”. Vidare ges antydningar på att 

kommunikationskvaliteten mellan revisor och expert har ett positivt samband på ”audit 

quality”.  

 

Uppsatsens bidrag är framförallt att den belyser ett forskningsområde som är tämligen 

outforskat. Detta eftersom forskning dyadiska relationer applicerat på revision tycks 

begränsad. Samtidigt som ingen tidigare forskning tycks ha undersökt relationen mellan 

revisorn och experters påverkan på ”audit quality”.    

 
 
 
 
 
 
Nyckelord: revision, dyadiska relationer, experter, revisionskvalitet, komfort 



	  

Abstract	  
 
Auditing scandals that have occurred in recent years has put increased attention on audit 

quality. Simultaneously these scandals indicate the complexity, for instance regarding market 

valuation, now found in balance sheets and the challenge this causes for the auditor. This 

challenge seems to imply that the auditor's knowledge is not enough and that the auditor is 

now dependent on the dyadic relationship with the expert, who is more competent in a 

specific field than the auditor. Since auditing scandals have occurred where a dyadic 

relationship to an expert have been present, investigating how the auditor´s dyadic 

relationship to the expert effect audit quality becomes relevant.   

 

Hence, the purpose with this study is to investigate how the auditor´s relationship to the 

expert affects audit quality. In order to fulfill this purpose the study is based on a deductive 

approach. A model was developed based on earlier studies including the relational aspects: 

communication, conflict and social integration. From this model various hypotheses were 

developed, which was tested empirically through a web survey directed against auditors.      

 

The results from this study suggest that auditors do not perceive the relationship with the 

expert as problematic. This is indicated by the fact that a higher extent of use of expertise 

tends to lead to a higher audit quality. Also, the study indicates that auditors in “big four” 

experience a lower degree of audit quality than the auditors from non big four. Furthermore 

indications are given regarding that the quality of communication between auditors and 

experts has a positive affect on audit quality.   

 

The contribution of this study is primarily that it sheds a light on an area of research that is 

relatively unexplored. This is because research regarding dyadic relationships applied to 

auditing seems to be limited. Hence, previous research examining the relationship between 

auditors and experts’ impact on audit quality is surprisingly limited.     

 
 
 
 
 
 
 
Keywords: auditing, dyadic relationship, expert, audit quality, comfort 



	  

Förord	  
 
Först och främst skulle vi vilja framföra ett stort tack till Timur Uman och Jennifer Emsfors. 

Utan ert engagemang, era goda råd och kommentarer hade denna studie inte varit 

genomförbar. Ett stort tack riktas även till samarbetsgruppen från Linköpings Universitet för 

ett givande samarbete. Vi vill även tacka alla respondenter som trots en hektisk period tagit 

sig tid att göra studenters lärande möjligt. Tack även till ni som opponerat på denna studie och 

i och med det bidragit med ovärderliga kommentarer. Slutligen vill vi tacka våra familjer för 

stöd och uppmuntran.       

 
Kristianstad 2015, juni 
 
 
 
 
Magnus Turesson Marcus Lind 
 
 
_________________          _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Innehållsförteckning	  

1.	  Introduktion	  ................................................................................	  1	  
1.1	  Bakgrund	  ...............................................................................................................................................	  1	  
1.2	  Problematisering	  ................................................................................................................................	  3	  
1.3	  Frågeställning	  ......................................................................................................................................	  6	  
1.4	  Syfte	  .........................................................................................................................................................	  6	  
1.5	  Begränsningar	  .....................................................................................................................................	  6	  
1.6	  Disposition	  ............................................................................................................................................	  7	  

2.	  Vetenskaplig	  Metod	  ....................................................................	  8	  
2.1	  Forskningsfilosofi	  ...............................................................................................................................	  8	  
2.2	  Forskningsansats	  ................................................................................................................................	  8	  
2.3	  Forskningsmetod	  ................................................................................................................................	  9	  
2.4	  Val	  av	  teori	  ............................................................................................................................................	  9	  
2.5	  Sammanfattning	  av	  metod	  ............................................................................................................	  10	  

3.	  Teoretisk	  Referensram	  ..............................................................	  11	  
3.1	  Teorier	  ................................................................................................................................................	  11	  
3.1.1	  Agentteori	  .......................................................................................................................................................	  11	  
3.1.2	  ”Social	  exchange	  theory”	  ...........................................................................................................................	  12	  
3.1.3	  Professionsteori	  ............................................................................................................................................	  13	  
3.1.4	  Komfortteori	  .................................................................................................................................................	  14	  

3.2	  Revisionens	  syfte	  .............................................................................................................................	  14	  
3.3	  Revisionsprocessen	  ........................................................................................................................	  16	  
3.4	  Audit	  quality	  ......................................................................................................................................	  17	  
3.5	  Revisor-‐Expert,	  uppbyggnad	  av	  den	  dyadiska	  relationen	  .................................................	  19	  
3.5.1	  Revisor	  ..............................................................................................................................................................	  19	  
3.5.2	  Expert	  ...............................................................................................................................................................	  20	  
3.5.3	  Revisorns	  relation	  till	  experten	  ...............................................................................................................	  20	  

3.6	  Hypotesuppbyggnad	  utifrån	  faktorer	  i	  relationen	  ..............................................................	  21	  
3.6.1	  Kommunikation	  ............................................................................................................................................	  21	  
3.6.2	  Konflikt	  .............................................................................................................................................................	  26	  
3.6.3	  Social	  integration	  .........................................................................................................................................	  27	  

3.7	  Sammanfattning	  av	  hypoteser	  ....................................................................................................	  28	  

4.	  Empirisk	  metod	  .........................................................................	  29	  
4.1	  Litteratursökning	  ............................................................................................................................	  29	  
4.2	  Forskningsdesign	  ............................................................................................................................	  29	  
4.3	  Datainsamlingsmetod	  ....................................................................................................................	  30	  
4.3.1	  Urval	  ..................................................................................................................................................................	  30	  

4.4	  Operationalisering	  ..........................................................................................................................	  31	  
4.4.1	  Beroende	  variabler	  ......................................................................................................................................	  32	  
4.4.2	  Oberoende	  variabler	  ...................................................................................................................................	  33	  
4.4.3	  Kontrollvariabler	  .........................................................................................................................................	  35	  

4.5	  Reliabilitet	  och	  validitet	  ................................................................................................................	  37	  
4.6	  Etiska	  beaktanden	  ...........................................................................................................................	  38	  
4.7	  Statistisk	  analys	  ...............................................................................................................................	  38	  
4.8	  Bortfallsanalys	  ..................................................................................................................................	  40	  

5.	  Empirisk	  analys	  .........................................................................	  43	  
5.1	  Beskrivande	  statistik	  .....................................................................................................................	  44	  
5.1.1	  Respondenter	  .................................................................................................................................................	  44	  



	  

5.1.2	  Oberoende	  variabler	  ...................................................................................................................................	  46	  
5.1.3	  Beroende	  variabler	  ......................................................................................................................................	  48	  

5.2	  Spearmans	  Korrelationsmatris	  ..................................................................................................	  49	  
5.3	  Multipel	  regressionsanalys	  ..........................................................................................................	  50	  
5.3.1	  Regressionsanalys,	  IT-‐expert	  ...................................................................................................................	  51	  
5.3.2	  Regressionsanalys,	  Skattejurist	  ..............................................................................................................	  53	  
5.3.3	  Regressionsanalys,	  Värderingsexpert	  ..................................................................................................	  54	  

5.4	  Normalfördelningstest	  residualer	  .............................................................................................	  56	  
5.5	  Hypotesprövning	  .............................................................................................................................	  56	  

6.	  Slutsats	  och	  diskussion	  ..............................................................	  59	  
6.1	  Sammanfattning	  av	  studien	  och	  dess	  upptäckter	  .................................................................	  59	  
6.2	  Reflektioner	  kring	  resultat	  ..........................................................................................................	  61	  
6.3	  Studiens	  bidrag	  ................................................................................................................................	  63	  
6.3.1	  Teoretiska	  bidrag	  .......................................................................................................................................	  63	  
6.3.2	  Praktiska	  bidrag	  ..........................................................................................................................................	  63	  
6.3.3	  Empiriska	  bidrag	  ........................................................................................................................................	  64	  
6.3.4	  Etiska	  bidrag	  .................................................................................................................................................	  64	  

6.4	  Metodkritik	  och	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  .........................................................................	  64	  

Litteraturförteckning	  ....................................................................	  66	  

Bilaga	  1:	  Följebrev	  till	  enkät	  ..........................................................	  73	  

Bilaga	  2:	  Enkät	  ..............................................................................	  74	  

Bilaga	  3:	  Korrelationsmatris	  IT-‐expert	  ...........................................	  81	  

Bilaga	  4:	  Korrelationsmatris	  skattejurist	  .......................................	  82	  

Bilaga	  5:	  Korrelationsmatris	  värderingsexpert	  ...............................	  82	  
 
Tabellförteckning	  
TABELL	  4.1	  BORTFALLSANALYS	   40	  
TABELL	  4.2	  KÖNSFÖRDELNING	   41	  
TABELL	  4.3	  FÖRDELNING	  AV	  BYRÅ	   41	  
TABELL	  4.4	  FÖRDELNING	  AV	  ÅLDER	   42	  
TABELL	  5.1	  NORMALFÖRDELNINGSTEST,	  SHAPIRO-‐WILKS	   43	  
TABELL	  5.2	  TYP	  AV	  EXPERT	   44	  
TABELL	  5.3	  BESKRIVANDE	  STATISTIK	  KONTROLLVARIABLER	   45	  
TABELL	  5.4	  BYRÅTILLHÖRIGHET	   46	  
TABELL	  5.5	  SVARSSTATISTIK	  OBEROENDE	  VARIABLER	   47	  
TABELL	  5.6	  SVARSFÖRDELNING,	  KOMMUNIKATIONSFREKVENS	   48	  
TABELL	  5.7	  SVARSSTATISTIK	  OBEROENDE	  VARIABLER	   48	  
TABELL	  5.8	  REGRESSIONSANALYS,	  IT-‐EXPERT	   52	  
TABELL	  5.9	  REGRESSIONSANALYS,	  SAMMANFATTANDE	  MODELL	   53	  
TABELL	  5.10	  REGRESSIONSANALYS,	  SKATTEJURIST	   54	  
TABELL	  5.11	  REGRESSIONSANALYS,	  VÄRDERINGSEXPERT	   55	  
TABELL	  5.12	  NORMALFÖRDELNINGSTEST	  RESIDUALER	   56	  
 
FIGURFÖRTECKNING	  
FIGUR	  2.1	  TEORETISK	  MODELL	   9	  
FIGUR	  2.2	  TEORETISK	  MODELL	  INKLUDERAT	  TEORIER	   10	  
FIGUR	  3.1	  BESKRIVNING	  AV	  SYFTET	  MED	  REVISION	  UTIFRÅN	  AGENTTEORIN	   15	  
FIGUR	  3.2	  PROCESSEN	  MOT	  ETT	  TILLSTÅND	  AV	  KOMFORT	   16	  



	  

FIGUR	  3.3	  REVISORNS	  BEROENDE	  AV	  EXPERTENS	  KOMFORT	   17	  
FIGUR	  3.4	  SAMMANFATTNING	  AV	  HYPOTESER	   28	  
FIGUR	  4.1	  TEORETISK	  MODELL	   31	  
FIGUR	  5.1	  ÖVERSIKT	  HYPOTESPRÖVNING	   58	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1	  

1.	  Introduktion	  
I detta inledande kapitel presenteras först bakgrunden till studiens ämne. Sedan förs en 

problemdiskussion, vilket utmynnar i en formulering av forskningsfrågan och en presentation 

av studiens syfte. Vidare beaktas även olika möjliga begränsningar och slutligen presenteras 

uppsatsens disposition.  

1.1	  Bakgrund	  
Skandaler som inträffat de senaste åren har fått konsekvensen att revisionens kvalitet har 

hamnat i fokus (Holm & Zaman, 2012; Beattie, Fearnley & Hines, 2013; Öhman, 2007). En 

känd och omskriven skandal är den kring Enron och dess konkurs år 2001. Enron visade upp 

en stor ”bokföringskreativitet” då man skapade dolda dotterbolag där man placerade 

kostnader och tillgångar med kraftigt uppblåsta värden (Degerfeldt, 2 december, 2011; 

Rosenow, 2002). Detta medförde att Enron kunde redovisa framtida förväntade vinster direkt 

baserat på framtida uppskattade marknadsvärden. Revisorerna som godkänt Enrons 

årsredovisningar fick kraftig kritik och konsekvensen blev att revisionsfirman Arthur 

Andersen gick i konkurs (Ibid). Även i Sverige har liknande skandaler inträffat. År 2010 

förlorade HQ Bank sitt tillstånd för att bedriva verksamhet, efter att under en längre tid gömt 

förluster i värdepappersportföljerna (Hedelius, 10 oktober, 2014). I fallet kring HQ Bank blev 

revisorn anmäld till revisorsnämnden, vilket resulterade i en erinran (Revisorsnämnden, 

2011).  

 

De ovanstående skandalerna, vilka kännetecknades av dolda förluster och 

värderingsproblematik, indikerar dels på komplexiteten i företags balansräkningar, men även 

på att denna komplexitet innebär en utmaning för revisorn (KPMG, 2011; Smith-Lacroix, 

Durocher & Gendron, 2012; Shanteau, 1995). Enligt El-Tawy och Abdel-Kader (2012) 

innebär mer komplexa balansräkningar svårigheter till exempel avseende värderingen av 

komplexa tillgångar, samtidigt som sådana tillgångar blir en allt vanligare förekomst i 

företags balansräkningar (Hoogervorst, 2014; Bratten, Gaynor, McDaniel, Montague & 

Sierra, 2013). Värderingen av sådana tillgångar till verkligt värde gör det hela än mer 

problematiskt (Smith-Lacroix et al., 2012). Detta har fått till följd att revisorns arbete 

förändrats från att tidigare gjort mycket arbete själv till att nu vara mer av en generalist och en 

förmedlare mellan olika sorters experter (Bartlett & Chandler, 1997; El-Tawy & Abel-Kader, 

2012; DeFond & Zhang, 2014; Smith-Lacroix et al., 2012, Broberg, 2013; Martin, Rich & 
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Wilks, 2006; Giddens, 1990). Revisorn måste således i många fall förlita sig på bedömningar 

som andra än revisorn själv utfört (Murphy & Yetmar, 1996), som till exempel en expert. 

 

Revisorns användande av experter regleras i ISA 620 ”Using the work of an expert”. Enligt 

ISA 620 är en expert en person med expertkunskaper inom ett område som är relevant för 

revisionen, men där revisorns kompetens inte räcker till (IAASB, 2010). Utifrån denna 

standard är en expert följaktligen en person som har sakkunskap inom ett annat område än 

redovisning och revision (IAASB, 2010, s. 635; FAR, 2013). Vanliga exempel på sådana 

experter är; IT-expert, skattejurist och värderingsexpert (Lind & Turesson, 2014). ISA 620 

används som grund dels vid avgörande av huruvida det är lämpligt att använda en expert, men 

även som hjälpmedel för att säkerställa att risken i revisionen har reducerats till en acceptabel 

nivå (IAASB, 2010). Även om revisorn använder en expert och uttalandet som revisorn gör 

bygger på andras bedömningar, är revisorn fortfarande ytterst ansvarig för de uttalanden som 

görs (Ibid). Således står revisorn inför en utmaning då denne är ytterst ansvarig för 

bedömningarna experterna utför, trots att revisorns kompetens är begränsad inom det aktuella 

området (Smith-Lacroix et al., 2012). På grund av att experten har mer kompetens inom ett 

specifikt område som revisorn är i behov av uppstår således en relation mellan revisorn och 

experten (Smith-Lacroix et al., 2012; Porter, Simon & Hatherly, 2008; Griffith, 2014; IAASB, 

2010).  

 

I Revisorsnämndens beslut avseende HQ Bank kan utläsas att revisorn hade tillgång till 

experter och att besluten som revisorn tagit har grundat sig på uttalanden som dessa 

värderingexperter gjort (Revisorsnämnden, 2011). Detta skulle kunna visa på revisorns 

beroende av experter, men även indikera på att revisorns relation till experten kan ha en 

inverkan på revisorns arbete. Att revisorns beslut grundat sig på experternas uttalanden torde 

indikera att revisorns relation till experten är viktig för revisionen och undvikandet av nya 

skandaler. Revisorns relation till experten kännetecknas, som tidigare nämnts, av att experten 

innehar mer kunskap inom det specifika området än experten (IAASB, 2010; Griffith, 2014). 

Hur revisorns relation till experten, mer specifikt olika relationella aspekter dessa emellan, ser 

ut blir därmed intressant.    

 

En konsekvens av inträffade skandaler är att det blivit viktigare att producera en hög kvalitet 

på den finansiella rapporteringen, sålunda har begreppet ”audit quality” fått en allt viktigare 

roll (IAASB, 2010). Enligt Pentland (1993) är syftet med revisionen att förvandla 
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årsredovisningen till en form som revisorn och allmänheten är komfortabla med. Som tidigare 

förklarats litade revisorn på expertens värderingsutlåtande i fallet kring HQ Bank, trots att den 

finansiella rapporteringen inte uppfyllde den kvalitet som allmänheten var komfortabel med. 

En orsak till en lägre kvalitet på den finansiella rapporteringen, det vill säga ”audit quality”, 

kan vara olika relationella aspekter mellan revisorn och experten.  

1.2	  Problematisering	  
Tidigare forskning har visat att kvaliteten på olika värderingar till verkligt värde kan påverkas 

negativt om det råder en hög komplexitet i de tillgångar som värderas (Shanteau, 1995; 

Smith-Lacroix et al., 2012). Smith-Lacroix et al. (2012) och Shanteau (1995) antyder också 

att de tidigare nämnda skandalerna kan visa på den komplexitet som idag råder. Att revisorns 

användande av experter blir aktuellt när revisorn saknar kompetens kring ett område, skulle 

kunna antyda att det är vid mer komplexa värderingar som experter används (Smith-Lacroix 

et al., 2012; El-Tawy & Abdel-Kader, 2012; Bratten et al., 2013; Martin et al., 2006). Enligt 

Broberg (2013) och Tschudi (2009) leder dessutom en högre komplexitet till en högre risk 

och osäkerhet. Att revisorns uttalande görs utifrån en bedömning som ligger utanför revisorns 

kompetensområde, borde dessutom också innebära en än högre risk (Guénin-Paracini et al., 

2014). Vidare skulle tidigare skandaler kunna indikera på en koppling mellan låg 

revisionskvalitet och användandet av experter (Jmfr Öhman, 2007). Experter tycks således 

användas i fall då komplexiteten i revisionen är hög vilket skulle kunna öka risken för en 

lägre revisionskvalitet.  

 

Revisorns behov av en expert uppstår således då revisorns kompetens inom ett område är 

begränsad, trots detta är revisorn ytterst ansvarig1. Enligt Griffith (2014) kan detta innebära 

problem i relationen mellan revisorn och experten eftersom revisorn, trots att denna är ytterst 

ansvarig, måste förlita sig på expertens arbete vilket revisorn i mindre grad kan utvärdera på 

grund av begränsad kompetens. Öhman (2007) delar upp revisorns bedömning i ”judgement”, 

som bygger på bedömningar utifrån erfarenhet och ”structure”, som hänför sig till ett mer 

mekaniskt bedömningssätt. När revisorn tar hjälp av en expert bygger, som nämnts, 

bedömningen som revisorn utför på en bedömning någon annan har utfört, vilket Murphy och 

Yetmar (1996) beskriver som ”judgement-judgement”. Då relationen mellan revisorn och 

experten har antytts uppstå på grund av en komplexitet skulle experten i detta fall kunna få ett 

övertag, expert power (Murphy & Yetmar, 1996). Således borde relationen mellan revisorn 
                                                
1 Revisorn har ensam ansvaret för revisionsuttalandet, och det ansvaret minskas inte för att revisorns använder 
en specialist i revisionsarbetet. (IAASB, 2010 s, 634; FAR, 2013) 
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och experten vara viktig då ett övertag i den tekniska kompetensen från expertens sida 

riskerar att påverka revisorns beteende.  

 

Revisorns beroende av experter har enligt Englund, Gerdin och Burns (2011) samt Griffith 

(2014) inneburit att det skett en förflyttning av makt från revisorn till experten. Utifrån 

principal-agent teori anses därmed experten vara agent, och revisorns begränsade kunskap 

antas innebära att det finns en informationsasymmetri i relationen (Jensen & Meckling, 1976; 

Deegan & Unerman, 2011). Informationsasymmetrin kan innebära problem mellan agent och 

principal i form av exempelvis olika syn på risk, vilken kan få konsekvenser för revisionen 

(Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). Genomgående för revisionsprocessen är att den 

påskrivande revisorn är beroende av andra personer, eftersom revisorn omöjligt kan granska 

allting själv (Pentland, 1993; Barret, Cooper & Jamal, 2005). Men när det i 

revisionsprocessen uppstår en relation mellan revisorer och experter uppstår också en 

sårbarhet i revisionsprocessen (Giddens, 1990; Smith-Lacroix et al., 2012). Följaktligen anses 

revisorns relation till experten utifrån ett informationsasymmetriperspektiv och den 

maktförflyttning som skett därmed som särskilt känslig.    

 

I relationen mellan två aktörer, det vill säga dyadiska relationer, har flertalet studier visat på 

att kommunikation är viktig för att öka arbetsprestationen och delaktigheten i sådana 

relationer (Dirks, 1999; Dirks & Ferrin, 2001; Ellis & Shockley-Zalabak, 2001; Kramer, 

1996; Pincus, 1986; Ruppel & Harrington, 2000; Andersson, Håkansson & Johansson, 1994). 

Applicerat på den dyadiska relationen mellan revisor och expert framgår det av Griffith 

(2014) att det kan uppstå problem mellan dessa på grund av skillnader i perspektiv, vilka kan 

vara en konsekvens av skillnader i utbildning och arbetslivserfarenhet. Enligt Mohr och Nevin 

(1990) kan kommunikationens inverkan på olika utfall vara beroende av under vilka 

förhållanden kommunikationen används. Kommunikationen kan således ha olika inverkan på 

utfall under olika förutsättningar, som exempelvis skillnader i perspektiv (Mohr, Fisher & 

Nevin, 1996). Problem med informationsflöden mellan revisor och expert kan exempelvis 

reducera möjligheten för revisorn att utveckla oberoende kvalitativa omdömen samt reducera 

sannolikheten att revisorn kommer med invändningar på expertens omdöme (Griffith, 2014; 

Cannon & Bedard, 2014). Beroende på hur kommunikationen i relationen mellan revisorn och 

experten är uppbyggd torde detta därmed ha en inverkan på revisorns arbete.  
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Interna tvister eller konflikter i relationer har visats ha en negativ inverkan på problemlösning, 

då sådana konstellationer kännetecknas av sämre prestation (Eisenhardt & Bourgeois, 1988; 

Jehn, 1997). Då revisorn nu är beroende av experter har makten, som traditionellt innehafts av 

revisorn, förflyttats till experten (Englund et al., 2011; Griffith, 2014). Att revisorsyrket ingår 

i en profession ställer även höga krav på självständighet och integritet (Millerson, 1964; Elg 

& Jonnergård, 2011). Att makten nu är hos experten torde stå i kontrast med bevarandet av 

revisorns självständighet och sålunda den sociala status som medverkan i en profession 

innebär. Att makten har förflyttats kan därmed vara något som skapar spänning parterna 

emellan och således konflikter i relationen (Griffith, 2014).  

 

En annan aspekt i dyadiska relationer är social integration, vilket innebär olika avvägningar 

avseende autonomi kontra behovet av att samarbeta (Harrigan, 1985). En ökad nivå av 

integration kan begränsa autonomi och beslutsfattande hos ena parten (Mohr, Fisher & Nevin, 

1996). Griffith (2014) nämner samordningsproblem och osäkerhet avseende de respektives 

ansvarsområden som exempel på problem som kan uppstå i relationen mellan revisorn och 

experten. Dessa problem i relationen kan innebära att till exempel viktiga aspekter i 

revisionen missas på grund av en osäkerhet avseende respektive ansvarsområden (Ibid). 

Forskning visar också att revisorer ibland förlitar sig för mycket på experten och att expertens 

insats inte ifrågasätts tillräckligt (Joe, Vandervelde & Wu, 2014). Detta kan tolkas som att 

experten relativt revisorn har en alltför hög nivå av autonomi i relationen. En högre nivå av 

autonomi hos experten torde innebära att revisorn i mindre grad kontrollerar expertens arbete, 

trots att denne är ytterst ansvarig (Griffith, 2014).  

 

Sammanfattningsvis har det argumenterats för att de relationella aspekterna; kommunikation, 

konflikt och social integration kan ha en inverkan på revisorns arbete. Kommunikationen har 

visats ha betydelse för revisorns delaktighet och sannolikheten att revisorn kommer med 

invändningar på expertens bedömning. Förflyttning av makt till experten kan vara något som, 

utifrån professionsteori, skapar konflikter i relationen mellan revisorn och experten. Samtidigt 

tycks en hög nivå av integration innebära att expertens beslutsfattande begränsas och möjligen 

att insatsen av dennes nödvändiga kompetens reduceras. Å andra sidan kan en högre 

delaktighet hos revisorn möjligen ha en positiv inverkan på revisorns komfort och därmed 

”audit quality”. Syftet med revisorns arbete är, som tidigare beskrivits, att skapa komfort hos 

allmänheten, alltså ”audit quality” (Pentland, 1993; Broberg, 2013). De uppräknade 

relationella aspekterna kan således ha en inverkan på ”audit quality”.     
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Det akademiska intresset för arbetsrelationer har även under de senaste åren ökat kraftigt 

(Ragins & Dutton, 2007; Sias, 2009), samtidigt som forskning kring dyadiska arbetsrelationer 

är begränsad (Ragins & Dutton, 2007). Forskning har inte undersökt hur revisorerna använder 

experterna (Canon & Bedard, 2014; Martin et al., 2006; Messier, 2010; Smith-Lacroix et al., 

2012). Trots att experter utför svåra och mer komplexa delar i revisionen, vet man fortfarande 

lite om hur experternas medverkan påverkar ”audit quality” (Griffith, 2014; Canon & Bedard, 

2014; Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik & Velury, 2013). Att undersöka hur olika 

relationella aspekter i den dyadiska relationen mellan revisor och expert påverkar ”audit 

quality” anses därmed relevant.   

1.3	  Frågeställning	  
Hur påverkar revisorns relation till experten ”audit quality”?  
 

1.4	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att förklara hur revisorns relation till experten påverkar ”audit 

quality”. Mer specifikt hur olika relationella aspekter, i den dyadiska relationen mellan 

revisorn och experten, påverkar ”audit quality”.  

1.5	  Begränsningar	  
Denna studie ämnar förklara hur revisorns relation till experten påverkar ”audit quality”. För 

att göra det undersöks ett begränsat antal relationella aspekters påverkan på ”audit quality”. 

Att endast ett begränsat antal relationella aspekter undersöks kan tänkas vara en begränsning, 

då det möjligen kan finnas fler relationella aspekter som påverkar.  
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1.6	  Disposition	  	  	  	  

 

Kapitel	  1	  
Introduktion	  

•  I detta inledande kapitel presenteras först bakgrunden till studiens ämne. 
Sedan förs en problemdiskussion, vilket utmynnar i en formulering av 
forskningsfrågan och en presentation av studiens syfte. Vidare beaktas även 
olika möjliga begränsningar och slutligen presenteras uppsatsens disposition.  

Kapitel 2 
Vetenskaplig Metod 

•  I detta kapitel introduceras den forskningsfilosofi, forskningsmetod och 
forskningsansats som denna studie kommer att basera sig på. Sedan 
presenteras de teorier som studien använder och den modell som studien 
ämnar undersöka. Slutligen presenteras en sammanfattning av vetenskaplig 
metod.    

Kapitel 3 
Teoretisk Referensram 

•  Detta kapitel syftar till att utifrån teorier och tidigare forskning bygga upp den 
modell som studien ämnar undersöka. Genomgången av tidigare forskning 
utmynnar slutligen i en presentation av de hypoteser som studien kommer att 
testa.  

Kapitel 4  
Empirisk Metod 

•  I detta kapitel görs en genomgång av den empiriska metoden. Först ges en 
beskrivning över hur den litteratur som använts har erhållits. Sedan 
presenteras forskningsdesignen och den valda insamlingsmetoden. Vidare 
diskuteras mätningen av studiens modell och andra viktiga aspekter som bör 
beaktas. 	  

Kapitel 5  
Empirisk Analys 

•  I detta kapitel presenteras studiens resultat. Först ges beskrivande statistik över 
det material som studien har samlat in. Sedan presenteras och analyseras 
materialet utifrån de statiska analyser som har genomförts.    

Kapitel 6  
Slutsats och 
diskussion 

•  Här presenteras studiens slutsatser och avslutande reflektioner. Vidare 
diskuteras till exempel även studiens bidrag utifrån olika aspekter och 
slutligen ges förslag till framtida forskning.    
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2.	  Vetenskaplig	  Metod	  
I detta kapitel introduceras den forskningsfilosofi, forskningsmetod och forskningsansats som 

denna studie kommer att basera sig på. Sedan presenteras de teorier som studien använder 

och den modell som studien ämnar undersöka. Slutligen presenteras en sammanfattning av 

vetenskaplig metod.    

2.1	  Forskningsfilosofi	  
Studien antar ett positivistiskt vetenskapligt synsätt. Den positivistiska forskningsfilosofin 

sker mestadels genom logisk slutledning med hjälp av faktakontroll samt genom att finna 

olika symmetrier och samband (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009; Denscombe, 2009, Patel 

& Davidson, 2011). Syftet med studien innefattar att undersöka sambanden mellan den 

dyadiska relationen revisor-expert och revisionskvaliteten. Utifrån beskrivningen av ett 

positivistiskt vetenskapligt synsätt (Saunders et al., 2009; Denscombe, 2009; Patel & 

Davidson, 2011) antas således ett sådant perspektiv.   

 

Studien kommer att formulera hypoteser utifrån befintliga teorier och forskning som sedan 

prövas empiriskt. Detta för att uppnå ett resultat som i slutändan kan bidra med kunskap till 

samhället. Ett sådant tillvägagångssätt brukar beskrivas som ett positivistiskt tillvägagångssätt 

(Patel & Davidson, 2011; Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009; Wisdom, 1945). Vidare är det 

viktigt i en positivistisk forskningsfilosofi att empirin grundar sig på något verifierbart och att 

kunskapen som framkommer är likartad oavsett vem som observerar den (Allwood & 

Erikson, 2010; Öhman, 2007). Genom att upptäcka orsak-verkan samband, vilka byggs upp 

kring hypoteser som sedan accepteras eller förkastas, kan författarna förhålla sig mer 

objektiva utan att egna åsikter och preferenser påverkar resultatet (Patel & Davidson, 2011). 

Enligt Wisdom (1945) är den positivistiska forskningsfilosofin mest lämplig då studien byggs 

upp genom redan befintlig forskning. Detta är nära sammankopplat med den deduktiva 

ansatsen, vilken också utgår ifrån teori.       

2.2	  Forskningsansats	  
Då studien syftar till att utifrån teorier formulera hypoteser, vilka sedan prövas mot ett 

empiriskt material, anses följaktligen en deduktiv forskningsansats vara lämplig (Saunders et 

al., 2009). Den deduktiva ansatsen utgår således från teori som sedan omvandlas till empiri, 

vilket skiljer sig mot den induktiva ansatsen som istället utgår från empiri som omvandlas till 

teori (Saunders et al., 2009; Bjereld et al., 2009). Alvehus (2013) menar att det ibland kan 

vara svårt att endast anta en deduktiv eller induktiv ansats och att en kombination mellan 
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dessa ansatser benämns som en abduktiv ansats. Studien byggs upp genom att studera tidigare 

forskning rörande relationella aspekter i dyadiska relationer inom olika forskningsområden 

och hur dessa i sin tur applicerat på relationen mellan revisor och expert påverkar ”audit 

quality”. Uppbyggnaden av modellen genom tidigare forskning och teorier torde således 

styrka appliceringen av den deduktiva ansatsen.  Genom att studien antar en deduktiv ansats 

och därmed utgår från befintliga teorier är förhoppningen att objektiviteten i studien ska ökas 

(Patel & Davidson, 2011), då författarnas egna ståndpunkter kring exempelvis relationella 

aspekter och vad som påverkar ”audit quality” begränsas. En nackdel med att en deduktiv 

ansats antas skulle kunna vara risken att studien blir snarlik tidigare utförd forskning ökar, då 

det är denna som ligger till grund för hypotesformuleringen.  

2.3	  Forskningsmetod	  
Eftersom en positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv ansats valts anses den 

kvantitativa metoden vara mest naturlig då studien syftar till att undersöka hur relationen 

mellan revisorn och experten påverkar ”audit quality”. Bryman och Bell (2011) förklarar att 

den kvantitativa metoden lämpar sig för att finna mönster och förklaringar, vilket borde 

innebära att en helhetsbild kan uppnås kring hur relationen mellan revisor och expert 

eventuellt påverkar ”audit quality”. Vidare beskriver Bryman och Bell (2011) att den 

kvantitativa metoden lämpar sig bäst då hypoteser utvecklas från tidigare forskning och 

teorier, vilket styrker studiens valda metod. Den kvantitativa metoden lämpar sig även då 

detta är en snabb och kostnadsmässigt förmånlig metod samtidigt som en bred svarsfrekvens 

kan inhämtas, vilket förhoppningsvis ger ett mer rättvisande och trovärdigt resultat 

(Denscombe, 2009; Bryman & Bell, 2011).  

2.4	  Val	  av	  teori	  
Valet av teorier bör återspegla den modell som studien ämnar undersöka. Den modell som 

studien kommer att undersöka visas nedan. 

 
Figur 2.1 Teoretisk modell 

 

Relation  

Revisor - Expert 

 

 

“Audit Quality” 

Kommunikation 

Konflikt 

Social integration 

Komfort 

 Revisionskvalitet 
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Revisorns relation till experter och dess påverkan på revisionskvalitet är ett relativt outforskat 

område. Det finns därmed inte någon enskild överskådlig teori eller perspektiv för att 

undersöka modellen och därmed besvara forskningsfrågan. De teorier som har valts och 

appliceras i denna studie kan ses i nedanstående modell.  

 
Figur 2.2 Teoretisk modell inkluderat teorier 

Social exchange theory beskriver olika utbyten mellan åtminstone två personer (Homans, 

1974; Blau, 1964), således torde denna teori väl beskriva utbytet mellan revisorer och 

experter. Agentteorin används eftersom relationen mellan revisorn och experten påminner om 

relationen mellan principal och agent, vilket delvis är på grund av den informationsasymmetri 

som tycks finnas i relationen. Då revisorn ingår i en profession anses även professionsteorin 

vara relevant, detta för att ingåendet i en profession kan påverka revisorns relation till 

experter. Slutligen har även komfortteori medtagits eftersom revisionskvalitet kan mätas via 

revisorns upplevda komfort (Jmfr Broberg, 2013). 

2.5	  Sammanfattning	  av	  metod	  
För att förklara hur revisorns relation till experten påverkar ”audit quality” bygger studien på 

tidigare forskning och befintliga teorier som kommer att testas empiriskt utifrån uppbyggda 

hypoteser. Då studien kommer att försöka finna symmetrier och samband gällande olika 

relationella aspekter mellan revisor och expert och dess påverkan på ”audit quality” antas ett 

positivistiskt vetenskapssynsätt (Saunders et al., 2009; Denscombe, 2009; Patel & Davidson, 

2011). Enligt Wisdom (1945) är en deduktiv ansats mest lämplig till ett positivistiskt 

vetenskapssynsätt, följaktligen antas en deduktiv ansats då studien byggs upp kring befintlig 

forskning och teori. Genom att genomföra studien med hjälp av en kvantitativ metod är 

förhoppningen att en bred svarsfrekvens ska inhämtas och därmed leda till en mer trovärdig 

studie. Sammantaget är tron att den antagna vetenskapliga metoden ska ge goda möjligheter 

att besvara forskningsfrågan. 
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3.	  Teoretisk	  Referensram	  
Detta kapitel syftar till att utifrån teorier och tidigare forskning bygga upp den modell som 

studien ämnar undersöka. Genomgången av tidigare forskning utmynnar slutligen i en 

presentation av de hypoteser som studien kommer att testa.  

3.1	  Teorier	  
Här presenteras teorierna, som appliceras i denna studie, mer ingående och relaterat till 

studiens forskningsfråga. 

3.1.1	  Agentteori	  
Relationen som uppstår då en revisor anlitar en expert skulle kunna liknas vid relationen 

mellan en principal och en agent. ”Principal-agent theory” eller agentteorin har sitt fokus på 

relationen mellan en principal och en agent där denna relation traditionellt är applicerad på 

relationen mellan företagsledare och aktieägare (Jensen & Meckling, 1976; Wolf, 1999; 

Deegan & Unerman, 2011). Jensen och Meckling (1976) preciserar relationen mellan 

principalen och agenten som ett kontrakt där principalen sysselsätter en agent med utförande 

av tjänster å principalens vägnar, i vilka ett bortgivande av delar av principalens egna 

beslutsfattande myndighet till agenten ingår. Denna beskrivning kan liknas den relation som 

uppstår mellan expert och revisor då revisorn väljer en expert som utför tjänster åt revisorn 

likt en aktieägare som väljer en företagsledare som ska arbeta i aktieägarens intresse 

(Carrington, 2010; Jensen & Meckling, 1976; Deegan & Unerman, 2011).   

 

Nutida och historiska skandaler inom revisionsbranschen, till exempel HQ Bank och Enron, 

skulle kunna visa på att agenten inte alltid agerar i principalens intresse. I Enron placerades, 

som tidigare nämnts, tillgångar och skulder i dotterbolag med kraftigt uppblåsta värden utan 

aktieägarnas vetskap och därmed utan hänsyn till deras intresse (Rosenow, 2002). Att agenten 

agerar opportunistiskt och i egenintresse, det vill säga inte alltid i principalens intresse, är en 

av grundtankarna i agentteorin (Jensen & Meckling, 1976; Deegan & Unerman, 2011). Jensen 

och Meckling (1976) beskriver vidare att detta är ett resultat av att principalen och agenten 

har olika mål, vilket ger upphov till ”agentproblem”. Eisenhardt (1989) menar att 

agentproblem exempelvis kan uppstå på grund av principalens och agentens olika syn på risk. 

Viss forskning menar att en del expertis tenderar att agera opportunistiskt, vilket skulle kunna 

få betydelse för revisionen om experten har ett högre risktagande än revisorn (Tyszka & 

Zielonka, 2002). I fallet kring HQ Bank litade revisorn på de bedömningar som experten gjort 

vilket kan grundat sig på olika riskuppfattning som i slutändan fick konsekvenser för 
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kvaliteten i revisionen.  

 

Grunden till de ”agentproblem” som kan uppstå är den informationsasymmetri som råder 

mellan principal och agent (Carrington, 2010; Jensen & Meckling, 1976; Deegan & Unerman, 

2011). I den klassiska agentteorin antas agenten ha ett övertag i information i förhållande till 

principalen vilket då leder till att principalen inte har direkt kontroll över agenten (Carrington, 

2010). Relationen mellan revisor och expert uppstår på grund av att revisorn saknar 

kompetens inom ett specifikt område inom revisionen vilket gör att denna 

informationsasymmetri finns i relationen mellan revisor och expert.      

3.1.2	  ”Social	  exchange	  theory”	  
”Social exchange theory” är ett av de mest inflytelserika perspektiven för att förstå 

arbetsplatsbeteende (Cropanzano & Mitchell, 2005). Enligt Homans (1974) definieras ”social 

exchange” som ett utbyte av en mer eller mindre kostsam/belönande immateriell eller 

materiell aktivitet mellan åtminstone två personer. ”Social exchange theory” är således 

applicerbar på en två sidig, ömsesidigt givande process, vilken innefattar en transaktion eller 

ett utbyte av något slag (Blau, 1964). En sådan ömsesidigt givande process kan vara den 

mellan revisorn och experten, där belöningen för till exempel revisorn är den kompetens som 

experten bidrar med.      

 

Enligt Emerson (1976) ger processen kring sociala utbyten upphov till skillnader i social 

status och makt, vilket i sin tur är baserat på beroendeförhållandena parterna emellan 

avseende till exempel tillhandahållandet av en tjänst. Kännetecknande för socialt utbyte är 

enligt Molm (1994) det ömsesidiga beroendet. Men ojämlikhet kan uppstå på grund av att en 

part kontrollerar mera högre värderade resurser än andra parter och följden av detta blir en 

maktförskjutning (Blau, 1964). Revisorns relation till experten uppstår eftersom revisorn 

saknar kompetens, vilken experten istället bidrar med. Experten kan således tyckas 

kontrollera mera högre värderade resurser än revisorn, makten hamnar därför hos experten. 

Detta bekräftas av Englund et al. (2011) som menar att makten har förflyttats från att 

traditionellt varit hos revisorn till att nu finnas hos experten.  

 

Blau (1964) har identifierat några sociala processer och mekanismer som han menar existerar 

på olika nivåer inom social organisering. I dessa ingår till exempel konflikt, men även 

kollektiva åtgärder, opposition och samarbete. Vidare förklarade Homans (1974,1984) socialt 



 13	  

beteende genom att visa hur aktör A: s beteende i en dyadisk relation förstärkt aktör B: s 

beteende och hur aktör B: s beteende i gengäld förstärkt aktör A: s agerande. Revisorns och 

expertens beteende i relationen kan således förstärka respektives agerande, vilket följaktligen 

torde ha en påverkan på utfallet av relationen. Utifrån detta anses det således motiverat att i 

den dyadiska relationen mellan revisor och expert undersöka vilken påverkan dessa tidigare 

nämnda sociala processer har på revisorns arbete.     

3.1.3	  Professionsteori 
En beskrivning av professionsteorin anses relevant då forskningsfrågan berör revisorns 

relation till experten, samtidigt som revisorsyrket anses tillhöra en profession. Anledningen 

till att revisorsyrket anses tillhöra en profession är bland annat att yrket anses ha en unik 

kunskap och en legitimerande roll som avgränsar gentemot andra yrken (Grey, 1998; Brante 

2005).  

En vanlig beskrivning är att yrkesgrupper som tillhör en profession sätter samhällsintresset 

framför det egna intresset, vilket tillsammans med dess unika kunskap ger professionen ett 

stort förtroende från samhället (Parsons, 1939; Friedson, 2001). Volcker (2002, s 4) skriver att 

revisorer är ”…the guardians of the truth in markets”, vilket borde indikera högt ställda krav 

på professionen. Dessutom har revisorsprofessionen förväntningar på sig avseende att inneha 

ett professionellt och lämpligt beteende som är anpassat efter arbetssituationen (Grey, 1998; 

Lee, 1995). Pentland (1993, s. 608) menar att ”... to be an auditor, you have to act like one...”, 

vilket indikerar på samhällets förväntningar på professionens agerande och legitimering. 

Vidare förklarar Brante (2005) att det som utmärker en profession är att man använder ett 

speciellt språk med speciella termer som kan anses svårt för utomstående att förstå. Då 

kommunikation är en del i relationen mellan revisor och expert skulle därmed det som 

utmärker en profession, till exempel ett komplicerat språk, kunna få betydelse för relationen.  

De förväntningar som finns på revisorsprofessionen ställer höga krav på självständighet och 

integritet (Millerson, 1964; Elg & Jonnergård, 2011). Att agera utifrån de ramverk som 

professionsteorin förespråkar innebär exempelvis att särskilt beakta självständigheten och 

integriteten i olika bedömningsfrågor (Cassel, 1996). Detta borde bli särskilt intressant i 

relationen mellan revisor och expert då revisorn ska utföra en bedömning inom ett område 

denne saknar kompetens inom. Trots denna kompetenslucka förväntas revisorn upprätthålla 

självständighet och integritet, vilket borde visa på betydelsen av relationen mellan revisor och 

expert.  
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3.1.4	  Komfortteori	  
Komfortteorin tillämpas även då forskningsfrågan rör relationen mellan revisorn och experten 

och dess påverkan på ”audit quality”, vilket enligt Broberg (2013) är kopplat till komfort. En 

av de första som introducerade komfort i revisionen var Pentland (1993) som menar att 

komfort på mikronivå handlar om att förvandla företagens finansiella information till något 

som utföraren av revisionen kan känna sig komfortabel med. Carrington (2010) förklarar att 

framkomsten av komfort som ett begrepp inom revisionen är ett resultat av att revisorn inte 

kan granska allt. Relationen mellan revisorn och experten uppstår på grund av en 

kompetenslucka som gör att revisorn inte kan granska allt själv, vilket borde innebära att 

revisorns möjligheter att uppnå komfort borde påverkas av relationen mellan revisorn och 

experten. Carrington (2010) menar också att komfortteorin syftar till att beskriva de processer 

som ligger till grund för hur revisionen utförs samt att förklara relationer mellan revisorn och 

olika personer. Forskningsfrågans utgångspunkt i relationen mellan revisor och expert borde 

således styrka appliceringen av komfortteorin.   

 

Carrington och Catasús (2007) skriver att revisorns väg mot att uppnå komfort sker genom att 

undanröja tillräckligt många ”discomforts”, det vill säga obehag. Enligt Carrington och 

Catasús (2007) finns det till en början många obehag och osäkerheter som reduceras genom 

en process som leder till att komfort skapas på mikronivå, vilket ibland beskrivs som en ”gut 

feel”, det vill säga en bra magkänsla (Carrington & Catasús, 2007; Pentland, 1993; Humphrey 

& Moizer, 1990). Revisorn måste sätta stor tillit till denna magkänsla då han varken vet om 

det har begåtts några fel eller var fokus ska riktas i revisionen (Guénin-Paracini, Malsch och 

Marché, 2014; Pentland, 1993). Revisorn är således beroende av sin magkänsla för att uppnå 

komfort på mikronivå, vilket även innefattar relationerna revisorn har med andra människor 

då magkänslan nämns som en viktig faktor i relationer (Carrington & Catasús, 2007; Mayer, 

Davis & Schoorman, 1995). Således borde revisorns komfortupplevelse kunna påverkas av 

relationen mellan revisor och expert, vilket i sin tur kan få betydelse för ”audit quality” då 

detta, som nämnts, kan sammankopplas med komfort (Broberg, 2013). Armstrong (1991) 

beskriver vidare att revisorns komfort på mikronivå även gör att komfort och tillförlitlighet 

skapas hos allmänheten, vilket Carrington (2010) beskriver som ett av revisionens syfte.  

3.2	  Revisionens	  syfte	  
Carrington (2010) förklarar att revisionens syfte har sin utgångspunkt i att ägarna ger 

företagsledarna uppgifter att utföra för ägarnas räkning. Genom att ägarna eftersöker en 

granskning av det företagsledarna producerar för att försäkra sig om att det företagsledarna 
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redovisar är tillförlitligt, kan en tydlig koppling mellan revisionens syfte och agentteorin 

uppfattas (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989; Carrington, 2010). Pentland (1993) 

menar att revisionen i stor utsträckning syftar till att skänka tillförlitlighet till intressenterna 

då det finns en risk att redovisningen är en reflektion av företagsledarens egenintresse 

(Pentland, 1993). Carrington (2010) utvecklar vidare att revisionen syftar till att förbättra 

redovisningen samt att försäkra både revisorn och intressenter att redovisningen inte 

innehåller väsentliga fel. Då revisonen har en kvalitetssäkrande roll i att förbättra 

redovisningen och försäkra ägarna och sig själv borde det således finnas en tydlig koppling 

till ”audit quality” (Öhman, 2007), vilket därmed klargör relevansen i revisionens syfte.  

 

Revisonens syfte illustreras även av Öhman (2007) som visar hur revisorns kvalitetssäkrande 

roll mellan principal och agent ser ut och hur denna är uppbyggd (se figur 3.1). I figuren har 

även experten lagts till för att visa på att experten får en betydande funktion i 

kvalitetssäkringen eftersom revisorn är beroende av expertens bedömning. Då bedömningen 

ska utföras inom ett område där revisorn saknar kompetens och att bedömningen ska göras 

utifrån någon annans bedömning, ”judgement-judgement” (Murphy & Yetmar, 1996), borde 

risken finnas att expertens bedömning får ett väldigt stort inflytande. Därmed borde detta 

kunna indikera på relevansen i relationen mellan revisor och expert, då expertens bedömning 

möjligtvis får en stor betydelse i kvalitetssäkringen.  

 

 
Figur 3.1 Beskrivning av syftet med revision utifrån agentteorin  

(Baserad på Öhman, 2007, s.26). 
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3.3	  Revisionsprocessen	  
Förvandlingen av årsredovisningen till något revisorn och allmänheten kan vara komfortabla 

med sker genom revisionsprocessen (Carrington, 2010; Pentland, 1993). Enligt FAR (2013) 

delas revisionsprocessen in i tre delar: planering, granskning och rapportering. Revisorns 

relation till experten blir framförallt aktuell i planerings- och granskningsfasen, således anses 

dessa faser vara av större betydelse.  

 

Soltani (2007) beskriver att första steget i revisionsprocessen är att skapa en strategi och 

planera för hur revisionen ska utföras. Carrington (2010) förklarar vidare att en sämre 

planering kring revisionen skulle kunna leda till att riskerna ökar. Detta torde vara särskilt 

intressant då de tidigare nämnda skandalerna kan indikera på att riskerna har ökat i revisorns 

arbete, vilket gör riskbedömningen till en viktig del i revisionen (Carrington, 2010; Soltani, 

2007). Då revisorn upplever en begränsad kunskap som kompenseras med hjälp av en expert 

torde riskbedömningen kring relationen med experten vara en viktig del av revisorns arbete i 

att skapa komfort och således kvalitet.  

 

I granskningsfasen ska revisorn välja och granska de objekt och delar som denne upplever 

som viktigast och utifrån dessa granskningsmetoder använda olika granskningsåtgärder för att 

samla in revisionsbevis (Carrington, 2010, Öhman, 2007). Insamlandet av dessa 

revisionsbevis görs för att skapa en komfort hos revisorn avseende att företagets redovisning 

innehar en tillräcklig trovärdighet (Pentland, 1993; Carrington, 2010). Pentland (1993) 

beskriver revisionsprocessen utifrån synen på komfort som en handelsvara. Eftersom revisorn 

inte kan granska allting själv är han beroende av att de underordnade har gjort vad som 

förväntas av dessa. Den slutliga komforten hos den påskrivande revisorn som ansvarar för 

revisionen byggs således upp enligt denna beskrivning (se figur 3.2). 

 
Figur 3.2 Processen mot ett tillstånd av komfort  

(Baserad på Pentland, 1993) 
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Relationen mellan revisor och expert uppstår för att revisorn upplever begränsad kompetens, 

vilket gör att revisorn är beroende av att experten har gjort vad som förväntas, likt Pentlands 

(1993) beskrivning av komfortskapandet med revisorns underordnade. Följaktligen finns det 

också en informationsasymmetri i relationen. Detta skulle således göra att revisorns komfort 

skulle kunna vara beroende av expertens komfort, vilket kan visa på betydelsen i relationen 

mellan revisor och expert (se figur 3.3).  

	  
Figur 3.3 Revisorns beroende av expertens komfort 

 

3.4	  Audit	  quality	  	  
Humphrey, Khalifa, Robson och Sharma (2007) menar att ”audit quality” är det viktigaste 

begreppet inom revision. Francis (2004) menar dock, efter att ha sammanfattat 25 års 

forskning, att kunskapen avseende begreppet ”audit quality” är begränsad (Broberg, 2013). 

Öhman (2007) redogör även för hur till exempel Enronskandalen i början av 2000-talet 

medfört att kvaliteten på revisionen ifrågasatts. Begreppet ”audit quality” är således viktigt 

och forskning kring begreppet är högst relevant.    

 

Det finns emellertid svårigheter att enas om en gemensam definition av ”audit quality” (Duff, 

2009). Broberg (2013) menar att den vanligaste definitionen på ”audit quality” är DeAngelo’s 

(1981) definition. DeAngelo (1981) definierar ”audit quality” som sannolikheten att revisorn 

upptäcker felaktigheter i redovisningen och rapporterar dessa felaktigheter. Sannolikheten för 
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att revisorn upptäcker felaktigheter är i sin tur beroende av revisorns kompetens, oberoende 

och kunskap om företaget i fråga (Jmfr Svanström, 2008; Kinney et al., 2004). Enligt 

DeAngelo (1981) innehar större revisionsbyråer en högre revisionskvalitet eftersom de är 

mindre beroende av kunden, följaktligen är sannolikheten att sådana byråer rapporterar 

felaktigheter större. DeAngelo (1981) betonar också betydelsen av oberoendet och menar dels 

att ett inre oberoende, det vill säga revisorn att upplever sig som oberoende. Men också att ett 

yttre oberoende, det vill säga att revisorn upplevs som oberoende av sin omgivning, är ett 

nödvändigt kännetecken för ”audit quality”. Upptäckandet av felaktigheter i redovisningen 

medför att företag inte i samma utsträckning kan begå ekonomiska brott (Svanström, 2008) 

och att ledningen vid beslutstagande kan förlita sig på att det ekonomiska beslutsunderlaget 

inte innehåller väsentliga felaktigheter (Carrington, 2010). Men framförallt innebär 

redovisning utan några väsentliga felaktigheter att allmänheten kan förlita sig på ett sådant 

beslutsunderlag och att olika skandaler undviks (Jmfr Öhman, 2007). Revisorers uppgift är 

följaktligen att skänka komfort till intressenter som är sårbara för felaktig redovisning, att 

revisorer upplever komfort är därmed viktigt (Pentland, 1993).  

 

Broberg (2013) beskriver revision som en process, där ”audit quality” är en önskad utkomst 

av revisionsprocessen. Begreppet tycks därmed tydligen kopplat till komfort, då utkomsten av 

revisionen enligt Pentland (1993) är att skänka komfort till intressenter. Broberg (2013, s 304) 

menar också att begreppet ”audit quality” är kopplat till revisorns komfort; ”being 

comfortable seems to be how audit quality is ”realized”. Begreppet ”audit quality” tycks 

således mer relaterat till huruvida revisorn är komfortabel och inte nödvändigtvis huruvida 

principalen och agenten är komfortabla (Ibid). Broberg (2013) antyder även att det finns olika 

aspekter kring begreppet ”audit quality”. En aspekt är att en hög revisionskvalitet är 

nödvändigt för effektiva kapitalmarknader och resursallokering (Jmfr Carrington, 2010). 

Denna aspekt tycks vara sammankopplad med vad Broberg (2013) benämner ”professional 

comfort”. I relationen till experten befinner sig revisorn utanför sitt kompetensområde (Smith-

Lacroix et al., 2012) trots detta är revisorn ensamt ansvarig för revisionen (IAASB, 2010). 

Aspekten ”professional comfort” blir till exempel intressant eftersom att ansvaret ligger hos 

revisorn, men kunskapen och därmed makten ligger hos experten (Jmfr Englund et al., 2011; 

Broberg, 2013). Broberg (2013) menar, som nämnts, att begreppet ”audit quality” är kopplad 

till revisorns komfort. Ett sätt att mäta ”audit quality” är således att ställa frågor relaterade till 

revisorns komfort.   
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Majoriteten av existerande forskning om begreppet ”audit quality” har mätts genom olika 

variabler såsom till exempel storleken på revisionsbyrån (DeAngelo, 1981) och 

revisorsarvodet (Francis, 2004). Francis (2004) har, som tidigare nämnts, sammanfattat 25 års 

forskning kring begreppet ”audit quality” och menar att förståelsen kring begreppet är 

begränsad. Denna sammanfattning nämner till exempel inte revisorers praktiska definition av 

”audit quality”, vilket antyder att forskning avseende revisorers praktiska upplevelse av 

begreppet ”audit quality” är begränsad. Samtidigt menar Broberg (2013) även att begreppet 

”audit quality” lämpligast undersöks genom att ställa begreppsrelaterade frågor till 

revisorerna själva. Niskanen, Karjalainen, & Niskanen (2010) menar också att det finns 

skillnader i begreppet ”audit quality” beroende på till exempel vilken revisor som frågas. Det 

anses därmed motiverat att subjektivt mäta ”audit quality” genom att revisorerna själva ger 

sin syn på kvaliteten i revisionen.  

3.5	  Revisor-‐Expert,	  uppbyggnad	  av	  den	  dyadiska	  relationen	  
Relationer vilka inkluderar endast två aktörer, brukar beskrivas som en dyadisk relation 

(Andersson et al., 1994). En sådan relation är den mellan aktörerna revisorn och experten. 

Därmed anses det motiverat att kort beskriva dessa aktörer.  

3.5.1	  Revisor	  	  
Det vilar ett stort ansvar på aktören revisorn eftersom det är revisorn som i slutändan 

godkänner revisionsberättelsen (Carrington, 2010). För att uppfylla det ansvar revisorn har 

och således tjäna samhället i undvikandet av framtida skandaler ställs höga krav på revisorns 

kompetens och oberoende (Carrington, 2010). Även om ansvaret på revisorn är högt ställt 

visar forskning att förändringar har skett i revisorers arbetssätt (Broberg, 2013; Smith-Lacroix 

et al., 2012; Khalifa, Sharma, Humphrey & Robson, 2007).  

(…)the audit methodology that was appropriate for the industrial age may not be 

sufficiently broad for the information age, when assets are intangible, commerce 

is electronic, markets are global, and the pace of change is ever-accelerating.  

Citatet ovan, från Elliot, Rasmussen, Rucker, Strange och Williamson (1999, s 4-5), indikerar 

på orsakerna till förändringen i revisorns arbetssätt. En följd av denna samhällsförändring 

tycks vara att, revisorn gått från att göra all revision själv till att nu vara beroende av experter 

och en slags förmedlare mellan olika sorters expertis (Smith-Lacroix et al., 2012; Broberg, 

2013). Broberg (2013) menar att revisorn nu ”är en spindel i nätet”, alltså mer utav en 

generalist (Forsell & Westerberg, 2007). Detta framgår av ett citat från en partner inom en 
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”big 4” byrå: When I started working as an auditor 25 years ago, I knew everything I had to 

know…Today, all I know is who to ask… (Broberg, 2013, s 15). Denna förändring mot en 

generalist kan ha en inverkan på revisorns kompetens vilket kan ha betydelse för relationen 

till experten (Jmfr Forsell & Westerberg, 2007). Att revisorn nu är mer lik en generalist kan 

innebära mindre kompetens och följaktligen mer makt hos experten, vilket kan ha en inverkan 

på ”audit quality”. Likväl kan det höga ansvaret på revisorn innebära att revisorn vill vara för 

involverad i relationen till experten, vilket kan leda till en minskning av den självständighet 

experten behöver för att lösa sin uppgift.  

3.5.2	  Expert	  	  
Revisorns arbete har således förändrats från att tidigare gjort allt arbete själv till att nu vara 

beroende av olika sorters expertis (Smith-Lacroix et al., 2012; Broberg, 2013). En expert är 

någon med ett innehav av en särskild förmåga eller kunskap, som formats genom utbildning 

och erfarenhet (Webster, 1979). Beskrivningen av en expert i revisionssammanhang2 är 

snarlik denna. I revisionen kan revisorn vara i behov av att ta in en expert för att uppfylla den 

kompetens som krävs för att kunna utföra revisionen (Porter et al., 2008). Sådan kompetens 

och expertis kan till exempel avse skattejurister, värderingsexperter och IT-experter.   

Trots att revisorn är beroende av experter har pålitligheten till dessa fått viss kritik i forskning. 

Shanteau (1992) menar till exempel att experternas bedömningar är bristfälliga. Forskning 

visar även att finansiella experter gör sämre bedömningar och att de ofta agerar med en 

övertro på sin egen förmåga (Tyszka & Zielonka, 2002; Korn & Laird, 1999). En avgörande 

faktor för expertens kompetens och således pålitligheten till denna är till exempel uppgiftens 

karaktär (Shanteau, 1992). Experten som används beror även på den uppgift som i revisionen 

behöver uppmärksammas. Vilken typ av expert som existerar i relationen till revisorn kan 

således få konsekvenser för relationen och även för ”audit quality”.   

3.5.3	  Revisorns	  relation	  till	  experten	  
Samspelet mellan revisorn och experten är en del i revisionsprocessen, där tilliten till experten 

kan öka eller minska beroende på interaktionens natur (Griffith, 2014; Giddens, 1990). 

Mayer, Davis och Schoorman (1995) menar att i en relation med två personer är tillit en viktig 

faktor. Knights, Noble, Vurdubakis och Willmott (2001) menar också att tilliten till expertis 

inte kan bestå utan en ständig reproduktion av förtroende genom olika mellanmänskliga 

                                                
2 Specialist i revisionsarbetet – En person eller organisation som har sakkunskap inom ett annat område än 
redovisning och revision och vars arbete inom det området används i syfte att underlätta för revisorn att inhämta 
tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. (IAASB, 2010, s. 635; FAR 2013)  
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relationer. Enligt Pentland (1993) är tilliten viktig för skapandet av komfort, samtidigt som 

komfort enligt Broberg (2013) är kopplad till ”audit quality”. Beroende på hur samspelet 

mellan revisorn och experten ser ut kan tilliten dessa emellan således öka eller minska, vilket 

kan ha en inverkan på ”audit quality”. Då revisionskvalitet lämpligast undersöks genom att 

fråga revisorerna själva (Broberg, 2013), och uppfattningar kring revisionskvalitet skiljer sig 

mellan revisorer (Niskanen et al., 2010) är revisorers uppfattning av revisionskvaliteten 

intressant.        

3.6	  Hypotesuppbyggnad	  utifrån	  faktorer	  i	  relationen	  
Den eventuella inverkan på ”audit quality” kommer att mätas utifrån olika relationella 

aspekter. Tidigare forskning har gett support för relationella aspekter som en intermediär där 

konflikt (Knight et., 1999), kvalitet på information (O’Reilly et al., 1993; Umans, 2008), 

frekvens på information (Ancona & Caldwell, 1992) och social integration (Smith, Smith, 

Olian, Sims, O’Bannon & Scully, 1994; Elron, 1997) empiriskt har visats vara relaterade till 

någon form av organisatorisk prestation. Ett exempel på en sådan organisatorisk prestation 

kan vara utfallet av den dyadiska relationen mellan revisorn och experten.     

 

Umans (2012) har även i sin forskning om ledningsgrupper bland annat fokuserat på 

faktorerna; kommunikation, konflikt och social integration. Dessa är lånade från 

socialpsykologilitteratur, (Smith et al., 1994), vilka sedermera applicerats i forskning inom 

”Top management teams” (Umans, 2012). Hambrick (1994) menar också att kvaliteten och 

mängden av informationsutbyte är viktig. Vidare antyder forskning att öppen kommunikation 

är positivt korrelerad med prestation (Rodgers, 1987). Utifrån detta har det i relationen mellan 

revisorn och experten således valts att fokusera på faktorerna; Kommunikation (frekvens, 

kvalitet, öppenhet), konflikt och social integration.   

3.6.1	  Kommunikation	  
Kommunikation är enligt Bleeke och Ernst (1993, s xvi) den viktigaste beståndsdelen för ett 

framgångsrikt utbyte i relationen mellan olika parter: ”The most carefully de-signed 

relationship will crumble without good, frequent communication”. Kommunikation kan 

beskrivas som hjärtat i en grupps beteende och som essensen i de sociala procedurerna (Shaw, 

1981; Katz & Kahn, 1978). Studier visar även på att kommunikation är viktig för att öka 

arbetsprestationen och delaktigheten i dyadiska relationer (Dirks, 1999; Dirks & Ferrin, 2001; 

Ellis & Shockley-Zalabak, 2001; Kramer, 1996; Pincus, 1986; Ruppel & Harrington, 2000). 

Detta kan således antyda att kommunikationen är viktig för utfallet av den dyadiska relationen 
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mellan revisorn och experten.  

 

Kommunikationens påverkan på olika utfall kan vara beroende av under vilka förutsättningar 

kommunikationen används (Mohr & Nevin, 1990; Mohr, Fisher & Nevin, 1996). 

Förutsättningarna i relationen mellan revisorn och expert är att revisorn befinner sig utanför 

sitt kompetensområde (Smith-Lacroix et al., 2012), det vill säga det finns en 

informationsasymmetri (Jensen & Meckling, 1976; Deegan & Unerman, 2011), och 

följaktligen att makten ligger hos experten istället för hos revisorn (Englund et al., 2011). 

Dessa förutsättningar kan således ha en påverkan på relationens utfall, till exempel ”audit 

quality”. Griffith (2014) samt Cannon och Bedard (2014) menar till exempel att problem med 

informationsflöden mellan revisor och expert dels kan reducera möjligheten för revisorn att 

utveckla oberoende kvalitativa omdömen. Men även reducera sannolikheten att revisorn 

kommer med invändningar på expertens omdöme. Beroende på hur kommunikationen i 

relationen mellan revisorn och experten är uppbyggd torde detta därmed ha en inverkan på 

revisorns arbete.   

 

Ett av de problem som Griffith (2014) nämner kan uppstå i relationen mellan revisorn och 

experten är att det finns en skillnad i perspektiv hos de olika parterna. Skillnaderna i 

perspektiv kan vara en konsekvens av olika utbildning och arbetserfarenhet (Ibid). Brante 

(2005) förklarar också att det som utmärker en profession är att man använder ett speciellt 

språk med speciella termer som kan anses svårt för utomstående att förstå. Detta skulle kunna 

leda till kommunikationsproblem, då parterna inte ”pratar samma språk”. Ett 

kommunikationsproblem skulle kunna vara att experten inte i tillräcklig grad är uppdaterad 

om företag och insatt i aktuella frågor kring företaget (Griffith, 2014). Tidigare har det 

diskuterats hur ”audit quality”, utifrån DeAngelo´s (1981) definition, är positivt 

sammankopplad med revisorns kunskap om företaget i fråga (Kinney et al., 2004). 

Kommunikationsproblem parterna emellan kan således till exempel innebära att expertens 

kunskap om företaget är otillräcklig, vilket följaktligen kan ha en påverkan på ”audit quality”.      

3.6.1.1	  Frekvens	  	  
Intensiv två-vägs kommunikation är enligt Arndt (1979) viktigt för att koordinera olika 

åtgärder. Frekvensen på kommunikationen kan ske på många olika sätt, till exempel genom; 

mail, ”face-to-face”, och telefon (Smith et al., 1994). Anderson, Lodish och Weitz (1987) 

betonar betydelsen av frekvent kommunikation för att förhindra att eventuell missförståelse 
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ska uppstå. Att information inte förmedlas kan leda till att experten fokuserar på fel områden i 

den specifika uppgift denne ska lösa (Griffith, 2014). Att experten fokuserar på fel områden 

torde därmed ha implikationer för ”audit quality”. Graden av frekvent information torde 

därmed ha betydelse för revisorns arbete.  

 

Jansson (2009) menar att en stor del i det sociala livet handlar om fatisk kommunikation. Här 

åsyftas kommunikation som inte har något egentligt innehåll och som endast är till för att 

underhålla en relation, till exempel genom att fråga hur någon mår (Jansson, 2009). Den 

fatiska kommunikationen uppfyller, även om den inte innehåller någon viktig information, en 

viktig funktion i att upprätthålla tillit i en relation (Jansson, 2009). Tilliten till expertis kan, 

som tidigare diskuterats, inte bestå utan en ständig reproduktion av förtroende (Knights et al., 

2001). Tidigare har det beskrivits hur tilliten är viktig för komfort, samtidigt som komfort är 

kopplat till ”audit quality” (Pentland, 1993; Broberg, 2013). Frekvent kommunikation torde 

därmed vara viktigt för att underhålla tilliten i relationen och således även viktig för ”audit 

quality”.  

 

Frekvent kommunikation kan sammantaget vara viktigt för ett framgångsrikt utbyte i en 

relation, till exempel genom att olika missförstånd i relationen undviks (Bleeke & Ernst, 

1993; Anderson et al., 1987). Att information inte förmedlas mellan revisorn och experten kan 

leda till att experten fokuserar på fel saker i dennes uppgiftslösande (Griffith, 2014). 

Revisorns tillit till experter är beroende av en ständig reproduktion av förtroende (Knights et 

al., 2001). Då tilliten är kopplad till komfort, skulle detta indikera att frekvensen på 

kommunikation dels påverkar komfort aspekten av ”audit quality”, men även revisorers 

upplevelse av kvaliteten på deras arbete (Broberg, 2013; Pentland, 1993). Frekvensen i 

kommunikationen verkar således vara viktig för ”audit quality”, vilket leder till följande 

hypotes:     

 

Hypotes 1: Frekvensen i kommunikationen mellan revisor och expert har en 

positiv påverkan på ”audit quality”. 

3.6.1.2	  Kvalitet	  
Förutom frekvent kommunikation betonar Anderson et al. (1987) också betydelsen av en 

tydlig kommunikation för att förhindra att eventuell missförståelse mellan olika parter ska 

uppstå. Jansson (2009) menar att det i dagens samhälle; råder ett överflöd på information, att 
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man bör vara mer reserverad kring information och att fokus bör ligga på att kommunicera 

rätt saker, det vill säga mer kvalitet på kommunikationen. Eriksson menar till exempel att 

inom affärsrelationer är kommunikationskvalitet en viktig del i att skapa ömsesidig tillit och 

förtroende (Eriksson, 2002). Detta kan indikera att kommunikationskvaliteten i relationen 

mellan revisor och expert kan vara viktig för att skapa förtroende, vilket är en viktig del för 

revisorns komfortupplevelse (Pentland, 1993). Kopplingen mellan komfort och ”audit 

quality” (Broberg, 2013) skulle därmed kunna antyda att kommunikationskvaliteten kan ha 

betydelse för ”audit quality”.  

 

Watzlawick (2000) menar vidare att kommunikation inte är enkelriktad, och att effekten av en 

kommunikativ åtgärd beror på hur mottagaren tar emot budskapet. Varje kommunikativ 

handling innehåller olika yttranden som mottagaren måste utvärdera, som exempelvis 

trovärdighet, begriplighet och ärlighet (Müller, 2004; Schoop, 2001). Brister i dessa yttranden 

kan leda till att diskussioner eller missförstånd uppstår i kommunikationen (Schoop, Köhne & 

Ostertag, 2010). Kvaliteten i kommunikationen är alltså beroende av hur mottagaren tar emot 

budskapet. Detta borde även visa på vikten i att relationen mellan revisorn och experten 

fungerar då brister kan leda till att olikheter i uppfattningar och missförstånd uppstår. Detta 

borde vara viktigt dels för att revisorn har fullt ansvar för revisionen trots avsaknad av 

kompetens (Smith-Lacroix, 2012), men även för att missförstånd borde kunna leda till brister 

i ”audit quality”.  

 

Sammanfattningsvis är kommunikationskvalitet i affärsrelationer enligt Eriksson (2002) 

viktigt för att skapa tillit, samtidigt som tillit är kopplad till komfort och i sin tur till ”audit 

quality” (Broberg, 2013; Pentland, 2013). Problem med informationsflöden mellan revisorn 

och experten kan samtidigt reducera sannolikheten att revisorn kommer med invändningar på 

expertens omdöme (Griffith, 2014; Cannon & Bedard, 2014). Oproblematiska 

informationsflöden torde vara detsamma som hög kommunikationskvalitet. Hög 

kommunikationskvalitet borde således medverka till en högre sannolikhet att revisorn 

kommer med invändningar på expertens omdöme. Detta motiverar följande hypotes:   

 

Hypotes 2: Kvaliteten i kommunikationen mellan revisor och expert har en positiv 

påverkan på ”audit quality”. 
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3.6.1.3	  Öppenhet	  
En av de viktigaste variablerna inom kommunikation är öppenhet (Rodgers, 1987). Forskning 

har visat att öppen kommunikation är positivt korrelerad med organisationers prestation, 

arbetstillfredsställelse och en tydlig rollfördelning (Jmfr Rodgers, 1987). Baltes, Dickson, 

Sherman, Bauer och LaGanke (2002) menar även att en öppen kommunikation har en positiv 

inverkan på beslutskvalitet. Enligt Umans (2008) representeras informell kommunikation till 

exempel av oplanerade möten och spontana konversationer, medan formell kommunikation 

innefattar strukturerade möten och kontakt via mail. Forskning är överens om att informell 

kommunikation främjar en mer öppen diskussion (Umans, 2008). Informell kommunikation 

kan således tyckas likställas med öppen kommunikation. Enligt Shaw (1981) så underlättar 

informell kommunikation en effektivare kommunikation. Informell kommunikation innebär 

ett bättre flöde av idéer och högre produktivitet och effektivitet (Smith et al., 1994). I vilken 

grad kommunikationen mellan revisorn och experten skulle beskrivas som öppen tycks 

därmed ha betydelse för till exempel dess prestation, sålunda för ”audit quality”.       

 

Med en öppen kommunikation menar Thomas, Zolin och Hartman (2009) till exempel att man 

är villig att utbyta tankar och idéer, även om dessa skulle visa sig gå emot rådande 

folkopinion. Studier visar att en öppen kommunikation är en viktig faktor i skapandet av tillit 

i relationer (Butler, 1991; Hart, Capps, Cangemi, & Caillouet, 1986). Tidigare har det 

beskrivits hur tilliten är viktig för skapandet av komfort, samtidigt som komfort är kopplad till 

”audit quality” (Pentland, 1993; Broberg, 2013). En öppen kommunikation i relationen 

mellan revisorn och experten tycks därmed vara viktigt för ”audit quality”.   

 

Utifrån tidigare forskning menas det sammantaget att öppen kommunikation har en positiv 

inverkan på beslutskvalitet (Baltes et al., 2002), flödet av idéer, produktivitet och effektivitet 

(Smith et al., 1994). Forskning visar också att öppen kommunikation är positivt korrelerad 

med till exempel organisationers prestation (Jmfr Rodgers, 1987) och en viktig faktor i 

skapandet av tillit i relationer (Butler, 1991; Hart et al., 1986). Den öppna kommunikationens 

positiva inverkan kan även vara applicerbar i relationen mellan revisor och expert och 

påverkan på ”audit quality”. Detta motiverar följande hypotes:   

 

Hypotes 3: Öppenheten i kommunikationen mellan revisor och expert har en 

positiv påverkan på ”audit quality”. 
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3.6.2	  Konflikt	  
En hel del olika definitioner på konflikt återges i litteraturen, där till exempel Jehn (1995) 

definierar konflikter som en uppfattning hos berörda parter angående att de har avvikande 

åsikter. En annan definition är ofullständig förenlighet av föreställningar, vilket är en 

konsekvens av människors olikheter (Minkes, 1994). Amason (1996) definierar 

samspelskonflikter som konflikter som relateras till emotionella eller personliga relationer 

mellan människor. Samspelskonflikter kan ha negativa konsekvenser, till exempel har sådana 

konflikter en negativ påverkan på beslutskvalitet (Amason, 1996; Knight et al., 1999). Å 

andra sidan menar Hocker och Wilmot (2001) att konflikter under rätt förutsättningar kan 

skapa kreativt tänkande, stimulera energi och förbättra kommunikation. Oavsett tycks 

konflikter vara en relationell aspekt som kan ha en påverkan i relationen mellan revisorn och 

experten.    

 

Interna tvister eller konflikter i relationer har visats ha en negativ inverkan på problemlösning 

och därmed kännetecknas dessa av sämre prestation (Eisenhardt & Bourgeois, 1988; Jehn, 

1997). Enligt Huang (2010) uppstår relationskonflikter ofta på grund av 

meningsskiljaktigheter i en uppgift. Relationen mellan revisorn och experten uppstår på grund 

av den uppgift experten kallats in för att lösa, således finns en risk för relationskonflikter. Av 

Griffith (2014) framgår det också att det kan uppstå problem mellan revisorer och experter på 

grund av att dessa har skillnader i perspektiv. Skillnaderna i perspektiv kan vara en 

konsekvens av olika utbildning och arbetserfarenhet (Ibid). Det kan till exempel vara som så 

att aktörerna ingår i olika professioner, vilka har utvecklat sitt egna tekniska språk (Brante, 

2005). Detta kan leda till konflikter och kommunikationsproblem, då parterna inte ”pratar 

samma språk”. Englund et al. (2011) menar också att makten i relationen som traditionellt 

funnits hos revisorn, nu innehas av experten. Detta trots att revisorn ingår i en profession, 

vilken brukar kännetecknas av hög social status, makt, självständighet och integritet (Parsons, 

1939; Friedson, 2001; Millerson, 1964; Elg & Jonnergård, 2011). Att makten nu innehas av 

experten kan därmed vara något som skapar spänning och konflikter vilket kan ha en inverkan 

på ”audit quality”.    

 

Konflikter i relationer har sammanfattningsvis visats ha en negativ inverkan på 

problemlösning (Eisenhardt & Bourgeois, 1988; Jehn, 1997) och beslutskvalitet (Amason, 

1996; Knight et al., 1999). Relationer där konflikter existerar tycks således kännetecknas av 

en lägre prestation (Jmfr Eisenhardt & Bourgeois, 1988; Jehn, 1997). Applicerat på relationen 
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mellan revisorn och experten torde därmed konflikter innebära en lägre prestation, alltså en 

lägre ”audit quality”. Följaktligen lyder hypotesen:  

 

Hypotes 4: Konflikter mellan revisor och expert har en negativ påverkan på 

”audit quality”. 

3.6.3	  Social	  integration	  
Social integration är ett mångfasetterat fenomen (O’Reilly et al., 1989). Med social 

integration menar till exempel Shaw (1981) i vilken grad aktörerna i en relation samordnar 

sina insatser. Likvärdigt menar Harrigan (1985) att integration i en relation innebär olika 

avvägningar avseende autonomi kontra behovet av att samarbeta. För att relationer ska 

fungera så effektivt som möjligt måste aktörerna således samordna och utnyttja sina resurser 

till sin fulla utsträckning (Steiner, 1972). Samverkan, ”cooperation”, i ömsesidigt beroende 

relationer definieras enligt Anderson och Narus (1990) som samordnade åtgärder som vidtas 

för att uppnå ett gemensamt resultat.  Griffith (2014) nämner att ett problem som kan uppstå 

mellan revisor och expert är koordineringen avseende respektives arbetsuppgifter. Enligt 

Griffith (2014) kan olika samordningsproblem mellan revisorn och experten påverka 

utkomsten av deras arbete, till exempel genom att experten inte har tillräcklig tid för att kunna 

utföra ett bra arbete.  

 

Griffith (2014) menar vidare att problem uppstår mellan revisorn och experten eftersom 

revisorn, trots att denna är ytterst ansvarig, måste förlita sig på expertens arbete vilket de i 

mindre grad kan utvärdera på grund av begränsad kompetens. Problem som uppstår kan till 

exempel vara samordningsproblem och en osäkerhet avseende de respektives ansvarsområden 

(Ibid). Forskning visar att revisorer ibland förlitar sig för mycket på experten och att 

expertens insats inte ifrågasätts tillräckligt (Joe et al., 2014). Detta kan tolkas som att experten 

relativt revisorn har en alltför hög nivå av autonomi i relationen. En högre nivå av autonomi 

hos experten innebär enligt Griffith (2014) att revisorn i mindre grad kontrollerar expertens 

arbete, trots att revisorn är ytterst ansvarig. Detta kan innebära att viktiga aspekter i revisionen 

missas på grund av relationen och en osäkerhet avseende respektive aktörers ansvarsområden 

(Griffith, 2014). Applicerat på relationen mellan revisorn och experten åsyftas med social 

integration således i vilken grad dess relation präglas av autonomi eller av samarbete. Hur 

balansen mellan autonomi och samarbete ser ut skulle därmed kunna inverka på hur 

relationen rent effektivt fungerar, vilket i sin tur kan påverka utfallet av relationen. Balansen 
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mellan autonomi och samarbete i relationen mellan revisor och expert kan således påverka 

”audit quality”.  

	  

Enligt Griffith (2014) kan därmed olika koordinerings- och samordningsproblem mellan 

revisor och expert påverka utkomsten av deras arbete. Detta kan innebära att viktiga aspekter i 

revisionen missas och att expertens insats inte ifrågasätts tillräckligt på grund av en osäkerhet 

avseende respektive aktörers ansvarsområden (Griffith, 2014; Joe et al., 2014). En lägre grad 

av social integration torde indikera samarbetsproblem, alltså samordningsproblem, samtidigt 

som en utkomst av relationen mellan revisorn och experten kan vara ”audit quality”. Detta 

motiverar följande hypotes:      

 

Hypotes 5: Social integration mellan revisor och expert har en positiv påverkan 

på ”audit quality”. 

3.7	  Sammanfattning	  av	  hypoteser	  
I figuren här nedan sammanfattas och åskådliggörs studiens alla hypoteser utefter de 

relationella aspekterna. Hypoteserna appliceras sedan på revisorns relation till de olika 

experterna; IT-expert, skattejurist och värderingsexpert.  

 

	  
Figur 3.4 Sammanfattning av hypoteser 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oberoende variabler Hypoteser 

Kommunikation 

Hypotes 1: Frekvensen i kommunikationen mellan revisor och expert har en positiv påverkan på ”audit quality”.  

Hypotes 2: Kvaliteten i kommunikationen mellan revisor och expert har en positiv påverkan på ”audit quality”.  

Hypotes 3: Öppenheten i kommunikationen mellan revisor och expert har en positiv påverkan på ”audit quality”. 

Konflikt Hypotes 4: Konflikter mellan revisor och expert har en negativ påverkan på ”audit quality”. 

Social integration Hypotes 5: Social integration mellan revisor och expert har en positiv påverkan på ”audit quality”. 
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4.	  Empirisk	  metod	  
I detta kapitel görs en genomgång av den empiriska metoden. Först ges en beskrivning över 

hur den litteratur som använts har erhållits. Sedan presenteras forskningsdesignen och den 

valda insamlingsmetoden. Vidare diskuteras mätningen av studiens modell och andra viktiga 

aspekter som bör beaktas.  

4.1	  Litteratursökning	  
De vetenskapliga artiklar som har använts i denna studie är huvudsakligen hämtade dels från 

Kristianstad Högskolas databas Summon, men även från Google Scholar. Åtkomsten till vissa 

artiklar har även skett via Lund Universitets databas. De använda vetenskapliga artiklarna har 

funnits med hjälp av olika engelska sökord. Exempel på sådana är; Audit quality, dyad 

relationship, communication, comfort, conflict och social integration. Avseende de 

vetenskapliga artiklar som studien är baserad på, har prioriteringen legat på att använda sig av 

många olika författare och artiklar. Detta för att få så många olika insynsvinklar på 

forskningsfrågan som möjligt och därmed uppnå en mer objektiv syn och följaktligen en 

högre trovärdighet (Jmfr Denscombe, 2009). Olika artiklar har valts bort dels på grund av de 

inte bedömts vara relevanta för ämnet, men även för att artikelns publiceringsdatum inte vara 

relevant rent tidsmässigt. Artiklarnas kvalitet har även beaktats genom att bedöma kvaliteten 

på den journal i vilken artikeln har publicerats (Jmfr Harvey, Kelly, Morris & Rowlinson, 

2010). Att forskningsområdet är tämligen outforskat har försvårat litteratursökningen, men 

samtidigt indikerat på ett relevant forskningsämne. De vetenskapliga artiklarna har även till 

viss del kompletterats med böcker och olika källor från internet.  

4.2	  Forskningsdesign	  
Denna studie kommer, som tidigare nämnts, baseras på en kvantitativ metod, vilket enligt 

Denscombe (2009) är ett exempel på en övergripande forskningsstrategi. En fördel med 

kvantitativ metod är att den är mer baserad på objektivitet än forskarens egna värderingar, 

vilka torde bli mer påtagliga vid en kvalitativ metod (Denscombe, 2009). Den kvantitativa 

metoden genomförs genom användandet av en webbenkät. Användningen av enkäter är 

lämplig då man försöker finna kausala samband, samtidigt som användningen av enkäter 

innebär att analysen kan baseras på en större mängd data (Saunders et al., 2009). Den valda 

metoden torde därmed innebära goda möjligheter att finna kausala samband mellan relationen 

revisor-expert och ”audit quality”. Forskningsstrategin är därmed kopplad till 

forskningsfrågan, vilket enligt Denscombe (2009) är viktigt. De relationella aspekter som 

denna studie ämnar undersöka har även tidigare undersökts genom att använda en kvantitativ 
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metod (Umans, 2012). En kvantitativ metod anses därmed väl anpassad till studiens syfte och 

besvarandet av forskningsfrågan.    

4.3	  Datainsamlingsmetod	  
Insamlingen av primärdata till denna studie görs således via en webbenkät. Detta är enligt 

Saunders et al. (2009) även den vanligaste metoden inom företagsekonomisk forskning. Som 

tidigare nämnts är tidigare forskning inom området begränsad. Denna begränsade tillgång till 

sekundärdata, alltså redan befintlig data (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2001), 

innebär att studien huvudsakligen kommer basera sig på de primärdata som insamlas. 

Nackdelen med att använda en enkät kan vara att en del frågor misstolkas och att möjligheten 

till följdfrågor är begränsad, vilket gör att respondenterna inte kan fördjupa sina svar i samma 

utsträckning (Denscombe, 2009). En annan nackdel är att det kan tänkas vara enkelt för 

potentiella respondenter att ignorera enkäten. Detta har försökt undvikas genom att, 

tillsammans med en grupp studenter från Linköpings Universitet, ge ut en gemensam enkät. 

På detta sätt minskar den mängd enkäter revisorer mottar och på sätt även risken för att 

enkäten ignoreras. En fördel med att använda en enkät är att det får anses vara en mindre 

kostsam metod (Christensen et al., 2001), vilket kan vara fördelaktigt för både forskarna och 

respondenterna. Att använda en enkät som insamlingsmetod möjliggör även insamlingen av 

data från en större grupp av respondenter på kort tid (Saunders et al., 2009). Enligt Bryman 

(2011) är det viktigt att enkäten inte blir för lång eftersom att en lång enkät ökar risken för en 

lägre svarsfrekvens. Utifrån detta har enkäten försökt göras så enkel som möjligt för att skapa 

förutsättningar för en hög svarsfrekvens.  

4.3.1	  Urval	  
Studiens forskningsfråga besvaras med hjälp av auktoriserade revisorer i Sverige, vilka har 

identifierats med hjälp av Revisorsnämndens register. Begränsningen till auktoriserade 

revisorer har skett då det antas att det i deras arbetsuppgifter mer ingår kontakt med experter 

relativt till exempel revisorsassistenter (Jmfr Griffith, 2014). Samtidigt hade det troligen varit 

mer komplicerat att nå ut till revisorsassistenter. Griffith (2014) argumenterar till exempel 

även för att auktoriserade revisorer har mer erfarenhet av processen med experter, följaktligen 

torde dessa revisorer ge bättre svar med högre validitet. Den 2 mars 2015 fanns totalt 2984 

auktoriserade revisorer i Sverige (Revisorsnämnden, 2015). Av dessa har endast 2899 

revisorer en registrerad e-post. Dessa har slumpmässigt delats in i tre grupper, det vill säga ett 

slumpmässigt urval (Denscombe, 2009). Enkäten skickas därmed till totalt 967 auktoriserade 

revisorer med en e-postadress registrerad hos Revisorsnämnden. Följaktligen innebär detta att 
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de revisorer som inte finns med i urvalramen, trots att de är en del av populationen, utgör en 

underteckning (Jmfr Körner & Wahlgren, 2012). En underteckning anses dock motiverad för 

att på så sätt ytterligare begränsa de enkäter som revisorerna blir inbjudna att delta i och 

följaktligen skapa förutsättningar för en högre svarsfrekvens.  

 
För att väcka intresse och i så hög grad som möjligt få revisorer att besvara enkäten, skickas 

även ett följebrev ut. Enkäten har hanterats i programmet Survey Monkey, ett program som 

rekommenderas vid hantering av enkäter (Saunders et al., 2009). Den utskickade enkäten har, 

innan utskick, kontrollerats av en auktoriserad revisor med 20 års erfarenhet. Enkäten har 

således kontrollerats av en person som väl liknar studiens målpopulation, samtidigt som 

kontrollantens långa erfarenhet torde innebära god insyn i arbetsprocessen med experter (Jmfr 

Ejlertsson, 2014; Griffith, 2014). Den auktoriserade revisorns åsikter har beaktats och utefter 

dessa åsikter har ändringar skett i enkäten innan utskick.     

4.4	  Operationalisering	  
Operationalisering kan beskrivas som en process där det teoretiska konceptet omvandlas till 

mätbara faktorer (Saunders et al., 2009; Körner & Wahlgren, 2012). Genom att studien 

genomförs genom att undersöka ett orsak-verkan samband finns det en variabel som är 

oberoende och en som är beroende (Patel & Davidson, 2011). I den teoretiska referensramen 

har tidigare forskning undersökts som kan antyda att relationella aspekter mellan revisor och 

expert kan ha en påverkan på ”audit quality”, vilket åskådliggörs i nedanstående modell.  

 
Figur 4.1 Teoretisk modell 

Det teoretiska konceptet appliceras, utifrån ISA 620, på revisorns relation till experter inom 

andra områden än redovisning (Jmfr IAASB, 2010). Detta för att exempelvis experter inom 

annat än redovisning möjligen inte i samma grad tillhandahålls internt, samtidigt torde 

experter inom annat än redovisning innebära ett större kunskapsglapp i relationen mellan 

revisorn och experten. Tidigare forskning har även visat att de experter som brukar användas 
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kan vara; IT-experter, skattejurister och värderingsexperter (Lind & Turesson, 2014). Detta 

förstärks även av en pilotstudie som gjorts av samarbetsgruppen från Linköpings Universitet. 

Det teoretiska konceptet appliceras följaktligen på IT-experter, skattejurister och 

värderingsexperter.    

 

I följebrevet (se bilaga 1) som skickas med enkäten förklaras att alla svar och uppgifter som 

lämnas behandlas konfidentiellt, vilket förhoppningsvis leder till en reducering av risken för 

respondentbias (Denscombe, 2009). Det vill säga att respondentens svar påverkas av att 

svaren inte är konfidentiella (Denscombe, 2009). För att även undvika att svaranden känner 

sig obekväm i vissa frågor är samtliga frågor frivilliga att besvara, det går således att komma 

vidare i enkäten utan att besvara enstaka frågor. Detta leder förmodligen till att vissa frågor 

lämnas obesvarade, men samtidigt torde detta innebära en högre svarsfrekvens.  

 

Enkätens första frågor består av introducerande karaktär för att erhålla beskrivande 

information om respondenterna (se bilaga 2). Den information som här eftersöks är: Kön, 

födelseår, yrkeserfarenhet (revisor/auktoriserad revisor), antal uppdrag 

(involverad/påskrivande), revisionsbyrå, partner eller icke. Efterföljande frågor berör vidare 

de beroende- och de oberoende variablerna. Enkäten har bestått av både kategorivariabler, 

icke-numeriska, och kvantitativa variabler, det vill säga numeriska (Körner & Wahlgren, 

2012). De icke numeriska variablerna, alltså kategorivariablerna, består av olika 

kontrollvariabler såsom till exempel; kön, byrå och huruvida respondenten är partner eller ej. 

De oberoende- och beroende variablerna är samtliga kvantitativa, det vill säga numeriska 

variabler (Körner & Wahlgren, 2012).   

4.4.1	  Beroende	  variabler	  
Enligt Saunders et al. (2009) ändras en beroende variabel som en följd av förändringar i andra 

variabler. Det begrepp som studien ämnar mäta är ”audit quality” som enligt tidigare 

forskning är en av de viktigaste faktorerna inom revision samtidigt som kunskapen kring detta 

ämne är begränsad (Humphrey et al., 2007; Francis, 2004). Studien mäter ”audit quality” 

utifrån de beroende variablerna; revisionskvalitet och komfort. Pentland (1993) menar att 

slutprodukten av en revision är ett tillstånd av komfort hos revisorn. Tidigare har det 

argumenterats att ”audit quality” är kopplat till komfort (Broberg, 2013), vilket gör att det blir 

relevant att undersöka revisorernas upplevda komfort i samband med experthjälp. Dessutom 

mäts ”audit quality” genom att fråga hur revisorerna upplever revisionskvalitet vid 
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användande av experter. Detta eftersom uppfattningen av ”audit quality” är väldigt individuell 

och personlig (Niskanen et al., 2010), samtidigt som Broberg (2013) menar att begreppet 

”audit quality” lämpligast undersöks genom att fråga revisorerna själva om deras upplevelse.  

 

Den beroende variabeln revisionskvalitet mäts genom att ställa frågor som är inriktade på att 

mäta revisorers upplevelse av revisionskvaliteten i samband med att en specifik typ av expert 

används vid ett revisionsuppdrag. Svarsskalan sträcker sig från 1 (lägre revisionskvalitet) till 

7 (högre revisionskvalitet). Då människor har en benägenhet undvika ytterligheter på en 

svarsskala (Patel & Davidsson, 2011), är förhoppningen att spridningen ska öka med en 7-

gradig skala istället för en 5-gradig. Frågorna som ställs angående revisionskvalitet är:  

 

• Att anlita en IT-expert i samband med revisionsuppdrag leder till… 

• Att anlita en skattejurist i samband med revisionsuppdrag leder till… 

• Att anlita en värderingsexpert i samband med revisionsuppdrag leder till… 

 

Den andra beroende variabeln, komfort, mäts genom att ställa frågor som är utformade på 

samma sätt som ovan. Svarsalternativen sträcker sig på likande sätt från 1 (lägre komfort) till 

7 (högre komfort). Genom att ställa frågor utformade på samma sätt för de båda beroende 

variablerna kan man se huruvida dessa verkligen är sammankopplade, som tidigare forskning 

menar (Broberg, 2013).   

4.4.2	  Oberoende	  variabler	  
De oberoende variablerna beskrivs som de variabler som på något sätt orsakar förändringar i 

en annan variabel (Saunders et al., 2009). Således är de relationella aspekterna mellan revisor 

och expert de oberoende variablerna som kan ha en påverkan på ”audit quality”. Tidigare 

forskning har argumenterat att olika intermediära aspekter kan vara viktiga i relationer 

(Knight et al., 1999; O’Reilly et al., 1993; Umans, 2008; Ancona & Caldwell, 1992; Smith et 

al., 1994; Elron, 1997; Hambrick, 1994; Rodgers, 1987), vilket har resulterat i variablerna: 

kommunikation (frekvens, kvalitet, öppenhet), konflikt och social integration.  

4.4.2.1	  Frekvens	  
Kommunikationsfrekvensen tycks vara viktig i en relation då en ökad frekvens är viktigt för 

att undvika missförstånd samt att det skulle kunna leda till att experten fokuserar på fel saker 

(Griffith, 2014; Bleeke & Ernst, 1993; Anderson et al., 1987). För att mäta aspekterna kring 

kommunikationsfrekvensen har följande frågor ställts: 
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• Kommunikation med IT-experter (under uppdrag) förekommer generellt… 

• Kommunikation med skattejurister (under uppdrag) förekommer generellt… 

• Kommunikation med värderingsexperter (under uppdrag) förekommer generellt… 

 

Frågorna har ställts med en svarskala som sträcker sig från sällan (1) till ofta (7). Genom att 

även mäta de oberoende variablerna med en 7-gardig skala är förhoppningen att uppnå en 

större spridning kring svaren (Patel & Davidson, 2011). 

4.4.2.2	  Kvalitet	  
Kvaliteten i kommunikationen har visat sig vara viktig för att skapa tillit i relationer samtidigt 

som tilliten är kopplad till ”audit quality” (Broberg, 2013). Kvaliteten på kommunikationen 

mellan revisor och expert har mätts genom att fråga: 

• Kvaliteten på kommunikationen med IT-experter brukar generellt vara… 

• Kvaliteten på kommunikationen med skattejurister brukar generellt vara… 

• Kvaliteten på kommunikationen med värderingsexperter brukar generellt vara… 

 

Svarskalan på frågorna är från inte tillfredställande (1) till mycket tillfredställande (7).  

4.4.2.3	  Öppenhet	  
Öppenheten i kommunikationen kan ha en betydelse för relationen då tidigare forskning 

exempelvis menar att beslutskvalitet, produktivitet och effektivitet påverkas av öppenheten i 

kommunikationen (Baltes et al., 2002; Smith et al., 1994). För att mäta öppenheten i 

kommunikationen mellan revisor och expert har följande frågor ställts:  

• Kommunikationen med IT-experter präglas generellt av öppenhet. 

• Kommunikationen med skattejurister präglas generellt av öppenhet. 

• Kommunikationen med värderingsexperter präglas generellt av öppenhet. 

 

Svarskalan sträcker sig från instämmer inte alls (1) till instämmer helt (7).  

4.4.2.4	  Konflikter	  
Konflikter i relationer har tidigare indikerats ha en negativ påverkan på exempelvis 

beslutskvalitet och problemlösning (Amason, 1996; Knight et al., 1999) vilket har gjort att 

detta kan vara intressant i appliceringen mellan revisor och expert. För att mäta 

konfliktförekomsten mellan revisor och expert har svarsskalan sällan (1) till ofta (7) använts 

med följande frågor: 

• Konflikter med IT-experter förekommer generellt… 
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• Konflikter med skattejurister förekommer generellt… 

• Konflikter med värderingsexperter förekommer generellt… 

4.4.2.5	  Social	  integration	  
Social integration är ett brett och mångfasetterat begrepp, men till stor del handlar begreppet 

om hur människor integrerar med varandra, det vill säga samarbetar (O’Reilly, et al., 1989). 

Griffith (2014) menar att olika samarbetsproblem kan påverka utkomsten av arbetet. Därmed 

har frågor ställts kring i vilken grad ett samarbete mellan revisor och expert sker, med 

svarskalan instämmer inte alls (1) till instämmer helt (7): 

• Arbetet med IT-experter präglas generellt av en hög grad av samarbete/teamwork. 

• Arbetet med skattejurister präglas generellt av en hög grad av samarbete/teamwork. 

• Arbetet med värderingsexperter präglas generellt av en hög grad av 

samarbete/teamwork. 

 

Totalt har således 21 frågor ställts gällande tre olika typer av experter uppdelat på 5 

oberoende variabler och 2 beroende variabler. Forskarna har, som tidigare nämnts, genom att 

utforma en så enkel enkät som möjligt försökt mildra svarsbortfallet då en alltför omfattande 

enkät torde minska intresset att besvara frågorna. Dock måste beaktning tas till att det 

eventuellt kan vara en svaghet att varje koncept endast mäts med en fråga (Denscombe, 

2009). Frågor kan ställas på många olika sätt, vilket innebär att de även kan tolkas olika och 

således påverka resultatet av studien (Pallant, 2013). Genom att studien inte mäter koncepten 

med flera frågor finns inte möjligheten att undersöka om frågor kring samma koncept kan 

tolkas på olika sätt. Då modellen, som nämnts, består av fem oberoende variabler och två 

beroende variabler samtidigt som frågor om tre olika expertgrupper ställs, torde enkäten blivit 

för omfattande om koncepten skulle undersökas med fler frågor. Frågorna 17-22 i enkäten 

berör handlingsutrymme och inflytande, vilket är frågor som samarbetsgruppen från 

Linköpings Universitet utfört. Dessa är således inte relevanta för denna studie och har därför 

inte inkluderats i studiens material.  

4.4.3	  Kontrollvariabler	  
Genom att använda sig av kontrollvariabler kan man kontrollera om skillnaderna i en 

beroende variabel kan förklaras av andra variabler än de oberoende variablerna (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). Exempelvis kan det finnas variabler utanför den undersökta 

modellen som påverkar flera variabler vilket kan göra att spuriösa samband, skensamband, 

upptäcks som egentligen inte är ett orsakssamband (Pallant, 2013). Studien mäter 6 stycken 
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kontrollvariabler vilka är: kön, ålder, erfarenhet, byråtillhörighet, omfattningen av 

experthjälp och huruvida revisorn är partner eller inte.  

 

Tidigare studier inom revision har visat på att exempelvis ålder och kön kan ha en inverkan 

på respondenternas svar (Estes & Reames, 1988; Cahan & Sun, 2015), vilket gör att dessa kan 

få betydelse för utgången i modellen.  

• Kontrollvariabeln kön mäts genom att respondenten får kryssa i antingen man eller 

kvinna. 

•  Genom att välja vilket födelseår i en ”rullgardinsfunktion” har även information om 

respondentens ålder erhållits.  

 

Andra variabler som visat sig vara viktiga är revisorns erfarenhet av yrket, då erfarenheten 

revisorn besitter kan ha betydelse för revisionskvaliteten (Power, 2003; Cahan & Sun, 2015). 

Dessutom menar Griffith (2014), som tidigare nämnts, att auktoriserade revisorer har mer 

erfarenhet av kontakt med experter än icke auktoriserade revisorer. Således skulle 

erfarenheten kunna spela en viktig roll för hur relationen mellan revisor och expert fungerar. 

Kontrollvariablerna för revisorns erfarenhet har mätts genom frågorna: 

• Hur länge har du arbetat som revisor (antal år)? 

• Hur länge har du varit auktoriserad/godkänd revisor (antal år)? 

• Ungefär hur många revisionsuppdrag är du involverad i (inkl. som påskrivande 

revisor) under år 2015? 

• Ungefär hur många revisionsuppdrag är du påskrivande revisor för under år 2015? 

 

Precis som tidigare fick respondenterna svara med hjälp av en ”rullgardinsfunktion” med en 

väl tilltagen svarsskala. Respondenten hade även möjlighet att välja att skriva i ett eget svar 

om alternativen inte visade sig tillämpliga. Nackdelen med dessa svarsskalor skulle kunna 

vara att man får väldigt breda svarsskalor, vilket exempelvis kan kräva många respondentsvar 

för att en tillförlitlig analys i SPSS ska kunna utföras (Pallant, 2013).  

 

Tidigare forskning har också antytt att storleken på revisionsbyrån spelar roll för 

revisionskvaliteten (DeAngelo, 1981; Beattie et al., 2013; Cahan & Sun, 2015), vilket således 

gör det intressant att mäta byråtillhörigheten.  
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• Detta har gjorts genom att revisorerna fick svara på vilken byrå man tillhör, vilket 

sedan kodades om till siffor: PWC (1), EY (2), KPMG (3), Deloitte (4), Grant 

Thornton (5), Mazar (6), BDO (7) annan byrå (8). 

• Respondenterna fick även besvara huruvida man är partner eller ej, vilket även skulle 

kunna vara en erfarenhetsfaktor då partners troligtvis har en lång erfarenhet av yrket 

och i kontakter med experter.  

 
Dessutom har revisorns generella användande av experter mätts. Dels som en kontroll att 

valda expertområden är relevanta för studien samt för att kontrollerna i vilken omfattningen 

revisorerna använder sig av experter. Frågorna som ställts är: 

• Vilka experter brukar du anlita? (öppen fråga) 

• I vilken omfattning använder du experter?  

Svarsskalan angående omfattningen sträcker sig från liten omfattning (1) till stor omfattning 

(7). 

4.5	  Reliabilitet	  och	  validitet	  
Bryman och Bell (2011) anser att validitet är bland de viktigaste kriterierna för kvalitativ 

forskning. Med validitet avses att studien faktiskt mäter det som studien avser (Christensen et 

al., 2001; Pallant, 2013) och hur väl insamlad empiriska data reflekterar verkligheten 

(Denscombe, 2009). Med begreppet validitet avses följaktligen noggrannheten och 

precisionen i insamlad data (Deegan & Unerman, 2011). Validitet har till exempel uppnåtts 

genom att de relationella aspekter vi undersöker också har testats av tidigare forskning (Jmfr 

Knight et al., 1999; O’Reilly et al., 1993; Umans, 2008; Ancona & Caldwell, 1992; Smith et 

al., 1994; Elron, 1997; Umans, 2012). Att aspekterna i stor grad är applicerade i tidigare 

forskning torde innebära att dessa aspekter genomgått en validitetskontroll och därmed också 

mäter det som avses. Forskningsområdet kring revisorns relation till expertens påverkan på 

”audit quality” är dock relativt nytt. Den forskning som synes existera inom området har till 

exempel bedrivits genom användning av metoden experiment (Griffith, 2014). Samtidigt 

menar forskning att begreppet ”audit quality” är svårt att definiera, följaktligen kan begreppet 

vara svårt att mäta (Jmfr Francis, 2004; Broberg, 2013). Detta kan medverka till en ökad risk 

för en lägre grad av validitet, vilket bör beaktas.          

 
Med reliabilitet menas tillförlitligheten till att resultaten från en undersökning är oförändrat 

om samma undersökning skulle göras igen (Bryman, 2011; Denscombe, 2009; Pallant, 2013). 

Enligt Körner och Wahlgren (2012) påverkas reliabiliteten av fyra faktorer, vilka är: 
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mätinstrumentet, mätningsutföraren, mätningens omgivning samt respondenten som 

undersöks. Webbenkäten som skickas ut till revisorerna utformas på ett så enkelt sätt som 

möjligt, vilket förhoppningsvis minskar risken för misstolkningar vilket kan öka reliabiliteten 

och validiteten. Genom att enkäten även skickats ut till en revisor för granskning i ett tidigare 

skede torde även reliabiliteten ökas genom att missförstånd och missuppfattningar från 

respondenterna reduceras. Att svaren från enkäten behandlas konfidentiellt torde även öka 

reliabiliteten då respondenterna ges utrymme att svara anonymt vilket förhoppningsvis kan ge 

mer sanningsenliga svar.  

4.6	  Etiska	  beaktanden	  
Enligt Denscombe (2009) finns det olika principer som förklarar hur insamlingen-, analysen- 

och publiceringen av data ska vara etiskt korrekta. Principerna menar att deltagarnas 

rättigheter ska respekteras, ingen deltagare ska lida skada och att arbetet med studien ska ske 

på ett ärligt sätt (Denscombe, 2009). Dessutom menar Vetenskapsrådet (2002) att de etiska 

kraven kan delas upp i fyra olika kategorier som bör uppfyllas: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och ett nyttjandekrav. Studiens syfte har hela tiden 

behandlats med ärlighet och öppenhet gentemot potentiella respondenter. Detta framgår till 

exempel av följebrevet som skickas ut med inbjudan till enkäten (se bilaga 1). Genom att 

skicka med ett följebrev får respondenterna god tillgång till information angående studien, 

vilket gör att informationskravet beaktats (Jmfr Vetenskapsrådet, 2002; Denscombe, 2009). 

 

Genom att studien är frivillig för respondenterna att besvara, samt att det finns möjlighet att 

när som helst avbryta enkäten anses även hänsyn tagits till samtyckeskravet (Jmfr 

Vetenskapsrådet, 2002; Denscombe, 2009). I följebrevet förklaras även att uppgifterna som 

lämnas kommer att behandlas konfidentiellt. Genom att uppgifterna hanteras konfidentiellt 

respekteras deltagarnas integritet till exempel genom att respondenternas namn inte 

publiceras. Det enda sättet att koppla svar till en specifik respondent är när respondenten 

frivilligt har lämnat sina kontaktuppgifter för att ta del av slutresultatet av studien. För att 

tillmötesgå de etiska kraven kring hur uppgifterna används kommer insamlad data endast 

användas i denna studie, därmed uppfylls nyttjandekravet som säger att uppgifter endast får 

användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.7	  Statistisk	  analys	  
De data som samlas in från den utförda webbenkäten analyseras i statistikprogrammet SPSS. 

Genom att använda SPSS blir analysarbetet kring det insamlade materialet lättare att behandla 
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(Christensen et al., 2001). Analysen i SPSS inleds med att undersöka om materialet är normalt 

fördelat, vilket brukar beskrivas som en symmetrisk fördelning med den största frekvensen i 

mitten och med de mindre frekvenserna fördelade kring de yttersta gränserna (Gravetter & 

Wallnau, 2004). För att testa huruvida ett material är normalt fördelat vid mindre material, 

under 50 svar, rekommenderas Shapiro-Wilk test (Pallant, 2013). Då insamlade data får anses 

som ett relativt litet underlag, blir materialet även känsligt för ”outliers”, det vill säga värden 

som ligger väl utanför majoriteten av andra värden (Pallant, 2013; Körner & Wahlgren, 

2012). Ett litet, eller ett icke-normalt fördelat material kan även logaritmeras för att pressa 

ihop materialet för att uppnå bättre normalfördelning (Pallant, 2013), vilket studien ämnar 

göra.   

 

Innan det empiriska materialet analyseras vidare med multipel regression utförs 

korrelationstester för att på så sätt undersöka om det finns ett samband mellan de olika 

variablerna, det vill säga tecken på multikollinearitet (Saunders et al., 2009; Pallant, 2013; 

Bryman, 2011). För att undersöka om variablerna kan sammanställas till ett mindre antal 

genomförs också en faktoranalys (Pallant, 2013; Bryman, 2011). Följaktligen är 

faktoranalysen en datareduktionsteknik som kan användas för att undersöka huruvida studiens 

oberoende variabler kan slås ihop till ett koncept (Pallant, 2013). Studiens alla oberoende 

variabler testas följaktligen genom en faktoranalys för se huruvida dessa kan utgöra ett 

gemensamt koncept. 

 

Korrelationsmatriserna visar endast om det finns en korrelation mellan variablerna, vilket gör 

att en regressionsanalys måste göras för att undersöka om variablerna påverkar varandra 

(Pallant, 2013; Bryman, 2011). Då flera olika kontrollvariabler ingår testas studiens hypoteser 

genom en multipel regressionsanalys (Pallant, 2013). För att det ska föreligga ett samband 

mellan variablerna använder studien en signifikansnivå på P < 0,10. Med en signifikansnivå 

på 10 % åsyftas att det är mindre än 10 % chans att studiens resultat skulle kunna bero på en 

slump (Körner & Wahlgren, 2012). Vanliga nivåer inom samhällsforskning är 5, 1 och 0,1 % 

(Denscombe, 2009), men då tidigare forskning inom liknande områden använt 10 % nivå 

antar även denna studie en likvärdig signifikansnivå (Thomas et al., 2009; Huang, 2010; 

Cahan & Sun, 2015).  
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4.8	  Bortfallsanalys	  
Det totala utskicket på 967 enkäter resulterade i 41 svar och följaktligen ett totalt bortfall i 

urvalet på 926 revisorer (se tabell 4.1). Följaktligen blev utfallet en relativt låg svarsfrekvens 

på 4,2 %.   
Tabell 4.1 Bortfallsanalys 

 
 

Risken med en låg svarsfrekvens är enligt Denscombe (2009) att den empiriska datan blir 

snedvriden. Det vill säga att de som inte besvarade enkäten på något sätt skiljer sig från de 

som faktiskt svarade (Denscombe, 2009). Enligt Christensen et al. (2001) används en 

bortfallsanalys för att analysera huruvida materialet, trots en låg svarsfrekvens, fortfarande 

representerar populationen till exempel i fråga om; ålder, kön och arbetsplats. Då enkäten 

endast skickats till 967 revisorer av totalt 2984 auktoriserade revisorer innebär detta en 

underteckning (Körner & Wahlgren, 2012). En konsekvens av en underteckning kan enligt 

Christensen et al. (2001) också vara en anledning till att resultatet snedvrids. Följaktligen är 

en bortfallsanalys nödvändig i detta fall för att säkerställa att respondenternas svar 

representerar populationen (Christensen et al., 2001).  

Antal&utskick 967
Totalt&bortfall 926

Har$ej$svarat 818
Avregistrerade 47

Tisdbrist 1
Vill$ej$svara 1

Återsänt 59
Totalt&antal&svar 41

Fullständig 30
Delvis 11

Svarsfrekvens 4,2%
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Tabell 4.2 Könsfördelning 

 

Ovanstående tabell visar fördelningen av kön på målpopulationen och hela 

urvalspopulationen jämfört med andelen män/kvinnor bland faktiska respondenter. Av 

figurerna framgår det att andelen män/kvinnor bland respondenterna väl stämmer överens 

med andelen män/kvinnor i både målpopulationen och urvalspopulationen. Andelen kvinnor i 

målpopulationen uppgår till exempel till 33 %, medan andelen kvinnor bland respondenterna 

uppgår till 34 %. Utifrån endast variabeln kön tycks det därmed som att respondenterna 

representerar populationen. 

Tabell 4.3 Fördelning av byrå 

 

Tabellerna ovan är istället fokuserade på fördelningen av auktoriserade revisorer utifrån 

huruvida dessa arbetar på en byrå inom ”big four” eller ”non big four”. Av figurerna framgår 

det att andelen av respondenterna som arbetar på en ”big four” byrå (76 %) är något högre än 

motsvarande andel hos populationen (52 %). En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara 

att ”big four” byråerna i högre grad använder experter, följaktligen innebär detta att 

auktoriserade revisorer från ”big four” byråer är mer benägna att svara på enkäten. Även om 

skillnaden i andel är viktig att beakta beträffande till exempel en möjligen lägre reliabilitet, 

bedöms skillnaden som för liten för att respondenterna inte ska representera populationen.         

 

 

 

Kön Totalt)antal Andel Antal)svar Andel
Män$ 649 67% 27 66%

Kvinnor 318 33% 14 34%
Totalt 967 100% 41 100%

Kön Totalt)antal Andel Antal)svar Andel
Män$ 1935 67% 27 66%

Kvinnor 964 33% 14 34%
Totalt 2899 100% 41 100%

 

 

Arbetsplats Totalt,antal Andel Antal,svar Andel
Big$4 501 52% 31 76%

Inte$Big$4 466 48% 10 24%
Totalt 967 100% 41 100%

Arbetsplats Totalt,antal Andel Antal,svar Andel
Big$4 1494 52% 31 76%

Inte$Big$4 1405 48% 10 24%
Totalt 2899 100% 41 100%



 42	  

Tabell 4.4 Fördelning av ålder 

 

En bortfallsanalys har även gjorts rörande ålder, vilket framgår av ovanstående tabell. Då det 

inte finns någon information om ålder avseende de 2899 auktoriserade revisorer med 

registrerad e-post, har det i populationen istället utgåtts ifrån totalt antal auktoriserade 

revisorer i Sverige (Revisorsnämnden, 2015). Respondenterna tycks väl återspegla 

populationen i fråga om ålder. En något högre andel i gruppen 50-59 kan avspeglas bland 

respondenter (32 %) jämfört med populationen (24 %). Skillnaden bedöms dock som för liten 

för att ha en inverkan på reliabiliteten. Sammantaget framgår att, trots den låga 

svarsfrekvensen och underteckningen, att datan är representativ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ålder Totalt*antal Andel Antal*svar Andel
<"30 64 2% 0 0%
30)39 911 31% 11 27%
40)49 851 29% 11 27%
50)59 718 24% 13 32%
60)69 399 13% 6 15%
>"69 41 1% 0 0%
Totalt 2984 100% 41 100%
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5.	  Empirisk	  analys	  
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Först ges beskrivande statistik över det material 

som studien har samlat in. Sedan presenteras och analyseras materialet utifrån de statiska 

analyser som har genomförts.    

 
Webbenkäten skickades, som tidigare nämnts, ut till 967 auktoriserade revisorer (se tabell 

4.1). Enkäten besvarades av totalt 41 revisorer, vilket innebär ett totalt bortfall på 926 

revisorer och en svarsfrekvens på 4,2 %. Av dessa svar var 73,2 % (30) fullständiga och 

följaktligen var 26,8% (11) ofullständiga. Anledningen till de ofullständiga svaren är att 

enstaka frågor hoppats över, vilket skulle kunna bero på att den specifika frågan var 

svårtolkad. En förklaring till en lägre svarsfrekvens kan vara att majoriteten av tillfrågade 

revisorer, trots den förändring i arbetssätt som har skett (Broberg, 2013; Smith-Lacroix et al., 

2012; Khalifa et al., 2007) inte använder experter och därför inte svarat på enkäten. Enkäten 

låg även ute under en period som för revisorerna är relativt hektisk, möjligen framförallt för 

auktoriserade revisorer. Denscombe (2009) menar också att det inte är ovanligt med ett stort 

bortfall vid enkätundersökningar. Viktigt att nämnas är även att påminnelser om enkäten 

upprepade gånger har skickats ut.    

 

Då enkäten endast har besvarats av 41 respondenter kan man i detta fall inte anta att det 

insamlade materialet är normalt fördelat (Pallant, 2013). De beroende variablerna har, genom 

Shapiro-Wilks, följaktligen testats för att se huruvida dessa är normalt fördelade (se tabell 

5.1).  

 
Tabell 5.1 Normalfördelningstest, Shapiro-Wilks 

 
 

Om signifikansnivån överstiger 5 % kan materialet anses som normalt fördelat (Pallant, 

2013). Då signifikansen ligger på 0 % (0,000) innebär detta att materialet inte är normalt 

fördelat. De beroende variablerna har därför utifrån Pallant (2013) logaritmerats för att 

Beroende'variabel Statistik df Signifikans

Revisionskvalitet,-IT0experter 0,857 38 0,00

Revisionskvalitet,-Skattejurister 0,746 38 0,00

Revisionskvalitet,-Värderingsexperter 0,767 38 0,00

Komfort,-IT0experter 0,874 38 0,00

Komfort,-Skattejurister 0,768 38 0,00

Komfort,-Värderingsexperter 0,791 38 0,00
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komma underfund med ett icke normalt fördelat material. Trots logaritmering och kontroll av 

”outliers” har detta inte gett någon effekt på normalfördelningen. Vidare antar många 

parametriska statistiska test enligt Pallant (2013) ett normalt fördelat material. Då materialet 

inte kan anses normalt fördelat får detta betydelse senare i analysen till exempel i form av att 

ett icke parametriskt test, Spearman korrelationstest, får användas vid en korrelationsanalys 

(Pallant, 2013; Djurfeldt et al., 2010).           

5.1	  Beskrivande	  statistik	  
Tidigare har det argumenterats för att vanligt använda experter är expertgrupperna IT-

experter, skattejurister och värderingsexperter (Lind & Turesson, 2014). Som en kontroll på 

att dessa experter används av respondenterna i praktiken och således är relevanta för studien, 

ställdes frågan om vilka experter som används. Resultatet visar att skattejurister är den klart 

mest använda experten bland de tillfrågade revisorerna (se tabell 5.2). Att skattejurist är den 

mest använda experten bland respondenterna innebär möjligen att man bör betrakta resultaten 

från denna grupp med högre validitet och reliabilitet (Jmfr Denscombe, 2009; Grifftih, 2014). 

Endast några enstaka svar gick utanför studiens tre expertområden, då exempelvis advokater 

och pensionsspecialister nämndes. Eftersom frågan var öppen och revisorerna har skrivit fritt 

har vissa svar varit svåra att tolka eller bestämma grupptillhörighet, vilket gör att författarnas 

subjektiva bedömning använts. Exempelvis har fastighetsvärderare tolkats som 

värderingsexpert.    

 
Tabell 5.2 Typ av expert 

 
 
Beskrivande statistik, såsom; andel, medelvärde och standardavvikelse, bör enligt Körner och 

Wahlgren (2012) ingå då en undersökning genomförs. För att ge en överblick över insamlad 

data kommer följaktligen olika beskrivande statistik avseende; respondenter, oberoende 

variabler och beroende variabler att presenteras.  

5.1.1	  Respondenter	  
Andelen kvinnor bland respondenterna är 34 %, följaktligen är andelen män 66 % (se tabell 

5.3). Genomsnittlig ålder på respondenterna är 47,54 år, med en genomsnittlig erfarenhet som 

revisor på 20,58 år motsvarande 14,45 års erfarenhet som auktoriserad revisor. Tidigare har 

det till exempel diskuterats hur det skett en förändring i revisorns arbetssätt genom åren 

Nämnd&expert Antal&omnämnanden Omnämnanden/respondent
Skattejurist 33 80%

Värderingsexpert 14 34%
IT:expert 13 32%
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(Broberg, 2013; Smith-Lacroix et al., 2012; Khalifa et al., 2007). Att respondenterna har en 

hög grad av erfarenhet torde medverka till att denna förändrings inverkan också beaktas. Av 

tabellen framgår även att respondenterna i relativt hög grad tar hjälp av experter. Detta i 

kombination med en relativt hög erfarenhet hos respondenterna torde även indikera på att 

respondenterna är väl insatta i processen kring experter och därmed ger svar med hög validitet 

(Jmfr Griffith, 2014). Åldern på respondenterna representeras av ett minimum på 31 år och ett 

maximum på 67 år, vilket ger ett brett åldersintervall. Detta borde vara positivt i den 

bemärkelsen att olikheter i uppfattningar beroende på ålder fångas upp, vilket kan tyckas 

innebära en högre grad av generaliserbarhet av studiens resultat (Jmfr Denscombe, 2009).  

 
Tabell 5.3 Beskrivande statistik kontrollvariabler 

 
 

Andelen av respondenterna som arbetar inom en byrå inom ”big four” 76 %, motsvarande 24 

% ”non big four” (se tabell 5.4). Andelen ”big four” är, som tidigare nämnts i 

bortfallsanalysen, något högre än i populationen. Att andelen är högre i ”big four” får beaktas 

vid tolkningen av studiens resultat.  Detta eftersom arbetssättet med experter kan se 

annorlunda ut i ”big four” kontra ”non big four”. Experter kan till exempel finnas mer internt 

i ”big four”, samtidigt som det kan finnas skillnader i kultur som påverkar revisorns relation 

till experter. DeAngelo (1981) menar även att revisionskvaliteten är högre på större byråer, 

följaktligen kan materialet tänkas överskatta revisorers upplevelse av revisionskvaliteten då 

mindre revisionsbyråer är underrepresenterat. Då underlaget i denna studie är mer vridet mot 

”big four” kan detta följaktligen tänkas innebära att resultatet mer ser till hur revisorns 

relation till experter ter sig inom ”big four”.  

 

Svarskategori Minimum Maximum Medelvärde Standardavikelse
Kön 0 1 0,34 0,48
Ålder 31 67 47,54 10,644
Erfarenhet.Revisor 5 40 20,58 10,210
Erfarenhet.Auktoriserade.Revisor 1 35 14,45 10,107
Revisionsuppdrag 4 250 89,83 71,313
Revisionsuppdrag.påskrivande 4 250 86,66 76,064
Big.4 0 1 0,7561 0,43477
Hjälp.av.expert 1 7 4,17 1,961
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Tabell 5.4 Byråtillhörighet 

 

5.1.2	  Oberoende	  variabler	  
Kommunikationen med experterna anses av respondenterna präglas av öppenhet, vilket 

framförallt visas av ett medelvärde på 6,2 och en relativt låg standardavvikelse avseende 

skattejurister (se tabell 5.5). Relationen med experter tycks också präglas av relativt få 

konflikter. Detta visas till exempel av ett medelvärde på 1,48 avseende värderingsexperter. 

Medelvärdena på de oberoende variablerna tycks vara snarlika oberoende vilken expert som 

avses. En skillnad kan dock antydas avseende kommunikationsfrekvensens medelvärde kring 

skattejurister (5,16) relativt övriga experter (3,58 & 3,48). Detta skulle kunna bero på att 

frågan har misstolkats, vilket en hög standardavvikelse antyder samtidigt som Denscombe 

(2009) menar att misstolkningar är en vanligt förekommande negativ aspekt av enkäter. Syftet 

med frågan kring frekvens var att besvara hur ofta man kommunicerar med experten i ett 

specifikt revisionsuppdrag. Men frågan kan ha tolkats som att mer syfta till mer hur ofta man 

generellt har kontakt med experten. Att kommunikationen med denna typ av expert uppfattas 

som mer frekvent kan förklaras av att sannolikheten att en skattejurist finns ”in house” torde 

vara högre än för övriga experter. Detta visas av att 80 % utav respondenterna nämner 

skattejurist som ett exempel på en expert som de ofta använder sig av. Samtidigt som 

majoriteten av respondenterna, som tidigare diskuterats, finns inom ”big four” vilka sannolikt 

har en skattejurist ”in house”.  

Byrå Antal Procent
EY 8 19,5%
PWC 9 22,0%
KPMG 10 24,2%
Deloitte 4 9,8%

Byrå Frekvens Procent GT 1 2,4%
Big2Four 31 76% BDO 1 2,4%
Non2Big2Four 10 24% Annan 8 19,5%
Totalt 41 100% Total 41 100%
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Tabell 5.5 Svarsstatistik oberoende variabler 

 
 

Den beskrivande statistiken tyder följaktligen på att relationen mellan revisor och expert 

upplevs som relativt oproblematisk av revisorn då exempelvis en öppenhet och en hög 

frekvens i kommunikation kan tyda på arbetstillfredsställelse, tydlig rollfördelning, tillit och 

hög beslutskvalitet (Jansson, 2009; Baltes et al., 2002; Rodgers, 1987). Dessutom visar nivån 

av konflikt att dessa enligt revisorerna förekommer relativt sällan, vilket stärker resonemanget 

kring en oproblematisk relation. Å andra sidan skulle en låg konfliktsgrad även kunna tolkas 

som att revisorn sätter alltför stor tillit till experten (Joe, Vandervelde & Wu, 2014), vilket 

eventuellt gör att revisorn inte ifrågasätter eller kontrollerar expertens arbete tillräckligt.  Att 

den beskrivande statistiken antyder att revisorerna uppfattar relationen till experterna som 

oproblematisk skiljer sig studiens argumentation kring en problematisk relation. 

Argumentationen grundar sig, som tidigare nämnts, i att revisorn är ensamt ansvarig, att det 

finns en informationsasymmetri i relationen och att makten ligger hos experten eftersom 

revisorn måste förlita sig på expertens bedömning (Griffith, 2014; Murphy & Yetmar, 1996; 

Englund et al., 2011; Jensen & Meckling, 1976; Deegan & Unerman, 2011; Smith-Lacroix et 

al., 2012). Detta tycks inte vara något som framkommer utefter respondenternas svar på 

studiens relationella aspekter.  

 

Eftersom standardavvikelsen kring kommunikationsfrekvens avseende IT-experter var relativt 

hög, har svarfördelningen kring denna aspekt kontrollerats särskilt noga (se tabell 5.6). Av 

svarsfördelningen framgår att spridningen kring de olika svarsalternativen är relativt stor. Det 

skulle kunna antyda att frågan har misstolkats. Å andra sidan kan det mycket väl vara så att 

respondenterna helt enkelt har olika uppfattningar och att svarsunderlaget i detta fall är för 

litet för att visa på en trend. De respondenter som svarat 1 kan även tänkas gjort detta på 

IT#Expert Antal.svar Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse
Kommunikation,+Frekvens 33 1 7 3,58 2,031
Kommunikation,+Kvalitet 32 1 7 4,81 1,491
Kommunikation,+Öppenhet 30 2 7 5,43 1,501
Konflikt 33 1 6 1,7 1,262
Social+integration 30 1 7 4,9 1,668
Skattejurist Antal.svar Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse
Kommunikation,+Frekvens 32 1 7 5,16 1,588
Kommunikation,+Kvalitet 32 4 7 5,88 0,976
Kommunikation,+Öppenhet 30 4 7 6,2 1,031
Konflikt 33 1 5 1,58 1,062
Social+integration 30 4 7 5,83 1,147
Värderingsexpert Antal.svar Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse
Kommunikation,+Frekvens 33 1 7 3,48 1,734
Kommunikation,+Kvalitet 31 4 7 5,65 1,082
Kommunikation,+Öppenhet 30 3 7 5,83 1,206
Konflikt 33 1 4 1,48 0,834
Social+integration 30 3 7 5,17 1,289
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grund av misstolkning och således för att indikera att de generellt inte har någon kontakt med 

IT-experter.    
Tabell 5.6 Svarsfördelning, kommunikationsfrekvens 

 
 

5.1.3	  Beroende	  variabler	  
De beroende variablerna i denna studie är revisionskvalitet och komfort, vilka har applicerats 

på de olika experterna (se tabell 5.7). Besvaringsgraden av de beroende variablerna får anses 

som hög (96,3 %). Framförallt relaterat till de oberoende variablerna, där besvaringsgraden 

endast är (76, %). Denna skillnad beror troligen på att frågor kring de beroende variablerna 

ligger tidigare i enkäten. En annan förklaring kan vara att frågorna kring de oberoende 

variablerna är svårare att förstå. Medelvärdena för de beroende variabler och de olika 

experterna får anses som relativt höga med en relativt låg standardavvikelse. Respondenterna 

antyder därmed att en högre revisionskvalitet och komfort uppnås oberoende av vilken expert 

som används. Denna antydan blir tydligast i fallet med skattejurister (6,13 respektive 6,08), 

men mindre tydlig i samband med IT-experter (5,73 respektive 5,95). Mindre varianser kan 

dock åtskiljas mellan de olika experterna. Återigen tycks det således som att den problematik 

som studien argumenterar för inte upplevs av respondenterna. Utifrån svaren tycks inte heller 

denna upplevelse variera beroende på graden av informationsasymmetri i relationen (Jensen 

& Meckling, 1976; Deegan & Unerman, 2011). Alltså beroende på vilken typ av kunskap (IT, 

skatt, värdering) revisorns kunskapsglapp är relaterat till, vilket kan öka eller minska 

kunskapsglappet.         

 
Tabell 5.7 Svarsstatistik oberoende variabler 

 
 

Svarsalternativ Frekvens Procent Giltig2Procent Ackumulerad2Procent
1 8 19,5% 24,2% 24,2%
2 4 9,8% 12,1% 36,4%
3 4 9,8% 12,1% 48,5%
4 4 9,8% 12,1% 60,6%
5 7 17,1% 21,2% 81,8%
6 3 7,3% 9,1% 90,9%
7 3 7,3% 9,1% 100,0%

Total 41 100% 100% 100%

Beroende'variabel'utifrån'typ'av'expert Antal'svar Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

Revisionskvalitet,-IT0experter 40 2 7 5,73 1,339

Revisionskvalitet,-Skattejurister 40 2 7 6,13 1,265

Revisionskvalitet,-Värderingsexperter 40 2 7 6,05 1,28

Komfort,-IT0experter 40 2 7 5,59 1,251

Komfort,-Skattejurister 40 2 7 6,08 1,133

Komfort,-Värderingsexperter 40 2 7 5,95 1,234
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Tidigare beskrevs utkomsten med revisorns arbete som att skapa komfort hos allmänheten, 

det vill säga ”audit quality” (Broberg, 2013; Pentland, 1993; Armstrong, 1991). Av tabellen 

kan även utläsas att ett högt medelvärde för revisionskvalitet, motsvarar ett högt medelvärde 

för komfort. Följaktligen borde Brobergs (2013) kopplingar mellan ”audit quality” och 

komfort därmed stärkas. Av medelvärdena framgår dock att komfort konstant uppvisar ett 

aningen lägre medelvärde, vilket kan antyda att begreppen inte tolkas lika.   

5.2	  Spearmans	  Korrelationsmatris	  
Då studien har ställt frågor berörande tre olika typer av experter görs tre olika 

korrelationsmatriser för att kontrollera huruvida variablerna korrelerar och analysera om det 

föreligger skillnader mellan experterna (se bilaga 3, 4, 5). Eftersom det empiriska materialet, 

som tidigare nämnts, inte anses vara normalt fördelat utförs en korrelationsmatris enligt 

Spearmans korrelationstest (Jmfr Pallant, 2013). Enligt Pallant (2013) beskriver den 

numeriska korrelationskoefficienten i korrelationsmatrisen hur starkt sambanden mellan 

variablerna är, medan en positiv eller negativ korrelation beskriver riktningen i sambandet 

mellan variablerna (Körner & Wahlgren, 2012; Pallant, 2013).  

 

Av korrelationsmatriserna framgår en del samband som behöver beaktas. Av samtliga 

korrelationsmatriser framgår att det finns en korrelation mellan de beroende variablerna 

revisionskvalitet och komfort som överstiger .700 med en stark signifikansnivå. Följaktligen 

bör dessa beroende variabler inte användas i samma regressionsanalys (Jmfr Pallant, 2013). 

Samtidigt kan man även se att ett högt medelvärde för revisionskvalitet motsvarar ett högt 

medelvärde för komfort. Vilket är positivt då begreppet ”audit quality” argumenteras byggas 

upp av revisionskvalitet och komfort. Samtidigt torde detta förstärka Brobergs (2013) tidigare 

resonemang kring kopplingen mellan ”audit quality” och komfort.  

 

Vidare visar korrelationstesterna att flera av de oberoende variablerna korrelerar med 

varandra. Exempelvis finns det korrelation inom samtliga expertområden mellan social 

integration och kommunikationens öppenhet. Öppenheten är den variabel som genomgående 

för samtliga experter i hög grad korrelerar med andra variabler. Till exempel visar 

korrelationsmatriserna att det inom variabeln kommunikation finns korrelation mellan 

kommunikationens öppenhet och kommunikationskvalitet. Detta skulle kunna tänkas bero på 

att revisorerna upplever öppenhet som ett kännetecken för kommunikationskvalitet, 

följaktligen bör där därmed också finnas en korrelation mellan faktorerna. Tidigare studier har 
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även, som tidigare nämnts, antytt att en öppen kommunikation visat sig ha betydelse för 

beslutskvalitet, flödet av idéer och effektivitet (Baltes et al., 2002; Smith et al., 1994). Uttryck 

som effektivitet kan troligtvis även hänföra sig mot kvaliteten i kommunikationen, vilket 

sannolikt gör att dessa variabler kan uppfattas lika och eventuellt därmed korrelerar.  

 

Av korrelationsmatriserna framgår, som förutspått, tydliga korrelationsmönster mellan de 

kontrollvariablerna som mäter revisorns erfarenhet. Även i de kontrollvariabler som mäter 

byråtillhörigheten finns det, som väntat, klara korrelationer. Troligtvis hade det höga antalet 

kontrollvariabler inte behövts, men ansågs motiverat för att säkerställa studiens validitet (Jmfr 

Pallant, 2013). Något oväntat fanns ingen korrelation mellan ålder och de beroende 

variablerna. En positiv korrelation hade kunnat förväntas utifrån Brobergs (2013) 

argumentation kring att komfort ökar i takt med åldern. Å andra sidan hade en negativ 

korrelation kunnat förväntas då en högre ålder mer troligt inneburit att revisorn genomlevt en 

förändring i arbetssätt (Jmfr Broberg, 2013; Smith-Lacroix et al., 2012; Khalifa et al., 2007), 

vilket möjligen torde innebära en lägre grad av komfort.     

 

Korrelationsmatriserna hjälper oss därmed att få förståelse för vilka av variablerna som 

korrelerar med varandra (Pallant, 2013), vilket till exempel gör att vi exempelvis inte behöver 

använda alla kontrollvariabler i en regressionsanalys.  

5.3	  Multipel	  regressionsanalys	  
I regressionsanalysen bör beaktas huruvida de oberoende variablerna i regressionsanalysen i 

hög grad är korrelerade med varandra, det vill säga multikollinearitet (Pallant, 2013). 

Eftersom korrelationsmatrisen visat att många av studiens variabler korrelerar med varandra 

blir det följaktligen viktigt att i regressionsanalysen beakta multikollinearitet, för att kunna 

hålla isär variablernas effekt på den beroende variabeln (Pallant, 2013). Multikollinearitet har 

beaktats genom att utifrån Pallant (2013) rekommendation inte acceptera ett VIF värde högre 

än 4. En faktoranalys har, som tidigare nämnts, också gjorts för att se om de oberoende 

variablerna kunde sammanföras till ett koncept. Faktoranalysen visade att samtliga oberoende 

variabler tillsammans kunde utgöra ett koncept. Men detta koncept kunde inte användas i en 

regressionsanalys då modellen inte visade sig vara signifikant. Följaktligen undveks 

användningen av detta koncept till fördel för de ursprungliga oberoende variablerna.  	  	  
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Eftersom att det insamlade materialet är relativt litet, kan inte för många kontrollvariabler tas 

med i regressionstesterna (Pallant, 2013; Tabachnick & Fidell, 2006). Detta för att de olika 

kontrollvariablerna enligt Tabachnick och Fidell (2006) kräver ett visst antal svar för att 

resultaten från regressionstesten ska kunna generaliseras. Då materialet inte heller är normalt 

fördelat innebär detta dessutom högre ställda krav på antalet svar per variabel (Pallant, 2013). 

I regressionsanalysen har därför ett begränsat antal variabler använts. De oberoende 

variablerna har testats en och en med enstaka kontrollvariabler. Detta ansågs motiverat då de 

olika oberoende variablerna utifrån korrelationsmatrisen i hög grad visats sig korrelera med 

varandra (Jmfr Pallant, 2013). De kontrollvariabler som använts har varit; ”big four”, 

omfattning av experthjälp och kön. Kontrollvariabeln ålder har till exempel valts bort då 

insamlat material är litet och kodningen av denna variabel tar för mycket utrymme. 	  

 

Slutligen har en bästa sammanfattande modell för varje expert tagits fram för att se om 

sambanden som funnits i de enstaka testerna kvarstår. Detta har gjorts till exempel genom att 

avlägsna oberoende variabler som i hög grad korrelerar och följaktligen uppvisar för hög grad 

av multikollinearitet.  

5.3.1	  Regressionsanalys,	  IT-‐expert	  	  	  	  	  	  	  	  
Vid test av de oberoende variablerna var för sig avseende IT- expert ges ingen signifikans för 

de oberoende variablerna, vilket gör att vi inte kan påvisa att variablerna påverkar ”audit 

quality” (se tabell 5.8). Som tidigare nämnts innebär en icke signifikant variabel att denna 

variabels påverkan på den beroende variabel inte kan förklaras med tillräckligt hög 

sannolikhet (Pallant, 2013). Av regressionsanalysen framgår dock att omfattningen av 

experthjälp har en positiv påverkan på den beroende variabeln revisionskvalitet. Den 

oberoende variabeln kommunikationsfrekvens visade vid ett första test ha en signifikant 

positiv påverkan på revisionskvalitet. Men då det kontrollerades för variabeln omfattning av 

experthjälp, eftersom denna enligt korrelationsmatrisen korrelerar med 

kommunikationsfrekvens, framgick att det istället är denna variabel som påverkar 

revisionskvalitet. Detta visas av att omfattningen av experthjälp för samtliga separata test blir 

signifikant, och att snittet för variabelns bidrag till förändringen i den beroende variabeln 

ligger på ett Beta värde kring 0,5.  
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Tabell 5.8 Regressionsanalys, IT-expert 

 
Den sammanslagna modellen har ett adjusted R square värde på 0,255, vilket visar hur stor 

del av förändringen i den beroende variabeln revisionskvalitet som förklaras av modellen (se 

tabell 5.9). Av den sammanställda modellen, där öppenhet och kvalitet rörande 

kommunikation plockats bort på grund av högt VIF värde, framgår det även att omfattningen 

av experthjälp och ”big four” har en påverkan på revisorers upplevda revisionskvalitet. Detta 

visas av en signifikansnivå på 10 % för omfattningen av experthjälp och på 5 % för ”big 

four”. Därmed antyds att en högre omfattning av experthjälp i avseendet IT-experter har en 

positiv påverkan på revisorers upplevelse av revisionskvalitet. Tidigare har det diskuterats hur 

relationen till experten är en särskilt sårbar del i revisionen (Giddens, 1990; Smith-Lacroix et 

al., 2012). Samtidigt som det utifrån tidigare skandaler skulle kunna finnas en koppling 

mellan låg revisionskvalitet och relationen till experter (Jmfr Öhman, 2007). Följaktligen är 

inte detta något som revisorer upplever, tvärtom upplever dessa en högre revisionskvalitet vid 

en högre omfattning av experthjälp. Detta är något som skulle kunna vara intressant sett 

utifrån revisorsprofessionen då denna ställer höga krav på att beakta självständighet och 

integritet i exempelvis bedömningsfrågor (Millerson, 1964; Cassel, 1996; Elg & Jonnergård, 

2011). Att revisorn således inte tycks uppleva problem med att involvera experter och göra 

bedömningar inom områden som denne saknar kompetens inom torde visa på att revisorn 

sätter en hög tillit till experten, vilket tidigare forskning även antytt (Lind & Turesson, 2014; 

Jmfr Joe et al., 2014).  

IT#Expert

Variables Std.B Std.Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error
Kommunikation, frekvens .234 .023
Kommunikation, kvalitet .125 .033
Kommunikation, öppenhet .193 .025
Konflikt .199 .035
Social integration .096 .022
Kön .240 .089 .262 .094 .150 .073 .249 .089 .161 .075
Omfattning av experthjälp .493** .023 .534** .023 .371† .020 .558** .021 .433** .019
Big 4 -.301† .104 -.273 .108 -340† .085 -.211 .100 -.337† .089
Constant 1,417*** .128 1,379*** .166 1,562*** .145 1.374*** .139 1.613*** .140
F-value 4,405 3,938 2.536 4,424 2.267
Adj. R2 .306 .149
VIF value, highest 1,275 1.348 1.251 1.048 1.174

IT#Expert

Variables Std.B Std.Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error
Kommunikation, frekvens Ingen signifikant modell
Kommunikation, kvalitet Ingen signifikant modell
Kommunikation, öppenhet Ingen signifikant modell
Konflikt Ingen4signifikant4modell
Social integration Ingen4signifikant4modell
Kön
Omfattning av experthjälp
Big 4
Constant
F-value
Adj. R2

VIF value, highest
Note: *** p < .001; ** p < .01; * p < .05 † p < 0.10

Komfort Komfort Komfort Komfort Komfort
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

.311 .275 .175

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5
Revisionskvalitet Revisionskvalitet Revisionskvalitet Revisionskvalitet Revisionskvalitet
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Tabell 5.9 Regressionsanalys, sammanfattande modell 

 
 

Utifrån de enskilda testen för de oberoende variablerna ges antydningar kring att 

kontrollvariabeln ”big four” har betydelse för revisorernas upplevelse av revisionskvalitet. 

Detta visas av att kontrollvariabeln blir signifikant för tre utav de fem testade oberoende 

variablerna. Tidigare har det dessutom diskuterats utifrån DeAngelo (1981) hur större 

revisionsbyråer innebär högre ”audit quality”, då dessa byråer inte är lika beroende av kunden 

vilket följaktligen innebär en högre sannolikhet att revisorn rapporterar fel. Av både 

regressionstesterna framgår att revisorer inom ”big four” upplever en mindre grad av 

revisionskvalitet än de revisorer som tillhör en byrå inom kategorin ”non big four”. Denna 

tolkning görs utifrån ett för kontrollvariabeln ”big four” negativt standardiserat beta värde. 

Detta resultat, utifrån revisorers upplevelser av revisionskvalitet i avseendet IT-experter, talar 

följaktligen emot argumenten kring att ”big four” har en högre ”audit quality” (Jmfr 

DeAngelo, 1981).  

 

Vid regressionstest av de oberoende variablerna var och en för sig ges inga signifikanta 

modeller avseende den beroende variabeln komfort. Olika tester har gjorts men utan att kunna 

visa en signifikant modell. I den sammanfattande modellen, blir dock frekvens och konflikt 

signifikanta. Men eftersom variablerna inte blir signifikant då dessa testas var för sig går det 

inte att säga att konflikt och frekvens har en påverkan på revisorernas upplevda komfort. 

Troligen blir dessa variabler signifikanta i den sammanfattande modellen antingen på grund 

av att de olika variablerna i alltför hög grad korrelerar med varandra, vilket ställer till 

problem. Eller är antalet variabler i den sammanfattande modellen för stort för studiens 

begränsade insamlade material (Jmfr Pallant, 2013).  

5.3.2	  Regressionsanalys,	  Skattejurist	  
I båda regressionstesterna avseende experten skattejurist framgår att den oberoende variabeln 

kommunikationskvalitet är signifikant både för komfort och för revisionskvalitet (se tabell 

5.10). Detta visas av en något svag signifikansnivå, 5 % för komfort och 10 % för 

Variables Std.B Std.Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error
Kommunikation, frekvens .289 .018 .161 .036 -.092 .029 .469* .017 .108 .032 -.035 .028
Kommunikation, kvalitet .344† .056 .545** .043 .375† .050 .578** .042
Konflikt .306 .031 -.012 .042 .303* .057 .500* .030 .106 .038 .306* .055
Social integration .256 .024 .325 .024
Kön .219 .071 .160 .103 .322* .089 .017 .069 .255 .092 .296† .085
Omfattning av experthjälp .329† .018 .239 .025 .286† .023 -.028 .018 .221 .022 .203 .022
Big 4 -.419* .086 -.361† .113 -.262† .107 -.136 .083 -.351† .101 -.218 .103
Constant 1.402*** .171 1.077** .310 .777** .242 1.326*** .166 1.124*** .278 .780** .233
F-value 2.655 2.494 4.416 2.768 2.364 4.123
Adj. R2 .255 .230 .406 .268 .214 .384
VIF value, highest 1.610 1.739 1.500 1.610 1.739 1.500

Note: *** p < .001; ** p < .01; * p < .05 † p < 0.10

IT-Expert
Komfort

Skattejurist
Komfort
IT-Expert Värderingsexpert

Revisionskvalitet Revisionskvalitet KomfortRevisionskvalitet
Skattejurist Värderingsexpert
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revisionskvalitet. Kommunikationskvalitet är, som tidigare nämnts, viktigt för skapandet av 

förtroende i en relation samtidigt som förtroende är viktigt för skapandet av komfort och 

följaktligen för ”audit quality” (Eriksson, 2002; Pentland, 1993; Broberg, 2013). Detta skulle 

kunna vara en förklaring till varför revisorerna i relationen till expert upplever att desto högre 

kvalitet på kommunikationen med skattejuristen desto högre upplevd revisionskvalitet. 

Upplevelsen av högre revisionskvalitet vid högre kommunikationskvalitet kan därmed tyckas 

styrka tidigare forskning (Eriksson, 2002; Pentland, 1993; Broberg, 2013).  
Tabell 5.10 Regressionsanalys, Skattejurist 

 
 

I de enskilda testerna för de oberoende variablerna antyds återigen att kontrollvariabeln ”big 

four” har en påverkan på revisionskvalitet och komfort.  I den sammanfattande modellen blir 

även här ”big four” återigen svagt signifikant i detta fall på 10 % nivån (se tabell 5.9). 

Följaktligen finns det även applicerat på skattejurister tecken på att revisorer tillhörande ”big 

four” i mindre grad upplever revisionskvalitet. Tidigare har det diskuterats hur det rimligen 

borde vara vanligare att en skattejurist finns internt hos en ”big four” byrå relativt hos en ”non 

big four” byrå. Följaktligen kan resultatet vara något anmärkningsvärt i detta hänseende. Då 

revisorerna inom ”big four” upplever lägre revisionskvalitet, trots att en intern expert torde 

innebära en högre komfort eftersom kontakten med denna är mer kontinuerlig.  

5.3.3	  Regressionsanalys,	  Värderingsexpert	  
Av regressionsanalysen för de enskilda oberoende variablerna, avseende värderingsexpert, 

Skattejurist

Variables Std.B Std.Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error
Kommunikation, frekvens .318 .033
Kommunikation, kvalitet .352† .048
Kommunikation, öppenhet
Konflikt
Social integration .421* .027
Kön .063 .098 .248 .096 .038 .065
Omfattning av experthjälp .268 .025 .292† .023 .272 .017
Big 4 -.404* .111 -.295 .102 -.241 .075
Constant 1,553*** .159 1.167*** .295 1.412*** .193
F-value 2,796 3,147 2.568
Adj. R2 .178
VIF value, highest 1,435 1.237 1.081

Skattejurist

Variables Std.B Std.Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error
Kommunikation, frekvens
Kommunikation, kvalitet .412* .042
Kommunikation, öppenhet
Konflikt
Social integration
Kön .287† .083
Omfattning av experthjälp .255 .020
Big 4 -.287† .088
Constant 1.183*** .255
F-value 3.520
Adj. R2 .245
VIF value, highest 1.237
Note: *** p < .001; ** p < .01; * p < .05 † p < 0.10

Ingen signifikant modell

Komfort Komfort Komfort Komfort Komfort

Ingen signifikant modell

Ingen sinifikant modell
Ingen signifikant modell

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

.193 .217

Ingen sinifikant modell
Ingen signifikant modell

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5
Revisionskvalitet Revisionskvalitet Revisionskvalitet Revisionskvalitet Revisionskvalitet
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framgår att variablerna kommunikationskvalitet och kommunikationens öppenhet blir 

signifikanta (se tabell 5.11). Detta gäller för både revisionskvalitet och för komfort, 1 % nivån 

för kvalitet respektive 5 % nivån för öppenhet. Den sammanfattande modellen visar ett R-

värde som förklarar 40,6 % respektive 38,4 % av förändringen i revisionskvalitet och 

komfort, vilket är väsentligt högre än för övriga experter. I den sammanfattande modellen blir 

både variablerna konflikt och kvalitet signifikanta med en högre signifikansnivå än för övriga 

experter, vilket troligtvis anger orsaken till den höga förklaringsgraden i modellen. Öppenhet 

tas inte med i den sammanfattande modellen då denna konsekvent i för hög grad korrelerar 

med övriga variablerna, vilket framgår av dess höga VIF värde. Då inte konflikt visade sig 

signifikant i det enskilda testet kan inte några slutsatser dras av signifikansen i den 

sammanfattande modellen. Eftersom att det kan vara andra variabler som korrelerar med 

konflikt, vilka sedermera gör att konflikt blir signifikant (Jmfr Pallant, 2013). Följaktligen är 

det endast variabeln kommunikationskvalitet som blir signifikant för de båda modellerna. 

Därmed kan endast antydningar göras kring att en högre grad av kommunikationskvalitet 

leder till en högre grad av upplevd revisionskvalitet och komfort även i fallet med 

värderingsexpert.  
Tabell 5.11 Regressionsanalys, Värderingsexpert 

 
 

Då en positiv påverkan på upplevd revisionskvalitet och komfort kan antydas avseende 

kommunikationskvalitet, tycks det således som att denna aspekt har en positiv påverkan på 

Värderingsexpert

Variables Std.B Std.Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error
Kommunikation, frekvens
Kommunikation, kvalitet .520** .043
Kommunikation, öppenhet .532* .032
Konflikt .289† .065
Social integration Ingen signifikant modell
Kön .253 .090 .016 .072 .221 .098
Omfattning av experthjälp .268 .023 .039 .021 .431* .023
Big 4 -.270† .106 -.232 .084 -.221 .108
Constant .954*** .238 1.374*** .170 1.440*** .159
F-value 5.006 2.745 2.867
Adj. R2 .194
VIF value, highest 1.273 1.416 1.070

Värderingsexpert

Variables Std.B Std.Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error
Kommunikation, frekvens
Kommunikation, kvalitet .568** .042
Kommunikation, öppenhet .549* .030
Konflikt
Social integration
Kön .231 .087 -.049 .066
Omfattning av experthjälp .204 .022 -.058 .019
Big 4 -.211 .102 -.127 .077
Constant .943*** .228 1.425*** .155
F-value 4.685 2.237
Adj. R2

VIF value, highest 1.273 1.416
Note: *** p < .001; ** p < .01; * p < .05 † p < 0.10

Model 4 Model 5
Komfort Komfort Komfort Komfort Komfort

Ingen signifikant modell
Ingen signifikant modell

Model 5
Revisionskvalitet Revisionskvalitet Revisionskvalitet Revisionskvalitet Revisionskvalitet

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

.348 .194

Model 1

Ingen signifikant modell

.329 .146

Ingen signifikant modell

Model 2 Model 3
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begreppet ”audit quality” avseende värderingsexperter. Jansson (2009) menar, som tidigare 

nämnts, att det råder ett överflöd på information i dagens samhälle, och att det är viktigt att 

kommunicera rätt saker, alltså kvalitet. Revisorns arbetssätt har även förändrats till att bli mer 

en utav en förmedlare mellan olika sorters expertis (Broberg, 2013; Smith-Lacroix et al., 

2012). Då revisorn har denna roll som förmedlare är det troligtvis viktigt för revisorn att vara 

effektiv och sortera bort oviktig information för att på så sätt kunna hantera flera uppdrag 

parallellt. Dessutom kan problem i denna informationshantering leda till att revisorn inte kan 

utveckla kvalitativa oberoende uttalande i revisionen (Cannon & Bedard, 2014; Griffith, 

2014).  Således borde det vara rimligt att revisorn upplever kvaliteten i kommunikationen som 

en viktig del i att kunna utföra en revision som allmänheten är bekväma med, det vill säga 

”audit quality”.  

5.4	  Normalfördelningstest	  residualer	  
Vid samtliga regressionsanalyser har de ostandardiserade residualerna sammanställts för ett 

normalfördelningstest (se tabell 5.12). Genom att kontrollera huruvida dessa är normalt 

fördelade beaktas risken för att osäkerheten i analysen underskattas, det vill säga att en 

påverkan som visar sig vara signifikanta egentligen inte är det (Pallant, 2013).  

Normalfördelningstesten visar att endast två av de testade variablerna gällande IT-experter 

visar på signifikans (se tabell). Detta visar således på en svaghet i de analyserade 

regressionsmodellerna, vilket gör att slutsatserna som studien drar bör beakta detta faktum.  
Tabell 5.12 Normalfördelningstest residualer 

 

5.5	  Hypotesprövning	  
Utifrån regressionsanalyserna kommer hypoteserna antingen förkastas eller inte förkastas. 

Regressionsanalysen utfördes, som nämnts, genom att testa enstaka variabler tillsammans 

med kontrollvariabler som sedan följdes upp med att testa bästa möjliga modell innehållande 

flest variabler i en acceptabel modell. Då materialet och svarsfrekvensen var något begränsad 

har två olika regressionstest utförts för att säkerställa att omfattningen av materialet inte 

påverkar resultatet av studien. Hypoteserna har valts att inte förkastas endast om det har 

funnits signifikans i bägge regressionsanalyserna gällande samma typ av expert. I 

nedanstående modell presenteras resultatet av hypotesprövningen, vilket visar att de hypoteser 

Variabel Statistik, df Signifikans Statistik, df Signifikans Statistik, df Signifikans Statistik, df Signifikans Statistik, df Signifikans

Kommunikation,+frekvens .904 32 .008 .884 31 .003

Kommunikation,+kvalitet .917 32 .017 .894 32 .004 .841 32 .000 .901 31 .008 .900 31 .007

Kommunikation,+öppenhet .943 30 .109 .901 30 .009 .930 30 .048

Konflikt .906 32 .009 .928 32 .035

Social+interation .943 30 .109 .921 30 .029

Revisionskvalitet,,IT, Revisionskvalitet,,SJ Komfort,,SJ Revisionskvalitet,,VE Komfort,,VE
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som inte kan förkastas berör kvaliteten i kommunikationen i revisorns relation med 

skattejurister och värderingsexperter (se figur 5.1). De övriga hypoteserna förkastas då det 

antingen saknades signifikans i modellerna eller att signifikans inte uppnåddes i bägge 

regressionsanalyserna.  

 

Regressionsanalyserna gällande IT-experter kunde inte visa att de oberoende variablerna har 

en påverkan på ”audit quality”, vilket gör att samtliga hypoteser förkastas. Den mest tydliga 

påverkansfaktorn som upptäcktes är kontrollvariabeln omfattning av experthjälps påverkan på 

revisorns upplevelse av revisionskvalitet. Dock kunde inte denna påverkan påträffas gällande 

komfort då de enskilda modellerna inte uppvisade någon signifikans och den sammanställda 

modellen inte visade på denna påverkan. Tidigare forskning har antytt att det finns en 

koppling mellan ”audit quality” och komfort (Broberg, 2013), vilket kan göra resultatet av 

regressionsanalysen med IT-experter intressant. Detta eftersom att analysen visade en 

påverkan mellan omfattning av experthjälp och revisorns upplevda revisionskvalitet, medan 

denna påverkan inte alls gick att finna rörande komfort. Detta skulle därmed kunna indikera 

på att begreppen ”audit quality” och komfort inte är så nära relaterade som tidigare forskning 

menat.  

 

Analyserna som utfördes gällande skattejurister visade att kommunikationskvalitet hade en 

påverkan på revisorns upplevda revisionskvalitet och komfort. Denna påverkan antyddes både 

i de enskilda regressionsanalyserna och i de bästa sammanställda modellerna. Kvaliteten i 

kommunikationen mellan revisor och expert tycks således ha en positiv påverkan på ”audit 

quality”, vilket gör att hypotesen inte kan förkastas i revisorns relation till skattejuristen. 

Övriga oberoende variabler uppvisade ingen tydlig påverkan på revisorns upplevda 

revisionskvalitet eller komfort, vilket gör att övriga hypoteser förkastas.  

 

Precis som i analyserna kring skattejurister antydde analyserna rörande värderingsexperter en 

positiv påverkan mellan kommunikationskvalitet och revisorns upplevda revisionskvalitet och 

komfort. Påverkan i fallet med värderingsexperterna visar ännu högre signifikans än påverkan 

rörande skattejurister, vilket gör att hypotesen gällande kommunikationskvalitetens positiva 

påverkan på ”audit quality” i relation till värderingexperter, inte kan förkastas. Precis som 

tidigare visar övriga variabler en för svag, eller ingen påverkan alls vilket gör att övriga 

hypoteser angående värderingsexperter förkastas.  
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Figur 5.1 Översikt hypotesprövning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Översikt hypoteser
Oberoende variabelns påverkan på audit quality Riktning IT-Expert Skattejurist Värderingsexpert

Kommunikation, frekvens Positiv Förkastas Förkastas Förkastas

Kommunikation, kvalité Positiv Förkastas Förkastas inte Förkastas inte

Kommunikation, öppenhet Positiv Förkastas Förkastas Förkastas

Konflikt Negativ Förkastas Förkastas Förkastas

Social Integration Positiv Förkastas Förkastas Förkastas

Expert
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6.	  Slutsats	  och	  diskussion	  
Här presenteras studiens slutsatser och avslutande reflektioner. Vidare diskuteras till 

exempel även studiens bidrag utifrån olika aspekter och slutligen ges förslag till framtida 

forskning.    

6.1	  Sammanfattning	  av	  studien	  och	  dess	  upptäckter	  
Dagens informationssamhälle, till exempel i form av en högre andel immateriella tillgångar, 

innebär alltmer komplexa balansräkningar speciellt vid värdering till marknadsvärde (Elliot et 

al., 1999; El-Tawy & Abdel-Kader, 2012; Smith-Lacroix et al., 2012). Denna komplexitet är 

en utmaning för revisorn, vilken hanterats genom att revisorn nu är beroende av relationen till 

experter (Smith-Lacroix et al., 2012; Broberg, 2013). Forskning kring denna relation är dock 

begränsad (Canon & Bedard, 2014; Martin et al., 2006; Messier, 2010; Smith-Lacroix et al., 

2012), detta trots att relationen kan argumenteras vara problematisk. Denna problematiska 

relation kan tänkas ha en inverkan på utkomsten av revisorns arbete, vilket brukar beskrivas 

som komfort eller revisionskvalitet (Broberg, 2013; Pentland, 1993). Denna studie har 

följaktligen undersökt hur revisorn relation till experter påverkar ”audit quality”, vilket har 

mätts genom komfort och upplevelsen av revisionskvalitet. Detta ansågs ytterligare motiverat 

då forskning kring relationens påverkan på ”audit quality” är begränsad (Griffith, 2014; 

Canon & Bedard, 2014; Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik & Velury, 2013).       

 

Syftet med denna studie har följaktligen varit att undersöka hur revisorns relation till experten 

påverkar ”audit quality”. För att uppfylla detta syfte har en modell utvecklats baserad på 

tidigare forskning innehållande faktorerna; kommunikation, konflikt och social integration. 

Utifrån denna modell har fem hypoteser utvecklats, varav tre hypoteser avser kommunikation. 

Dessa hypoteser har vidare applicerats på experter inom IT, skatt och värdering, vilket 

följaktligen innebär totalt 15 hypoteser. Dessa har sedan testats empiriskt genom en 

webbenkät riktad mot revisorer.   

 

Av de olika hypoteserna som denna studie har testat är det endast två hypoteser som inte kan 

förkastas. Dessa hypoteser är kommunikationskvalitetens positiva påverkan på ”audit quality” 

avseende experterna: Skattejurist och värderingsexpert. Följaktligen antyds att 

kommunikationskvalitet har en positiv påverkan på ”audit quality” avseende skattejurister och 

värderingsexperter. Utifrån tidigare forskning kan detta bero på att kommunikationskvalitet är 

viktigt för skapandet av förtroende i en relation samtidigt som förtroende är viktigt för 
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skapandet av komfort och följaktligen för ”audit quality” (Eriksson, 2002; Pentland, 1993; 

Broberg, 2013). De resterande hypoteserna förkastas för samtliga typer av experter.      

 

Utifrån korrelationsmatrisen antyds att revisionskvalitet korrelerar med komfort och därav att 

variablerna är sammankopplade. Vilka kan tyckas stärka resonemanget kring kopplingen 

mellan dessa begrepp (Jmfr Broberg, 2013; Pentland, 1993). Men när komfort och 

revisionskvalitet sätts i relation till de oberoende variablerna framgår att det finns skillnader i 

tolkningen av begreppen. Detta visas av regressionstesterna där en påverkan i många fall kan 

visas avseende revisionskvalitet, men inte avseende komfort. Om revisorerna hade uppfattat 

de båda begreppen lika torde en påverkan kunna visas oberoende av den beroende variabeln 

är revisionskvalitet eller komfort. Slutsatsen är att antydningar finns om en koppling mellan 

begreppen, men utifrån denna studie tycks kopplingen inte kunna stärkas på grund av 

resultaten från regressionstesterna.   

 

Att revisorns relation till experten är problematisk tycks inte vara något som revisorerna 

upplever. Relationens problematik grundas i att trots revisorn är ansvarig, finns det en 

informationsasymmetri i relationen och följaktligen att makten ligger hos experten vilken 

revisorn måste förlita sig på (Griffith, 2014; Murphy & Yetmar, 1996; Englund et al., 2011; 

Jensen & Meckling, 1976; Deegan & Unerman, 2011; Smith-Lacroix et al., 2012). Relationen 

till experten ansågs således som en särskilt sårbar del i revisionsprocessen (Giddens, 1990; 

Smith-Lacroix et al., 2012). Detta tycks inte vara något som revisorer upplever, vilket framgår 

av att omfattningen av experthjälp tycks ha en positiv påverkan på revisorernas upplevelse av 

revisionskvalitet. Följaktligen tycks revisorerna inte heller uppleva en koppling mellan låg 

revisionskvalitet och relationen till experter.  

 

En annan antydan som kan göras är att revisorerna inom ”big four” tycks uppleva en lägre 

grad av revisionskvalitet utifrån hur frågorna kring studiens variabler har besvarats. DeAngelo 

(1981) menar att större revisionsbyråer innebär högre ”audit quality”, då dessa byråer inte är 

lika beroende av kunden vilket följaktligen innebär en högre sannolikhet att revisorn 

rapporterar fel. Applicerat på relationen till expert och utifrån denna studies material tycks det 

tvärtom som att en högre grad av ”big four” innebär en lägre grad av upplevd 

revisionskvalitet.  
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Något som är viktigt att beakta då slutsatser dras kring resultaten från denna studie är att det 

insamlade material är relativt litet. Vilket i kombination med ett icke normalt fördelat material 

och icke normalt fördelade residualer innebär att möjligheten att generalisera kring studiens 

resultat är begränsad (Jmfr Pallant, 2013; Denscombe, 2010), följaktligen bör man vara 

försiktig med att dra för stora slutsatser kring studiens resultat.    

6.2	  Reflektioner	  kring	  resultat	  
Enligt Volcker (2002, s 4) är revisorer: ”…the guardians of the truth in markets”. Resultatet 

från denna studie antyder dock på att revisorerna inte upplever relationen till experten som 

problematisk. Detta trots den informationsasymmetri som råder och följaktligen den 

förskjutning av makt som finns i relationen (Jensen & Meckling, 1979; Denscombe, 2010; 

Englund et al., 2011). Informationsasymmetrin uppstår ju i och med relationen till en expert, 

följaktligen finns även maktförskjutning och en problematisk relation då revisorn trots detta är 

ansvarig. Att revisorerna trots detta inte upplever relationen som problematisk tycks indikera 

att revisorerna inte ser denna problematik, följaktligen tycks revisorerna sätta en hög tillit till 

experterna (Jmfr Lind & Turesson, 2014; Joe et al., 2014). Detta kan till exempel tyckas visas 

att relativt få konflikter i relationen till experter. Utifrån Volckers (2002) citat bör man därför 

fråga sig huruvida det verkligen är revisorerna som vaktar marknadernas tillförlitlighet och 

inte experterna.    

 

Ur ett annat perspektiv är frågan vad alternativet till att revisorn använder experter skulle 

kunna vara. Troligtvis måste revisorn involvera experter i processen då denne omöjligt kan ha 

kompetens att utföra alla värderingar och bedömningar. Men det kan antagligen vara klokt att 

lyfta problematiken i relationen mellan expert och revisor då informationsasymmetrin 

exempelvis kan göra att det finns olika syn på risk, vilket kan göra att bedömningar utförda av 

experten inte stämmer överens med revisorns risknivå (Eisenhardt, 1989). Således borde det 

vara viktigt att revisorn inte sätter för stor tillit till expertens bedömningar, då revisorn i 

slutändan är ansvarig för revisionen (Joe et al., 2014; IAASB, 2010). Samtidigt som 

pålitligheten till experter har kritiserats i tidigare forskning (Shanteau, 1992; Tyszka & 

Zielonka, 2002; Korn & Laird, 1999). Följaktligen kan man tycka att det borde finnas mer 

konflikter i relationen mellan revisorn och experter.  

 

Att relationen till expert i så låg grad kännetecknas av konflikter kan tyckas som något 

oroväckande. Då revisorn är ytterst ansvarig för revisionen kan det tyckas att mer konflikter 
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borde förekomma. Speciellt då revisorn, vilken ingår i en profession har att se till att en 

komfort uppnås på kapitalmarknaderna. Broberg (2013) beskriver, som tidigare nämnts, 

”professional comfort” som en komfort som uppnås hos revisorn avseende vetskapen kring att 

den utförda revisionen medverkar till effektiva kapitalmarknader och resursallokering. 

Samtidigt menar Cassel (1996) ingåendet i en profession innebär gör det viktigt att beakta 

självständigheten och integriteten i bedömningsfrågor. Resultatet från denna studie antyder 

dock att revisorerna inte i så hög grad tycks reflektera kring till exempel självständigheten i 

bedömningsfrågor. Å andra sidan kan möjligen konflikt vara fel term för att mäta huruvida 

relationen präglas av oenighet.  

 

Av studiens undersökta oberoende variabler var det endast kommunikationskvalitet som 

genom flera tester och över flera expertgrupper antydde en påverkan på ”audit quality”. Detta 

skulle kunna vara en tillfällighet då flera av de oberoende variablerna troligtvis har upplevts 

som likvärdiga begrepp, vilket även korrelationstesterna visade. Till exempel kan troligen en 

öppen kommunikation ha tolkats som ett kriterium för kommunikationskvalitet, följaktligen 

förklarar detta varför dessa variabler korrelerar. En annan förklaring hänför sig till revisionens 

grunder, det vill säga syftet med revisionen. Revisionens syfte är att skänka en tillförlitlighet 

till revisorn och intressenter genom att granska de objekt som upplevs som viktigast, vilket 

betyder att revisorn således inte granska allt (Carrington, 2010; Öhman, 2007). Revisorn 

måste således inrikta sig på de viktigaste delarna, det vill säga att upprätthålla en kvalitet i det 

som kommuniceras. 

 

Tidigare forskning menar att komfort och ”audit quality” är nära kopplade då ett sätt att mäta 

”audit quality” är genom komfort (Broberg, 2013). Studien antyder, som tidigare nämnts, att 

revisionskvalitet och komfort i hög grad är korrelerade samtidigt som en del skillnader dock 

har påträffats i regressionsanalyserna. En förklaring kan vara att materialet inte visat sig vara 

normalt fördelat och att studiens regressionsanalyser således inte kan anses helt tillförlitliga. 

Men resultatet visar också, även om svaren kring revisionskvalitet och komfort är likvärdiga, 

att komfort genomgående har ett lägre medelvärde än motsvarande för revisionskvalitet (se 

tabell 5.7). Detta skulle därmed kunna tyda på att revisorerna inte har en entydig tolkning av 

begreppen revisionskvalitet och komfort. Skillnaden skulle kunna ligga i att revisionskvalitet 

är mer hänförbart till revisorns utvärdering av dennes arbetsinsats och att komfort mer berör 

en egen upplevd känsla mer isolerad från en utvärdering av arbetsinsatsen. Således är det 

rimligt att revisorerna ger högre värden vid en utvärdering av sitt arbete relativt den 
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personliga känslan. Även om skillnaden i medelvärde för begreppen är liten och studiens 

material är begränsat, skulle detta möjligen kunna antyda att måttet komfort är mer lämpligt 

för att mäta ”audit quality”. Detta eftersom denna variabel möjligen ger högre reliabilitet, då 

denna inte torde vara en utvärdering av arbetsinsatsen.             

6.3	  Studiens	  bidrag	  
Nedan presenteras studiens bidrag i form av; teoretiska, praktiska, empiriska och etiska 

bidrag.  

6.3.1	  Teoretiska	  bidrag	  
Relationen mellan revisorer och experter är ett forskningsområde som inte fått stort utrymme, 

speciellt i förhållande till ”audit quality” (Canon & Bedard, 2014; Griffith, 2014; Smith-

Lacroix et al., 2012; Messier, 2010; Martin et al., 2006). Då det saknas forskning inom 

området bidrar således studien med teori kring vilka relationella aspekter som kan tänkas 

påverka ”audit quality”. De relationella aspekterna som studien tillämpar är tidigare använda 

inom socialpsykologilitteratur och inom forskning rörande ”Top managment teams” (Umans, 

2012; Smith et al., 1994). Genom att således applicera teorin på ett helt nytt område erhålls 

nya aspekter kring de intermediära aspekterna.  

 

Broberg (2013) menar vidare att tidigare forskning som är utförd inom ”audit quality” oftast 

mäter begreppet genom utkomsten av revisionen, vilket gör att det som ett komplement kan 

vara viktigt att fråga revisorerna själva för att öka förståelsen för begreppet. Då studien mäter 

”audit quality” utifrån revisorns upplevelse av revisionskvalitet och komfort borde en större 

teoretisk förståelse för begreppen ges. Tidigare forskning menar även att begreppet ”audit 

quality” är svårt att mäta (Francis, 2004; Broberg, 2013). Då denna studie mäter ”audit 

quality” på ett annorlunda sätt, skulle denna studie kunna bidra med ett alternativt mått för 

begreppet ”audit quality”.   

6.3.2	  Praktiska	  bidrag	  
Genom att uppmärksamma relationen mellan revisor och expert och hur detta i slutändan kan 

påverka resultatet av revisionen är förhoppningen att studiens resultat ska öka förståelsen 

kring denna relation. Studien har argumenterat för att relationen mellan revisor och expert 

skulle kunna vara problematisk på grund av till exempel att revisorer inte kontrollerar 

expertens arbete i tillräcklig utsträckning (Joe et al., 2014). Genom att lyfta denna 

problematik kan revisorer få en insikt i att relationen kan vara mer problematisk än vad 

revisorerna faktiskt upplever.  
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Studien kan även bidra till en ökad förståelse för vad som är viktiga aspekter i den dyadiska 

relationen mellan revisorn och en utomstående expert. Genom denna studie kan till exempel 

experter dra lärdom av vilka aspekter i en relation som revisorn upplever som viktiga för att 

producera en hög grad av ”audit quality”. Utifrån detta kan experter som har en relation till 

revisorer anpassa sitt beteende för att därmed öka sannolikheten för en hög ”audit quality”.     

6.3.3	  Empiriska	  bidrag	  
Att relationen mellan revisor och expert skulle kunna vara problematiskt, vilket argumenterats 

för, är inget som revisorerna tycks uppleva. Tvärtom antyder studien att högre användande av 

expert kan leda till högre ”audit quality”. Revisorer verkar således ha en hög tillit till 

expertens arbete. Följaktligen torde denna studie kunna skapa en vardaglig medvetenhet hos 

revisorer avseende problematiken i relationen till experter, vilket till exempel skulle kunna 

medföra mer kritiska ifrågasättande i relationen.    

 

Av resultaten kan det även antydas att revisorer inom ”big four” upplever en lägre 

revisionskvalitet, applicerat på relationen till experter, relativt ”non big four”. Detta skulle 

kunna vara ett bidrag på så sätt att ”big four” byråerna blir medvetna om detta och agerar för 

att skapa förutsättningar för en högre upplevd revisionskvalitet. Vilket skulle kunna tänkas 

vara önskvärt då dessa byråer är måna om sitt rykte.    

6.3.4	  Etiska	  bidrag	  
Resultaten från denna studie antyder att revisorn har en hög tillit till experten. Som revisor 

ingår man samtidigt i en profession, vilket innebär att man sätter samhällsintresset främst i 

form av att man verkar för allmänhetens komfort. Detta framgår av Volcker (2002, s 4) som 

menar att revisorer är: ”…the guardians of the truth in markets”. Då revisorn sätter en hög 

tillit till experten är frågan om man i och med detta beaktar det etiska ansvar man har som 

revisor, det vill säga att uppfylla samhällsintresset. Följaktligen bidrar denna studie på så sätt 

att en hög tillit till expert möjligen indikerar att experten inte kontrolleras i tillräcklig 

utsträckning. Följaktligen belyses ett etiskt dilemma då revisorns uppgift utifrån 

professionens perspektiv är att kvalitetssäkra information.     

6.4	  Metodkritik	  och	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Ett bekymmer med denna studie har varit den relativt låga svarsfrekvensen. Följaktligen kan 

kritik riktas mot hur urvalet har gjorts, eftersom ett annat urval möjligen hade gett en högre 

svarsfrekvens. Studien skulle till exempel kunnat ha riktat in sig på revisorer knutna till 

specifika branscher, som till exempel fastighet eller bank, där användandet av experter och 
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komplexa värderingar troligen är mer vanligt. På detta sätt hade möjligen en högre 

svarsfrekvens uppnåtts. Under studiens gång har det även blivit klart att många olika typer av 

experter faller under kategorin värderingsexpert, följaktligen hade möjligen en annan mer 

specifik kategorisering varit lämplig.     

 

Vidare skulle möjligen fler frågor per oberoende och beroende variabel använts istället för 

endast en fråga per variabel. Begränsningen av frågor gjordes dock, som tidigare nämnts, för 

att hålla en enkel enkät för att möjliggöra en hög svarsfrekvens (Jmfr Denscombe, 2009). 

Viktigt att beakta är även att studien mäter revisorernas upplevelse av revisionskvalitet. Detta 

kan möjligen förtjäna kritik, då risken finns att revisorerna har en alltför optimistisk syn på sin 

förmåga och därmed på upplevelsen av revisionskvalitet. Tidigare forskning har dock 

indikerat att begreppet ”audit quality” är svårt att definiera och följaktligen svårt att mäta, 

samtidigt som Broberg (2013) menar att begreppet kan undersökas på detta sätt. Följaktligen 

ansågs detta sätt att mäta motiverat.       

 
Studiens material är, som tidigare diskuterats, relativt begränsat och inte normalt fördelat, 

vilket gör att möjligheten att dra några starka slutsatser från denna studie är begränsat. Det 

finns intressanta antydningar både bland de relationella aspekterna och i begreppen 

revisionskvalitet och komfort som hade varit intressant att undersöka med ett större urval. 

Därav kan ett framtida forskningsförslag vara att liknande studier som denna genomförs, men 

där urvalet görs på ett annat sätt. Till exempel genom att fokusera på revisorer inriktade på en 

specifik bransch, så som tidigare diskuterats.        

 
Då denna studie undersöker en relation, bör det beaktas att det egentligen endast är ena sidan 

av relationen som undersöks, nämligen revisorerna. För att få en mer sanningsenlig bild av 

hur relationen mellan revisorn och experten ser ut kan därmed även experter medtas som 

respondenter. Ett framtida forskningsförslag är således en liknande studie där experter ingår 

som respondenter, där denna studiens material fördelaktigt även kan användas för att beskriva 

revisorns del i relationen. Ett annat forskningsförlag är även att inkludera flera relationella 

aspekter i relationen till expert, då denna studie endast undersökt ett begränsat antal aspekter.     
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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%
revisionskvaliteten%påverkas%i%situationer%då%en%expert%används%till%ett%revisionsuppdrag.%Alla%
uppgifter%kommer%att%behandlas%konfidentiellt.%
%
För% att% minska% den% mängd% enkäter% som% revisorer% varje% år% får% från% studenter,% har% de%
uppsatsgrupper% från% Linköpings% Universitet% som% nu% i% vår% skickar% enkäter% till% revisorer%
samarbetat.% Detta% innebär% att% fem% uppsatsgrupper% slumpmässigt% har% delat% upp%
Revisorsnämndens%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.%
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Du%kommer%till%enkäten%genom%nedanstående%länk:%
%
……………………………….%
%
Tack%på%förhand.%
%
Med%vänliga%hälsningar%
%
Madeleine%Forsman%och%Kristin%Wiström%
Civilekonomprogrammet%
Linköpings%Universitet%
%
Marcus%Lind%och%Magnus%Turesson%
Revisor/Controller,%Magisterprogram%
Högskolan%Kristianstad%
%
%
%
Kontaktinformation:,
Madeleine%Forsman% % Kristin%Wiström%
Mobil:%0707T89%23%44%% % Mobil:%0762T31%88%17%
Mail:%madfo119@student.liu.se%%%%% Mail:%kriwi843@student.liu.se%
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