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Sammanfattning 
 

 

Den moderna revisorn är nuförtiden, på grund av en ökad komplexitet, beroende av 

användningen av experter. Olika skandaler har samtidigt inträffat där det visats sig att 

revisorn har använt sig av experter i revisionen. Trots att revisorn använder experter står 

denna ensamt ansvarig för det utlåtande som experten ger. Forskning ger samtidigt 

indikationer på att revisorns användande av experter innebär en svår situation. På grund av de 

skandaler som skett och att forskning inom området är begränsad gör det intressant att 

undersöka hur detta påverkar revisorns komfort.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur revisorns användning av experter påverkar 

komforten. För att kunna uppfylla detta syfte har denna studie baserats på en deduktiv ansats. 

En modell har utvecklats baserad på tidigare forskning innehållande olika faktorer såsom; 

risk, structure/judgement, ”trust”, informationsasymmetri och revisorns övertro. Denna 

modell har sedan testats empiriskt genom intervjuer med revisorer och experter.      

 
Resultaten från denna studie indikerar att användningen av experter har en positiv effekt på 

revisorns komfort. Slutsatserna som dragits innefattar bland annat att indikationer på att 

kundperspektivet har en central del i revisorns arbete och att detta är något som tycks ha en 

påverkan på komforten. Denna studie anses även visa på betydelsen av begreppet ”trust” för 

skapandet av komfort. Det har även framkommit att revisorns kontroll av expertens 

bedömning ibland är bristande.  

 

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

outforskat, då ingen tidigare forskning tycks ha undersökt användandet av experter ur 

komfortperspektivet. Uppsatsen bidrar även i form av att den belyser problematiken med att 

revisorn brister i kontrollen av experten trots att revisorns uppdrag är att skapa komfort hos 

allmänheten. 
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Abstract 
 

 

The modern auditor is, because of an increased complexity, dependent on the use of experts.  

Simultaneously different scandals have occurred where the auditor in fact have been using 

experts. Although the auditor is using an expert, the auditor alone is responsible for the 

statement that the expert makes. Research simultaneously indicates that the auditor’s use of 

experts is a difficult task. Because of the scandals that have occurred and that research in this 

specific area is limited it would be interesting to investigate the affects on comfort.      

 

The purpose of this paper is to investigate how the auditor’s use of experts affects comfort. To 

fulfill this purpose, this paper builds on a deductive approach. A model have been developed 

based on previous research containing various factors such as; Risk, “structure/judgment”, 

“trust”, information asymmetry and auditor overconfidence. This model has been empirically 

tested through the use of interviews with auditors and experts.  

 

The results from this study indicate that the use of experts have a positive affect on the 

auditors perceived comfort. The conclusions drawn indicate, among other things, that the 

customer perspective is a vital part in the auditor’s work and that this seems to have an affect 

on comfort. This study also is considered to demonstrate the importance of the concept trust 

for the creation of comfort. It has also appeared that the auditors’ control of the expert 

evaluation sometimes is inadequate. 

 

The contributions made by this paper is mainly that it illuminates an area that is relatively 

unexplored, as no earlier research seems to have investigated the use of experts from a 

comfort perspective. This paper also contributes in highlighting the problems with the 

auditor’s lack of controlling the expert, when the auditors mission is to bring comfort to the 

public.       
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Förord 
 

 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till vår handledare Timur Uman. Timurs öppna, ärliga dialog 

och dennes engagemang har varit väldigt värdefull och ett stort bidrag till denna uppsats. Vi 

vill även tacka respondenterna till detta arbete som bidragit med tankar, tips och därmed 

förbättringar. Ett stort tack även till de som, trots ett hektiskt schema, ställt upp på intervju 

och därmed gjort denna uppsats möjlig. Tack även till våra familjer som stöttat oss under 

arbetets gång.   

 

Kristianstad 2014-05-30 

 

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

problemdiskussion, vilken sedan utmynnar i en problemformulering och en presentation av 

studiens syfte. Här kommer även olika begränsningar att beaktas och slutligen uppsatsens 

disposition att presenteras.    

1.1 Bakgrund 
Den 15 september 2008 försattes investmentbanken Lehman Brothers i konkurs med bland 

annat eurokrisen och fastighetsbubblor i Spanien och Irland som följd (Lucas, 2013, 14 

september). I efterhand har det framkommit att Lehman Brothers använt sig av missvisande 

redovisningsprinciper, bland annat i form av så kallade ”Repo 105”. Vilket innebär att 

Lehman Brothers i slutet av varje kvartal sålt tillgångar för att få skuldsättningen att se mindre 

ut, för att sedan köpa tillbaka samma tillgångar några dagar senare (Brown, 2013, 18 oktober). 

Revisionsfirman Ernst & Young har kritiserats för att detta inte uppmärksammats i 

revisionen, vilket lett till att Ernst & Young utkrävts skadestånd på 99 miljoner dollar till 

utvalda drabbade investerare (Cervenka, 2010, 21 mars; Brown, 2013, 18 oktober).  

Två år efter Lehman Brothers konkurs gick svenska HQ Bank samma öde tillmötes. Revisorn 

anmäldes till revisorsnämnden för att inte ha reagerat på en kraftigt övervärderad trading 

portfölj (TT, 2011, 18 oktober). I beslutet från Revisorsnämnden (2014a, s. 9), kan det utläsas 

att:  

RN bedömer att revisionsteamet vid denna granskning hade tillgång till experter i tillräcklig utsträckning 
och att den bedömning av den interna kontrollen och värderingens resultat som experterna redovisade 
efter genomförd granskning vilade på en adekvat insats. Johan Dyrefors får därför anses ha haft rimligt 
stöd för sin bedömning att den metod som banken tillämpade var godtagbar enligt principen i IAS 39 om 
redovisning till verkligt värde och att HQ Banks tolkning och användning av observerbara marknadsdata 
låg inom ramarna för IAS 39. 

Revisorns beslut grundade sig således på granskning som utförts av revisorns tillgängliga 

värderingsexperter från KPMG. Ur beslutet utläses att revisorn haft tillräcklig tillgång till 

experter och att revisorns utlåtande grundats på experters bedömningar.  

De ovanstående exemplen på skandaler visar dels på hur komplexa ett företags 

balansräkningar kan vara, men även på den utmaning som detta innebär för revisorn. El-Tawy 

och Abdel-Kader (2012) vittnar om denna komplexitet och hänvisar till svårigheterna med att 

värdera vissa mer komplexa tillgångar, samtidigt som dessa tillgångar tycks bli en allt 
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vanligare förekomst i balansräkningen (1Company, 2013, 23 januari). Smith-Lacroix, 

Durocher och Gendron (2012) bekräftar balansräkningars ökade komplexitet, men konstaterar 

även att den ökade komplexiteten har förändrat revisorns arbete. Revisorns roll anses ha 

förändrats från att revisorn traditionellt gjort huvuddelen av arbetet själv till att nu, på grund 

av balansräkningarnas ökade komplexitet, vara beroende av olika slags expertis (ibid). Detta 

visades till exempel i fallet med HQ Bank, således ses revisorn numera mer som en generalist 

och en förmedlare mellan olika experter (Smith-Lacroix et al, 2012; Broberg, 2013).  

Synen på revisorn som en förmedlare mellan olika experter innebär att revisorns arbete är 

beroende av användandet av experter. Revisorns användande av expertis i revisionen regleras 

av ISA 620. Enligt ISA 620 är en expert en person med expertkunskaper inom andra områden 

än redovisning och revision (IAASB, 2009). Användandet av en sådan expert görs då det 

behövs för att få tillräckliga och lämpliga revisionsbevis. Även om revisorn använder expertis 

har revisorn ett ensamt ansvar för det utlåtande som revisorn ger (ibid.). Detta 

exemplifierades med fallet avseende HQ Bank, där experter utfört granskningen och 

bedömningen, men likväl är det revisorn som fått ta konsekvenserna (Revisorsnämnden, 

2014). Revisorns ansvar vilar således på att dennes tillit till att expertens bedömning är 

rättvisande (Smith-Lacroix et al., 2012).    

 

Användandet av experter görs således i mer komplexa fall där revisorn upplever begränsad 

kunskap inom ett område, vilket innefattar de skandaler som diskuterats ovan. En av 

orsakerna till skandalerna skulle således kunna vara revisorns användande av experter. 

Revisorn ska trots sin brist på kunskap kunna göra en uppskattning av huruvida expertens 

bedömning är rättvisande (IAASB, 2010). Pentland (1993) argumenterar för att syftet med 

revisionen är att förvandla årsredovisningen till en form som revisorn och allmänheten kan 

känna sig komfortabla med. I denna förvandling ingår att skapa komfort hos revisorn 

avseende revisorns användning av experter.  
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1.2 Problematisering 
Behovet av experter uppstår då revisorn har begränsad kompetens inom ett område som inte 

berör redovisning eller revision (IAASB, 2009; Smith-Lacroix et al., 2012). Revisorn är ändå 

ansvarig för expertens bedömning och skall trots den begränsade kompetensen göra en 

uppskattning av expertens bedömning (ibid.). Olika forskning inom området ger indikationer 

på att revisorers bedömning av experters utlåtande och således även revisorns användande av 

expert är komplex.  

 

Revisorns användande av experter kompliceras av att användandet av experter ofta görs vid 

hantering av komplexa tillgångar, vilket kan innebära en risk (Broberg, 2013; Tschudi, 2009). 

Redan under mitten av 1990-talet har antydningar gjorts avseende att kvaliteten på 

bedömningar gjorda av experter inom revision kommer att minska till följd av att 

bedömningarna mer kommer avse andra saker än materiella tillgångar (Shanteau, 1995). 

Revisorers bedömningar avser nuförtiden mer komplexa och oftast inte statiska materiella 

tillgångar, de antydningar som tidigare forskning gjort är således idag högst relevanta (Smith-

Lacroix et al., 2012; Shanteau, 1995). Behovet av en expert uppstår då revisorn saknar 

kompetens att bedöma ett visst område, vilket indikerar att experter används vid mer 

komplexa tillgångar (El-Tawy & Abdel-Kader, 2012; Smith-Lacroix et al, 2012). Enligt 

Shanteau (1995) innebär expertens bedömning av nutida mer komplexa tillgångar en lägre 

kvalitet, samtidigt ska revisorn trots avsaknad av kompetens bedöma expertens bedömning. 

Detta kan tyckas innebära en högre osäkerhet och risk, vilket Broberg (2013) och Tschudi 

(2009) antyder då de argumenterar för att en högre komplexitet innebär en högre risk.  

 

Då revisorn ska bedöma expertens bedömning ges antydningar om att användandet av 

begreppet ”judgement” är centralt. Forskning inom revision hänvisar revisorns bedömningar 

baserade mer på erfarenhet till begreppet ”judgement”, medan revisorns mer mekaniska 

arbetssätt hänförs till begreppet ”structure” (Öhman, 2006). Murphy och Yetmar (1996) 

begrepp ”judgement-judgement” blir därmed relevant och intressant. Murphy och Yetmar 

(1996) diskuterar problemen med att granskning inom en revision bygger på en persons 

”judgement” av en annan persons ”judgement”, det vill säga ”judgement-judgement”. 

Judgement-judgement är ett exempel på den komplexitet som råder i relationen mellan revisor 

och expert. Ett problem som skulle kunna vara en konsekvens av detta benämner Murphy och 

Yetmar (1996) ”expert power”, vilket uppstår när en individ innehar ett tillräckligt övertag av 

teknisk kompetens för att påverka andra individers beteende. Revisorns begränsade 
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kompetens inom området skulle således kunna påverka revisorns användande av expert. 

Denna informationsasymmetri skulle kunna innebära att revisorns bedömning av expertens 

utlåtande blir ledd av experten istället för tvärtom.    

 
Revisorns användning av expert kan även påverkas av revisorns övertro på expertsystem. 

Forskning har visat att revisorer tenderar att lita mer på uppgifter från ett expert system 

jämfört med uppgifter som inte var framtagna av ett expert system, även om uppgifterna 

framtagna ur expert systemet inte var korrekta (Murphy & Yetmar, 1996). Denna tillit till 

dessa system kan vara problematisk då revisorerna möjligtvis sätter en alltför hög 

tillförlitlighet till expertens bedömning. Revisorns övertro på expertsystem skulle således till 

exempel kunna påverka revisorns bedömning av expertens bedömning, det vill säga 

”judgement-judgement”.     

 

Av ovanstående redovisad forskning framgår det att revisorns användande av experter är 

komplex, vilket innebär att revisorn är beroende av tilliten till experten. Smith-Lacroix et al 

(2012) indikerar att revisorn hamnat utanför sitt kompetensområde och att underskriften av 

revisionsberättelsen nu till stor grad är beroende av expertisen från andra. Då revisorns 

kunskap inom det område som expertisen används i många fall är mindre än expertens skulle 

detta kunna innebära att revisorn inte kan göra en bedömning av eller vara helt komfortabel 

med expertens utlåtande (ibid). Av de intervjuer som genomförts i studien ges indikationer på 

att revisorerna inte alltid är komfortabla med att förlita sig på expertens utlåtande, men att 

komfort försöks uppnås genom att välja experter som revisorn kan förlita sig på (ibid). 

Giddens (1990) beskriver att ”trust” innebär att ha förtroende för till exempel en persons 

tillförlitlighet. Vidare beskrivs att begreppet ”trust” uppstår då det finns en brist på 

information och i situationer av osäkerhet (ibid).  

 

Att revisorer upplever komfort är viktigt eftersom revisorers uppgift är att skänka komfort till 

intressenter som är sårbara för felaktig redovisning, vilket blev uppenbart i fallet med HQ 

Bank och Lehman Brothers (Pentland, 1993;TT, 2011 18 oktober; Lucas, 2013 14 september). 

Denna komfort som ska tillges intressenterna skapas inom det team som gör revisionen 

(Pentland, 1993). Pentland (1993) skriver vidare att genomgående för revisionsprocessen är 

att den påskrivande revisorns komfort är beroende av tilliten till andra personer, eftersom 

revisorn omöjligt kan granska allting själv. Revisorns användande av experter torde således 
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innebära att revisorns upplevda komfort avseende bedömningen av expertens bedömning är 

beroende av tilliten till experten.  

 

Revisorn användande av expert kan således vara problematisk till exempel på grund av de 

uppräknade faktorerna; Risk, ”structure/judgement”, ”trust” och revisorns övertro.  

Existerande forskning angående revisorns användande av expert är även begränsad och mer 

forskning inom området eftersöks (Messier, 2010; Smith-Lacroix et al., 2012). Då revisorns 

användande av expert, på grund av de uppräknade faktorerna, argumenteras vara komplex är 

frågan hur revisorns användande av experter påverkar komforten.  

1.3 Forskningsfråga  
Hur påverkar revisorns användande av experter komforten? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utforska hur revisorns användande av experter påverkar 

komforten.  

1.5 Begränsningar 
Denna studie utförs med hjälp av intervjuer på revisorer och experter baserade främst på 

revisionsbyråerna inom ”big four”. Eftersom intervjuerna främst utförs på dessa större byråer 

skulle följaktligen en del begränsningar kunna uppstå då resultatet eventuellt inte går att 

applicera på alla revisionsbyråer. Som en följd av detta används troligtvis mestadels byråns 

egna interna experter, vilket även detta kan bli en begränsning då de mindre revisionsbyråerna 

sannolikt inte har tillgång till denna expertis.  
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1.6 Disposition 

 
 
 
 

Kapitel	  1	  
Introduktion	  

•  I detta inledande kapitel presenteras först bakgrunden till studiens ämne. 
Sedan förs en problemdiskussion, vilken sedan utmynnar i en 
problemformulering och en presentation av studiens syfte. Här kommer 
även olika begränsningar att beaktas och slutligen uppsatsens disposition 
att presenteras. 	  	  	  

Kapitel	  2	  
Metod	  

•  I detta kapitel introduceras den forskningsfilosofi, forskningsmetod och 
forskningsansats som denna studie kommer att basera sig på.   

Kapitel	  3	  
Teoretisk	  

Referensram	  

•  Här presenteras de teorier och tidigare forskning som denna studie har 
som utgångspunkt. Slutligen presenteras en modell där de faktorer som 
studien ämnar undersöka ingår.   

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, samt 
viktiga aspekter kring denna metod som bör beaktas. 

Kapitel	  5	  	  
Resultat	  

•  I detta kapitel presenteras resultaten från de intervjuer som genomförts.   
Först presenteras den intervjuades bakgrund, sedan presenteras resultat 
från frågor rörande dennes användande av experter. I slutet av detta kapitel 
ges en sammanfattning av resultaten från de genomförda intervjuerna.   

Kapitel	  6	  
Analys	  

•  Under denna rubrik kommer de empiriska resultaten från de genomförda 
intervjuerna att analyseras. Analysen kommer att presenteras utifrån de 
olika faktorer som lyfts fram i referensramen. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning av de olika faktorernas påverkan på komfort.   

Kapitel	  7	  
Slutsats	  

•  I detta kapitel kommer en slutsats presenteras, vidare diskuteras 
uppsatsens bidrag, en viss självkritik samt förslag till framtida forskning.    
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2. Metod 
 
I detta kapitel introduceras den forskningsfilosofi, forskningsmetod och forskningsansats som 

denna studie kommer att basera sig på.   

2.1 Forskningsfilosofi 
Denna studie grundar sig på ett positivistiskt vetenskapssynsätt. Ett positivistiskt synsätt utgår 

från att man försöker hitta samband och regelbundenheter, vilket ofta sker genom logisk 

slutledning med hjälp av faktakontroll (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009; Denscombe, 

2009). Studien ska som tidigare beskrivits undersöka hur revisorns användande av experter 

påverkar komforten. Att undersöka samband och regelbundenheter torde därmed passa in på 

denna beskrivning vilket gör att det positivistiska synsättet anses mest lämpligt. Vidare 

kännetecknas det positivistiska synsättet även av att kunskapen som framkommer från detta 

synsätt ser likadan ut oavsett vem som observerar objektet (Öhman, 2004). Detta skiljer sig 

mot det hermeneutiska synsättet som brukar benämnas som tolkningslära, då detta ger 

utrymme för tolkning av människors handlingar (Denscombe, 2009).  

2.2 Forskningsmetod 
Forskningsmetoden som används för denna studie är kvalitativ. Bjereld, Demker och Hinnfors 

(2009) beskriver att det kvalitativa angreppssättet är ett samlingsnamn över ett antal 

angreppssätt för att möta ett visst problem, exempelvis genom intervju eller observation. Den 

kvalitativa metoden utgår från att man försöker erhålla en djupare förståelse och analysera 

information på ett mer ingående sätt än vad som oftast görs vid en kvantitativ metod (Öhman, 

2004). För att erhålla en djupare förståelse genomförs endast ett fåtal intervjuer och fokus 

läggs på dessa vilket gör att den kvalitativa forskningen är mer lämplig för denna studie 

(Denscombe, 2009). Då studien rör ett komplext område där individers personliga känsla och 

upplevelser är avgörande i studien anses även detta göra att den kvalitativa 

forskningsmetoden är mest lämplig. Detta stämmer även väl med vad Denscombe (2009) 

skriver då han förklarar att den centrala analysenheten till största delen består av ord eller 

bilder. Den kvalitativa forskningen tenderar även att ge forskaren en större roll i 

konstruktionen (Ibid). Detta behövs troligtvis för att få en förståelse för hur respondenterna 

tänker kring komfort, då detta som tidigare nämnts kan anses komplext. 

2.3 Forskningsansats 
Ansatsen i denna studie kommer att vara deduktiv. I den deduktiva ansatsen utgår man från 

teorin och omvandlar detta till empirin, vilket skiljer sig mot den induktiva ansatsen där man 
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utgår från empirin som omvandlas till teori (Saunders et al., 2009). Ett tredje alternativ 

beskrivs med den abduktiva ansatsen som kombinerar den induktiva och deduktiva ansatsen 

(Saunders et al, 2009). 

 

Modellerna som utvecklas i denna studie bygger på tidigare forskning och teorier vilket 

innebär en användning av en deduktiv ansats. Modellerna som utvecklas bygger på ett antal 

faktorer som eventuellt kan påverka revisorns upplevda komfort. Påverkansfaktorerna ska 

sedan testas mot verkligheten för att undersöka huruvida dessa verkligen har någon betydelse 

för revisorns upplevda komfort. Detta sammantaget torde göra deduktiv ansats som den mest 

naturliga och bäst passande då utgångspunkten ligger i teorin vilket undersöks i empirin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 

3. Teoretisk referensram 
 
Här presenteras de teorier och tidigare forskning som denna studie har som utgångspunkt. 

Slutligen presenteras en modell där de faktorer som studien ämnar undersöka ingår.   

3.1 Teorier 
Hendriksen (1970) definierar en teori som: ”A coherent set of hypotetical, conceptual and 

pragmatic principals forming the general framework of reference for a field of inquiry” 

(Deegan & Unerman, 2011, s 2). Vid uppsatsskrivning appliceras således olika teorier, vilka 

sedan refereras till. Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur revisorns användning av 

experter påverkar komforten, argumenteras följande teorier appliceras; Agentteori, 

komfortteori, legitimitetsteori och professionsteori. Dessa teorier presenteras nedan.  

3.1.1 Agenteori 
Relationen som uppstår vid revisorns användande av expert kan liknas den mellan en 

principal och agent. Detta är för att revisorn, i användandet av en expert, överlåter en form av 

ansvar i form av att experten gör en värdering avseende revisorns kunskapsbegränsade 

område (jfr Jensen & Meckling, 1976). Detta beskrivs i revisionsstandarden för användning 

av experter med att revisorn ska träffa avtal med experten angående dennes roller och ansvar1. 

Agentteorin förmodar även att alla parter i relationen agerar i egenintresse (Deegan & 

Unerman, 2011; Jensen & Meckling, 1976). Detta har även visats vara fallet avseende vissa 

typer av experter (Tzyska & Zielonka, 2002). Revisorns användande av expert uppstår även 

då revisorns kompetens inom ett visst område är begränsad, således tycks det finnas 

informationsasymmetri, ett informationsövertag mellan parterna (Jfr Carrington, 2010)., Detta 

stärker ytterligare kopplingen till agentteorin, då informationsasymmetri är en central punkt i 

denna teori. 

 

Agentteorin fokuserar på relationen mellan principaler och agenter (Deegan & Unerman, 

2011). Detta fokus på relationen mellan principal och agent gör att denna teori även brukar 

benämnas ”principal-agent theory” (Wolf, 1999). Relationen mellan principalen och agenten 

definieras som ett kontrakt där principalen sysselsätter en agent med utförande av tjänster åt 

principalens vägnar, i vilka ett bortgivande av delar av principalens egna beslutsfattande 

myndighet till agenten ingår (Jensen & Meckling, 1976). Ett exempel på en relation mellan 

principal och agent kan vara den mellan revisor och expert, men vanligast torde vara den 
                                                
1 Revisorn, ska skriftligt om så behövs, träffa avtal om följande frågor med specialisten: 
(…) b) Revisorns respektive specialistens roller och ansvar. (IAASB, 2010, s. 636; FAR, 2014) 



 

 10 

mellan aktieägare och företagsledare. Aktieägarna väljer en företagsledare, vilken sedan ges 

beslutsfattande myndighet i syfte att agera för aktieägarnas intresse (Carrington, 2010).   

 

Att företagsledarna agerar i aktieägarnas intresse är inte alltid fallet, vilket utgör själva kärnan 

i agent-teorin (Deegan & Unerman, 2011). Skandalen med Enron orsakades till exempel av 

att företagsledarna, baserat på egenintresse, manipulerade företagets redovisning utan 

aktieägarnas vetskap och således utan hänsyn till deras intresse (Rosenow, 2002). Inom 

agentteorin förmodas således att alla berörda parter i relationen är opportunistiska och agerar i 

egenintresse, agentens egenintresse torde därför rimligen inte vara desamma som principalens 

(Deegan & Unerman, 2011; Jensen & Meckling, 1976). Agent och principal relationen ger 

således upphov till så kallade ”agentproblem”, som är en konsekvens av att de samarbetande 

parterna har olika intressen och mål (Jensen & Meckling, 1976).  

 

De ”agentproblem” som skulle kunna uppstå i relationen mellan principalen och agenten är en 

konsekvens av den informationsasymmetri som råder mellan parterna (Carrington, 2010). 

Informationsasymmetri uppstår eftersom agenten som sköter driften av företaget har ett 

informationsövertag gentemot ägarna och ägarna kan inte utöva direkt kontroll över agenten 

(Carrington, 2010). De agentproblem som uppstår är då till exempel problemet med att 

agenten och principalens intresse inte överensstämmer och att principalen och agenten har 

olika syn på risk (Eisenhardt, 1989). Relationen mellan revisorn och experten uppstår på 

grund av revisorns begränsning i kompetens, således finns en informationsasymmetri mellan 

revisorn och experten. Risken för olika ”agentproblem” blir således även aktuellt i denna 

relation.  

 

Ett vanligt sätt att försöka minska risken att ovan nämnda ”agentproblem” uppstår är att 

genom en kontraktlösning ge agenten incitament att agera i principalens intresse (Jensen & 

Meckling, 1976). Deegan & Unerman (2011) menar till exempel att problemen med 

incitament utgör själva hjärtat i agentteorin. En annan lösning är att finna olika sätt att bevaka 

vad agenten faktiskt gör för att på så sätt minska agentens handlingsutrymme och 

informationsasymmetrin (Jensen & Meckling, 1976). Dessa olika nämnda lösningar ger alla 

upphov till stora kostnader (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). En sådan kostnad är 

till exempel agentens bonus kopplad till företagets resultat, vilken skänkts till agenten i syfte 

att sammanföra agentens intresse med principalens (Rosenow, 2002).  
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3.1.2 Komfortteori 
Forskningsfrågan i denna uppsats avser användandet av experters påverkan på komfort, 

därmed kommer komfortteori att appliceras. Komfortteori innefattar det forskningsområde 

som till exempel Carrington (2010) benämner det sociologiska perspektivet på revision. Det 

sociologiska perspektivet på revisionsforskningen syftar till exempel på relationerna mellan 

revisorer och andra aktörer i samhället samt de processer som utgör grunden för 

tillvägagångssättet i själva revisionen (Carrington, 2010).  

 

Framkomsten av begreppet komfort är en konsekvens av att revisorn inte kan granska allt, 

således blir komfort ett viktigt begrepp inom revision (Carrington, 2010). Begreppet komfort 

blir även viktigt i denna studie då revisorns användande av en expert är ett exempel på att 

revisorn lämnar ifrån sig en viss granskning. Således måste revisorn bli komfortabel med 

expertens granskning. Pentland (1993), som introducerade begreppet komfort i revisionen, 

menar att revisionsprocessen på mikronivå handlar om att förvandla företagets finansiella 

redovisning till något som de som utför revisionen kan vara komfortabla med. Detta leder 

även till att allmänheten på makronivå kan vara komfortabla med den finansiella 

redovisningen (Pentland, 1993). 

 

Revisionsprocessen avser enligt Pentland (1993) den påskrivande revisorns väg till att uppnå 

ett tillstånd av komfort. Denna process beskrivs av Pentland (1993) utifrån synen på komfort 

som en handelsvara, vilken förflyttas uppåt inom revisionsteamet mot den påskrivande 

revisorn för att slutligen avslutas med ett utlåtande av denna. I denna process ses en anställds 

underskrift som ett klartecken för att handelsvaran kan förflyttas och därmed även att den 

anställde är komfortabel.  

 
Figur 3.1.2 Beskrivning av processen mot ett tillstånd av komfort.  

(Baserad på: Pentland 1993) 
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Den påskrivande revisorns komfort är därför beroende av en tillit till att de underordnade i 

revisionsteamet gjort vad de ska, eftersom revisorn inte kan utföra all granskning själv 

(Pentland, 1993). Carrington och Catasús (2007) fokuserar mer på vad som specifikt gör att 

revisorn upplever ett tillstånd av komfort.  

 

Revisorns upplevelse av komfort innebär enligt Carrington & Catasús (2007) att tillräckligt 

många ”discomforts”, orosmoment eller obehag är undanröjda. Revisionen startar således med 

en uppsjö av orosmoment vilka sedan undanröjs för att skapa komfort på mikronivå 

(Carrington & Catasús, 2007; jfr Pentland, 1993). Detta tillstånd av komfort och denna 

vetskap om när revisorn är komfortabel brukas beskrivas som en ”gut feel”, en magkänsla 

(Pentland, 1993; Humphrey & Moizer, 1990). Guénin-Paracini, Malsch och Marché (2014) 

gör en jämförelse av revisorns arbete med en kriminaldetektivs. Kriminaldetektiven vet att ett 

brott utförts och vet således var utredningen ska fokuseras, medan revisorn inte ens vet om ett 

brott utförts, vilket innebär mer obehag och fler orosmoment (Guénin-Paracini et al., 2014). 

Revisorn måste således i en ovetbar situation sätta tillit till en magkänsla angående var 

granskningen bör fokuseras (Pentland, 1993). På detta sätt kan revisorns obehag inför 

redovisningen lindras.  

 

Lindring av obehag är nära kopplat till professionen sjuksköterskor. Kolcaba (2003) har 

utifrån denna profession utvecklat komfortteorin, som ger en vidare förståelse för hur komfort 

är konstruerat, definierat och hur komfort förändras. Komfort består av tre tekniska känslor; 

The state sense-, the relief sense- och the renewal sense of comfort (Kolcaba, 2003). 

Applicerat på revision så handlar den första känslan om vad revisorn gör för att bli 

komfortabel (Kolcaba, 2003; Carrington & Catasús, 2007). Den andra känslan syftar på ett 

tillstånd där revisorn känner att denne gjort tillräckligt för att kunna känna sig komfortabel 

med att ge ett positivt uttalande om ett företagets redovisning. Den sista känslan beskriver att 

det tillstånd där revisorn upplever att komfort är föränderligt (Kolcaba, 2003; Carrington & 

Catasús, 2007). Carrington och Catasús (2007) exemplifierar med höjdhoppning för att öka 

förståelsen kring komfort. Nivån på ribban syftar på den nivå på ”state of comfort” som 

revisorn behöver uppnå för att ge ett positivt uttalande. Vad som revisorn gör för att uppnå 

den nivå, till exempel en speciell ansats eller speciella ritualer utgör ”comfort as a relief”. 

Vidare exemplifieras ”comfort as renewal” med att höjden på ribban höjs eller sänks 

(Carrington & Catasús, 2007).              
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3.1.3 Legitimitetsteori 
Vid revisorns användning av experter och dess påverkan på komfort torde även 

legitimitetsteori appliceras. Revisionens legitimerande roll uppfylls genom att se till att göra 

de finansiella rapporterna acceptabla för att på så sätt skänka trovärdighet och legitimitet 

(Deegan & Unerman, 2011; Carrington, 2010). Processen mot att göra de finansiella 

rapporterna acceptabla beskrivs ibland som ett skapande av komfort avseende de finansiella 

rapporterna (Pentland, 1993; Carrington & Catasús, 2007). Upplever revisorn komfort ges en 

ren revisionsberättelse, som skänker komfort till intressenter och i längden legitimitet 

(Pentland 1993; Carrington, 2010). Möjliga begränsningar inom skapandet av komfort skulle i 

längden peka på brister avseende legitimitet och revision som legitimitet. Legitimitetsteorin 

anses således vara aktuell för denna studie.      

 

Kopplingen mellan legitimitet och revision är idag högst aktuell då skandaler har gjort att 

ifrågasättandet mot revisorer på 2000-talet har varit enorm (Jeppesen, 1998; Power, 2000). 

Legitimitet definieras enligt Deegan (2002) som ett tillstånd som existerar när en enhets 

värderingar överensstämmer med de värderingar som samhället har, och som enheten är en 

del av. Legitimitetsteorin försöker alltså att säkra att revisorn handlar efter de uppsatta normer 

och regler som samhället förväntar sig, vilket betyder att enheten försöker se till att deras 

handlingar och aktiviteter är legitima. (Deegan & Unerman, 2011; Carrington, 2010). 

Legitimitetsteorin kopplat till revision handlar således om relationen mellan revisorn och 

andra aktörer i samhället och om att revisorns agerande ska vara i samklang med normer och 

etiska koder i samhället (Carrington, 2010).  

 

Forskning visar att det ständigt sker förändringar i revisionsarbetet och skapandet av komfort, 

exempelvis är arbetet idag mer komplext och nivån på komfort kan således ändras (El-Tawy 

& Abdel-Kader, 2012; Carrington & Catasús, 2007). Legitimitetsteorin innefattar hur till 

exempel revisorn agerar på förändringar, eller åtminstone försöker agera på förändringar 

(Deegan, 2002). Samhällets förväntningar kan ses som dynamiska och är alltså föränderliga, 

vilket kan göra att även om det inte skett någon förändring i revisionsarbetet kan förändringar 

vara nödvändiga för att omgivningens förväntningar har ändrats (Deegan, 2002). Samhällets 

höjda förväntningar till följd av olika skandaler kan till exempel ha en påverkan på vilken 

höjd på komfort som revisorn eftersträvar, det vill säga på revisorns ”state of comfort”.     
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3.1.4 Professionsteori 
En del i syftet med uppsatsen är att undersöka revisorns användande av experter, således 

anses det viktigt att ge en bild av revisorn. Då revisorn ingår i en profession är en beskrivning 

av professionsteori nödvändig för att kunna ge en helhetsbild av revisorn.  

 

Teorierna kring begreppet profession är många, följaktligen finns det inte heller någon 

allmänt accepterad definition för vad som utmärker en profession. Professionens betydelse för 

samhället var en av de saker som först introducerades i diskussionen kring vad som är 

utmärkande för en profession (Parsons, 1939). Att professioner sätter samhällsintresset 

framför det egna intresset tillsammans med professioners kunskapsbas är vad som gör att 

samhället har ett förtroende för professionen (Parsons, 1939; Friedson, 2001). En vanlig 

beskrivning av professionen revisorer är att de är ”…the guardians of the truth in markets” 

(Volcker, 2002). Med ett sådant ansvar och betydelse för samhället medföljer höga krav på 

professionen. 

 

Friedson (2001) nämner fem olika kategorier angående vad som utmärker en profession. Av 

dessa kategorier nämns till exempel professionens; skyddade position, anknytning till högre 

utbildning och att normen att göra ett gott arbete prioriteras framför ekonomisk vinning. 

Anknytningen till högre utbildning blir tydligt avseende en auktoriserad revisor då denna titel 

kräver att man: minst erhållit en kandidatexamen, förvärvat kvalificerad praktisk erfarenhet i 

3 - 5 år beroende på utbildningstid, samt att du avlagt revisorsexamen (Revisorsnämnden, 

2014b). Normen att göra ett gott arbete är möjligtvis mindre tydlig då en förändring skett 

avseende revisorns arbete i form av ett större fokus på kund (Öhman, 2006).   

Professioners betydelse för samhället ställer även krav på professioners självständighet och 

integritet (Millerson, 1964; Elg & Jonnergård, 2011). Ett agerande inom professionens ramar 

innebär enligt Cassel (1996) ett beskyddande av självständigheten och integriteten i till 

exempel bedömningsfrågor. Självständighet och integritet kan således i detta fall bli särskilt 

relevant då en sådan bedömningsfråga kan avse revisorns användande av experter.   

3.2 Revisionens syfte 
Uppsatsens inriktning på revision gör det relevant att förklara syftet med revision. Svenska 

företag har sedan i mitten av 1600-talet regelbundet varit utsatta för revision (Wallerstedt, 

2005). Men regleringen om kravet på revision infördes först genom 1895 års lag om 

aktiebolag (ibid.). Syftet med revision kan utifrån den nationalekonomiska traditionen 
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förklaras utifrån tre olika teorier (Carrington, 2010).  

Teorin revision som försäkran utgår ifrån agentteorin, enligt denna anlitar ägarna 

företagsledare för att utföra uppgifter för ägarnas räkning (Carrington, 2010; Jensen & 

Meckling, 1976). Detta medför att ägare kräver en granskning av företagets redovisning utav 

en tredje part för att kunna sätta tillförlit det som företagsledaren redovisar avseende 

utkomsten av dessa utförda uppgifter (Carrington, 2010; Eisenhardt, 1989).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Figur 3.2 Beskrivning av syftet med revision utifrån principal-agentteorin.  

(Baserad på Öhman, 2006, s 26).  
 

På detta sätt försäkrar den tredje oberoende parten, revisorn, ägare och andra intressenter att 

de tolkningar som gjorts i redovisningen är pålitliga (Carrington, 2010; Pentland, 1993). 

Behovet av revision som försäkran uppstår eftersom att denna försäkran reducerar de problem 

som uppstår i principal-agent relationen, som tidigare diskuterats under rubrik (Carrington, 

2010). Behovet av revision som försäkran existerar således så länge denna revision kan göras 

till en lägre kostnad än andra lämpliga kontraktlösningar (Carrington, 2010). 

De två andra teorier som brukar användas för att förklara syftet med revision är: revision som 

förbättring och revision som försäkring (Carrington, 2010). I revision som förbättring är syftet 

med revisionen att förbättra redovisningen istället för att bestyrka den. Denna teori menar att 
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revisionens uppgift är att påverka redovisningen för att direkt minska den 

informationsasymmetri som orsakar de olika ”agentproblemen” (Carrington, 2010). Revision 

som försäkring menar å andra sidan att syftet med revision är att försäkra revisorn själv om att 

redovisningen inte innehåller väsentliga fel (Carrington, 2010). Detta för att minska 

revisorsrisken, det vill säga skydda sig själv mot risken att förlora sin auktorisation 

(Carrington, 2010).   

Pentland (1993) beskriver revisionens syfte med att redovisningen kan vara en reflektion av 

företagsledarens egenintresse snarare än verkligheten, eller så kan redovisningen helt enkelt 

vara fel. Revisionen reducerar dessa farhågor och skänker en tillförlitlighet till företagets 

olika intressenter (se figur 3.2; Pentland, 1993). Denna tillförlitlighet som skänks är nära 

besläktat med komfort (Armstrong, 1991). Armstrong (1991) skriver till exempel att revision 

innebär att skapa komfort på finansiella marknader och att skänka komfort till intressenter 

som är sårbara för felaktig redovisning. Revision innebär således att på en mikronivå skapa 

komfort inom revisionsteamet för att på detta sätt kunna skänka komfort till intressenter på 

makronivå (Armstrong, 1991). Som påskrivande revisor har denne det huvudsakliga ansvaret 

för att intressenternas komfort inför det som redovisas är berättigad (Carrington, 2010). 

  

Figur 3.3 Intressentmodell: beskrivning av ett företags olika intressenter.  

(Baserad på: Far, 2006, s 27)  

3.3 Revisionsprocessen 
Revisionsprocessen kan ses som en modell som beskriver hur komfort skapas (Carrington, 

2010). Detta bekräftas av Pentland (1993) som förklarar hur revisionen handlar om att 

förvandla årsredovisningen till något som revisorn och allmänheten kan vara komfortabla 

med. I revisionsprocessen är revisorns användande av en expert en faktor som även denna bör 

leda till komfort. Detta gör det relevant att ge en överblick över revisionsprocessen. FAR 
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(2014) förklarar hur revisionsprocessen kan delas in i tre steg: planering, granskning och 

rapportering.  

3.3.1 Planering 
Planeringsfasen är en viktig del av revisionsprocessen, således bör mycket tid ägnas åt denna 

(Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic & Stein, 2006). Soltani (2007) nämner att planeringsfasen 

syftar till att utveckla en generell strategi och en detaljplan för hur revisionen ska utföras. Om 

en planering inte utförs blir troligtvis revisionen mindre effektiv och risktagandet större 

(Carrington, 2010). Forskning visar att riskerna kring revisionsarbetet och känsliga beslut har 

ökat dramatiskt efter skandaler, liknande Lehman Brothers, som involverat revisorer och 

dennes arbete (Malsch & Gendron, 2013; Gill, 2009; Guènin-Parachini, Malsch & Paillé, 

2014). Forskning visar även att en ökad komplexitet innebär en ökad risk (Broberg, 2013; 

Tschudi, 2009). En ökad komplexitet i till exempel det reviderade företagets balansräkning är 

följaktligen något som revisorn får ta hänsyn till i sin riskbedömning. Riskbedömningen är 

således en väsentlig del av planeringsfasen, vilket gör det viktigt för revisorn att skapa sig en 

god uppfattning om företaget (Soltani, 2007; Carrington, 2010). I riskbedömningen som 

revisorn gör kan en begränsad kompetens hos revisorn ingå, vilken kompenseras med hjälp av 

användandet av en expert2 (Porter et al., 2008). 

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

som viktigast (Öhman, 2006). Carrington (2010) beskriver att det finns två 

granskningsmetoder som revisorn kan välja på: granskning av interna kontroller eller 

substansgranskning. Oftast använder sig revisorn av en kombination mellan de olika 

granskningsmetoderna vid granskningsarbetet (Gray & Manson, 2000). Utifrån dessa 

granskningsmetoder används olika granskningsåtgärder för att samla in revisionsbevis 

(Carrington, 2010). Insamlandet av dessa revisionsbevis görs för att skapa en komfort hos 

revisorn avseende att företagets redovisning innehar en tillräcklig trovärdighet (Pentland, 

1993; Carrington, 2010).     

3.3.3 Rapportering 
Planeringen och granskningen ska leda fram till rapporteringen i form av en 

revisionsberättelse, där revisorn ger ett utlåtande om årsredovisningen (Carrington, 2010; 

Gray & Manson, 2000). I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om huruvida han tillstyrker 

                                                
2 Om det behövs sakkunskap inom ett annat område än redovisning och revision för att inhämta tillräckliga och 
ändamålsenliga revisionsbevis, ska revisorn fastställa om han eller hon ska använda en specialist i 
revisionsarbetet. (IAASB, 2010 s. 635; FAR, 2014) 
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resultat- och balansräkningen, förslaget till disposition av vinsten samt om styrelsens 

ledamöter och verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

(Carrington, 2010). Revisorns användande av experter blir mer relevant i stegen planering och 

granskning, varför fokus ligger på dessa steg.   

3.4 Beskrivning av Revisorn och Experten 
Då frågeställningen är hur revisorns användande av expert påverkar komforten, anses det 

centralt att först göra en beskrivning av revisorn och experten.  

3.4.1 Revisorn 
Med anledning av att revisorn är den som ger sitt godkännande till revisionsberättelsen vilar 

ett stort ansvar på denna, vilket tydliggjordes i fallet med HQ Bank (Carrington, 2010; TT, 

2011 18 oktober). Syftet med revisionen förutsätter även en oberoende revisor, vilket 

förtydligar det ansvar revisorn innehar (Carrington, 2010). Med detta ansvar följer höga krav 

på revisorns kompetens, vilken är nödvändig för att revisorn ska kunna tillgodose företagets 

intressenter och tjäna samhället i undvikandet av tidigare nämnda skandaler (Carrington, 

2010).  

Att revisorer huvudsakligen tjänar intressenterna är dock någonting som kan ifrågasättas, 

eftersom att forskning visar att revisorer tenderar att intressera sig mer för det företag som 

revisionen avser än för principalerna (Moore & Tetlock, 2006; Öhman, 2006; Broberg, 2013). 

Intresset för principalerna har visat sig åsidosättas till förmån för det reviderade företaget på 

grund av en rädsla för att förlora kunder och eventuella konsultarvoden (Moore & Tetlock, 

2006). Öhman (2006) argumenterar vidare för att intresset för principalerna även förminskas 

som ett resultat av dels revisorns rädsla för att förlora sin auktorisation, men även av revisorns 

arbetsgivares krav på lönsamhet. Detta medför att revisorns arbete influeras av ”structure” i 

ett strikt följande av regelverk för att skydda sig själv, och som ett sätt att effektivisera arbetet 

för att uppnå lönsamhet (Öhman, 2006).  

Forskning visar även på att förändringar har skett avseende revisorns arbetssätt (Broberg, 

2013; Smith-Lacroix et al, 2012; Khalifa, Sharma, Humphrey & Robson, 2007). Ett citat från 

Elliot, Ramussen, Rucker, Strange och Williamson (1999, s 4-5) tydliggör orsakerna till detta:  

(…)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.  

Revisorns arbete har, som en följd av denna samhällsförändring, förändrats från att göra allt 
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arbete själv till att vara beroende av experter och således vara en slags förmedlare mellan 

dessa experter (Smith-Lacroix et al., 2012).  

Broberg (2013) beskriver denna förändring med att revisorn nu ”är en spindel i nätet” som 

hämtar information från olika källor. Beskrivningen av revisorn som en ”förmedlare” och 

”spindel i nätet” stämmer väl överens med Forsell och Westerbergs (2007) beskrivning av en 

generalist. En generalist kännetecknas av att denna är sysselsatt med många olika moment och 

arbetsuppgifter, vilket innebär att en generalist åtminstone måste kunna lite om mycket 

(Forsell & Westerberg, 2007). Dessa förändringar kan till exempel haft en inverkan på 

revisorns kompetens vilket kan innebära en påverkan på revisorns upplevda komfort.   

3.4.2 Experten 
Revisorns arbete har, som tidigare nämnts, förändrats från att göra allt arbete själv till att vara 

beroende av experter (Smith-Lacroix et al., 2012; Broberg, 2013). När revisorn sammanställer 

revisionsteamet kan revisorn således vara i behov av att ta in en expert för att uppfylla den 

kompetens som krävs för att tillgodose revisionens syfte (Porter et al, 2008). Med expert 

åsyftas ett innehav av en särskild förmåga eller kunskap, som formats genom utbildning och 

erfarenhet (Webster, 1979). Denna beskrivning är snarlik den av en expert i 

revisionssammanhang3.  

Pålitligheten till dessa experter är dock något som det råder delade meningar kring i 

litteraturen. Forskning angående pålitligheten och trovärdigheten i bedömningarna som 

experterna utför skiljer sig åt beroende på vilket område som studerats (Shanteau, 1992). 

Forskning inom ”judgement and decision-making” har visat att experternas bedömningar är 

bristfällig medan ”cognitive-research” visar att experten är kompetent och gör mycket bättre 

bedömningar än till exempel noviser (Shanteau, 1992). Shanteau (1992) beskriver vidare ”the 

theory of expert compentence” som förklarar att tidigare forskning delvis stämmer men att det 

huvudsakligen är fem faktorer som avgör expertens kompetens:  

-‐ Tillräcklig kunskap 

-‐ De psykiska egenskaper som förknippas med experten 

-‐ Kunskap som krävs för att ta svåra beslut 

-‐ Förmåga att använda lämpliga beslutstrategier 

-‐ Uppgiftens karaktär (Shanteau, 1992) 

                                                
3 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 2014)  
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Med uppgiftens karaktär, som är fokus i artikeln, menas vilken möjlighet experten har att göra 

ett kompetent jobb (Shanteau, 1992). Även om experten har erfarenhet, kunskap och bra 

strategier så verkar det spela större roll vilken typ av uppgift som experten ställs inför (ibid). 

Vidare beror även vilken expert som används på den uppgift som behöver uppmärksammas. 

Shanteau (1992) konstaterar till exempel att meteorologer ofta gör bättre bedömningar än till 

exempel aktiemäklare och finansiella experter.  

 

Shanteau (1992) diskuterade följaktligen fenomenet att uppgiftens karaktär kan få betydelse 

för bedömningen, där aktiemäklare och finansiella experter inte alltid ger en tillförlitlig 

bedömning. Annan forskning har också visat att exempelvis finansiella experter inte bara gör 

sämre bedömningar utan de tenderar även att agera med en övertro på sig själv (Tyszka & 

Zielonka, 2002; Korn & Laird, 1999). Detta är ett fenomen som enligt Korn och Laird (1999)  

troligtvis även gäller andra typer av experter. Denna insikt skulle kunna vara viktig för 

revisorn att uppmärksamma då det är upp till revisorn att skaffa sig tillräcklig information om 

den utomstående experten som denne väljer att ta in i sitt revisionsteam (Porter et al, 2008). 

3.5 Revisorns användande av expert 
Behovet av experten uppstår, ”triggas igång”, då revisorn upplever begränsad kunskap inom 

ett specifikt område (Smith-Lacroix et al., 2012).  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 3.5 Förutsättning för användningen av experter.  

 

 

Samtidigt avser revisorers bedömningar nuförtiden mer komplexa och oftast inte statiska 

materiella tillgångar (El-Tawy & Abdel-Kader, 2012; Smith-Lacroix et al., 2012). Detta visar 

på det kunskapsgap som existerar mellan revisorn och experten, men även på risken att 
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kunskapsgapet blir större i takt med att bedömningarna blir mer komplexa. Trots detta 

kunskapsgap ändras inte revisorns ansvar när en specialist kopplats in i revisionsarbetet 

(Porter et al., 2008). Detta beskrivs i standarden för användandet av en expert genom att 

betona att revisorn ansvar för revisionsuttalandet inte minskas för att revisorn använder sig av 

en specialist i revisionsarbetet”4. Revisorns individuella ansvar blir mer tydligt då denna 

oftast inte kan hänvisa till expertens arbete i revisionsberättelsen5. Detta betyder att revisorn 

fortfarande har fullt ansvar för revisionsberättelsen och att det därför är viktigt att revisorn är 

bekväm med den expert som väljs ut (Porter et al., 2008).  

 

För att revisorn ska kunna vara bekväm med den valda experten krävs att utvärderingen av 

denna är fullständig. Smith-Lacroix et al. (2012) ger till exempel indikationer på att komfort 

försöks uppnås genom att välja experter som revisorn kan förlita sig på (Smith-Lacroix et al., 

2012). Revisorn behöver till exempel göra en utvärdering av möjligheten att experten agerar i 

egenintresse (jmf Tyszka & Zielonka, 2002). Revisorn behöver även försäkra sig om att 

experten har den kompetens som uppgiften kräver och som når upp till önskad standard 

(Porter et al., 2008). Detta överensstämmer med de mål som revisionsstandarden för 

användandet av expert nämner6.  

 

Tidigare har det diskuterats att det råder delade meningar angående pålitligheten till experter 

(Shanteau, 1992). Shanteau (1992) har, som tidigare nämnts, kommit fram till fem olika 

viktiga avgörande faktorer för expertens kompetens, där uppgiftens karaktär var mest central. 

Messier (2010) nämner flera vanligt använda experter såsom; IT-, geologer- och 

skatteexpertis. Beroende på om revisorns val avser en IT- expert eller en geolog har således 

betydelse för svårigheten med revisorns utvärdering och val av expert. Det har till exempel 

visats att meteorologer i många fall gör bättre bedömningar och således är mer pålitliga än 

aktiemäklare (Shanteau, 1992). Tyszka och Zielonka (2002) nämner även att finansiella 

experter tenderar att agera opportunistiskt, i egenintresse och med en övertro på den egna 

                                                
4 Revisorn har ensam ansvaret för revisionsuttalandet, och det ansvaret minskas inte för att revisorns använder en 
specialist i revisionsarbetet. (IAASB, 2010 s, 634; FAR, 2014) 
5 I en revisors rapport enligt standardutformningen ska revisorn inte hänvisa till det arbete som har utförts av en 
specialist, såvida detta inte krävs enligt lagar och andra författningar. (IAASB, 2010 s. 637; FAR, 2014) 
6 Revisorns mål är att:  

a) fastställa om han eller hon ska använda en specialist i revisionsarbetet, och 
b) i så fall, fastställa om specialistens arbete tillgodoser revisorns syften. (IAASB, 2010, s. 634; FAR, 

2014) 
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förmågan. Betydelsen av uppgiftens karaktär vid revisorns val av expert blir således mer 

tydlig och att revisorn tar hänsyn till att revisionsstandarderna följs7.  

 

Shanteau, Weiss, Thomas och Pounds (2002) nämner att erfarenhet och certifiering är två 

huvudfaktorer som tidigare använts vid identifiering av experter. Många års erfarenhet och en 

titel avseende någonting kan således vara en avgörande faktor för revisorns val av expert och 

revisorns tillit till experten. Ett system har utvecklats där diskriminering och inkonsekvens 

istället används för att få fram ett index som ska spegla expertens kompetens (Shanteau et al., 

2002). Diskriminering syftar här till förmågan att skilja på liknande men inte identiska fall, 

där experter förväntas ha förmågan att skilja fallen åt vilket är avgörande för en expert 

(Shanteau et al., 2002; Hammond, 1996). Konsekvens syftar till att vid liknande fall ha 

förmågan att kunna upprepa samma bedömning flera gånger. Shanteau et al. (2002) forskning 

visar att detta indexmått bättre identifierar experter och gör en bättre speglig av expertens 

kompetens. Forskning visar således på att olika system existerar för utvärderingen av 

experter, samt att kvaliteten på dessa system skiljer sig åt.  

3.6 Revisorns användande av expert och dess påverkan på komfort 
Pentland (1993) argumenterar, som tidigare nämnts, för att syftet med revisionen är att 

förvandla årsredovisningen till en form som revisorn och allmänheten kan känna sig 

komfortabla med. Denna komfort som ska tillges intressenterna skapas inom det team som 

gör revisionen (Pentland, 1993). Vidare beskrivs att genomgående för revisionsprocessen är 

att den påskrivande revisorns komfort är beroende av tilliten till andra personer, eftersom 

revisorn omöjligt kan granska allting själv (Pentland, 1993). I denna revisionsprocess ingår 

således att skapa komfort hos revisorn avseende expertens bedömningar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Revisorn ska inhämta tillräcklig förståelse för specialistens specialområde för att kunna:  

a) fastställa karaktären på, omfattningen av och målen med det arbete som specialisten ska utföra för 
revisorns syften, och 

b) utvärdera om arbetet tillgodoser revisorns syfte (IAASB, 2010, s. 636; FAR, 2014) 
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Figur 3.6 Revisorns användning av experters påverkan på komfort. 

 

 

Forskning har visat att detta är problematiskt eftersom att revisorerna inte alltid är 

komfortabla med att förlita sig på expertens utlåtande (Smith-Lacroix et al, 2012). Faktorer 

som forskning diskuterar och som eventuellt kan ha påverkan på revisorers upplevda komfort 

är; risk, ”structure/judgement”, ”trust”, informationsasymmetri och revisorns övertro.   

3.6.1 Risk 
Forskning argumenterar för att en ökad komplexitet innebär en ökad risk (Broberg, 2013; 

Tschudi, 2009). Smith-Lacroix et al. (2012) konstaterar, som tidigare nämnts, att 

balansräkningars ökade komplexitet har förändrat revisorns arbete till att nu vara beroende av 

experter. El-Tawy och Abdel-Kader (2012) bekräftar denna komplexitet och hänvisar till 

svårigheterna med att värdera dessa komplexa tillgångar. Trots att revisorn använder expertis 

har revisorn ett ensamt ansvar för det utlåtande som revisorn ger (IAASB, 2009). Då 

forskning indikerar att denna komplexitet innebär en högre risk torde revisorns användande av 

expert även vara inkluderad.  

 

Revisorsrisken torde även vara högre då användandet av experter innebär en svår värdering 

och att revisorn måste försäkra sig om att expertens bedömning är tillförlitlig, samtidigt som 

revisorn är ensamt ansvarig (Carrington, 2010; El-Tawy & Abdel-Kader, 2012; 

Revisorsnämnden, 2014). Behovet av en expert uppstår även då revisorn saknar kompetens att 

bedöma ett visst område, detta borde också indikera en högre osäkerhet och en högre risk. 

Guénin-Paracini et al. (2014) visar även, trots att den inte tagit hänsyn till revisorns 

användande av experter, att revisorer under hela revisionsprocessen upplever stor andel rädsla 

och risk. Det visas även att en orsak till detta kan vara ett ovetande hos revisorn som innebär 
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obehag och fler orosmoment (Ibid). Då användandet av expert görs då revisorn upplever 

begränsad kunskap torde detta innebära ovetande och därmed en högre risk vilket skulle 

kunna ha en påverkan på revisorns upplevda komfort.  

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Figur 3.6.1 Faktorn risk påverkan på komfort. 

 

 

3.6.2 Structure/Judgement 
Begreppet ”judgement” avser att revisorns bedömningar bygger på deras kompetens och 

erfarenhet, medan ”structure” istället fokuserar på att revisorns bedömningar istället följer ett 

mer strukturerat arbetssätt, vilket minskar användandet av revisorns kompetens och erfarenhet 

(Öhman, 2006). Vid användandet av expert bygger revisorns utlåtande på revisorns 

bedömning av expertens bedömning. Murphy och Yetmar (1996) benämner detta begrepp 

”judgement-judgement”. Med detta begrepp avser Murphy och Yetmar (1996) en persons 

”judgement” av en annan persons ”judgement”. Ett problem som kan uppstå ur begreppet 

”judgement-judgement” är ”expert power” (Murphy & Yetmar, 1996). Med detta problem 

menar Murphy & Yetmar (1996) att den ena parten har ett så pass stort övertag i kompetens 

att den kan påverkan den andre partens beteende och därmed även eventuellt bedömningen. 

Begreppet ”judgement-judgement” är således något som kan ha en påverkan på revisorns 

komfort i användandet av expert, då revisorn saknar kompetens inom det område expertisen 

är avsedd. 

  

Forskning visar, som tidigare diskuterats, även att den traditionella synen på att revisorn 

huvudsakligen arbetar för principalernas intressen har förändrats. Denna förändring kan även 

ha en påverkan på hur revisorn upplever komfort. Komfort skulle således kunna bli något som 
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upplevs när man försäkrat sig själv om att man är skyddad av regelverket eller då man känner 

att kunden är säkrad. Vidare kan fokuseringen på ”structure” innebära att komforten blir 

lidande i form av att man möjligtvis tillåter en lägre komfortnivå för att på detta sätt säkra 

lönsamhet. Vid revisorns användande av expert tycks användandet av ”judgement” vara 

centralt, en fokusering på ”structure” även i detta fall skulle kunna ha en påverkan på 

revisorns komfort.  

 

 
 
 

 

 

 

 

Figur 3.6.2 Faktorn ”structure/judgment” påverkan på komfort. 

 
 

3.6.3 Trust 
Begreppet ”trust” innebär att ha förtroende för till exempel en persons tillförlitlighet 

(Giddens, 1990). Giddens (1990) beskriver vidare att begreppet ”trust” uppstår då det finns en 

brist på information och i situationer av osäkerhet. Pentland (1993) beskriver, som tidigare 

förklarats, att revisionsprocessen innebär att skapa komfort för att olika intressenter på sätt 

ska ha tillit, ”trust”, till företagets redovisning. Den påskrivande revisorns komfort är även 

beroende av tilliten, ”trust”, till andra personer inom revisionsteamet, eftersom revisorn 

omöjligt kan granska allting själv (Pentland, 1993).  Revisorns användande av experter torde 

således innebära att revisorns upplevda komfort avseende bedömningen av expertens 

bedömning är beroende av tilliten till experten. Smith-Lacroix et al. (2012) indikerar även att 

komfort försöks uppnås genom att välja experter som revisorn kan förlita sig på (Smith-

Lacroix et al., 2012). En tillit till experten tycks således vara en viktig faktor för att revisorn 

ska uppleva komfort. Detta förtydligar betydelsen av en grundlig utvärdering av experten 

(ibid). Vid användandet av expert visar forskning på olika kriterier som torde behöva 

utvärderas för att på så sätt uppnå ”trust”.  
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Forskning visar, som tidigare beskrivits, att det råder delade meningar angående pålitligheten 

till experter. Shanteau (1992) indikerar till exempel att expertens bedömningar ibland är 

bristfälliga och att pålitligheten till experter skiljer sig åt beroende på vilket område som 

studeras. Exempel ges till exempel på att meteorologer i många fall gör bättre bedömningar 

än aktiemäklare. Uppgiftens karaktär är således central för utvärderingen av expertens 

pålitlighet (ibid).  Pålitligheten till experten tycks således vara något som behöver värderas för 

att kunna uppnå ”trust”. Erfarenhet och certifiering tycks även vara två huvudfaktorer som 

tidigare använts vid identifiering av experter (Shanteau, Weiss, Thomas & Pounds, 2002). En 

expert med många års erfarenhet och en titel kan således vara något som indikerar pålitlighet 

och därmed ”trust”.   

 

En utvärdering behöver även göras avseende expertens egenintresse. Eftersom experten gör 

en bedömning åt revisorn, överlåter revisorn en form av ansvar i form av att experten gör en 

värdering avseende revisorns kunskapsbegränsade område (jfr Jensen & Meckling, 1976). 

Relationen mellan revisorn och experten kan således argumenteras likna den mellan 

principalen och agenten. Agentteorin förmodar att alla parter i relationen agerar i egenintresse 

(Deegan & Unerman, 2011; Jensen & Meckling, 1976). En central punkt i agentteorin är 

således problemen kring parternas agerande i egenintresse. Applicerat på relationen mellan 

revisorn och experten visas detta i expertens agerande i egenintresse. Det har visats att vissa 

typer av experter, som till exempel finansiella experter, tenderar att agera i egenintresse 

(Tzyska & Zielonka, 2002). För att revisorn ska uppnå tillit till revisorn och därmed komfort 

tycks revisorn även behöva bedöma huruvida revisorn agerar i egenintresse.  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3.6.3 Faktorn ”trust” påverkan på komfort. 
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3.6.4 Informationsasymmetri 
Revisorns användande av expert uppstår då revisorns kompetens inom ett visst område är 

begränsad (Smith-Lacroix et al., 2012). Revisorns begränsade kompetens är därmed en 

förutsättning för användandet av expert, men begränsningen i kunskap är även aktuell mellan 

revisorn och experten. En informationsasymmetri uppstår, vilket betyder att det finns ett 

informationsövertag mellan de båda parterna (Jfr IAASB, 2009; Carrington, 2010). Smith-

Lacroix et al. (2012) indikerar till exempel att då revisorns kunskap inom det område som 

expertisen används är mindre än expertens kan inte revisorn göra en bedömning av eller vara 

helt komfortabel med expertens utlåtande. Brazel och Agoglia (2007) visar även på att 

revisorer som har högre IT-kunskap bättre har upptäckt risker i granskningsprocessen rörande 

IT-frågor, vilket tycks indikera på kunskapsgapets relevans.  

 

Förändringen i revisorns roll mot rollen som generalist kan ha en påverkan på revisorns 

upplevda komfort. Ovissheten är huruvida revisorn är mest komfortabel i relationen till 

experten då revisorn kan lite om mycket eller mycket om lite. Ett ovetande uppstår, som 

tidigare nämnts, i relationen till expert på grund av informationsasymmetrin, detta beskriver 

Smith-Lacroix et al. (2012) som att revisorn befinner sig utanför sitt kompetensområde. 

Jämförelser av revisorns arbete med en kriminaldetektivs indikerar även att ett sådant 

ovetande hos revisorn innebär mer obehag och fler orosmoment (Guénin-Paracini et al., 

2014). Smith-Lacroix et al. (2012) beskrivning av att revisorn befinner sig utanför sitt 

kompetensområde indikerar således även att revisorn upplever obehag och att denna även 

befinner sig utanför sin komfortzon. Informationsasymmetrin tycks således även vara en 

faktor som påverkar revisorns upplevda komfort. 
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Figur 3.6.4 Faktorn informationsasymmetri påverkan på komfort. 

 

 

3.6.5 Revisorns övertro 
Att människor har en övertro på sin egen förmåga och bedömningar är inget som är unikt för 

experter utan det gäller för människor generellt (Lichtenstein, Fischhoff, & Philips, 1982). 

Forskning har, som tidigare beskrivits, visat att en viss typ av experter i många fall har en 

övertro på sin förmåga att göra bedömningar. (Tyszka & Zielonka, 2002; Korn & Laird, 

1999). Uppgiftens karaktär tycks således, som tidigare diskuterats, bli avgörande för 

expertens grad av övertro (Shanteau, 1992). Tetlock (1999) har i sin forskning även visat på 

olika fall där experter uppvisat en väldigt hög tilltro på sin egen prognos, men där utfallet bara 

visade sig stämma i knappt hälften av fallen. Detta självförtroende och övertro på sig själv 

anses utveckla sig i att experten själva vill tro att denne är kompetent (Tesser & Campell, 

1983). Således kommer experten att uppträda på ett visst sätt för att upprätthålla denna 

positiva bild av dennes förmåga (ibid). Tyszka och Zielonka (2002) diskuterar hur den övertro 

som experten i många fall besitter skulle kunna göra att bedömningarna som görs inte blir lika 

tillförlitliga. Forskningen och faktorerna som nämnts torde därmed gör det relevant att 

undersöka huruvida denna övertro påverkar revisorn i dennes upplevda komfort. 

 

Forskning har även visat på att revisorn i sin tur i flera fall har en övertro på experters 

bedömning. Detta har visats i form av att revisorer tenderar att lita mer på uppgifter som är 

framtagna av expertsystem än uppgifter som inte är det även om uppgifterna från 

expertsystem är felaktiga (Murphy & Yetmar, 1996). Brown och Murphy (1990) skriver att 

Revisorns användande av 
expert: 
• Risk 
• Structure/Judgement 
• ”Trust” 
• Informationsasymmetri 

 
 

Komfort 



 

 29 

meningen med expertsystem är att öka kvaliteten och effektiviteten i revisionen, vilket leder 

till högre trovärdighet. Cialdini, Petty och Cacioppa (1981) konstaterar att bevis som är 

insamlade från mer trovärdiga källor, exempelvis från expertis, generellt är mer hållbara som 

bevis än de som är insamlade från mindre trovärdiga källor. Har alltså revisorn en hög tilltro 

till expertens bedömningar skulle detta alltså påverka revisorns bedömningar av expertens 

utlåtande. Denna bild bekräftas då det förklaras att informationskällor som har högre 

trovärdighet troligtvis påverkar beslutstagandet i en högre utsträckning (Gotlieb, Gwinner & 

Schlacter, 1987; Sharma, 1990). Revisorn ska, som tidigare nämnts, skapa ”gut feel” och 

undanröja tillräckligt med ”discomforts” för att uppnå komfort (Pentland, 1993; Humphrey & 

Moizer, 1990). Därmed borde det även vara relevant att undersöka huruvida revisorns övertro 

påverkar den upplevda komforten i revisionen.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.6.5 Faktorn revisorns övertro påverkan på komfort. 
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3.7 Modell 
Revisors användande av experter tycks därmed ”triggas igång” av att revisorn upplever 

begränsad kompetens inom något område. Revisorn tar då hjälp av en expert. I detta 

användande blir de faktorer som nämns i den mittersta boxen aktuella och frågan är vilken 

påverkan dessa har på komforten.   

 
 

 

 

 

Figur 3.7 Faktorernas påverkan på komfort 
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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, samt viktiga aspekter kring denna metod som bör beaktas. 

4.1 Litteratursökning 
Denna uppsats är huvudsakligen baserad på information inhämtad från Kristianstad 

Högskolas databas Summon och Google Scholar. Från databasen Summon och Google 

Scholar har vetenskapliga artiklar funnits genom att använda olika engelska sökord. De 

sökord som huvudsakligen använts har till exempel varit; ”audit”, ”expertise”, ”comfort”, 

”use of experts”, ”judgement”, och ”auditing quality”. En viss andel information har även 

inhämtats från olika läroböcker. Detta har främst gjorts då det handlat om olika definitioner 

och förklaringar avseende till exempel olika applicerade teorier. De artiklar som funnits har 

gett antydningar om att detta forskningsområde är tämligen outforskat. Litteratursökningen 

till denna uppsats har således har varit svår, då det existerar väldigt lite forskning angående 

revisorns användning av experter. Även om detta har försvårat processen har detta varit 

positivt då det indikerat att forskningsområdet är relevant. Tidigare forskning har visserligen, 

även om den är begränsad, gjorts avseende revisorns användning av experter. Men forskning 

har inte gjorts avseende revisorns användande av experter och dess påverkan på komfort, 

vilket motiverar det valda forskningsproblemet.   

4.2 Forskningsdesign 
Denna studie genomföras med hjälp av intervjuer. Detta för att forskningsfrågan är komplex 

och även innefattar revisorns personliga upplevelser av komfort. Intervjuer anses därmed 

lämpligast då dessa underlättar en djupare förståelse för ämnet (jfr Denscombe, 2009). Denna 

förståelse erhålls genom att ett antal olika intervjuer med revisorer och experter genomförs, 

med en intervju per respondent.     

4.3 Intervju som datainsamlingsmetod 
Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur revisorns användning av experter påverkar 

komforten anses en kvalitativ insamlingsmetod vara mest lämplig. Detta eftersom att studien 

inriktar sig på att söka förståelse och på ett djupare plan tolka revisorns känslor kring 

komfortskapandet (jfr Denscombe, 2009; Öhman, 2004).  
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Bryman och Bell (2011) beskriver att användandet av intervjuer är den kvalitativa metoden 

som bäst ger utrymme för tolkning och förståelse. Insamlingen av data kommer, som tidigare 

nämnts, genomföras genom användandet av intervjuer. Denscombe (2009) beskriver vidare 

att intervjuer lämpar sig som bäst då datainsamlingen baserar sig på till exempel känslor, 

erfarenheter och känsliga frågor. Då datainsamlingen avser revisorns komfort baserar sig detta 

först och främst på känslor, men även möjligtvis, för revisorerna, på utlämnande av känslig 

information, således anses intervjuer mest lämplig. Användandet av intervjuer kan även 

innebära mer rättvisande svar än till exempel en enkät, då möjligheten till följdfrågor torde 

innebära att den intervjuade ger mer öppna svar. Anonymitet förespråkas även för att 

uppmuntra öppna och ärliga svar.  

 

En annan möjlig kvalitativ metod hade kunnat vara att genom observation få en förståelse för 

hur komforten påverkas av revisorns användande av expert. Men på grund av att observation 

kräver mer resurser av de intervjuade och mer insyn anses intervjuer mer lämpliga. Fokus i 

intervjuerna kommer att ligga på att låta den intervjuade utveckla sina resonemang och idéer. 

Intervjuguiden kommer således inte att strikt följas, utan följdfrågor kan uppstå beroende på 

de svar som den intervjuade ger. Intervjuns struktur är således semistrukturerad (Denscombe, 

2009). Detta visas vidare i en strävan efter att hålla frågorna så öppna som möjligt för att 

undvika möjliga standardsvar och referenser till standarder, vilket revisorer möjligtvis har en 

tendens att göra. En stor andel av frågorna försöker även basera sig på olika fall, det vill säga 

vara baserade på den intervjuades praktiska erfarenhet, vilket torde öka sannolikheten att få 

mera naturliga och ärliga svar.       

4.4 Intervjuguide 
För att kunna besvara frågan angående hur revisorns användande av experter påverkar 

komforten upprättas intervjuguider med frågor som ska ställas till de aktuella revisorerna och 

experterna. Intervjuerna inleds med ett par uppvärmningsfrågor, dels för att få respondenten 

avslappnad men även för att skaffa en uppfattning om respondenten och dennes arbete.  

 

Därefter delas intervjuerna upp i tre olika delar för att få en god struktur på intervjun. De 

första två delarna; användandet av experter och komforten utforskas med ett antal frågor 

vardera. Detta görs för att få en uppfattning om den upplevda komforten och 

expertanvändandet på ett generellt plan. Den avslutande delen i intervjuerna rör 



 

 33 

respondentens senaste uppdrag där experter har varit involverade. Där ställs frågor kring 

användandet av experter och den upplevda komforten i det specifika fallet.  

4.5 Informationsbearbetning 
De intervjuer som genomförs kommer i den mån det tillåts att spelas in på band. Detta torde 

underlätta författarnas objektivitet inför det som den intervjuade presenterar. Denscombe 

(2009) betonar betydelsen av objektivet och förklarar att med objektivitet åsyftas att den 

genomförda undersökningen inte är påverkad av till exempel forskarens förutfattade 

meningar. Att spela in intervjun innebär att intervjun i mindre grad sammanfattas i form av 

anteckningar gjorda av författarna. Detta skulle således underlätta objektiviteten då hela 

intervjun finns tillgänglig inspelad på band.     

4.6 Forskarens roll 
För att den genomförda datainsamlingen ska hålla hög kvalitet bör man vara medveten om 

forskarens roll och dennes påverkan på datainsamlingens kvalitet. Inriktningen på denna 

uppsats kan för den intervjuade innebära att känslig personlig information avslöjas kopplade 

till exempel till dennes personliga erfarenhet av upplevelser kring komfort. Med detta i åtanke 

kan uppsatsens inriktning även innebära att den intervjuade har en rädsla för att avslöja 

information och därför intar en försvarsposition. Det blir därför extra viktigt att beakta vad 

Denscombe (2009) beskriver som ”intervjuareffekten”. Med ”intervjuareffekten” menas att 

den intervjuade besvarar de ställda frågorna annorlunda beroende på hur den intervjuade 

uppfattar den som ställer frågorna (Denscombe, 2009). Då det redan finns risk att ärligheten 

och kvaliteten på de svar som ges är begränsad blir det särskilt viktigt att beakta intervjuarens 

agerande. För att främja en hög kvalitet på datainsamlingen kan man till exempel särskilt 

agera för att få den intervjuade avslappnad och till mods. En hög kvalitet kan även erhållas 

genom att bejaka intervjuarens neutralitet, vilket kan göras genom användandet av öppna 

frågor, samt genom att ge utrymme för den intervjuade att svara på frågor utan inblandning 

från intervjuaren.  

 

Denscombe (2009) skriver även att en skicklig intervjuare måste vara uppmärksam. Detta kan 

till exempel visas då den intervjuade kommer in på irrelevant fakta och intervjuaren behöver 

styra om konversationen. Men uppmärksamhet krävs även avseende följdfrågor då den 

intervjuade berör intressant fakta, eller motfrågor när den intervjuade till exempel säger emot 

sig själv. Att vara uppmärksam kan även vara särskilt viktigt, då frågeställningen berör 
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känsloområdet komfort. Det blir därmed viktigt att, förutom den intervjuades svar, till 

exempel även beakta olika känslouttryck hos respondenten.   

4.7 Etiska beaktanden 
Det finns principer som förklarar att insamlingen av data, analysprocessen och publiceringen 

av data ska vara etiskt riktiga (Denscombe, 2009). Denscombe (2009) förklarar att det finns 

tre principer som forskare förväntas följa; respektera deltagarnas rättigheter, undvika att 

deltagarna lider någon skada under forskningsprojektet och att arbeta på ett ärligt sätt som 

respekterar deltagarnas integritet. Genom att utföra intervjuer som både är anonyma och 

frivilliga torde detta skydda deltagarnas intresse och respektera deras rättigheter. Forskningen 

får aldrig vara tvingande och deltagarna ska få den information tillgänglig som de anses 

behöva för att insamlingen ska anses etisk korrekt (Denscombe, 2009). Då frågorna skickas ut 

till de som önskar detta innan intervjuerna tycks detta bekymmer reduceras.   

 

Denscombe (2009) förklarar att det är viktigt att forskare ska vara ärliga och utföra opartiska 

analyser av de data som samlas in. Öppenhet och tydlighet ska även förespråkas och en 

förklaring kring det ämne som forskningen avser bör även ges. Det finns dock fall då 

forskaren inte kan vara helt öppna då resultaten i så fall skulle kunna bli felaktiga och 

missvisande (Denscombe, 2009). Denna undersökning är tydlig med att undersökningen görs 

avseende revisorns användande av experter, men mindre tydlighet ges kring att 

undersökningen även avser huruvida detta påverkar komforten. Detta för att undvika 

möjligheten att revisorn i så fall inte svarar lika öppet och ärligt. 

4.8 Urvalsram 
Urvalet av de personer som intervjuas baserat sig på ett antal kriterier. Först och främst är det 

viktigt att den intervjuade arbetar som revisor eller används som expert i någon form. Ett 

annat viktigt kriterium är att revisorn faktiskt har erfarenhet av att använda experter. Strävan 

är att göra intervjuer med revisorer som har varierande erfarenhet och kompetens för att på 

detta sätt kunna se om denna variation innebär olika svar. Intervjuer genomförs med revisorer 

med varierande titlar och experter som använts i revisorers arbete. Detta för att på så sätt få så 

många olika perspektiv på forskningsfrågan som möjligt. De revisorer som intervjuas strävas 

även efter att vara fördelade kring olika revisionsbyråer och olika geografisk lokalisering. 

Detta för att kunna fånga upp skillnader i metodik och arbetssätt, vilka kan vara annorlunda 

beroende på byrå och lokalisering.    
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4.8.1 Respondenter 
Följande intervjuer har genomförts:  

Revisor A, intervjuades under 40 minuter, 2014-05-13. Bandinspelad.  

Revisor B, intervjuades under 30 minuter, 2014-05-13. Bandinspelad. 

Revisor C, intervjuades under 20 minuter, 2014-05-13. Bandinspelad. 

Revisor D, intervjuades under 20 minuter, 2014-05-14. Bandinspelad. 

Revisor E, intervjuades under 25 minuter, 2014-05-15. Bandinspelad. 

Revisor F, intervjuades under 25 minuter, 2014-05-15. Bandinspelad. 

Expert A, intervjuades under 40 minuter, 2014-05-16. Bandinspelad. 

Expert B, intervjuades via mail, 2014-05-16. Skriftlig.  

 
 

Tabell 4.8.1 Översiktlig beskrivning av intervjuade revisorer och experter. 

 

4.9 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
För att upprätthålla en hög grad av kvalité i forskningen är trovärdigheten viktig. Silverman 

(2000) menar till exempel att trovärdigheten är en avgörande faktor för både kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Begreppet validitet är nära kopplat till trovärdigheten och avser 

noggrannheten och precisionen i datan (Deegan & Unerman, 2011). För att uppnå 

trovärdighet eller validitet intervjuas till exempel både revisorer och experter för att öka 

precisionen i datan (jfr Deegan & Unerman, 2011). Intervjuerna följs även upp med olika 

följdfrågor för att på så sätt säkra validiteten.  

 

För att upprätthålla en hög kvalitet måste även datans tillförlitlighet beaktas. Tillförlitligheten 

i datan brukar definieras i form av huruvida om någon annan utfört forskningen även skulle 

kommit fram till samma resultat (Deegan & Unerman, 2011). Resultatets tillförlitlighet 

kommer därför uppnås genom att forskningen genomförs med beaktande av objektivitet för 

att på så sätt få ett opåverkat resultat.  

 

Revisor/Expert Utbildning Befattning Erfarenhet Revisionsbyrå
Revisor(A Ekonom Godkänd(Revisor 19(år "Big(four"
Revisor(B Civilekonom Auktoriserad(Revisor 15(år "Big(four"
Revisor(C Civilekonom Auktoriserad(Revisor 5(år "Big(four"
Revisor(D Civilekonom Revisor 2,5(år "Big(four"
Revisor(E Ekonom Auktoriserad(Revisor 10(år "Big(four"
Revisor(F Civilekonom Revisor 2(år "Big(four"
Expert(A Jurist Skattejurist 19(år Fristående
Expert(B Civilekonom/Doktor Redovisningsexpert 16(år "Big(four"
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Uppsatsens kvalitet är även beroende av i vilken grad forskningens resultat kan generaliseras. 

Det ultimata för att möjliggöra detta är att intervjua så många revisorer och experter som 

möjligt. Då möjligheten att uppnå en större mängd intervjuer är begränsad försöks 

möjligheten till generalisering uppnås genom en spridning av de intervjuade. De intervjuade 

har till exempel varierats i form av erfarenhet, titel, lokalisering och arbetsgivare.        
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5. Resultat 
 
I detta kapitel presenteras resultaten från de intervjuer som genomförts. Först presenteras den 

intervjuades bakgrund, sedan presenteras resultat från frågor rörande dennes användande av 

experter. I slutet av detta kapitel ges en sammanfattning av resultaten från de genomförda 

intervjuerna.   

5.1 Revisor A 

5.1.1 Bakgrund 
Revisor A har arbetat som revisor i cirka 19 år. Revisor A har tidigare erfarenhet av arbete på 

till exempel bank, men även på skattemyndighet. Tidigare har A även studerat olika kurser 

inom ekonomi och en sakrevisionslinje med inriktning mot godkänd revisor. A är idag 

godkänd revisor och innehar titeln team manager på en utav de så kallade ”big four” byråerna. 

A arbetar främst med företag inom tjänstesektorn.    

5.1.2 Användandet av expert 
Revisor A använder sig ofta av experter, speciellt i de fall som rör området skatt. A nämner 

också att det är inom området skatt som A upplever att användandet av experter är vanligast. 

Anledningen till att experter används är att revisorn är ganska allmän i sin roll 

branschkunskapsmässigt, således blir man beroende av någon med fördjupad kunskap. A 

tycker att användandet av experter har en positiv påverkan, menar att det är utvecklande för 

revisorn och att det täcker upp någonting som denne inte har full kunskap inom. Revisor A 

säger även att det oftast är interna experter som används, även om externa experter även 

ibland kan behöva användas. A menar att det är uttalat från byrån att interna experter ska 

användas. A antyder även att externa experter är mer vanligt hos mindre revisionsbyråer, där 

det blir svårt att ha experterna ”in house”. A berättar också att användandet av experter under 

hennes tid som revisor blivit mer och mer vanligt. Detta beror på att regelverken blivit mer 

komplexa, detta har inneburit en mer allmänkunnig revisor. Revisorn kan inte ”(…)ha all 

kunskap själv” utan måste ha ”(…)tentaklerna ute”, det vill säga anlita någon med mer 

specifik kunskap.  

 

Revisor A nämner att experterna som används inte väljs ut, utan det finns klara interna 

experter. A nämner att om en utvärdering av experten skulle göras hade denna baserat sig på 

referenser från kollegor angående expertens tidigare arbete, men även på revisorns tidigare 

upplevelser av samarbetet med experten. A trycker även på att dennes förtroende till experten 
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byggs upp av en tydlig kommunikation. Kommuniceringen nämns som grunden för hela 

tilliten till experten. Angående tilliten till expertens bedömningar så jämför A med att ”lämna 

in bilen på verkstan, det kan vara svårt att kontrollera vad som gjorts, men man måste läsa in 

sig på området för att bilda sig en uppfattning”. Tilliten beror även på vad problemet berör, i 

frågor där revisorn har mycket kompetens kan revisorns tankegång mer bli bekräftad, medan 

frågor där det finns mindre erfarenhet och kompetens kan man behöva vara mer noggrann.   

 

A berättar vidare att det kan vara känsligt att använda experter. Som exempel nämner A att 

vid kvalitetsgranskning kan en risk vara att en expert konsulterat väl många timmar angående 

frågor som är lätta att uttala sig om. A nämner även att det kan vara känsligt att använda 

experter på grund av risken för jävsproblematik. På frågan om egenintresse kan vara något att 

ta hänsyn till svarar A att denne har svårt att se problemet. Men nämner efter ett tag att 

egenintresse skulle kunna förekomma i form av att en expert debiterar mer tid än vad som är 

rimligt för problemfrågan.  

 

A säger att denne inte upplever någon skillnad i sin bekvämlighet gällande att använda en 

expert jämfört med att inte använda en expert. Men A nämner också att denne hade känt sig 

mer obekväm med att själv göra en bedömning av något som denne inte har kompetens inom 

än alternativet att använda en expert. A tar till exempel upp området skatt, där denne har god 

grundkompetens, vilket enligt A innebär att denne känner sig bekväm med experter inom 

detta område.           

5.2 Revisor B 

5.2.1 Bakgrund 
Revisor B är Auktoriserad Revisor, påskrivande revisor, på en ”big four” byrå. Tidigare har B 

genom studier erhållit en magister inom ekonomi. B har nu arbetat som revisor i cirka 7 år, 

men har totalt cirka 15 års erfarenhet av revisionsbranschen. B har ingen speciell inriktning 

utan arbetar mot alla typer av företag.    

5.2.2 Användandet av expert 
Revisor B använder experter i sitt arbete, eftersom att ”man kan inte hålla allt i sitt eget huvud 

och vara expert på alla områden”. B uppger även att experter används ofta och att moms och 

skatt är de vanligaste områdena. Men nämner även att experter inom området juridik är 

vanligt, samt att det även finns så kallade ”experter” på olika granskningsverktyg som 

revisionsbyrån använder sig av. De experter som används är mest interna, men externa 
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förekommer också, ”(…)det beror lite på vad kunden vill”. Ibland kan kunden till exempel 

vilja använda sig av en viss advokat, då lyssnar revisorn på kunden för att på så sätt ha 

”(…)rätt approach till kunden”. B uppger att revisorns arbete generellt gått mot att man måste 

få mer och mer bekräftat via externa utlåtande från till exempel experter. Idag är man till 

exempel i mer behov av andrahandsinformation, samtidigt är kraven på dokumentation högre. 

Vilket av B anses vara ett resultat av till exempel skandalen med Enron. B upplever att 

användandet av experter har en positiv inverkan på dennes arbete. B upplever att det är bra att 

”ha någon att bolla med, eftersom man inte kan allt själv” och att man ”växer själv genom att 

ta hjälp av andra”. B säger även angående användandet av experter att i normalfallet är det 

inga problem med företagen, men om företaget exempelvis börjar gå med förlust kanske man 

ska fundera på om man inte ska ta hjälp av någon expert.    

 

Revisor B har svårt att se några risker med att använda en expert. B menar att 

grundkompetensen och att användandet av experter innebär att man ”plockar in det lilla 

extra”. Vidare menar B att:  

(…)det är ju inte som att man sitter som en ihålig figur, som inte begriper någonting 
och bara skickar papper hit och dit, då hade man känt en risk(…)det är ju inte något 
helt främmande som man arbetar med, man har ju ändå en viss hum om åt vilket håll 
det ska gå.  

B jämför vidare med en allmänläkare och menar att man inte kan godta vad som helst, man 

måste känna i sig själv att det här är rimligt. Du måste sätta dig in i problemet, ”(…)om du 

däremot inte sätter dig in i problemet, då hade det varit risker med användandet av expert.     

 

B beskriver att denne har stort förtroende för de interna experter som används. B säger att alla 

som sitter här inne har en viss kompetens, och att man således har förtroende eftersom 

experterna ”finns inom dessa väggar”. Vad gäller förtroendet för externa experter beror detta 

mycket på tidigare affärsrelation, att det inte är någon okänd expert och att ”det är känt på 

stan vad man har gjort tidigare”. B säger även att man måste ha tillit till vad experten har 

gjort. B exemplifierar med att ” (…)man inte kan göra en egen utredning på vad experten 

gjort, och komma fram till att denne hade fel med en halv decimal(… )vi måste veta att de 

som är inom bygget har den kompetens som krävs”. B säger att: ”är frågan väldigt komplex så 

måste jag ju lita på vad experten har gjort”.   

 

Revisor B beskriver att användandet av experter vid den senaste revisionen inte gav upphov 

till några ”obehag”. B upplever ingen skillnad i bekvämlighet om denne kunnat göra 
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revisionen utan att ta hjälp av expert. B upplever istället det som positivt att ta hjälp av någon 

som har expertkunnande inom något område som denne själv inte har och att få en bekräftelse 

på det man själv gjort.    

5.3 Revisor C 

5.3.1 Bakgrund 
Revisor C är Auktoriserad Revisor och har arbetet som detta i cirka 1 år. Dessförinnan var C 

revisorsassistent på samma byrå under cirka 5 år. Utbildningen som revisor C har genomfört 

är en magisterexamen i ekonomistyrning samt extra kurser för att få behörighet till rollen som 

auktoriserad revisor. Revisor C arbetar brett med alla typer av ägarledda bolag. 

5.3.2 Användandet av expert 
Revisor C uppger att användandet av experter är väldigt olika beroende på situation och 

frågeställning. Enligt C ”(…) löper många företag bara på, utan förändringar, vilket gör att 

man kanske inte behöver hjälp av experter”. De vanligaste områden som kräver experter är 

skatt och elektroniska analyser, exempelvis registeranalyser. Revisor C uppger att det endast 

har varit aktuellt att använda sig av interna experter i sitt arbete som auktoriserad revisor.  

 

När en intern expert väljs ut görs ingen speciell utvärdering då C har en väldigt hög tilltro 

samtidigt som utvärderingar görs i kontinuerligt i byråns regelsystem. Enligt C är dessa 

utvärderingar ”(…) något man ska man kunna förlita sig på”. Revisor C uppger dock att man 

samtidigt måste försöka bilda sig en egen uppfattning om expertens utlåtande, men att inte för 

stor vikt får läggas vid detta då detta innebär dubbelarbete och högre kostnader för kunden. C 

nämner att denne gärna vill förstå vad experten kommit fram ”även om revisorn inte kunna 

komma fram till slutsatsen själv”. C tycker det är viktigt att denne vet hur experten tänkt 

”(…)för att det kan bli C:s uppgift att ge förklaring åt kunden”. C berättar vidare ”(…) att 

självklart kan man inte ha kunskap inom alla områden som experten används, men att man 

försöker sätta sig in i det”. C uppger att erfarenheten inom yrket är för kort för att bedöma om 

det finns någon skillnad i användandet av experter generellt, men personligen har C blivit 

bättre på att använda experter i sitt arbete och utnyttjandet av denna möjlighet.  

 

Revisor C berättar att det inte spelar någon direkt roll för revisorns tillit vilken typ av expert 

som används. C nämner även att ett högt förtroende finns för de interna experterna, och om C 

skulle behöva använda externa experter skulle troligtvis experter från kända byråer användas 

då C sätter högst förtroende till dessa. Riskerna med att använda experter är inget som C 
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direkt har reflekterat över men om någon ska risk tas upp så vill C nämna risken ”(…)att 

experten missar ett helhetsperspektiv, då experten vet väldigt mycket om ämnet, men kanske 

inte lika mycket om kunden”. För att bygga upp ett förtroende till experten uppger C till 

exempel att det är viktigt med ett bra samarbete med experten. C nämner även att det är 

viktigt att experten levererar i tid, är insatta i ämnet och har en god kommunikation.  

 

Revisor C upplever att användandet av experter ger väldigt bra revisionsbevis om det är en 

komplex frågeställning, vilket även skänker en trygghet åt C. På frågan huruvida C hade varit 

mer bekväm att utföra revisionen på egen hand utan hjälp från expert svarar C: ”då hade det 

ju känts bättre, då hade jag ju inte behövt anlita någon expert”. C förtydligar med att säga att 

denne hade känt sig mer bekväm med att inte använda en expert. Revisor C säger också att ju 

mer bekväm man blir i sin egen roll, desto mer kunskap man får, desto bättre vet man mer var 

man kan inhämta kunskapen och använda experter.  

5.4 Revisor D 

5.4.1 Bakgrund 
Revisor D arbetar som revisor på en utav ”big four” byråerna. D har arbetat som revisor i 

nästan 2,5 år. Tidigare har D studerat och då erhållit en magister i internationell ekonomi. D 

har ingen speciell inriktning utan arbetar mot alla typer utav företag.       

5.4.2 Användandet av expert 
D använder sig av experter främst inom området skatt, vilket är det vanligaste området. De 

experter som används är mest interna. D tycker inte att det finns någon skillnad i användandet 

av experter avseende dennes tid som revisor. D upplever att det är bra att ha experter att tillgå, 

då revisorn har en bred kompetens och inte är så nischad som experten. Upplever det därför 

som bra för att ”(…)revisorn kan absolut inte allt”. 

 

D ser inga risker med att använda en expert, ”(…)inte då det är internt och man vet att de kan 

sina grejor”. D berättar vidare att ”man litar på experten då den är intern”. D fastslår att denne 

upplever en hög tillit till expertens bedömningar. D säger vidare att denne inte riktigt vet om 

det utförts kontroller på expertens utlåtande, men D nämner att ”man går ju igenom det”. D 

säger även att ”man känner sig väl bekväm med att använda en expert”. D upplever även att 

om det är en komplex fråga så känner denna sig mer bekväm med att använda en expert 

jämfört med att behöva göra bedömningen på egen hand. 
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5.5 Revisor E 

5.5.1 Bakgrund 
Revisor E arbetar som manager och auktoriserad revisor på en revisionsbyrå som ingår i ”big 

four”. E har arbetat där sedan cirka 10 år tillbaka. E har ingen speciell inriktning utan arbetar 

brett med olika typer av företag. Innan E påbörjade arbetet som revisor har E tagit en dubbel 

kandidatexamen inom ekonomi. 

5.5.2 Användandet av expert  
Revisor E uppger att man använder sig av experter ganska ofta i dennes arbete. ”Jag har som 

mål att vid varje möte hitta något område där man kan ge lite extra hjälp med hjälp av en 

expert för att på så sätt skapa mervärde för kunden”. E beskriver att det endast varit aktuellt 

med interna experter i dennes arbete och att de oftast handlar om skatte- eller momsfrågor. 

Men under senare år har det även blivit vanligare med juridik- och civilrättsfrågor. Revisor E 

känner även att användandet av experter har blivit vanligare med åren vilket även 

revisionsbyråerna uppmuntrar genom att erbjuda de flesta experter som behövs ”in house”. 

Anledningen till att användningen av experter har ökat är enligt E att man är rädd om sitt 

rykte och att man inte vill ta för stora risker i sitt arbete. E förklarar att ”jag ser inga risker alls 

med att använda experter” och ”(…)jag ser det bara positivt med att använda så mycket 

experter som möjligt”.  

 

E litar fullt ut på de experter som erbjuds då dessa har sina riktlinjer och kvalitetskontroller 

vilket gör ”att jag inte har något att invända mot deras bedömning”.  E beskriver vidare att 

användandet av experter gör att arbetet blir bättre, man känner sig mer trygg och att man kan 

ge en helhetslösning för kunden, vilket ger mervärde. Under revisionens gång känner E att 

bekvämligheten påverkas angående användandet av experter. E förklarar att osäkerheten hade 

varit betydligt större om experter inte hade funnits tillgängliga under revisionen. E säger att 

”(…)jag känner mig ganska beroende av experterna för att kunna utföra en bra revision”. 

5.6 Revisor F 

5.6.1 Bakgrund 
Revisor F arbetar som revisor på en revisionsbyrå inom den så kallade ”Big four”, vilket F har 

gjort sedan drygt två år tillbaka. F har genomfört civilekonomprogrammet med inriktning mot 

redovisning och revision. Revisor F arbetar mot alla typer av företag.  
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5.6.2 Användandet av expert 
Revisor F berättar att det inte är ovanligt med användning av experter i dennes arbetssituation. 

F förklarar att det finns flera områden där man tagit in experthjälp men där skattefrågor 

dominerar. Förutom detta används experter även i frågor rörande moms, juridik och IT-

system. Expertis rörarande IT-system är det svåraste att förstå sig på, detta beskriver F som: 

”(…)skatt och moms och sådant har man ju lite koll på, men när det kommer till IT-system 

har man ju ingen koll alls”. När F ska välja ut vilken expert denne ska använda i sitt arbete går 

man mest på rekommendationer från kollegor. Men F berättar att i många fall vet man redan 

innan vilken expert man ska gå till, då de experter som F använder är interna och sitter inom 

byrån i samma hus. 

 

F säger att man sällan kontrollerar bedömningen som experten utfört då F förklarar att ”(…) 

man tänker att han kan så mycket mer inom detta område, vilket gör att man förlitar sig på det 

han säger”. Samtidigt kan F se en risk i att man tar in en expert inom ett område där man helt 

saknar kompetens, då man helt måste förlita sig på dennes bedömning. F beskriver dock att 

användningen av experter innebär en säkerhet och att det personligen skänker en trygghet, då 

F sätter stor tilltro till dessa experter. Denna höga tilltro kan enligt F göra att man i många fall 

känner sig mer bekväm med delen i revisionen där experten är inkopplad jämfört med det 

revisor F själv har bedömt. Revisor F förklarar också att användandet av experter skapar ett 

mervärde för kunden vilket beskrivs som något viktigt inom byrån.  

5.7 Expert A 

5.7.1 Bakgrund 
Expert A arbetar idag som fristående skattejurist och används ibland som expert till revisorer. 

A har tidigare arbetat hos två olika ”big four” byråer. A har arbetat inom revisionsbyråer i 

totalt 8 år. A är i grunden utbildad jurist.    

5.7.2 Användandet av expert 
A säger att det är vanligast med interna experter, vilket A förtydligar med att ”(…)det är 

nästintill tjänstefel att gå utanför den egna organisationen som det ser ut idag”. A säger även 

att det är dyrt att gå internt. A förklarar dock att denne fått jobb som fristående skattejurist 

ändå, exempelvis vid semestrar och helger, då byrån i fråga ansåg att A var billigare än deras 

partner. Mindre revisionsbyråer är rädda för att gå till större revisionsbyråer av rädsla att 

förlora kund. Expert A berättar att när det gäller användandet av experter så är upplevelsen att 

skattefrågor och generationsskifte är de vanligaste områdena revisorer tar hjälp av experter. A 
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förklarar att anledningen till varför en viss expert väljs av en revisor troligtvis beror på 

vänskapsband och tidigare relationer mellan dem, men antyder även att priset på 

konsultationen även kan ha betydelse. A nämner till exempel att konsultarbeten kan leda till 

bra relationer så att man även får revisionsuppdraget, vilket är positivt för A som fristående 

skattejurist för då få denne mer jobb.  A har en upplevelse att användandet och utnyttjandet av 

experter har växt under tiden denne har varit aktiv. Ett exempel som tas upp av A är ett kontor 

där A tidigare arbetade där man nu är runt 25 skattejurister, för 10 år sedan var dem 2 

skattejurister. A förklarar att ”(…)visserligen har företaget växt, men inte i den omfattningen, 

så rimligtvis måste användandet av experter ha ökat” 

 

A beskriver relationen mellan revisorn och experten utifrån dennes erfarenhet som ”tämligen 

informell”. Jämförelsen görs med fall kopplade till utlandet där kontakterna har varit väldigt 

hierarkiska och extremt formella. A säger att man här i Sverige ”(…)har ganska enkla 

dialoger och sedan skickar man över det man behöver hjälp med på mail eller man träffas”. 

Vidare förklarar A att revisorerna oftast återkopplar kring det utförda uppdraget, men A säger 

att han inte tror att revisorerna kontrollerar expertens bedömning mer än möjligtvis (…) 

”skapar sig en känsla för om vad som är rätt”. A förklarar att revisorerna i de flesta fall 

troligtvis har en hög tillit till de experter och konsulter de tar in i sitt arbete.  

 

När det gäller risk tar A upp jävsproblematiken och risken att fakturera för stora fakturor, men 

att det framförallt ” (…)är det en risk med att använda för lite experter”. A beskriver att 

kostnadsfrågan, och att revisorerna är priskänsliga åt sina kunder, är en väldigt central del för 

revisorerna vilket gör att det finns en risk att man inte använder experter. ”Man är väldigt 

rädda att ta in experthjälp då det leder till högre kostnader för kunderna, vilket skulle kunna 

leda till att man tappar kunden”. A berättar att A själv har erfarenhet av att det har blivit fel då 

revisorn inte valde att ta med en expert i bedömningen. 

5.8 Expert B 

5.8.1 Bakgrund 
Expert B arbetar som redovisningsexpert på en revisionsbyrå inom den så kallade ”big four”, 

detta har B gjort i cirka 16 år. B beskriver att dennes expertis i stort sett endast används på 

klienter som redovisar enligt IFRS, men då avancerade redovisningsfrågor uppkommer kan B 

även användas i de fallen. B säger även att den främst har sin expertis inom 

externredovisning.  B har erhållit en civilekonomexamen och titeln ekonomie doktor.  
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5.8.2 Användandet av expert 
Expert B anser att användandet av experter hade en brytning för ungefär 10 år sedan och 

sedan dess ses ”(…)en enorm ökning som följd av övergången till IFRS”. B:s upplevelse är 

att alla noterade företag som redovisar enligt IFRS även granskas av experter. Dock används 

sällan experter inom de traditionella posterna som materiella anläggningstillgångar, 

personalkostnader och varulager. B berättar att revisorerna inom byrån ”(…)knappast 

använder andra än byråns experter” och att dessa redovisningsexperter inte väljs av revisorn 

utan detta avgörs centralt på byrån. B säger således att interna experter är vanligast.  Vidare 

förklarar B att det finns omfattande utvärderingar angående experterna inom de stora byråerna 

vilket gör att revisorn, bortsätt från informell värdering och diskussioner, inte gör någon egen 

utvärdering. Enligt B gör inte heller revisorn någon kontroll av vad experten gjort, men säger 

att de ”(…)givetvis kan ställa kritiska följdfrågor”.    

 

Expert B berättar att dennes relation främst är med managern men även med vissa andra i 

teamet. Denna relation beskrivs av B som ett väldigt informellt samarbete och att relationen 

”(…) näst intill alltid är bra”. B förklarar att förtroendet mellan revisorn och experten byggs 

upp genom ett nära samarbete över åren. B förklarar att för ett antal år sedan var B mer 

bekymrad över risken att revisorn ”(…)hamnade i händerna på experten”. Men nu mera 

förklarar B att man inte på samma sätt uppmärksammar detta problem. Risken som expert B 

avsåg med att experterna ”hamnade i händerna på experten” bestod i att den påskrivande 

revisorn är professionellt ansvarig för revisionen. B menar att risken på så sätt blir ”(…)att 

professionen urholkas”.  

 

Expert B beskriver även att revisorn, i dennes senaste fall som expert, hade en stor tillit till 

experten, men ”utan att ta den för given”. På frågan huruvida expert B upplevde att revisorn 

hade full tillit till expertens bedömning, blir svaret ”Ja!”.   

5.9 Sammanfattning 

5.9.1 Revisorns syn på användandet av experter  
 

 
 

Tabell 5.9.1 Översikt av revisorernas syn. 

Revisor Förändring.användning.experter Risker Viktigt.för.tillit Bekvämlighet Kontroll.av.expert
Revisor(A Experter(mer(vanligt Svårt(att(se(några(risker Kommunikation Bekväm Bildar(uppfattning
Revisor(B Experter(mer(vanligt Risk(om(kompetens(saknas Förtroende Bekväm Bildar(uppfattning
Revisor(C Ingen(skillnad Inget(som(denna(reflekterat(över Kommunikation Inte(lika(bekväm Bildar(uppfattning
Revisor(D Vet(inte Ser(inga(risker Vet(inte Bekväm Ingen(kontroll
Revisor(E Experter(mer(vanligt Ser(inga(risker Kommunikation Bekväm Ingen(kontroll
Revisor(F Ingen(skillnad Risk(om(kompetens(saknas Rekommendationer Bekväm Ingen(kontroll
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5.9.2 Experters syn på användandet av experter 
 

 
 

Tabell 5.9.2 Översikt av experternas syn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expert Förändring.användning.experter Risker Relation.till.revisorn Kontroll.av.expert
Expert'A Rimligtvis'mer'vanligt Risk'att'för'lite'expertis'används Informell Ingen'kontroll
Expert'B Mer'vanligt'senaste'10'åren Risk'att'hamna'i'händerna'på'experten Informell Ingen'kontroll
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6. Analys 
 
Under denna rubrik kommer de empiriska resultaten från de genomförda intervjuerna att 

analyseras. Analysen kommer att presenteras utifrån de olika faktorer som lyfts fram i 

referensramen. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av de olika faktorernas påverkan på 

komfort.   

6.1 Revisorns användande av expert 
Genomgående för majoriteten av de som intervjuats är att de uppger att användandet av 

experter har blivit mer vanligt under deras tid som revisorer och experter. Detta ger således 

stöd till den forskning som visar att revisorns roll förändrats till att nu vara beroende av 

experter (jfr Smith-Lacroix et al, 2012; Broberg, 2013). Överlag uppger även de intervjuade 

att denna förändring har en positiv inverkan på deras arbete. Nedan kommer resultaten 

baserade på de tidigare nämnda faktorerna att analyseras.  

6.2 Revisorns användande av expert och dess påverkan på komfort 

6.2.1 Risk 
Av de intervjuer som genomförts framgår att revisorerna har svårt att se några risker med att 

använda experter. Majoriteten av de intervjuade revisorernas svar är dock baserade på 

användandet av experter inom området skatt. Tidigare har forskning beskrivits som menar att 

en ökad komplexitet innebär en ökad risk (Broberg, 2013; Tschudi, 2009). Komplexiteten 

avseende området skatt kan ses utifrån två olika sätt.  

 

Vid användning av området skatt som exempel för användningen av expert, är frågan om 

detta område är tillräckligt komplext för att begreppet risk ska vara aktuellt (jfr Broberg, 

2013; Tschudi, 2009). Att revisorers bedömningar nuförtiden avser mer komplexa tillgångar 

åsyftas framförallt värderingen av immateriella tillgångar (Smith-Lacroix et al, 2012; El Tawy 

& Abdel-Kader, 2012). Området skatt är kopplat till lagar, regler och således rätt och fel. 

Värderingsproblematiken som appliceras vid bedömning av mer komplexa tillgångar såsom 

immateriella tillgångar torde således inte vara lika applicerbar inom området skatt. Shanteau 

(1992) argument angående lägre kvalitet på bedömningar avseende mer komplexa tillgångar 

torde således inte heller vara relevant. Detta kan ge en förklaring till varför revisorer i mindre 

grad upplever faktorn risk i användandet av experter.  

 

Revisorerna upplever å andra sidan en tillräcklig komplexitet för att användandet av experter 
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ska vara nödvändigt. Ett exempel på denna komplexitet ger revisor F: ”(…) skatt och moms 

och sådant har man ju lite koll på, men när det kommer till IT-system har man ju ingen koll 

alls”. Revisor B säger även att: ”är frågan väldigt komplex så måste jag ju lita på vad experten 

har gjort”.  Revisor E menar vidare att anledningen till att användningen av experter har ökat 

är att man är rädd om sitt rykte och att man inte vill ta för stora risker i sitt arbete. Detta kan 

tolkas som att ett ovetande hos revisorn innebär en högre osäkerhet (jfr Guénin-Paracini et al, 

2014). Detta antyder även att det finns en komplexitet och att användandet av experter görs 

för att minska revisorsrisken, det vill säga skydda sig själv mot risken att förlora sin 

auktorisation (jfr Carrington, 2010). Revisorer förefaller sig därför uppleva en risk då 

komplexiteten uppstår, och därmed antyds även en koppling mellan risk och komplexitet (jfr 

Broberg, 2013; Tschudi, 2009). Således tycks revisorer uppleva mer risk i att göra en 

bedömning inom något område som de faktiskt inte har tillräcklig kompetens och 

användandet av expert ses således som en lösning och som ett sätt att mildra denna risk. Detta 

visas vidare av att de flesta revisorerna upplever mer bekvämlighet och därmed en högre 

komfort med att använda expert mot att inte använda en expert.  

Risker kan även uppstå då revisorn ofta inte gör någon kontroll av expertens bedömning. 

Revisor B säger till exempel att:  

(…)det är ju inte som att man sitter som en ihålig figur, som inte begriper någonting 
och bara skickar papper hit och dit, då hade man känt en risk(…)det är ju inte något 
helt främmande som man arbetar med, man har ju ändå en viss hum om åt vilket håll 
det ska gå. Du måste sätta dig in i problemet, om du däremot inte sätter dig in i 
problemet, då hade det varit risker med användandet av expert.  
 

Samtidigt har det visat sig att de yngre revisorerna i mindre grad kontrollerar expertens 

bedömning. Detta kan vara ett resultat av mindre erfarenhet, att de yngre därmed inte själv 

haft ansvar hela vägen i samma grad som revisorer med mer erfarenhet och att de därför 

missar ett helhetsperspektiv. Revisor C nämner exempelvis risken med att experten missar ett 

helhetsperspektiv. Denna risk torde således även vara applicerbar på det faktum att revisorn 

möjligtvis saknar ett helhetsperspektiv. Revisor F säger även att man sällan kontrollerar 

bedömningen som experten utfört då F förklarar att ”(…) man tänker att han kan så mycket 

mer inom detta område, vilket gör att man förlitar sig på det han säger”. Detta indikerar 

således att man faktiskt inte sätter sig in i problemet, vilket enligt B i så fall leder till risker 

med användandet av expert. Riskerna med att använda en expert tycks således bli större då 

revisorn har mindre erfarenhet. Att riskerna är större för en revisor med mindre erfarenhet 

torde vara allmänt vedertaget då revisorn möjligtvis inte utvecklat ”gutfeel” tillräckligt, vilket 
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tycks innebära mer obehag och risk (Pentland, 1993; Humphrey & Moizer, 1990, Guénin-

Paracini et al., 2014). Då revisorn med mindre erfarenhet använder expert tycks denna 

uppleva mindre risk och således komfort. Men då experten i mindre grad inte kontrolleras av 

revisorn med mindre erfarenhet är frågan huruvida revisorns komfort är berättigad sett till 

revisorns skapande av komfort hos allmänheten (jfr Pentland, 1993).  

 

Intresset för principalerna tycks även åsidosatt till förmån för det reviderade företaget på 

grund av en rädsla att förlora kunder (jfr Moore & Tetlock, 2006). När revisorerna ger 

exempel på risker med användandet av expert är dessa kopplade till kunden. Revisor A 

nämner till exempel att vid en kvalitetsgranskning kan en risk vara att en expert konsulterat 

väl många timmar angående frågor som är lätta att uttala sig om. Expert A är inne på samma 

spår och beskriver att revisorerna är väldigt priskänsliga gentemot sina kunder. Upplevelsen 

av revisionsbyråerna är även att de tycks vara väldigt fokuserade på marknadsföring. Detta 

märks väl i intervjuerna då användandet av orden ”kund” och ”mervärde” är återkommande. 

Detta exemplifieras till exempel med att valet av expert ibland ”beror lite på vad kunden vill” 

och att detta görs för att ha ”rätt approach till kunden”. Friedson (2001) menar att en av de 

saker som utmärker en profession är att normen att göra ett gott arbete prioriteras framför 

ekonomisk vinning. Upplevelsen är att den ekonomiska vinningen tycks ha tagit över, men 

likväl är detta inget som tycks påverka revisorns komfort.     

 

Revisorns kundfokus kan även tolkas som ett avsteg från revisionens syfte. En stor del i 

revisionens syfte är att revisorn ska fungera som kvalitetssäkrare mot principalen (Öhman, 

2006). Intervjuerna pekar dock på att revisorn istället arbetar för agentens intresse. Således 

kan man vara kritisk mot agent teorin som menar att revisionen är till för principalens bästa 

(jfr Eisenhardt, 1989; Carrington, 2010). Revisor C uppger även att man måste försöka bilda 

sig en egen uppfattning om expertens utlåtande, men att inte för stor vikt får läggas vid detta 

då detta innebär dubbelarbete och högre kostnader för kunden. Risken i detta består i att man 

som en orsak av ett ökat kundfokus vill hålla nere kostnaderna, vilket skulle kunna medföra 

risker i form av att man till exempel undviker dubbelarbetet som medföljer då revisorn 

kontrollerar vad experten gjort. Expert A beskriver att kostnadsfrågan, och att revisorerna är 

priskänsliga åt sina kunder, är en väldigt central del för revisorerna vilket gör att det finns en 

risk att man inte använder experter. ”Man är väldigt rädda att ta in experthjälp då det leder till 

högre kostnader för kunderna, vilket skulle kunna leda till att man tappar kunden”. Detta 

tycks ytterligare indikera att den ekonomiska vinningen tagit över. Pentland (1993) menar att 



 

 50 

en komfort hos revisorn även leder till allmänheten blir komfortabel. Då den ekonomiska 

vinningen upplevs ha tagit över tycks det som att ett tillstånd av komfort hos revisorn uppnås 

då kunden är nöjd. Men likväl upplever revisorn ingen risk i att använda experter och 

allmänhetens komfort tycks förbises.    

6.2.2 Structure/Judgement 
Intrycket från de genomförda intervjuerna är att revisionsbyråerna är väldigt fokuserade på 

”structure”. Det tycks som att inom ”big four” byråerna finns det väldigt klara riktlinjer för 

hur revisionen ska utföras. Revisor A hänvisar till exempel direkt till olika mallar och 

protokoll som följs vid frågan angående hur denna går tillväga för att kunna skriva på 

revisionsberättelsen. Expert B säger även att: ”revisorerna knappast använder andra än byråns 

experter(…) och att redovisningsexperterna inte väljs av revisorn utan detta avgörs centralt på 

byrån”. Dessa exempel ger indikationer på ett väldigt strukturerat arbetssätt, ”structure”, 

vilket således skulle kunna minska revisorns användande av kompetens och erfarenhet, 

”judgement” (jfr Öhman, 2006). Användandet av ”structure” skulle eventuellt kunna ha en 

negativ inverkan på mer komplexa frågor där erfarenhet och kompetens, ”judgement” torde 

vara mera viktigt.   

 

Fokuseringen på ”structure” kan ha sin förklaring i en ökad priskänslighet hos 

revisionsbyråerna. Öhman (2006) argumenterar till exempel för att ”structure” används som 

ett sätt att effektivisera arbetet för att uppnå revisorns arbetsgivares krav på lönsamhet. 

Antydningar till detta görs i de genomförda intervjuerna. Revisor C uppger, som tidigare 

nämnts, att man försöker bilda sig en egen uppfattning om expertens utlåtande, men att ”inte 

för stor vikt får läggas vid detta då detta innebär dubbelarbete och högre kostnader för 

kunden”. Detta bekräftas även av expert A som menar att revisorer generellt är priskänsliga 

gentemot sina kunder. Priskänsligheten leder således till att revisorn inte kan kontrollera 

expertens bedömning i en större utsträckning. Revisorns komfortnivå torde rimligen vara 

högre om denna på egen hand kan bekräfta och kontrollera att expertens bedömning är 

korrekt. Då denna kontroll ibland inte görs på grund av priskänsligheten torde rimligen 

revisorns tillit till experten behöva vara extremt hög för att revisorns komfortnivå inte ska 

falla vid användandet av expert. Revisorerna överlag upplever sig samtidigt bekväma med att 

använda experter, således tycks detta indikera att de har en sådan tillit till experten att deras 

”state of comfort” inte förändras (jfr Kolcaba, 2003; Carrington & Catasús, 2007).   
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Att begreppet ”judgement” ibland hamnar i skymundan förtydligas av revisorernas bristande 

användning av vad Murphy och Yetmar (1996) benämner ”judgement-judgement”. Denna 

bristande användning visas i form av att revisorerna inte alltid kontrollerar expertens 

bedömning. Revisor F säger till exempel att: ”man tänker att han kan så mycket mer inom 

detta område, vilket gör att man förlitar sig på det han säger”. Revisor E berättar vidare att 

experterna inom byrån har sina riktlinjer och kvalitetskontroller, vilket gör att E ”inte har 

något att invända mot deras bedömning”. Bristerna avseende revisorers användning av 

”judgement-judgement” tycks ha en koppling till revisorers erfarenhet. Detta eftersom att 

revisorer med mindre erfarenhet, enligt intervjuerna, i mindre grad kontrollerar expertens 

bedömning. Revisorer med mer erfarenhet visar å andra sidan en relativt högre användning av 

”judgement”. Revisor A och B säger till exempel att man måste läsa in sig på expertens 

område för att bilda sig en uppfattning om expertens bedömning. Revisorer med mindre 

erfarenhet tycks därför ha ett större inslag av ”structure” i sin arbetsmetodik för att uppnå 

komfort.  

 

Denna skillnad kan ha sin förklaring i att revisorer med mer erfarenhet tidigare, i större 

utsträckning, fått arbeta utan hjälp av experter och att de således har en bredare kompetens 

och helhetsperspektiv. Expert B nämner att revisorns användande av experter haft en enorm 

ökning de senaste 10 åren. De intervjuade revisorerna med mer erfarenhet har börjat arbeta 

som revisor innan denna brytpunkt, medan intervjuade revisorer med mindre erfarenhet har 

börjat efter denna brytpunkt. Revisorer med mindre erfarenhet har därför kanske inte getts 

möjligheten att få ett helhetsperspektiv, då möjligheten att använda experter alltid funnits nära 

till hands vilket möjligtvis haft negativ inverkan på deras förmåga att göra bedömningar, 

”judgement”. Humphrey & Moizer (1990) beskriver att ”magkänsla” har en betydelse för när 

man blir komfortabel, denna känsla kan även vara något som behöver övas upp och som har 

en del i ”judgement”. I en ovetbar situation måste revisorn således sätta tillit till en magkänsla 

angående var granskningen bör fokuseras (Pentland, 1993). Det kan tyckas som att revisorer 

med mindre erfarenhet inte har övat upp denna ”magkänsla”. Detta tycks visas i användandet 

av experter då dessa revisorer gör mindre för att bli komfortabla, ”the state sense”, i form av 

att de ofta blint litar på experten.   

 

Murphy och Yetmar (1996) åsyftar, som tidigare nämnts, med begreppet ”expert power” att 

den ena parten har ett så pass stort övertag i kompetens att den kan påverkan den andre 

partens beteende och därmed även eventuellt bedömningen. Av de genomförda intervjuerna 
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ges antydningar om att så är fallet. Revisor B säger till exempel att om frågan är väldigt 

komplex så måste denna sätta tillförlit till vad experten gjort. Expert B nämner även riskerna 

med att revisorn hamnar ”i händerna på experten”. Vad revisor B säger bekräftar således att 

om frågan är tillräckligt komplex så hamnar revisorn faktiskt ”i händerna på experten”. I och 

med att experten ibland har detta övertag skulle det kunna vara så att experten påverkar 

revisorns bedömning i positiv eller negativ bemärkelse. Cassel (1996) menar att ett agerande 

inom professionens ramar innebär ett beskyddande av självständigheten och integriteten i 

bedömningsfrågor, frågan är även om detta görs då man ibland hamnar i händerna på 

experten. De intervjuade revisorerna upplever sig ändå komfortabla med att använda en 

expert och därmed även att ibland vara ”i händerna på experten”.  

 

En vanlig beskrivning av revisorn är att denne ska fungera som kvalitetssäkrare (Öhman, 

2006). Av intervjuerna ges ibland bilden av att det istället är experten som är kvalitetssäkrare. 

Kritik kan riktas mot detta då det i revisorsprofessionen till exempel ingår att sätta 

samhällsintresset främst (jfr Parsons, 1939; Friedson, 2001). Med experten som 

kvalitetssäkrare tycks detta intresse åsidosättas, då experten inte alltid ingår i 

revisorsprofessionen. Detta antyds även av expert B som menar att det ökade användandet av 

experter riskerar att orsaka en urholkning av synen på revisorer som en profession.   

6.2.3 Trust 
Från de genomförda intervjuerna har det framgått att begreppet ”trust” har en väldigt stor 

betydelse för revisorns upplevda komfort. Begreppet ”trust” innebär, som tidigare beskrivits, 

att ha förtroende för en persons tillförlitlighet (Giddens, 1990). Överlag säger de intervjuade 

revisorerna att de har en väldigt hög tillförlitlighet till experten. Revisor B exemplifierar till 

exempel detta med att: ” man kan inte göra en egen utredning på vad experten gjort, och 

komma fram till att denne hade fel med en halv decimal(… )vi måste veta att de som är inom 

bygget har den kompetens som krävs”. Av intervjuerna framgår även att revisorn har en 

väldigt hög tillit till de interna experterna. Revisor E säger till exempel att denna har väldigt 

hög tilltro till de interna experter som erbjuds och att revisorn oftast ”(…)inte har något att 

invända på dennes bedömning”. Detta uttalande och revisorerna uttalanden generellt 

överensstämmer med Pentland (1993) som menar att komforten hos revisorn är beroende av 

tilliten till andra personer i revisionsteamet. Nästan alla revisorer menar att de är mer 

bekväma med att använda expert gentemot alternativet att göra allt själv. Revisor E menar 

exempelvis att användandet av experter har en positiv påverkan på dennes bekvämlighet och 
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att osäkerheten varit större om experter inte funnits tillgängliga. Revisorns komfort tycks 

således vara beroende av en tillit till vad experten gjort. Revisorns användande av experter 

verkar därmed vara en del av vad revisorn gör för att bli komfortabel, det vill säga ”comfort 

as a relief” (jfr Kolcaba, 2003; Carrington & Catasús, 2007).    

 

Intervjuerna har även gett indikationer på hur förtroendet för experten byggs upp. Från revisor 

A framgår det till exempel att kommunikationen utgör grunden för hela förtroendet till 

experten, vilket även majoriteten av de intervjuade antyder. De intervjuade exemplifierar 

vidare betydelsen av kommunikation med att hänvisa till att expertens pålitlighet baserar sig 

på tidigare affärsrelationer och att samarbetet med experten är viktigt. Förtroendet för den 

externa experten tycks även denna byggas upp av kommunikation. Avseende de externa 

experterna ges exempel på att pålitligheten till denna baserar sig på att det är ”känt på stan” 

vad experten gjort tidigare. Komfort tycks således uppnås genom att välja experter som 

revisorn kan förlita sig på (Smith-Lacroix et al, 2012). Samtidigt anser revisor A att det inte 

gör någon skillnad för dennes bekvämlighet huruvida experten är intern eller extern.   

 

Det som även framgår av intervjuerna är att expertens kompetens tycks hamna i skymundan 

och att relationer och kontakter blir mer centrala vid användande av expert. Forskning pekar, 

som tidigare nämnts, på betydelsen av en grundlig utvärdering av experten och att tillräcklig 

kunskap är en viktig faktor att utvärdera (Smith-Lacroix et al, 2012; Shanteau, 1992; Porter et 

al., 2008). Expert A nämner att anledningen till varför en viss expert väljs av en revisor 

troligtvis beror på vänskapsband och tidigare relationer mellan dessa. Samtidigt ges en bild av 

att revisorn i en komplex fråga inte har något annat val än att förlita sig på vad experten gör 

och att revisorer ibland inte kontrollerar vad experten gjort. Att kompetens tycks hamna i 

skymundan och att relationen kan ses som informell skulle kunna peka på en för hög tilltro till 

experten. Frågan blir således vad det är som säger att experten har den kompetens som krävs 

för att hantera det komplexa fallet, vilket blir en relevant iakttagelse då kontroller i många fall 

inte görs. Revisorn tycks bortse från detta, vilket tycks bekräftas av revisorn då denne 

upplever sig komfortabel med att använda experter. Att valet av expert baseras på 

vänskapsband och tidigare relationer förtjänar därmed kritik då en alltför nära relation också 

skulle kunna innebära en alltför hög tillförlitlighet till experten och en oberättigad komfort 

hos revisorn.    
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De intervjuade revisorerna upplever ingen skillnad i tillförlitlighet beroende på vilket område 

som avses, däremot har det visats sig att revisorns förhållande till expertens uppgift kan ha 

betydelse. I referensramen diskuterades Shanteau (1992) forskning angående hur pålitligheten 

till experter kan skilja sig åt beroende på vilket område som studeras. Revisor A nämner att i 

en bedömning där revisorn har hög kompetens innebär expertens utlåtande mer utav en 

bekräftelse av revisorns tankegång. Medan frågor med mindre erfarenhet kräver att revisorn 

är mera noggrann i sin genomgång. Revisorns kompetens i förhållande till uppgiften ifråga 

tycks således viktig. Svaren från intervjuerna tycks därmed bekräfta att uppgiftens karaktär 

har stor betydelse för utvärderingen av expertens pålitlighet (jfr ibid).   

 

Avseende expertens möjliga agerande i egenintresse har revisorerna svårt att se 

problematiken. Att vissa typer av experter tenderar att agera i egenintresse har tidigare visats 

(Tzyska & Zielonka, 2002). Expert A uppmärksammar dock problemet med att samma byrå 

som av en organisation används för revisionen även används vid organisationens behov av 

konsulter. Expert A exemplifierar med att: ”ska verkligen revisorn på en byrå granska 

skattejuristen från samma byrå”. Det kan därmed ligga i revisionsbyråns intresse att behålla 

kunden både för konsulttjänster och revisionstjänster, vilket skulle kunna göra att expertens 

egenintresse representerar intresset för byråns bästa. Detta behöver inte nödvändigtvis vara 

det bästa för att göra en god revision och för att uppfylla samhällets förväntningar (jfr 

Deegan, 2002).   

6.2.4 Informationsasymmetri 
Från intervjuerna ges indikationer på att revisorn mer tycks gå åt att vare en generalist, det vill 

säga någon som åtminstone måste kunna lite om mycket (jfr Forsell & Westerberg, 2007). 

Tidigare har det beskrivits att förändringen i revisorns roll mot en förmedlare mellan olika 

experter har, av de genomförda intervjuerna, blivit bekräftad (jfr Broberg, 2013; Smith-

Lacroix et al, 2012). Detta exemplifieras till exempel av revisor A som säger att man inte kan 

”ha all kunskap själv” och att man måste ha ”tentaklerna ute”. Revisor B jämför samtidigt 

revisorn med en allmänläkare, som följaktligen måste kunna lite om mycket. Dessa exempel 

antyder därmed synen på revisorn som en generalist och därmed även att en 

informationsasymmetri faktiskt existerar mellan revisorn och experten.   

Revisorns upplevda kunskap inom det område som experten används tycks ha betydelse för 

revisorns upplevda komfort. Revisor A säger till exempel, som tidigare nämnts, att då denne 

har högre kompetens inom området blir revisorns antagande mer bekräftat, medan då denna 
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kompetens inte finns krävs högre noggrannhet från revisorn. Detta uttalande bekräftar Brazel 

och Agoglia (2007) resonemang angående att en högre kunskap inom det aktuella området till 

exempel ger en högre sannolikhet att upptäcka risker. Revisor C säger vidare att denne 

upplever att ju mer kunskap revisorn har desto bättre blir denne på att använda experter och 

att denne känner sig mer bekväm med att göra allt själv snarare än att använda experter. 

Uttalandena från revisorerna angående att en begränsad kunskap innebär högre noggrannhet 

och en relativt lägre bekvämlighet antyder därmed att informationsasymmetri faktiskt skulle 

kunna ha en negativ påverkan på revisorns upplevda komfort.           

De intervjuade revisorerna påtalar å andra sidan att de upplever att användandet av experter 

har en positiv påverkan på deras komfort. Revisor B säger till exempel att: ”man växer själv 

genom att ta hjälp av andra” och att det är bra att ”ha någon att bolla med”. Överlag menar 

även samtliga revisorer att användandet av experter har en positiv påverkan på deras arbete. 

Detta antyder således även att användandet av experter har en positiv påverkan på revisorns 

upplevda komfort då det av revisorer upplevs som att experten utvidgar revisorns kompetens. 

Majoriteten av revisorerna bekräftar detta då denne nämner att dessa hade känt sig mer 

obekväma med att själva göra en bedömning av något som denne inte har kompetens inom än 

alternativet att använda en expert.  

Av de intervjuer som gjorts ges således mixade signaler angående informationsasymmetrins 

påverkan på komfort. Revisorerna antyder indirekt att informationsasymmetrin har en negativ 

påverkan på revisorns upplevda komfort. Vid mer direkta frågor antyder revisorerna dock att 

detta har en positiv påverkan på deras upplevda komfort. Det tycks som att i ett första skede 

har informationsasymmetrin en negativ inverkan på revisorns komfort, men användandet av 

experten ses som en lösning på obehaget som en bedömning av något man inte har kompetens 

inom innebär.  Användandet av experter tycks således ses som en lösning på att revisorn 

befinner sig utanför sitt kompetensområde och det obehag som detta innebär (jfr Smith-

Lacroix et al, 2012; Guénin-Paracini et al., 2014). Revisorns användning av experter kan 

därmed återigen ses som något som ingår i revisorns ”comfort as a relief” (jfr Kolcaba, 2003; 

Carrington & Catasús, 2007). Men problemet med detta är att informationsasymmetrin inte 

försvinner, den består fortfarande mellan revisorn och experten. Trots detta tycks det som att 

revisorn inte ser denna informationsasymmetri som ett problem, trots att revisorn är ensamt 

ansvarig (IAASB, 2009). Detta torde vara ett resultat av att revisorn har en sådan tilltro till 

experten att revisorns komfort inte påverkas av just den informationsasymmetri som existerar 
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mellan revisorn och experten. Denna slutsats antyds även av Giddens (1990) som menar att 

”trust” uppstår då det finns brist på information.    

6.2.5 Revisorns övertro 
Av intervjuerna framgår att revisorer ibland tycks ha en övertro på expertens bedömning. Alla 

de intervjuade revisorerna säger att de har en väldigt hög tillit till experterna. Revisor E säger 

till exempel, som tidigare nämnts, att denne ofta ”(…)inte har något att invända på dennes 

bedömning”. Tidigare har det även getts exempel på Revisor F’s uttalande: ”man tänker att 

han kan så mycket mer inom detta område, vilket gör att man förlitar sig på det han säger”. 

Tidigare forskning har förklarat att revisorer tenderar att lita mer på uppgifter framtagna av 

experter även om dessa har visat sig vara felaktiga (Murphy & Yetmar, 1996). De nämnda 

exemplen kan därmed tolkas som att revisorn ibland har en övertro på expertens förmåga. 

Valet av expert har även visat sig bero väldigt mycket på relationer och vänskapsband, även 

detta skulle kunna leda till en övertro på experten. Denna övertro kan vara problematiskt på 

grund av att dessa uppgifter kan vara felaktiga, men även på grund av att även experten kan 

ha en övertro på sin förmåga (Tyzska & Zielonka, 2002; Korn & Laird, 1999; Murphy & 

Yetmar, 1996).  

 

Baserat på den forskning som visar på problemen med övertro kan de intervjuade revisorernas 

antydda övertro förtjäna kritik. Generellt verkar revisorerna inte ha reflekterat över 

möjligheten att revisorerna möjligtvis har en övertro till experten. Denna omedvetenhet 

innebär även att faktorn revisorns övertro inte blir aktuell som en faktor som kan ha en 

påverkan på revisorns komfort. Men för skapandet av komfort hos allmänheten är revisorns 

övertro en brist som bör beaktas.    

6.3 Sammanfattning av faktorernas påverkan på komfort 

6.3.1 Risk 
Revisorerna har svårt att se några risker med användandet av experter. Detta baserar 

revisorerna dock på området skatt, där frågan huruvida en tillräcklig komplexitet existerar har 

diskuterats. Det uppstår dock en tillräcklig komplexitet för att användandet av experter ska 

vara aktuellt. I detta skede tycks en risk uppstå och revisorn använder därför experter som en 

lösning på denna risk. På detta sätt kan revisorn minska revisorsrisken. Vid användandet av 

experter upplever således revisorer sig mer komfortabla. Revisorer tycks därmed inte heller 

uppleva någon risk eller ”discomfort” med användandet av experter. Detta tycks förutsätta en 
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väldigt hög tillit till experten för att risk och ”discomfort” inte ska bli aktuellt. Komfort hos 

revisorn tycks därför uppnås hos revisorn när revisorsrisken minskar.  

 

De risker som revisorn nämner är kopplade till kunden och kundnöjdheten. Resultaten visar 

att kunderna styr väldigt mycket och att revisorerna arbetar för att skapa ”mervärde” för 

kunden. Detta är väldigt genomgående för alla intervjuer och därmed en väldigt viktig faktor 

för revisorns komfort. I analysen har det diskuterats vilken betydelse detta får för revisionens 

syfte. Det har framkommit att revisorer inte tycks arbeta i principalens intresse utan snarare i 

kunden intresse. Detta tycks vara en genomgående ”kultur” hos de avsedda revisionsbyråerna. 

Riskerna med att revisorerna arbetar för kundens bästa och denna påverkan på komfort är 

inget som revisorer upplever. Snarare tycks revisorns komfort vara kopplad till huruvida 

kunden är nöjd och ”säkrad”.  

6.3.2 Structure/Judgement 
De revisionsbyråer som resultaten avser tycks vara väldigt fokuserade på ”structure”. Av 

resultatet framgår att det är väldigt uppstyrt med hur revisionsarbetet ska gå tillväga. Detta 

tycks bero på det ökade intresset för kunden och den ökade priskänslighet som medföljer av 

det ökade intresset för kunden. Fokuseringen på ”structure” tycks vara ett sätt för 

revisionsbyråerna att öka effektiviteten. Användandet av experter kan även ses som en form 

av ”structure”, då detta användande till exempel innebär mera arbetsfördelning. Fokuseringen 

på ”structure” tycks ha medfört att ”judgement” hamnat i skymundan. Detta förefaller vara 

vanligare för revisorer med mindre erfarenhet än för de revisorer med mer erfarenhet. 

Avsaknaden av ”judgement” märks till exempel av en begränsad kontroll avseende expertens 

bedömningar. Denna, i många fall, avsaknad av kontroll tycks leda till att revisorer ofta lutar 

sig mot och ibland litar blint på expertens bedömning. I analysen diskuteras ”expert power” 

vilket är ett problem som kan följa av att revisorn liter blint på experten (Murphy & Yetmar, 

1996).  

 

Revisorerna själva upplever att fokuseringen på ”structure” i form av användandet av experter 

är ett sätt för revisorerna att bli komfortabla. Upplevelsen är att revisorer har en sådan tillit till 

”structure”, i form av användandet av experter, att deras komfort inte påverkas negativt. 

Bilden är att det är experten som fungerar som kvalitetssäkrare istället för revisorn, då 

kontroller i många fall överhuvudtaget inte görs, vilket torde ha en påverkan på revisorns 
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komfort. Revisorn tycks således ha en sådan tillit till experten att dennes komfort inte 

påverkas negativt av att ingen kontroll utförs.  

6.3.3 Trust 
Upplevelsen av intervjuerna är att ”trust” har en väldigt stor betydelse för revisorns upplevda 

komfort. Att revisorerna har en väldigt hög tillit till experterna är någonting som har 

bekräftats. Denna har visats sig byggas upp med hjälp av att de valda experterna tycks baseras 

på tidigare relationer, vänskapsband och samarbete. Kommunikation tycks därmed utgöra 

grunden för hela tilliten. Risken som existerar och fokuseringen på ”structure” som även 

tycks finnas har tidigare beskrivits inte innebära ”discomfort” för revisorn. Detta tycks bero 

på den höga tillit revisorn sätter till experten. Att revisorn upplever komfort tycks således hela 

tiden falla tillbaka på tilliten till experten, ”trust” tycks därmed bli centralt för komfort.  

 

Vissa revisorer beskriver att en högre noggrannhet krävs vid användande av experter inom 

område där revisorn har mindre kompetens. Detta tyder på att revisorer även upplever mer 

”discomfort” avseende användandet av experter inom område med lägre kompetens och att 

mer krävs av revisorn för att reducera dessa ”discomforts”. Det tycks även som att expertens 

kompetens tycks hamna i skymundan och att tidigare relationer till experten blir mer central. 

Detta kan vara negativt då experten används för att ett komplext område avses, kompetens 

torde således vara huvudfokus för valet av expert. Baserat på de intervjuer som gjorts ges inga 

indikationer på att på det skulle vara skillnad i utvärdering beroende på om det är en extern 

eller intern expert. Begreppet ”trust” tycks sammanfattningsvis visat sig ha en stor betydelse 

för revisorns komfort.  

6.3.4 Informationsasymmetri 
Av resultatet har det framkommit att revisorn har blivit en generalist, att denne måste kunna 

lite om mycket och att denne därmed ofta möjligtvis har för lite kunskap inom vissa områden. 

Följaktligen har det visats att en informationsasymmetri tycks existera mellan revisorn och 

experten. Mixade signaler ges angående informationsasymmetrins påverkan på komfort. 

Revisorer utrycker mer direkt att användandet av experter vid informationsasymmetri har en 

positiv påverkan på komforten. Men indirekt tycks det som att det har en negativ påverkan på 

komforten. Slutsatsen av detta är att informationsasymmetri har en påverkan på komfort, men 

huruvida denna påverkan är negativ eller positiv kan diskuteras.   
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Revisorerna upplever det som att informationsasymmetrin blir mindre vid användandet av 

expert jämfört med att bedömning görs på egen hand. Således tycks användandet av expert ha 

en positiv påverkan på komforten. Men det kvarstår en informationsasymmetri mellan 

revisorn och experten, denna tycks dock förbises av revisorn på grund av dennes tillit till 

experten. Det förefaller sig dock som att revisorn upplever mindre ”discomforts” med att 

använda expert jämfört med att göra en bedömning inom ett område med lite kompetens. 

6.3.5 Revisorns övertro 
Från de intervjuer som genomförts ges indikationer på att revisorn har en övertro på experten. 

Detta tycks visas till exempel i att valet av expert baseras på vänskapsband och tidigare 

relationer. Men även av att revisorn ofta inte gör någon kontroll av vad experten har gjort. Att 

ingen kontroll görs och att valet av expert bygger på vänskap och relationer kan ha en negativ 

inverkan på revisionens kvalité. Men denna övertro är dock inget som revisorer i så fall är 

medvetna om, och därmed ingen faktor som har en påverkan på revisorns upplevda komfort.  
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6.4 Ny modell 
Utifrån de empiriska resultaten och analysen av detta resultat har en ny modell utvecklats. 

Denna modell presenteras här nedanför.  

 

Revisorns behov av experten ”triggas” igång av att denne upplever en kunskapsbegränsning. I 

detta skede upplever revisorn även en risk, men användandet av en expert tycks vara en 

lösning som mildrar den upplevda risken. Av de undersökta faktorerna tycks faktorerna 

”structure” och informationsasymmetrin ha en positiv påverkan på komforten under 

förutsättning att en tillräcklig grad av faktorn ”trust” existerar. Dessutom har 

kundperspektivet identifierats som en ytterligare faktor som tycks ha en central del då den 

påverkar hela processen kring revisorns upplevda komfort i dennes användande av expert.  

 
Figur 6.4 Slutlig modell olika faktorers påverkan på komfort 
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7. Slutsats 
 
I detta kapitel kommer en slutsats presenteras, vidare diskuteras uppsatsens bidrag, en viss 

självkritik samt förslag till framtida forskning.    

7.1 Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur revisorns användande av experter 

påverkar komforten. Detta syfte formulerades genom forskningsfrågan: hur påverkar 

revisorns användande av experter komforten. För att besvara denna fråga har en modell, 

utifrån tidigare forskning, utvecklats med olika påtänkta påverkansfaktorer på komfort. Denna 

modell har sedan empiriskt testats genom att genomföra intervjuer med både revisorer och 

experter. Det huvudsakliga resultatet från dessa intervjuer är att revisorer upplever att 

användandet av experter har en positiv påverkan på deras komfort. Mer specifika slutsatser 

presenteras mer utförligt här nedanför.   

7.2 Slutsatser 
På ett mikroperspektiv tycks revisorerna uppleva risk i ett första skede då de känner en 

kunskapsbegränsning. Det uppfattas som att revisorer upplever att risken minskar då revisorn 

tar hjälp av en expert, revisorsrisken minskar till exempel vilket leder till en högre komfort. 

Revisorerna upplevs även vara väldigt kundfokuserade och detta märks väl även i 

användandet av experter. Därmed tycks det som att komfort hos revisorn uppnås då denne 

känner att kunden är nöjd eller säkrad. Det tycks även som att informationsasymmetrin och 

”structure” har en påverkan på revisorn upplevda komfort. Dessa faktorer upplevs ha en 

positiv påverkan på revisorns komfort, detta verkar bero på revisorns höga grad av ”trust” till 

experten. Begreppet ”trust” anses därmed som centralt för revisorns upplevda komfort i 

användandet av experter.  

 

I ett makroperspektiv ska revisorn skapa komfort hos allmänheten och intressenter (Pentland, 

1993). Det upplevs som att revisorernas komfort generellt är väldigt fokuserade på sig själv 

och kunden. Inte i något fall nämns vad det egentliga syftet med revision är, och varför 

behovet av revisorer faktiskt existerar. Det har även getts indikationer på att revisorn inte 

alltid kontrollerar expertens bedömning, vilket tycks bero på revisorns höga tillit till experten. 

Att revisorn tycks glömma bort allmänheten och att kontroller i mindre grad görs torde vara 

en brist som kan få komplikationer för den skapade komforten på makronivå och således 

något som bör beaktas.      
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7.3 Studiens bidrag 

7.3.1 Teoretiska bidrag 
Resultatet i studien har bidragit till att få en djupare förståelse för revisorns användande av 

experter. Tidigare forskning angående revisorns användande av experter har ansetts 

begränsad, vilket har gjort denna studie relevant (Messier, 2010; Smith-Lacroix et al., 2012). 

Genom att undersöka flera olika faktorer som tidigare argumenterats ha en påverkan på 

revisorns arbete och sedan koppla detta till hur detta påverkar komforten har en ökad 

förståelse skapats.  

 

Tidigare forskning har förklarat revisorns ökade användning av experter med att revisorns 

arbete blivit mer komplext (Smith-Lacroix et al., 2012; Khalifa et al., 2007). Den ökade 

komplexiteten har bland annat hävdats ge upphov till större risker för revisorerna. Det tycks 

dock som att komplexiteten inte påverkar revisorns komfort och att komforten snarare är 

kopplad till att revisorn vill att kunden ska vara nöjd, vilket är centralt. Dessutom har det 

argumenterats att de faktorer som anses påverka revisorns komfort är ”structure”, ”trust” och 

informationsasymmetrin, där framförallt faktorn ”trust” är betydelsefull. Genomgående är 

dock att det viktiga upplevs vara att kunden är nöjd och att man skapar ett mervärde för 

denna, vilket är mest centralt i skapandet av komfort. Detta verkar ”big four” byråerna göra 

genom att revisorerna fokuserar på ”structure” vilket tidigare argumenterats öka effektiviteten 

och därmed den ekonomiska vinningen för byråer och kunder (Öhman, 2006). Detta verkar 

dock också innebära att kontrollerna kring experternas bedömningar blir lidande för att 

kunden inte ska bli ”dubbeldebiterad”, vilket kan ifrågasättas. Denna ekonomiska fokusering 

har även tidigare diskuterats av Moore och Tetlock (2006), vilket delvis bekräftar denna 

insikt. 

7.3.2 Praktiska bidrag 
Tidigare forskning har, som tidigare nämnts, skrivit att revisorer tenderar att intressera sig 

mer för det företag som revisionen avser än för principalerna (Moore & Tetlock, 2006; 

Broberg, 2013). Detta har även framkommit i denna studie där även detta har visat sig 

eventuellt vara det som har högst påverkan på revisorns komfort och nöjdhet. Denna 

fokusering på kunder och därmed ekonomisk vinning skulle kunna bli problematisk, vilket 

revisionsbyråerna kanske borde skaffa sig en större insikt i. Att man ofta inte kontrollerar vad 

experten, gör på grund av en hög tillit, skulle på kort sikt eventuellt göra att man själv blir 

indragen i någon typ av ”skandal”, som tidigare diskuterats. Problemen med bristen på 

kontroll torde även förstoras om samma brister i arbetsmetodik uppstår gällande till exempel 
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svårare värderingar. På längre sikt skulle revisorerna eventuellt kunna ”spela ut sin egen roll” 

om fokuseringen främst ligger på det reviderade företaget, vilket också antyds i studien. Att 

revisorn fokuserar på att ”kunden” ska bli nöjd, då syftet med revisionen är att göra revisorn, 

ägare och andra intressenter komfortabla med företagets redovisning, innebär att risken finns 

att revisorn i slutändan inte gör vad som förväntas (Carrington, 2010; Pentland, 1993). Detta 

skulle i så fall eventuellt kunna leda till att det inte längre finns behov av revision. Denna 

studie kan således möjligen öka revisionsbyråernas medvetenhet kring detta. 

7.3.3 Empiriska bidrag 
De ovanstående problemen i att revisorn fokuserar på kunden och att det är detta som 

påverkar deras komfort och nöjdhet är ingenting revisorerna själva tycks reflektera över. 

Studien har tagit upp exempelvis riskerna med användandet av experter och hur 

bedömningarna kring detta sker. I många fall har revisorerna varit frågande till detta och tycks 

inte alls inse att det kan finnas risker med detta då de har en väldigt hög tilltro till experterna. 

I studien har det mestadels handlat om interna experter där revisorerna har en väldigt hög 

tilltro men det har även diskuterats kring externa experter, vilket inte tycks medföra någon 

skillnad i revisorernas upplevda risker. Det har även visats att revisorer i många fall inte gör 

en kontroll av vad experten gjort. En ökad medvetenhet kring dessa brister torde vara 

värdefullt för revisorerna i deras vardagliga arbete då det trots allt i slutändan är de som är 

ansvariga för revisionen.  

7.3.4 Etiska bidrag 
Revisorn har, som tidigare diskuterats, fullt ansvar för revisionen vilket även gör att de i 

många fall rimligen borde göra mer omfattande kontroller (jfr IAASB, 2010). Volcker (2002) 

har tidigare förklarat att revisorerna är ”…the guardians of the truth in markets”, vilket man i 

så fall skulle kunna ifrågasätta. Frågan som blir relevant är hur kan detta stämma om de själva 

inte vet vad som gjorts i bedömningarna och inte kontrollerar detta själv? I så fall frångår man 

revisionens syfte och man tjänar inte de intressenter som från början varit avsedda. En del i 

legitimitetsteorin innefattar att uppsatta normer bör följas, vilket är nära kopplat till hur etiken 

följs (jfr Deegan & Unerman, 2011). En intressant aspekt är då huruvida det verkligen är 

etiskt att revisorerna möjligen inte följer uppsatta normer.  

7.4 Självkritik och begränsningar 
För att denna studie ska vara representativ för hela revisionsbranschen borde troligtvis studien 

utökats något och inte endast innefattat representanter från ”big four”. Studien skulle 

möjligtvis riktat sig mer mot mindre revisionsbyråer, vilket förmodligen hade inneburit att 
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mer externa experter hade använts vilket möjligtvis hade inneburit en mer intressant studie.  

Upplevelsen under studiens gång har dessutom varit att ämnena som rörde revisorernas 

känslor, exempelvis revisors övertro och komfort, varit mycket svåra att undersöka. Det var 

svårt att få fram frågor som var lämpliga, dessutom upplevdes revisorernas arbete väldigt 

reglerat vilket gjorde att man i många fall fick likvärdiga svar. Denna upplevelse hade kanske 

varit annorlunda om mindre revisionsbyråer hade varit en del av studien. Hade andra 

revisionsbyråer valts ut hade användandet av expert möjligtvis fokuserats på andra mer 

komplexa områden än skatt, till exempel finansiella instrument eller liknande. Detta hade 

möjligen inneburit mer intressanta resultat, då användandet av experter varit mer komplext.     

 

En annan begränsning kan vara att studien baserats på en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

metoden innebär mera tolkningar hos forskaren. Tillförlitligheten kan således vara begränsad 

då andra forskare möjligtvis tolkat resultatet annorlunda. Resultatet är även baserat på vad till 

exempel revisorer säger sig uppleva, detta är även något som inte nödvändigtvis behöver vara 

sant.  

7.5 Förslag till framtida forskning  
Baserat på de begränsningar, som nämnts ovan, kan en del relevanta framtida 

forskningsförslag ges. Ett förslag skulle kunna vara att använda andra metoder inom detta 

forskningsområde för att på så sätt möjligtvis få mer intressanta resultat och samtidigt en 

djupare förståelse för ämnet. Experiment skulle exempelvis kunna användas för att undersöka 

vissa områden där det varit svårt att genom intervjuer få bra svar. Till exempel för att få fram 

trovärdiga uppgifter angående revisorns övertro.  

 

Forskning inom området som rör mindre revisionsbyråer torde även gett ett annorlunda 

resultat, då man i mindre revisionsbyråer förmodligen inte kan använda interna experter i 

samma utsträckning. Då det, som tidigare beskrivits, är väldigt reglerat i de större 

revisionsbyråerna hade en studie som fokuserar på de som inte har tillgång till interna 

experter varit intressant, då dessa troligtvis behöver använda experterna på ett annorlunda sätt. 

Faktorn ”trust” torde exempelvis vara mindre applicerbar på externa experter än interna 

experter, vilket torde indikera ett intressant forskningsområde.  
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I denna uppsats diskuteras även möjlighet att revisorns användande av experter riskerar att 

urholka synen på revisorn som del i en profession. Revisorns användande av experter och 

dess effekter på revisorsprofessionen anses därmed även vara ett intressant forskningsområde.     
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Bilagor 

Intervjuguide Revisorer 

Generellt 

1. Är det okej att vi spelar in intervjun? 

Bakgrund 

1. Vilken befattning har du i företaget? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur länge har du arbetat som revisor? 

4. Vad är det roligaste med ditt jobb? 

5. Mot vilka typer av företag arbetar du? Har du någon speciell inriktning? 

Användandet av experter 

1. Använder du dig av experter eller expertutlåtande i ditt arbete? 

2. Hur ofta används experter eller expertutlåtande? 

3. Inom vilka område är användandet av experter vanligast? 

4. Använder du mest interna eller externa experter? 

5. Hur gör man för att välja ut de experter som används i revisionsarbetet?  

5.1 Hur utvärderas dessa? 

5.2 Har ni några bestämmelser eller vissa processer som ni följer? 

6. Ser du någon skillnad i användandet av experter under tiden du arbetat som revisor?  

7. Hur påverkar användandet av experter eller expertutlåtande ditt arbete? 

7.1 Hur upplever du riskerna med att använda en expert? 

7.2 Hur ser du på din egen risk vid användning av expert? 

7.3 Hur byggs ditt förtroende till experten upp? 

7.4 Vad är viktigt för att du ska kunna lita på experten? 

7.5 Hur upplever du tilliten till expertens bedömningar? 

7.6 Har det någon betydelse för ditt arbete vilken typ av expert som används? 

7.7 Finns det någon speciell yrkeskategori/expertområde där du behöver vara mer noggrann? 

8. När du arbetar med en revision när känner du att du är klar med revisionen? När känner du 

att du är nöjd? 

8.1 Hur gör du för att uppnå denna nöjdhet? 

8.2 Hur upplever du att användandet av experter påverkar din upplevda nöjdhet, när du känner 

dig klar, med revisionen?  
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Vi skulle vilja ställa frågor kring din senaste revision där experter eller expertutlåtande 

användes för att genomföra revisionen: 

1. Hur valdes expertisen ut för att utföra bedömningen som gjordes? 

2. Fanns det några speciella kriterier du gick efter för att välja ut experten? 

3. Inom vilket område var expertens kompetens? 

4. Gjorde du någon kontroll av vad experten hade gjort för bedömning? 

4.1 Hur gör man en sådan bedömning när det är ett område som inte rör ens kompetens? 

5. Hur upplevde du tilliten till expertens bedömning?  

6. Hur försäkrade du dig om att experten exempelvis inte agerar i egenintresse?  

7. Hur upplevde du din egen bekvämlighet under den utförda revisionen? 

8. Hur tror du att din bekvämlighet med revisionen hade påverkats av att du haft kompetensen 
att göra bedömningen på egen hand? 
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Intervjuguide Experter 

Bakgrund 

1. Vilken är din yrkesroll? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Har du stor erfarenhet av att arbeta som expert i samband med revision? 

5. Inom vilket specifikt område har du din expertis? 

Användandet av experter 

1. Inom vilka område anser du att användandet av experter är vanligast? 

2. Används mest interna eller externa experter i revisionsarbetet? 

3. Hur upplever du att revisorn gör för att välja ut de experter som används i revisionsarbetet?  

3.1 Hur upplever du att revisorerna utvärderar experterna? 

3.2 Finns det några bestämmelser eller vissa processer som följs? 

4. Ser du någon skillnad i användandet av experter under den tid du använts som expert?  

5. Hur brukar relationen mellan dig och revisorn se ut? 

5.1 Hur fungerar kommunikationen vanligtvis mellan er? 

5.2 Är det vanligt att revisorn följer upp med frågor kring din bedömning? 

5.3 Hur byggs förtroendet upp mellan dig och revisorn? 

5.4 Upplever du att det finns risker med att revisorn använder en expert? 

5.5 Hur upplever du att revisorn går tillväga för att kontrollera expertens bedömning? 

5.5.1 Upplever du att det finns skillnad i hur kontrollen utförs beroende på om du är intern 

eller extern expert? 

Vi skulle vilja ställa frågor kring när du senast användes som expert i en revision: 

1. På vilket sätt blev just du utvald för att användas som en expert? 

2. Inom vilket område var din kompetens i detta fall? 

3. Användes du som intern eller extern expert? 

4. Hur fungerade kontakten mellan dig och revisorn? 

5. Vet du om revisorn gjorde någon kontroll av din bedömning? 

5.1 Vet du i så fall hur denna utfördes? 

6. Hur upplevde du revisorns tillit till din bedömning?  

 
 


