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Sammanfattning 

 

Introduktion/Problembakgrund/Syfte: I januari 2011 byttes FAR’s revisionsstandarder 

(RS) ut mot de nya internationella standarderna, International Standards on Auditing (ISA). 

RS har tidigare varit baserade på ISA men med anpassade paragrafer för den svenska 

lagstiftningen. Numer är ISA den standarden som används i revisionsprocessen för att få en 

internationell samstämmighet i revisionen. Revisorns uppgift är att oberoende, med hög 

kompetens och till låg risk uttala sig om företags finansiella rapportering. Revisionsprocessen 

kan ibland vara komplex och full av svårbedömda värderingar och frågeställningar. Denna 

problematik leder till att revisorn måste använda sig av experter inom olika områden. 

Tillgrund för att använda sig av en expert inom revisionen ligger ISA-regelverket med 

standard 620 som grund. Vi har valt att undersöka hur revisorer arbetar med specialister inom 

revisionsprocessen. Studiens syfte är således att undersöka hur revisorer fastställer att 

informationen från experten är tillförlitlig. Samt att skapa en bredare förståelse för hur 

revisorer arbetar för att säkra bevis från tredjepart.            

 

Teori: De teoretiska utgångspunkterna grundar sig i tidigare forskning inom revision och 

företagsekonomi. Vi har valt att tillämpa teorier såsom intressentmodellen, 

revisionsprocessen, kompetens, oberoende och revisionsbevis. De valda teorierna har vi 

använt i syfte att för läsaren beskriva vilken forskning som i dagsläget behandlar ämnet.  

 

Metod: För att på bästa undersöka studiens problemformulering och syfte, har vi valt att utgå 

från en kvalitativ metod enligt den hermeneutiska skolan. Vi har genomfört djupintervjuer 

med revisorer för att utröna hur dessa arbetar med specialister i revisionsprocessen. Eftersom 

det inte finns någon tidigare forskningen inom området, blir vår ansats deduktiv explorativ. Vi 

som skribenter vill med denna studie därför skapa en diskussion om hur revisorer arbetar med 

specialister i sin vardag, varpå vår förhoppning ligger i att vi kan bidraga med en pusselbit till 

den företagsekonomiska forskningen inom revision.       

 

Empiri/Analys: De empiriska resultat vi presenterar är insamlad från våra intervjuer med 

revisorer, presentationen sker sedan genom en sammanställning av svaren. De empiriska 

resultaten ligger sedan till grund för den analys vi som skribenter utarbetat. I analys delen 

belyser vi att revisorer helt är beroende av specialister för att kunna utföra sitt arbete i 

komplexa frågor. Vidare kan vi påvisa att revisorer ofta använder sig av interna specialister 

för att säkerställa revisionsprocessen, det är mycket ovanligt att externa experter används i 

processen. 

 

Slutsatser: Revisorn måste ta tre huvudkategorier i revisionen i beaktning när denne skall 

bedöma ett revisionsbevis från en expert. Revisorn är generalist och måste ha hand om hela 

revisionsprocessen varvid det är omöjligt för denne att besitta tillräcklig expertis inom alla 

områden. Däremot måste revisorn försäkra sig om att den expert han anlitar besitter en 

mycket hög kompetens inom det område som råd efterfrågas inom, annars kan materiella fel 

uppstå i revisionen. Revisorn måste också försäkra sig om att den expert man anlitar är 

oberoende likt revisorerna själva. Detta har lösts på revisionsbyråerna genom att man anställt 

egen expertis inom de vanligast förekommande områdena som man själv inte behärskar som 

revisor. Är experten man anlitar inte oberoende så kan man inte använda sig av 

revisionsbeviset då detta kan vara fel. Revisorn skiljer sin bedömning av revisionsbevis från 

”in house” experter mot utomstående experter där de utomstående experternas jobb övervägs 

mer noggrant då det är svårare för revisorn att kontrollera dessas oberoende. 
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Förord 

 

 

Vi, som skribenter, till detta examensarbete vill med detta passa på att rikta ett tack till vår 

handledare Tobias Svanström, våra opponentgrupper som givit oss konstruktivkritik under 

arbetets gång. Vi vill även passa på att tacka våra familjer och vänner för stödet under våren.  

 

Ett extra tack vill vi rikta till våra respondenter som tagit sig tid att bli intervjuade under 

våren, trots att revisorerna då har sin högsäsong.     

 

 

 

 

Umeå 20/5- 2011 

 

 

 

Ellen Carlström & Markus Brasch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Revision en sak för revisorn? 

 

 
 iv 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Problembakgrund ......................................................................................................... 4 

1.2 Forskningsfrågor .............................................................................................................. 6 

1.3 Syfte ................................................................................................................................. 7 

1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 7 

2 Vetenskaplig metod ................................................................................................................. 8 

2.1 Förståelse .......................................................................................................................... 9 

2.2 Kunskapssyn ..................................................................................................................... 9 

2.3 Perspektiv ....................................................................................................................... 10 

2.4 Angreppssätt ................................................................................................................... 10 

2.5 Sekundäranalys ............................................................................................................... 11 

2.6 Val av källor och teorier ................................................................................................. 11 

2.7 Källkritik ........................................................................................................................ 12 

2.8 Etik ................................................................................................................................. 12 

3. Standard och regler ............................................................................................................... 14 

4 Teori ...................................................................................................................................... 16 

4.1 Informationsasymmetri mellan företagsledning och andra intressenter......................... 17 

4.1.1 Agentteorin .............................................................................................................. 17 

4.1.2 Intressentmodellen .................................................................................................. 18 

4.2 Revisionsprocessen ........................................................................................................ 19 

4.3 Revisionsbevis ........................................................................................................... 22 

4.3.1 Kompetens ............................................................................................................... 25 

4.3.2 Oberoende ............................................................................................................... 26 

4.3.3 Risk .......................................................................................................................... 30 

5 Praktisk Metod ...................................................................................................................... 33 

5.1 Varför den kvalitativa ansatsen? .................................................................................... 34 

5.2 Tillvägagångssätt ............................................................................................................ 34 

5.3 Urvalsprocessen ............................................................................................................. 34 

5.4 Intervjukonstruktion ....................................................................................................... 35 

5.5 Bearbetning av data ........................................................................................................ 36 

5.5 Access/Datainsamling .................................................................................................... 36 

5.6 Intervjutillfälle ................................................................................................................ 36 

5.7 Bortfall i ljudupptagning ................................................................................................ 37 

5.8 Kritik mot tillvägagångssättet ........................................................................................ 37 

6 Empiri .................................................................................................................................... 38 

6.1 Presentation av respondenter .......................................................................................... 39 



 Revision en sak för revisorn? 

 

 
 v 

6.2 Revisionsprocessen med experter .................................................................................. 41 

6.3 Revisionsbevis från experter .......................................................................................... 43 

6.3.1 Revisorns och expertens kompetens ....................................................................... 43 

6.3.2 Oberoende ............................................................................................................... 44 

6.3.3 Risk .......................................................................................................................... 46 

6.4 Verkliga händelser .......................................................................................................... 47 

7 Analys .................................................................................................................................... 49 

7.1 Revisionsprocessen med experter .................................................................................. 50 

7.2 Revisionsbevis ................................................................................................................ 53 

7.2.1 Kompetens ............................................................................................................... 53 

7.2.2 Oberoende ............................................................................................................... 55 

7.2.3 Risk .......................................................................................................................... 56 

7.3 Konklusioner av analys .................................................................................................. 58 

8 Slutsats .................................................................................................................................. 60 

9 Sanningskriterier ................................................................................................................... 63 

9.1 Giltighet .......................................................................................................................... 64 

9.1.2 Intersubjektivitet .......................................................................................................... 64 

9.1.3 Praktisk användbarhet ................................................................................................. 64 

9.2 Systematik vid datainsamling och tolkning ................................................................... 65 

9.3 Överförbarhet ................................................................................................................. 65 

9.4 Förslag till vidare forskning ........................................................................................... 65 

10 Referenser ............................................................................................................................ 66 

Appendix .................................................................................................................................. 69 

Intervjuformulär ................................................................................................................... 69 

 
FIGUR 1FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR FÖR RÄKENSKAPSPÅSTÅENDENA (EILIFSEN, ET AL., 

2010: 116) ...................................................................................................................................................... 5 
FIGUR 2 INFORMATIONSFLÖDE OCH KVALITETSSÄKRING (ÖHMAN & MITTUNIVERSITETET. 

INSTITUTIONEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAP, 2007: 25) ............................................................... 17 
FIGURE 3 INTRESSENTMODELLEN  (TROHAMMAR & FAR, 2006: 20FF) .............................................. 18 
FIGUR 4REVISIONSPROCESSEN UPPDELAD I STEG (EILIFSEN, ET AL., 2010: 16FF) .......................... 20 
FIGURE 5 ANALYSMODELLEN (TROHAMMAR & FAR, 2006: 115).......................................................... 27 
FIGURE 6 TEST AV OBEROENDE (EGEN MODELL) ................................................................................... 28 
FIGURE 7 INTERVJUKONSTRUKTION (PATEL & DAVIDSON, 2003: 72) ................................................ 35 
FIGUR 8 KOMPETENS, OBEROENDE OCH RISK SOM EN FUNKTION AV REVISORNS BEDÖMNING 

AV REVISIONSBEVIS FRÅN EXPERT .................................................................................................. 62 
  

file:///C:/Users/Ellen/Documents/Dropbox/Examensarbete/Färdig.docx%23_Toc294958318
file:///C:/Users/Ellen/Documents/Dropbox/Examensarbete/Färdig.docx%23_Toc294958318
file:///C:/Users/Ellen/Documents/Dropbox/Examensarbete/Färdig.docx%23_Toc294958319
file:///C:/Users/Ellen/Documents/Dropbox/Examensarbete/Färdig.docx%23_Toc294958320


 
 1 

 
1 INLEDNING 

 

1.1 Problembakgrund 

1.2 Forskningsfrågor 

1.3 Syfte 

1.4 Avgränsningar 

 

 

 

 

 
I detta avsnitt presenteras ämnet; revision, hur den utförs samt problemen och komplexiteten 

bakom ämnet. Avgränsningar görs mot revisionsbevis och därefter revisionsbevis som är 

baserat på uttalanden av externa experter. Avslutningsvis presenteras frågeställningarna som 

prövas i studien och de avgränsningar som görs.
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1.1 PROBLEMBAKGRUND  

 

Årligen granskas hundratusentals företag i Sverige genom en så kallad revision. En revision är 

en process där en revisor systematiskt och objektivt samlar in bevis om företagets ekonomiska 

förehavanden och förmedlar dessa till företagets intressenter (Eilifsen, Messier Jr, M, & F, 

2010: 10) En revision utförs i flera steg; Revisorn börjar med att sluta avtal med klienten samt 

upprätta ett uppdragsbrev, det vill säga vad varje part åtar sig i avtalet. Därefter planeras 

revisionen och revisorn undersöker företagets interna kontroller. Affärsprocesserna revideras 

varvid revisionen slutförs för att till sist utvärderas och en revisionsrapport utfärdas. (Eilifsen, 

et al., 2010: 16) 

 

Vid genomförandet av en revision finns det en revisionsrisk - att revisorn utfärdar en ren 

revisionsberättelse när det finns väsentliga fel vilka skulle vilseleda och påverka beslut hos en 

användare av företagets finansiella information. Revisionsrisken fodrar att revisorn agerar 

professionellt och reviderar företaget utifrån dess risknivå. (Eilifsen, et al., 2010: 13, 76, 92). 

För att revisorn skall utföra sitt arbete på ett korrektsätt finns i Sverige revisorslagen 

(2001:883) och revisionslagen (1999:1079) vilka lagstadgar revisorn att iaktta god revisorssed 

(revisorslagen 2001:883 §19) samt god revisionssed (redovisningslagen 1999:1079 §5). God 

revisionssedssed beskrivs i utgivna stadgar från Föreningen för Auktoriserade Revisorer 

(FAR), lagar, revisorsnämndens och domstolars praxis samt internationella standarder (FAR, 

2011) (Trohammar & FAR, 2006: 26). Internationella standarder sätts av IAASB 

(International Auditing and Assurance Standards Board) ("International Auditing and 

Assurance Standards Board," 2011). 

 

I januari 2011 byttes FARs revisionsstandarder (RS) ut mot de nya internationella 

standarderna, International Standards on Auditing (ISA). RS har tidigare varit baserade på 

ISA men med anpassade paragrafer för svensk lagstiftning (Trohammar & FAR, 2006: 25,26) 

numer är ISA vedertaget bruk. ISA är en produkt av IAASBs ”clarity-project” och 

standarderna har arbetats om till att betona risker i de reviderade företagen samt risker i 

revisionen. De nya standarderna ställer krav på en utökad metodik för att kunna utföra en 

effektiv revision.(Lennartsson, 2011: 18). FAR anser att de nya ISA standarderna är bättre än 

de gamla RS standarderna då de är tydligare och ger bättre vägledning till revisorer (Iredahl, 

2011). 

 

Revisionen granskar företagets finansiella handlingar som skett under räkenskapsåret men det 

är företagsledningen som garanterar att alla räkenskapspåståenden uppfyller kraven (Eilifsen, 

et al., 2010: 116) i figur 1. 
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FIGUR 1FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR FÖR RÄKENSKAPSPÅSTÅENDENA (EILIFSEN, ET AL.,  2010: 116) 

 

Sammanfattningsvis är det företagsledningens ansvar att ta fram korrekt värderad finansiell 

information för revisorn att granska. Revisorns uppgift är att värdera bevisen baserat på 

varifrån de kommer (Trohammar & FAR, 2006: 66). I slutet av revisionen är det revisorn som 

rekommenderar eller avråder ägarna från att ge företagsledningen ansvarsfrihet. 

 

En problematik i bedömningen av hur de finansiella aktiviteterna som har presenterats 

överrensstämmer med verkligheten eller ej, uppstår när komplexa tillgångar eller tillgångar 

som inte handlas på aktiva marknader skall värderas. Detta eftersom företagsledningen inte 

själva kan värdera tillgångar av detta slag utan är i behov av experter inom det specifika 

området.  

 

En expert är en utomstående part och anses tillförlitlig om den utomstående experten är 

kunnig inom området. Problemet i revisionen är expertens oberoende ställning till företaget då 

denne till exempel kan vara: anställd i företaget, ha en närstående enligt IL kap 2 § 22 i 

företaget eller vara neutral. Olika experter kan också göra olika bedömningar baserat på 

experternas skilda erfarenheter. Revisorn kan också agera olika under en revision beroende på 

om han eller hon använder sig av experter eller ej. Nivån på experten och risken i tillgången 

som skall redovisas är avgörande för hur noggrann revisorn är under revisionen. (Messier Jr, 

2010: 321) 

 

ISA 620 reglerar revisorns användande av experter och experters utlåtanden och bedömningar 

som revisionsbevis. Standarden deklarerar att revisorn är ensam ansvarig för 

revisionsberättelsen men kan använda sig av experter för upprättande av revisionsbevis. 

Standarden avhandlar också vikten av att experten är kompetent och oberoende samt att det är 

revisorns ansvar att utvärdera expertens arbete. (IFAC, 2011 ). Enligt ISA 620 är en expert en 

person eller ett företag som har specialistkunskap inom ett område som inte är redovisning 

eller revision. I amerikansk litteratur använder man benämningen specialist och i övriga 

världen benämningen expert, dessa benämningar betyder samma sak. (FAR, 2010) 

 

Ett nyligen inträffat fall av komplex redovisning som inte var korrekt är HQ Bank som under 

2010 fick sitt banktillstånd indraget på grund av otillräcklig kapitaltäckning, 

underkapitalisering och för att mörka det sistnämnda. Även bemanning och kompetens 

saknades för att upptäcka felen. (Söderlind, 2010). Den påskrivande revisorn för uppdraget 

HQ bank har blivit anmäld av finansinspektionen till Revisorsnämnden och utreds som ett 

Under räkenskapsåret

• Har inträffat

• Är fullständiga

• Är korrekta

• Utförts med korrekt 
auktorisation

• Har inträffat i 
tidsperioden

• Bokfört på rätt konto

Bokslutet

• Är korrekt

• Transaktionerna 
inträffat

• Företaget besitter sina 
tillgångar och skulder

• Alla tillgångar och 
skulder är redovisade

• Att tillgångarna och 
skulderna är korrekt 
värderade på rätt 
konto

Finasiella Rapporterna

• Innehåller alla 
inträffade händelser

• Är fullständiga

• Visar rätt tillgångsslag

• Är begripliga

• Informationen är 
korrekt värderad
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disciplinärende (Almgren, 2010) i skrivande stund.  Revisorn försvarar sig själv med 

hänvisning till yrkesrollens huvuduppgift; att kontrollera att företaget använt sig av god 

redovisnings sed och att finansiella instrument på en inaktiv marknad kräver teoretiska 

värderingar (Dyrefors, 2010) . Bolagsledningen i HQ Bank måste ha varit måna om att 

presentera så bra siffror som möjligt om de var medvetna om att kapitaliseringen låg långt 

under de godkända nivåerna för att driva bank. Vid komplexa värderingar av finansiella 

instrument kan flera olika modeller antas och även av revisorn måste teoretiska modeller antas 

(Dyrefors, 2010). Möjligheten finns dock att banken väljer en mer fördelaktig teoretisk 

modell som inte speglar tillgångens värde på ett rättvisande sätt utan istället visar 

tillgångarnas maxvärde vilket till viss del är korrekt med ändå missledande. 

 

Revisorns problematik under revisionen blir att bedöma tillförlitligheten av experten samt 

huruvida expertens bedömning är korrekt då revisorn får använda experters utlåtanden som 

revisionsbevis (ISA 620 § 7). Revisionsbevisen anses däremot mer övertygande om de kan 

styrkas av tredje part (Caster, Elder, & Janvrin, 2008: 253) eftersom de inte kan manipuleras 

av företaget som blir reviderat (Clikeman, 2009: 19) såvida inget beroendeförhållande 

existerar. Revisorn är som ovan nämnt ansvarig för revisionsberättelsen och slutsatsen av 

revisionen, ett ansvar som inte minskar även om revisorn tar hjälp av experter (ISA 620 § 3). 

Revisorn måste med andra ord ta ansvar för att revisionsbevisen stämmer och därmed bedöma 

tillförlitligheten av experters utlåtanden. Samtidigt riskerar revisorn att bli stämd för 

revisionsberättelsen. En uppåtgående trend är att fler och fler revisorer stäms för att de inte 

påpekat brister i redovisningen som senare lett till problem för klienten, vilken i sin tur stämt 

revisorn. Framförallt immateriella tillgångar, aktier i dotterbolag och andra komplicerade 

konton gör bedömningen extra invecklad. (Precht, 2007: 22) 

  

Öhman (2007: 30ff) redogör för en verklighet där revisorer beskriver den då, år 2007 och 

tidigare, rådande lagstiftningen och regelverken som vaga och otillräckliga. Detta 

argumenteras ge en osäkerhetskänsla hos revisorer vilket lett till försiktighet i uttalanden samt 

en ovilja att stå till ansvar för att redovisningen i ett företag är korrekt. Det är därför 

spännande att undersöka vad som hänt när nya standarder utarbetats med en tydligare 

vägledning av vad som skall granskas. Den nya ISA 620 är mycket lik RS 620 som gällt 

tidigare i Sverige. Hur går då revisorerna tillväga när de arbetar med experter och hur skiljer 

sig bedömningen av revisionsbevis som upprättats av en utomstående part från de som 

upprättats av revisionsteamet? 

 

Messier Jr (2010: 321) hävdar, i sin artikel om eftersökta forskningsämnen, att det finns en 

avsaknad av forskning inom området; revisorns användande av expert. Framför allt efterlyser 

Messier Jr praktisk forskning om hur revisorn går tillväga för att uppfylla de krav som ställs 

när experter används i revisionen. Vi ämnar svara på snedanstående frågor för att fylla denna 

kunskapslucka. 

 
1.2  FORSKNINGSFRÅGOR  

Den påskrivande revisorn står ansvarig för revisionsberättelsen även om bevis som ligger till 

grund för denna är utfärdade av någon utomstående. Därför ämnas nedanstående 

frågeställningar undersökas. 

 Hur revisorn går tillväga för att samla in och kontrollera revisionsbevis från en expert? 

 Hur revisorn uppfyller sin skyldighet att kontrollera om en experts utlåtande är 

rimligt? 

 Hur revisorn värderar och bedömer ett revisionsbevis från en expert? 
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1.3  SYFTE 

Syfte med denna uppsats är att med utgångspunkt från ISA 620 undersöka hur revisorer 

fastställer att informationen från experter är tillförlitligt, samt att skapa en bredare förståelse 

för hur revisorer arbetar för att säkra bevis från en tredje part. 

 

1.4  AVGRÄNSNINGAR  

Studien avgränsas till att studera hur revisorer använder sig av experter i revisionen då de 

reviderar börsnoterade företag. Därför kommer studien endast att inrikta sig mot revisorer 

som reviderar företag som redovisar enligt IFRS. Perspektivet för studien utgår från revisorn 

och beskrivs vidare nedan under punkten 2.3.    
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2 VETENSKAPLIG METOD 
 

 

 

2.1 Förförståelse 

2.2 Kunskapssyn 

2.3 Perspektiv 

2.4 Angreppssätt 

2.5 Sekundäranalys 

2.6 Val av teori och källor 

2.7 Källkritik 

2.8 Etik 

 

I kapitlet vetenskaplig metod beskrivs förförståelse, vilken typ av kunskapssyn som utgås ifrån 

samt vilka tillvägagångssätt som ligger till grund för denna studie. Även processen kring 

insamling, val och kritik av källor beskrivs. Syftet med detta kapitel är således att öka 

läsarens förståelse för hur studien planeras genomföras och bemötas.   
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2.1  FÖRSTÅELSE 

”Begreppet förföreställningar används i meningen för att beteckna alla de föreställningarna 

som forskaren har eller utvecklar fram till forskningsstrategin”. (Johansson-Lindfors, 1993: 

76). Enligt Bjereled, Demker och Hinnfors (2002: 14) har forskare som önskar bygga 

vetenskapliga problem, alltid en förförståelse vilken kan vara både medveten och omedveten. 

Vi som skribenter till denna uppsats har olika förförståelse som nedan diskuteras vidare. 

Avsikten är att ta hänsyn till den förförståelse som besitts och inte låta dessa påverka studien, 

samt försöka att bibehålla en objektiv synvinkel under hela studien. Trots att de omedvetna 

föreställningarna och tolkningarna sannolik kommer att påverka utgången.  

 

Vidare beskriver Johansson-Lindfors (Johansson-Lindfors, 1993) två huvudtyper av 

förföreställningar, den ena beskriver de personliga erfarenheterna som personen tillförskaffat 

sig genom studier, arbete, samhällets påverkan med mera. Den andra förföreställningen 

handlar om kunskapssyn; hur forskaren uppfattar och studerar verkligheten (Johansson-

Lindfors, 1993: 76), de förföreställningar som finns presenteras nedan. Författaren nämner 

även en tredje tolkning av förföreställningar vilken inviger forskaren till att använda första- 

eller andrahands förförståelse som en kombination av de ovan nämnda huvudtyperna.  

 

Den förförståelsen som skribenterna har grundar sig framförallt i studier från 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Både Markus och Ellen läser nu sin 8:e termin vid 

universitetet med inriktning på redovisning. Markus har förutom sina teoretiska kunskaper, 

även praktiska erfarenheter genom sommarjobb som ekonomiassistent samt 

förtroendeuppdrag med ekonomisk inriktning. Ellen har genom tidigare arbete som 

ekonomiassistent på ett logistikföretag införskaffat sig relevanta erfarenheter som bidrar till 

en ökad förförståelse för redovisning.     

 

Den samlade förförståelse för ämnet revision har anskaffats framförallt genom kursen – 

Accounting, Auditing and Control D vilken omfattar 7.5 hp och har givits vid Umeå 

Universitet. Vidare har båda författarna deltagit på revisionsbolagets Ernst & Youngs - Talent 

Training vilket är ett utbildningsprogram som ges av Ernst & Young i syfte att utbilda 

studenter i revision. Det faktum att båda författarna har liknande bakgrund såväl praktisk 

såsom teoretiskt ses inte som ett hinder i studien. Dessa kumulativa effekter kommer att 

bidraga till en djupare och bredare kunskapsbas gällande revision. Det faktum att båda 

författarna skall påbörja anställningar som juniora revisorer kan påverka studien då vi 

undermedvetet kan vara mer okritiska och positiva till revisorn. Väl medvetna om detta 

problem och finns det i åtanke för att undvika vinkling. 

 

 
2.2  KUNSKAPSSYN  

Flertalet författare inom ämnet för vetenskaplig metod hävdar att inom den 

samhällsvetenskapliga skolan skiljs två synsätt, det är hur man uppfattar och ser på kunskap. 

De båda synsätten som forskare inom denna sfär använder sig av är den positivistiska och den 

hermeneutiska. Enligt Johansson-Lindfors (1993: 37) finns det inom dessa synsätt flertalet 

strömningar med olika inriktningar, föreställningarna och uppfattningar. Någon vidare 

uppdelning av de två skolorna anser hon ej vara nödvändigt att göra. (Bryman, Bell, & 

Nilsson, 2005: 40), (Johansson-Lindfors, 1993: 36-37) 

 

Ett positivistisk angreppssätt har sin bakgrund i den naturvetenskapliga kunskapsteorin. Enligt 

Bryman et al. (2005: 26-27) beskrivs positivism som - ”en kunskapsteoretisk ståndpunkt som 
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förespråkar användningen av naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala 

verkligheten och dess aspekter”. Den positivistiska kunskapssynen är ofta sammankopplat 

med den kvantitativa metoden. Denna metod beskrivs av Bjereld et al. (2002: 113-114) som 

namnet indikerar, att forskaren försöker hitta mönster och samband med ett kvantitativt 

material och påvisa ett resultat. Resultatet uttrycks ofta i siffror och statistik för att ge givna 

svar på den undersökta hypotesen. (Bjereld, et al., 2002: 114) 

 

Den hermeneutiska skolan har sin grund i vad vi dagligdags kallar tolkningslära. Bryman et 

al. (2005: 589) beskriver detta som - ”En term som hämtats från teologin och som inom 

samhällsvetenskapen står för teori och metod när det gäller tolkning av människors 

handlingar”. Likt den positivistiska skolan är även den hermeneutisk kopplad till en metod, i 

detta fall rör det sig om den kvalitativa. Enligt Bjereld et al. (2002: 114) beskrivs den 

kvalitativa metoden som ett samlingsnamn för ett antal angreppssätt att möta ett givet 

problem. Det gemensamma för dessa angreppssätt är att studien utgår från djupintervjuer, 

deltagande observationer eller fältstudier. I syfte att förstå och tolka kvaliteten och genom 

detta beskriva resultatet. (Bjereld, et al., 2002: 114)     

 

Som utgångspunkt för den studie vi ämnar genomföra, har vi valt att använda oss av det 

hermeneutiska synsättet. Vi anser att detta synsätt bäst kan besvara den frågeställning vi utgår 

från då den avser besvara hur människor agerar i sin yrkesroll. Vi väljer inte det positivistiska 

synsätter för att vi inte kan bortse från sociala interaktioner och företeelser under vår studie. 

Genom tillämpning av det hermeneutiska synsättet kommer vi som skribenter tolka den 

empiri vi tillförskaffat oss genom studien och genom detta försöka bidra till vetenskapen 

kring den angivna frågeställningen.     

     

2.3  PERSPEKTIV  

Enligt Bjereld et al. (2002: 17) innebär forskning att ge perspektiv på tillvaron. I denna studie 

läggs tonvikten på hur ISA 620 används i praktiken eftersom studien ämnar undersöka hur 

revisorn arbetar med ISA 620 användning av en specialist i revisionsarbetet. Olika perspektiv 

är på förhand aldrig givna och därför inte mer eller mindre rimliga än något annat perspektiv. 

Utifrån detta måste forskaren därför ge sitt perspektiv på den studie som utförs för att läsare 

inte skall applicera sina egna kriterier. (Bjereld, et al., 2002: 17). Problematiken i det 

praktiska tillvägagångssättet samt bedömning av revisionsbevis från expert kommer att 

behandlas utifrån revisorns perspektiv och inte utifrån ”specialisten” eller ”företaget som 

använder sig av specialisten” även om vi kommer att beröra dessa områden.  

 

2.4  ANGREPPSSÄTT  

Angreppssättet en studie genomförs på syftar till forskarens tillvägagångssätt för 

undersökningen samt hur denne förhåller sig mellan teori och empiri (Bryman, et al., 2005: 

23). Enligt Bryman et al. (2005: 23) författare är varje vetenskaplig studie kopplad till en eller 

flera teorier. Angreppssättet tenderar att besvara om forskaren utgår ifrån en teori för att sedan 

samla bevis för att bekräfta denna, eller om forskaren har för avsikt att genom empiriska 

studier skapa nya teorier (Johansson-Lindfors, 1993: 140-141). 

 

Vidare särskiljer man angreppssättet i ett deduktivt och ett induktivt tillvägagångssätt. Den 

deduktiva sekvensen kan beskrivas som teori – hypotes – datainsamling – resultat – 

bekräftelse eller förkastelse av hypotesen – teorin revideras. Det induktiva angreppssättet 

påvisar att man skapar slutsatser på grundval av de observationer som gjorts. Processen 

beskrivs enligt följande observation/resultat – ny teori skapas. (Bryman, et al., 2005: 23-25)  
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Statistiska hypotesprövningar är inte aktuella för studien och därför är ett positivistiskt 

angreppsätt inte att föredra. Det är inte heller möjligt att besvara frågeställningarna och syftet 

genom en kvantitativ studie i och med att syftet ämnar beskriva en process snarare än att 

statistiskt beskriva ett resultat. Vidare har diskuterats om att beskriva studiens resultat med ett 

induktivt- eller deduktivt angreppsätt. Utgångspunkten ligger som ovan diskuterat i den 

hermeneutiska kunskapssynen och genom detta borde det naturligt falla sig att använda ett 

induktivt angreppssätt. Dock besvarar en deduktiv studie frågan - hur revisorer fastställer att 

informationen från en specialist är tillförlitlig bättre. Detta genom att den deduktiva ansatsen 

tillåter att utgå från en teoretisk referensram och därefter genom empirin sammankoppla detta 

till en analys och slutsats. Detta hade inte hade varit möjligt med en induktiv studie, där 

forskaren istället bygger sin egen teori. Studien kommer att genomföras genom 

standardiserade intervjuer med revisorer, och genom detta resultat gå mot att förklara hur 

sambanden beskrivs i en slutsats. Angreppssättet är explorativ-deduktiv. En explorativ studie 

är enligt Denscombe (2004: 39) när forskaren undersöker en ny gren i vetenskapen för att 

beskriva hur den är och inte hur den borde vara. Den explorativa delen i den här studien består 

i att det ej finns tidigare studier på revisorns användande av experter varpå studien bygger på 

tidigare studier inom mer allmänna ämnen om revision som grund och vidare bygga nya 

resultat som en kombination mellan tidigare studier och den empiri som senare beskrivs.                  

 

2.5  SEKUNDÄRANALYS  

Sekundärkällor och sekundärdata ses idag som viktig information inom vetenskapliga kretsar, 

oftast används källor och data från tidigare studier för att de ger besparingar i både tid och 

pengar. I dagens moderna samhälle, med den avancerade teknik som finns att tillgå så som 

internet och databaser, finns både relevanta och tillförlitliga källor och data som används av 

andra forskare i andra syften (Svenning, 2003: 274). Det som dock betonas av Ejvegård 

(1996: 60) är att källor eller data som insamlas som sekundära måste kontrolleras noga, detta 

diskuteras närmare under rubriken källkritik. Vi som skribenter vill belysa för läsaren är att vi 

är medvetna om problematiken. Källorna som används i studien kontrolleras noggrant för att 

behålla stringensen genom studien.      

 

2.6  VAL AV KÄLLOR OCH TEORIER  

De källor som använts består av vetenskapliga artiklar, böcker och standarder utgivna av 

FAR, IAASB och forskare världen över som avhandlar relevanta ämnen för vår studie. Den 

metoddel läsaren nu befinner sig i är uppbygg av känd litteratur som behandlar ämnet 

vetenskap och dess metoder. Samtliga litterära verk finns att tillgå i Umeå 

Universitetsbibliotek under angivna verk för vetenskaplig forskning. De vetenskapliga 

artiklarna vi behandlar under inledning och teorikapitlen är inhämtade från databaserna 

Business Source Premier, Emerald och ur tidskrifterna International journal of Auditing och 

Journal of Accounting. Vidare har publikationer från FAR samt relevant material från 

tidskriften Balans använts till studien. Vid sökningar av litteratur har nyckelord som; expert, 

audit*, ISA 620, dependence, competence, risk, audit risk och audit process använts. Vid 

många träffar har antalet sökord ökats för att få en mer precis träff på det område som 

eftersökts. 

 

Användandet av vetenskapliga artiklar till grund för teoriavsnittet innebär att sekundärkällor 

använts. Sekundärkällor kännetecknas av att de är skrivna för andra ändamål (Johansson-

Lindfors, 1993: 117). För att försäkra att materialet i de vetenskapliga artiklarna är korrekt har 

peer reviewed artiklar valts vilket betyder att de blivit granskade av andra forskare eller 
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sakkunniga personer inom området vilket stärker deras trovärdighet. En av svårigheterna som 

uppmärksammats med teoridelen och de källorna som utgåtts från i studien, är att det finns 

begränsat med litteratur och studier som behandlar ISA-standarderna, speciellt standard 620.  
 

2.7  KÄLLKRITIK  

Enligt Thurén (2005: 10) är källkritik en viktig angelägenhet för alla människor författaren 

menar att alla ställs inför frågeställningen vad som är riktigt eller sannolikt, och vem det är 

som hävdar detta.  Som tidigare diskuterats i den ovan nämnda sekundäranalysen, måste det 

tryckta materialet, det vill säga de sekundärkällor vi använder oss av bedömas ur saklighet 

och objektivitetssynpunkt. Ejvegård (1996: 59) menar att åtminstone doktorsavhandlingar och 

uppslagsverk är källor som uppfyller vetenskapliga krav. Som ovan nämnt finns begränsad 

forskning inom området ”användandet av specialist inom revisionen” och därmed av ISA 620, 

vilket gör att studien utgår från en samling teorier angående olika delar av revisionen för att 

förklara processen. Detta kan i viss mån göra studien något luddig i sin teoretiska 

utgångspunkt eftersom den bygger på ett antal teorier som i sin helhet inte avser just 

användandet av expert. 

 

När forskare bedömer sina källor skall denne undersöka vissa kriterier för att säkerställa att 

den givna informationen håller viss klass.  

Det som enligt Ejvegård (1996: 59 ff) och Thurén (2005: 13) bör undersökas är;  

1. Äkthetskravet, alltså är materialet äkta. 

2. Oberoendekravet, ta reda på källans ursprung.  

3. Färskhetskravet, att forskare söker en nyare källa framför en äldre.   

4. Samtidighetskravet, att källan eller informationen är mer adekvat ju närmare nutid den 

 faktiskt ligger. 

5. Tendensfrihet; man skall inte ha anledning att misstänkta att källan ger en falsk bild.  

Under insamling av källor har dessa punkter funnits i åtanke för att nå en hög standard av 

bakgrundsmaterialet som presenteras i teorikapitlet.  

 

Vidare har, genom vår sekundäranalys och inhämtandet av källor, arbetats med de ovan 

nämnda punkterna för att försäkra att samtliga kriterier är uppfyllda för att källan skall 

användas. Den svåraste punkten att kontrollera är oberoendekravet, många av forskarna inom 

revision har utför uppdrag med anslag från revisionsbolag eller näringslivet, varpå det är svårt 

att tro att deras anslag inte skulle spegla utgången i studien.  

 

2.8  ETIK  

En allt vanligare utgångspunkt i modern vetenskap är att avhandla de etiska grunder eller 

riktlinjer som forskaren ämnar förhålla sig till under genomförandet av sin studie. Inom den 

svenska forskningen finns etiska riktlinjer att ta del av på Vetenskapsrådets hemsida, samt 

Codex hemsida vilka också har regler och rekommendationer för forskning. Följande citat är 

hämtat från Codex hemsida - ”En forskares arbete regleras av mer eller mindre tvingande 

regler och föreskrifter. Man kan ändå säga att FORSKARENS EGET ETISKA ANSVAR i en 

mening utgör grunden för all forskningsetik. Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att 

se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel”. 

 

Med detta som utgångspunkt kommer vi som skribenter att beakta detta, och verka för att den 

studie vi genomför är av god kvalitet och framförallt att de berörda personer som deltar i den 

kvalitativa studien skall känna; frivillighet att deltaga, att deras integritet är bevarad samt att 

insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt. (Bryman, et al., 2005: 557) 
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Codex rekommendation är beaktad i studien genom att inte presentera respondenterna med 

namn. Även man kan gissa vem revisorn är så har svaren grupperats eller uttrycket ”en” 

revisor använts för att läsaren inte skall kunna härleda vilken respondent som sagt vad och 

även för att kunna tolka den data som samlats in fritt.  
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3. STANDARD OCH REGLER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rubrik i studiens inledning finns för att läsaren skall få ett bredare perspektiv på de 

bakomliggande orsakerna till att dessa ISA standarder från och med 2011 implementeras i 

Sverige samt även ta del av de lagar och regleringar som idag styr revisionsprocessen. 
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Redovisning och revision har genom åren gått hand i hand, redovisningen förändras ofta och 

har så gjorts i och med att samhället utvecklas. Genom detta behöver redovisningen anpassas 

till samhället för att matcha den ekonomiska utvecklingen. När förändringar skett i 

redovisningen har så också revisionen varit tvungen att anpassa sig till detta fenomen. Detta 

för att revisionen alltid skall uttala sig om den finansiella rapporteringen företag lämnar. 

(Diamant, 2004: 33ff) 

 

Den övergripande regelsamlingen som svenska aktiebolag regleras av i Sverige är 

Aktiebolagslagen (2005:551). Det är även enligt denna lag som krav på revision för 

aktiebolag regleras. Aktiebolagslagens 9 kapitel beskriver skyldigheten att ha revisor. Den 

löpande ekonomiska hanteringen av verifikationer sker idag i Sverige enligt Bokföringslagen 

(1999:1078). Dessa lagar tillämpas idag av svenska företag som ej uppfyller reglerna för K4 

bolag det vill säga att de ej är publika och handlas över börsen. Den finansiella rapporteringen 

som förtag avlägger efter genomfört räkenskapsår sker enligt Årsredovisningslagen 

(1995:1554). Det är därefter revisorns skyldigheter i Aktiebolagslagens 9 kap §§ 30 -35 som 

reglerar vad revisorn skall uttala sig om i sin revisionsberättelse.    

    

Under januari 2005 infördes IAS/IFRS som regelverk för svenska börsnoterade bolag. Så 

kallade K4-bolag. Genom tillämpningen av detta regelverk introducerades även begreppet 

”verkligt värde” på allvar. Många av de standarder som finns i IAS/IFRS tvingar företag att 

redovisa tillgångar till verkligt värde, vilket blev en stor förändring mot de tidigare formerna 

av redovisning där företagen hade större flexibilitet i val av redovisningsmetod och 

framförallt hur tillgångar värderas. (Redovisningsrådet, 2011). 

 

Revisionsbranschen är en bransch i ständig förändring, en av de stora nyheterna för 2011 är 

avskaffandet av Revisionsstandard vilken numer kommer att utgöras av ”International 

Standards on Auditing”, ISA. De tidigare RS har verkat i Sverige sedan 2005 och byggde 

redan då på ISA, men nu är alltså bytet komplett. (Lennartsson, 2011: 18ff)  

 

Med denna rokad av standarder, kommer givetvis en viss förändring av standarden att ta form. 

Enligt Iredahl (2011), kontaktansvarig på FAR, finns inga väsentliga förändringar mellan RS 

620 och ISA 620. Det som dock poängteras är att trycket på att revisorn har ansvaret även för 

specialistens arbete är större i den nya ISAn. Det finns även mer detaljerade regler, för vad 

revisorn måste göra då användandet av specialist tillämpas. Vi som skribenter finner inga 

större skillnader i RS 620 mot de nya ISA 620 standarderna, varför vi anser att vi kan använda 

oss av RS 620 i avsaknad av den svenska versionen av ISA 620. (FAR, 2010)  
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4 TEORI 
 

4.1 Informationsassymetri mellan företagsledning och andra 

intressenter 

4.1.1Agentteorin 

4.1.2 Intressentmodellen 

 4.2 Revisionsprocessen 

4.3 Revisionsbevis 

4.3.1 Kompetens 

4.3.2 Oberoende 

4.3.3 Risk 

 

 

 

 

 

 

I det här kapitlet får läsaren en bakgrund av vad som forskats om revision och framförallt 

revisionsbevis. En diskussion förs kring de problem som uppstår när revisionsbevis skall 

samlas in, fokus ligger på revisionsbevis som samlas in genom utomstående experter. I slutet 

av varje rubrik summeras tidigare forskning och vilken information som tas med till empiri 

kapitlet. De teorier som valts att ta upp ligger till grund för att svara på frågeställningarna. 
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FIGUR 2  INFORMATIONSFLÖDE OCH 

KVALITETSSÄKRING (ÖHMAN & MITTUNIVERSITETET.  

INSTITUTIONEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAP, 2007: 25) 

Redovisningsberättigade 
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Agen 
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Redovisningsskyldiga 

Principal 

Teorikapitlet handlar i grunden om varför man reviderar och vilken funktion en revision har 

för olika intressenter till ett revisionsobjekt. Vidare till en grundläggande beskrivning om 

revisionsprocessen, hur den går till och vilka trender som är aktuella inom revisionen i 

dagsläget. Därefter redogörs för teorier och forskning kring huvudämnet; revisionsbevis, där 

beskrivs vad ett revisionsbevis kan vara, hur det insamlas och av vem. Fokus ligger på 

revisionsbevis i form av utlåtanden av experter. Efterföljande kapiteldelar utgör teorier kring 

faktorer så som revisionsrisk och oberoende vilka påverkar revisionsbevis från experter. 

 

4.1  INFORMATIONSASYMMETRI MELLAN FÖRETAGSLEDNING OCH 

ANDRA INTRESSENTER 

Här presenteras teorin om det ojämna informationsövertaget för företagsledningen, vilka 

andra grupper som är intresserade av företaget och hur revisorn kan utjämna den ojämna 

informationsspridningen. 

 

4.1.1  AGENTTEORIN  

Agentteorin bygger på att ett flertal parter, 

som ägarna och övriga intressenter, har olika 

intressen runt ett företag och att 

informationen om företaget är ojämnt 

fördelad. Ägarna, principalerna, anställer 

företagsledningen som agenter och utformar 

ett kontrakt för att agenten skall agera i 

principalens intresse och minimera 

informationsasymmetrin. Företagsledningen 

innehar mest kunskap om företagets 

förehavanden vilken ägarna vill ta del av. Ett 

sätt att dela med sig av information om 

företaget är genom redovisningen. Det är här 

revisorns funktion kommer in då denne 

kvalitetssäkrar informationen från 

redovisningen. (Öhman, 2007: 22ff). 

Revisorns roll i informationsutbytet 

uppkommer genom ett bristande förtroende 

om företagsledningens förmåga att producera 

objektiva finansiella rapporter. Har ägarna 

inte fullständig information kan detta leda till 

ogynnsamma investeringsbeslut. (Svanström, 

2008: 20). Agentteorin beskriver följaktligen 

behovet av en revisor för att eliminera 

informationsasymmetrin och underlätta principal/agent förhållandet mellan ägare och 

företagsledning. Öhman (2007: 24ff) beskriver relationen mellan principalen och agenten som 

redovisningsskyldig (agent) och redovisningsberättig (principal). Däremellan kommer 

revisorn som i egenskap av yrkesproffs skall kvalitetssäkra att de redovisningsskyldiga utfört 

sin skyldighet och lämnat korrekt information. Problematiken är förhållandet mellan parterna 

när företagsledningen har möjlighet att själva presentera missvisande information eller inte 

inkludera all information som de redovisningsberättigade är intresserade av. Genom att 

anställa en utomstående part ökar principalen sin chans att få korrekt information. På grund av 

begränsningar i form av kostnader, tid etcetera kan revisorn endast granska en viss del av 

företaget (Öhman, 2007: 24), revisorn kan därför inte vara ett hundraprocentigt filter mot fel, 
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FIGURE 3  INTRESSENTMODELLEN  (TROHAMMAR & FAR,  2006: 

20FF) 
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medvetna eller omedvetna, från företagsledningen. Inom revision talar man om väsentliga fel 

vilket betyder fel som skulle påverka en insatt intressents bedömning av företaget, beloppet är 

en bedömningsfråga för revisorn (Trohammar & FAR, 2006: 36). Vad vi vill påpeka med 

agentteorin är att revisorn agerar som ett filter mot möjligheten till manipulation av 

räkenskaperna, minska fel i redovisningen och som en kvalitetssäkrare av informationen som 

går ut från företaget. Hur revisorn agerar för att uppnå denna funktion kommer vi till i mer 

detalj under avsnitten om revisionsprocessen och revisionsbevis. Agentteorin är en generellt 

bra modell för att belysa intressekonflikter och vilka incitament som kan styra olika parters 

intressen (Svanström, 2008: 20).  

  

Har ägarna använt sig av utomstående eller anställda experter för att värdera tillgångar eller 

skulder är det revisorn som skall kvalitetssäkra att detta stämmer. Ägarna antas vara de 

huvudsakliga intressenterna (Svanström, 2008: 26) men om oegentligheter uppstår eller 

missas så är det ett flertal intressenter som påverkas av revisorns fallerade kvalitetssäkring. 

Öhman (2007: 24ff) talar om fler intressenter än ägarna, däribland staten, leverantörer, kunder 

och investerare som också är intresserade av information från de redovisningsskyldiga. Detta 

argument återges i litteraturen och den så kallade intressentmodellen presenteras.  

 

4.1.2  

INTRESSENTMODELLEN  

 

Intressentmodellen beskriver 

förhållandet mellan ett flertal 

aktörer som är angelägna om att 

förehavandena i företaget, både 

finansiella, sociala och 

arbetsmässiga förhållanden kan 

intressera intressenterna då 

parterna har olika förhållanden 

till affärsrörelsen. I figuren till 

höger modelleras de olika 

intressenterna som har en 

relation till företaget och därmed 

ett intresse i företaget. 

Svanström (2008: 17) beskriver 

ett scenario där en intressents 

brist på information blir viktig för företaget. Det är externa investerare som kan vara särskilt 

intresserade av att rubba informationsasymmetrin då de vill kontrollera lönsamheten i 

företaget innan de beviljar några lån. 

 

Förhållandet mellan intressenterna är viktigt då långa förhållanden kan skapa obalans och 

rubba revisorers oberoende ställning (Öhman, 2007: 28). Revisorn får i och med 

intressentmodellen dubbla agentroller då det är företagsledningen som tar kontakt med och 

arvoderar revisorn även om det är på bolagsstämman och av ägarna som revisorn utses. 

Revisorn har också en nära kontakt med de redovisningsskyldiga då det är från dem de får 

information om företaget medan en revisor har begränsad kontakt med övriga intressenter till 

företaget. (Öhman, 2007: 28ff). Revisorns nära förhållande till vissa intressenter skapar 

problem då det genom de långa och nära förhållandena kan förekomma favorisering av dessa 

intressenters intressen framför andra intressenter. Senare i teorikapitlet kommer vi att 
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avhandla revisorns oberoende och hur revisorn kan handla etiskt samt vilka problem som 

revisorn måste ta ställning till under revisionen. 

 

En potentiell intressent till företaget är utomstående värderare som anställs eller anlitas av 

revisionsobjektet för att värdera tillgångar eller skulder. Revisorn måste beakta dessa som 

intressenter också då de tar emot ersättning för ett utfört arbete åt revisionsobjektet. En 

utomstående experts värdering kan vara manipulerad eller vinklad till företagets fördel 

eftersom det troligtvis råder ett monetärt utflöde till experten som kan fungera som incitament 

att uppfylla önskvärda värderingar. Experten kan också vara anställd inom företaget och ingår 

då i den större intressentgruppen anställda som har ett intresse av den finansiella 

informationen. Vad som är viktigt för revisorn är att identifiera expertens intresse i företaget, 

vad denne har för relation till revisionsobjektet och om det föreligger någon 

beroendeställning. 

 

Sammanfattningsvis finns det en informationsasymmetri mellan företagsledningen, revisorn, 

ägarna och övriga intressenter vilken bör elimineras genom kontrakt där principaler arvoderar 

agenter för att främja bättre informationsspridning. Just interaktionen och relationen mellan 

intressenter och företaget gör att intressentmodellen är intressant att ta upp. Flera kategorier 

av grupper har ett intresse i revisionsobjektet. Dessa kategorier har också olika incitament och 

möjligheter att påverka den finansiella utgången. Det faktum att olika grupper/intressenter har 

incitament och möjlighet att påverka den finansiella utgången måste påverka revisorns 

bedömning av revisionsbevisen beroende på vilken intressent de kommer ifrån och även öka 

medvetenheten hos revisorn om att revisionsbevisen kan komma från just en intressent till 

revisionsobjektet. 

 

 

4.2  REVISIONSPROCESSEN  

 

Här beskrivs hur en revision går till i teorin steg för steg, detta för att skapa en förståelse för 

grunderna i revision. En presentation på hur naturen av revisioner förändrats beskrivs också. 

 

En revision kan beskrivas som en process uppdelat i olika delar, dessa delar är trots sin 

uppdelning sammanflätade med varandra (Eilifsen, et al., 2010: 14ff), det vill säga att de inte 

är oberoende av varandra. Revisorn och revisionsteamet samlar kontinuerligt in information 

såsom revisionsbevis för att använda till den slutgiltiga bedömningen. Det var under 1990 

talet som revisionsbranschen på grund av ökad konkurrens inriktade sig från enbart 

granskning av finansiella rapporter från företagsledningen till en approach att ge 

revisionsobjektet en helhetslösning. Detta i form av att identifiera problem eller ineffektivitet i 

revisionsobjekten för att sedan sälja rådgivning och andra tjänster utöver revisionen. 

Revisionsobjekten kan genom att köpa rådgivningstjänster dra ner på kostnader och skapa en 

verksamhet som är mer kostnadseffektiv medan revisionsbolagen expanderar. (Khalifa, 

Sharma, Humphrey, & Robson, 2007: 827). Internationaliseringen av både revisionsbyråerna 

och dess klienter har också ökat kraven på revisorn att kvalitetssäkra information, numer 

behövs bredare kompetens såväl som fler medarbetare (Johansson, Häckner, Wallerstedt, & 

Studieförbundet Näringsliv och samhälle, 2005: 14). De fyra stora revisionsbyråerna 

expanderar kraftigt med rådgivningsavdelningar inom byråerna där revisorn kan vända sig 

direkt till olika experter om det uppstår komplicerade bedömningar under revisionens gång. 
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Revisionsberättelse utfärdas

En lämplig revisionsberättelse utfärdas baserad på revisionsbevisen som samlats in

Färdigställa revisionen

Revisionsbevisen utvärderas

Reviderar affärsprocesser

Risken för väsentliga fel utvärderas och specifika  räkenskapspåståenden  kontrolleras.

Interna Kontroller

Kontrollera hur pålitlig den finansiella rapporteringen i företaget är, hur effektiv 
verksamheten är samt om detta utförs i enlighet med regler och lagar.

Planering av revision

En skriven plan över hur man skall utföra revisionen, detta för att revisionen skall vara 
effektiv.

Preliminära åtaganden

Revisoinsteam med lämpliga kandidater utses och etiska föreskrifter sätts upp. Revisorn 
bekantar sig med revisionsobjektet för att bättre kunna bedöma risker och väsentlighet.

Accepterande av klient

Ett affärsmässigt förhållande uppstår, det är viktigt för revisorn att detta förhållande inte 
förstör revisorns integritet.

 

 

Med denna modell visas att det finns många steg i en revision som innefattar insamlande av 

revisionsbevis. Revisorn använder sig av alla steg för att komma till den slutgiltiga 

bedömningen eftersom det är helheten av revisionsobjektet som revideras. 

 

Varje steg i revisionen ligger till grund för den slutgiltiga bedömningen (Eilifsen, et al., 2010: 

14) och i dagens revisionsbransch fokuseras det slutgiltiga resultatet på en bedömning av 

revisorn som på ett vetenskapligt sätt samlar in revisionsbevis. Hela revisionsprocessen har 

gått från att vara enkom en bedömning till att bli mer standardiserad och baserad på 

vetenskapliga insamlingar av bevis. Det vill säga att fokus på att addera värde till 

revisionsobjektet under revisionen har skiftats till att ha en hög kvalité på revisionen och det 

genom att standardisera revisionen och använda sig av vetenskapliga metoder när man samlar 

in bevis. (Khalifa, et al., 2007: 827ff) 

 

Det åligger också revisorn att utvärdera styrelsens och företagsledningens arbete, hur de har 

förvaltat bolaget, i en så kallad förvaltningsrevision. Revisorn rekommenderar sedan i 

FIGUR 4REVISIONSPROCESSEN UPPDELAD I STEG (EILIFSEN, ET AL., 2010: 16FF) 
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revisionsberättelsen, som presenteras på bolagsstämman för ägarna, om styrelsen och 

företagsledning skall beviljas ansvarsfrihet. (Carrington, 2010: 151). Revisorn har en 

skyldighet att bedöma styrelsens och företagsledningens arbete under räkenskapsåret för att 

avgöra om de utfört ett tillfredställande arbete åt ägarna.  

 

Bevismaterialet som samlas in under revisionen är till för att kontrollera företagsledningens 

räkenskapspåståenden: 

 Existerar och förekommer i revisionsobjektet 

 Är fullständiga 

 Korrekt värderade och bokförda på rätt konto 

 Tillhör revisionsobjektet 

 Är presenterade i de finansiella rapporterna 

 

Värderingen av räkenskapspåståendena är komplicerad att bedöma för revisorn då många 

tillgångar och skulders värde måste uppskattas. (Clikeman & Hubbard, 2004: 24). Clikemans 

och Hubbards (2004: 24) påstående att många tillgångar och skulder värderas genom 

uppskattningar möter Khalifas (2007: 829ff) beskrivning om den moderna revisorns arbete 

som en utvärdering av diskurser och sociala interaktioner från särskilda intressenter så som de 

redovisningsskyldiga och ägarna. Revisorn måste med andra ord använda sig av samma 

tolkning av liknande tillgångslag när dessa skall bedömas i revisionen. Trenden inom revision 

är enligt Khalifa et al. (2007: 820) att lägga en större tonvikt på diskurser och andra generellt 

accepterade uttryck när revisorn gör sin bedömning. Det är viktigt att värderingen av liknande 

tillgångar eller skulder, oavsett revisionsobjekt, sker på samma sätt av revisorn även om det 

handlar om bedömningar. Är revisionsbeviset ett uttalande från en expert måste alltså detta 

uttalande bedömas på samma sätt som ett likvärdigt uttalande från en annan expert. Dock 

kommer även tillförlitligheten av källan in i bilden, något som vi behandlar i nästa avsnitt i 

teorikapitlet, revisionsbevis. 

 

En utveckling, utöver fokus på att sälja flera tjänster än revision, för revisionsyrket är de 

elektroniska redskapen som finns tillgängliga vid en revision. Att revisionen finns tillgänglig i 

elektronisk form möjliggör för flera revisorer att arbeta med och tillgå all information om 

revisionen samtidigt. (Seet-Koh & Hun-Tong, 2008: 925). Revisionsteamen består av flertalet 

revisorer där de mer juniora revisorerna sköter insamlandet av underlag medan de seniora 

revisorerna är de som bedömer underlagen, drar slutsatser och skriver revisionsberättelsen.  

Insamlandet av revisionsbevis sker till största del av de juniora personerna i revisionsteamet 

(Reimers & Fennema, 1999: 117). Som ovan nämnt ökar revisionsteamen i antal eftersom 

man utför fler tjänster åt revisionsobjekten. Det är naturligt att den som är mest erfaren också 

drar slutsatser och ger råd eftersom de har mer erfarenhet och därmed en bättre förmåga att 

bedöma tillförlitligheten av revisionsbevisen. 

 

Det är viktigt för vår studie att beskriva hur revisionsprocessen går till då revisionsbevis 

insamlas från alla delar av revisionen och tillsammans utgör alla revisionsbevis hela grunden 

för revisionen. Revisionens fokus på diskurser belyser problemet att revidera ett 

revisionsobjekt med experters uttalanden som revisionsbevis då speciella begrepp och 

infallsvinklar inom ett område måste analyseras av revisorn och det uppstår en problematik 

med att göra likvärdiga bedömningar av likvärdiga bevis. Vi vill också belysa hur 

revisionsteamen jobbar, att det är en skillnad i arbetsuppgifter beroende på vilken 

kunskapsnivå revisorn besitter, och hur revisionsbyråernas struktur är uppbyggd.  
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4.3 REVISIONSBEVIS  

 

Här presenteras teorier kring revisionsbevis, dess tillförlitlighet, bekräftelser från 

utomstående parter, hur de samlas in och vad de kan utgöra. Vår studie bygger på hur 

revisorer bedömer experters uttalanden som revisionsbevis och detta avsnitt utgör således 

grunden för hur empirin samlas in till studien. Den här kapiteldelen är indelad i en generell 

del om revisionsbevis vilken följs av tre underrubriker, kompetens, oberoende och risk, som i 

studien anses vara grundstenarna i revisorns bedömning av experters arbete. 

 

För att kunna fullfölja revisionen och dra slutsatser av revisionsobjektets 

räkenskapspåståenden måste tillförlitliga revisionsbevis samlas in. Insamlandet av bevis kan 

variera från fysisk undersökning av tillgångar till intervjuer med redovisningsskyldiga och 

annan personal som är anställda av revisionsobjektet (Clikeman, 2009: 19ff). Revisorn samlar 

in revisionsbevis för att begränsa revisionsrisken till en lämplig nivå (Colbert, 2007: 40) och 

för att bestyrka företagsledningens påståenden (Carrington, 2010: 131). Hur tillförlitligt ett 

bevis är bedöms av revisorn som skriver under revisionsberättelsen. Generellt betraktas bevis 

som är bekräftade av en tredje utomstående part som mer tillförlitliga än de bevis som 

bekräftats av anställda av revisionsobjektet. (Clikeman, 2009: 19ff). Bevis som bekräftats 

utifrån kan till exempel vara kontoutdrag från banken, bekräftelse om leverans från leverantör 

eller värdering av finansiellt instrument. Trovärdigheten av källan till revisionsbeviset och 

källans oberoende blir funktionen av tillförlitligheten (Rebele, Heintz, & Briden, 1988: 43). 

Som tidigare nämnt under avsnittet om revisionsobjektets intressenter bör revisorn ifrågasätta 

oberoendet av den utomstående- eller inomstående part som bekräftar revisionsbeviset. Flera 

grupper är intressenter till revisionsobjektet och har olika intressen i företaget vilket ger 

upphov till olika incitament att påverka redovisningen. Ett problem uppstår om förhållanden 

är dolda för revisorn då denne inte kan bedöma om det finns ett beroende- eller 

intresseförhållande mellan en part som styrker eller avstyrker en verifikation. 

 

Khalifa et al. (2007: 846) beskriver en skiftning i fokus för revisionen från att enbart lägga till 

värde till revisionsobjektet till att fokusera på revisionskvalité. Revisionskvalité skulle enligt 

författarna öka genom att revisorn på ett veteskapligt sätt samlar in revisionsbevis, 

triangelkontrollerar bevisen och utvärderar källorna till revisionsbevisen. Studien som 

utfördes innehöll intervjuer med 70 revisorer där författarna analyserade vilka uttryck de 

använde sig av, den andra delen av studien var en omfattande granskning av 

revisionsberättelser och de metodböcker KPMG utvecklat efter Enronskandalen. Motivet var 

att undersöka utvecklingen av diskurserna i dessa dokument. I utfallet av studien kunde det 

konstateras att revisorer har flyttat fokus från att addera värde till att fokusera på 

revisionskvalité. Lösningen för att öka revisionskvalitén är att fokusera på insamlandet av 

revisionsbevis på ett mer standardiserat och strukturerat vis. Detta belyser vikten av att samla 

in revisionsbevis på ett korrekt sätt för att de skall vara användbara. Även användandet av 

experters uttalanden som revisionsbevis måste då insamlas eller skapas på ett vetenskapligt 

sätt för att det skall vara tillförlitligt. Det kan bli ett problem för revisorn att använda en 

experts uttalande som revisionsbevis, detta beroende på vilken tillgång revisorn har att 

dokumentera.  

 

Tillförlitligheten av ett revisionsbevis påverkas av hur det är insamlat (Clikeman, 2009: 20). 

Revisionsbevisens funktion är att styrka de fem räkenskapspåståendena som vi tidigare 

beskrivit i avsnittet om revisionsprocessen. Viktigt för tillförlitligheten är att revisionsbevisen 

stämmer överense med flera av räkenskapspåståenden. Stringensen mellan 

räkenskapspåståendena möjliggör för revisorn att dra slutsatser gällande hela revisionen av 
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revisionsobjektet. Att endast försäkra sig om att ett enskilt räkenskapspåstående är korrekt kan 

skapa följdfel i revisionen. (Smieliauskas & Smith, 1990: 413). Revisionsbevisen bör med 

andra ord uppfylla alla eller ett flertal räkenskapspåståenden för att vara tillförlitliga och 

därmed kunna användas som underlag för revisionsberättelsen. Om endast något eller några 

av räkenskapspåståendena uppfylls så kan det finnas avvikelser som påverkar revisionsbeviset 

negativt. Det vill säga revisionsbevisen blir icke tillförlitliga och är därför inte är lämpliga att 

dra slutsatser från om revisorn kan garantera att till exempel en tillgång är värd en bestämd 

summa men inte kan försäkra att tillgången existerar. Smieliauskas och Smith (1990: 422) 

poängterar att omständigheterna kring hur ett revisionsbevis samlas in är betydande för 

tillförlitligheten av det revisionsbeviset. Revisorn beskrivs ha flera val i vilka tester som skall 

utföras för att bekräfta räkenskapspåståendena och att dessa olika tester måste vara anpassade 

till revisionsbeviset och inte bara utförda för önskat resultat. Författarna diskuterar också 

problemet med att testerna måste vara socialt accepterade och utförda i rätt miljö för att de 

skall kunna användas. Problemet som kan uppstå är att revisionsbevis kan verka trovärdiga i 

en form av tester och mindre trovärdiga i en annan form av tester beroende på vilket bevis 

som testas och hur konjunkturen ser ut, det vill säga om det är ett rimligt utfall. Revisorn 

måste överväga vilka faktorer som kan påverka revisionsbeviset och hur man kan kontrollera 

eventuella variabler. 

 

Clikeman (2009: 20) poängterar att revisorn kan behöva utomstående hjälp vid värdering av 

komplexa eller ovanliga tillgångar och skulder och att denne expert kan öka tillförlitligheten i 

revisionsbeviset. Dock kan en utomstående expert inte verifiera att revisionsobjektet besitter 

tillgången genom en värdering av den. (Clikeman, 2009: 19ff). Revisorer är mer 

lättmottagliga för att förlita sig på revisionsbevis som kommer från expertkällor. Revisorer är 

alltså inte oberoende av källorna till bevisen utan påverkas i sina bedömningar och slutsatser 

av tillförlitligheten och kunskapen av revisionsbevisens källa. Tidigare forskning har helt 

fokuserat på källornas objektivitet vilket alltså inte har lika stor betydelse som källans 

kunskapsnivå. (Rebele, et al., 1988: 50ff). Det uppstår ett bedömningsproblem när revisorn 

använder sig av en expert eftersom dennes kunskapsnivå och eller oberoende påverkar 

revisorns bedömning av det revisionsbevis som baseras på expertens uttalande. Frågan väcks 

om revisorn är medveten om att det finns faktorer som påverkar dennes bedömning av 

revisionsbeviset eller reflekterar revisorn över expertisnivån eller källans oberoende när han 

tar in ett revisionsbevis baserat på en experts uttalande. 

 

Som tidigare nämnt är bekräftelse om ett räkenskapspåstående från en utomstående tredje part 

mer tillförlitligt än uppgifter från redovisningsskyldiga. Ett problem som revisorn måste 

undersöka är de redovisningsskyldigas möjlighet att manipulera revisionsbevis från den tredje 

utomstående parten. (Clikeman, 2009: 20). Möjligheten till manipulation borde vara minimal 

eftersom revisionsbevis måste samlas in efter etiska, legala och standardiserade procedurer för 

att det skall kunna användas som revisionsbevis. Revisorn måste kunna förklara varför 

revisionsbeviset används och vad det tillför revisionen. (Smieliauskas & Smith, 1990: 418). 

Frågan om manipulation av de redovisningsskyldiga kan också vidgas, för i motsats till 

Clikemans (2009: 20) påstående om att revisionsbevis är mer pålitliga om de kommer från 

tredje man, hävdar Caster et. al (2008: 253) att den som är i position att bekräfta ett bevis 

också är en intressent till revisionsobjektet. Har den som bekräftar eller värderar en tillgång 

också ett intresse för att det skall gå bra för företaget eller för att företagets värde skall höjas 

kan knappast den betraktas som utomstående. 

 

Som ovan nämnt är det de mindre erfarna personerna i revisionsteamet som till största del 

samlar in revisionsbevisen och de seniora revisorerna bedömer revisionsbevisen och drar 
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slutsatser. Reimer och Fennema (1999: 117ff) drar slutsatsen att de juniora revisorerna som 

förbereder underlag och samlar in revisionsbevisen inte är lika källkritiska som de seniora 

revisorerna som senare granskar revisionsbevisen och drar slutsatser om revisionsobjektets 

finansiella rapporter. Detta betyder att uppdelningen av arbetet och tillvägagångssättet under 

revisionen har en påverkan på revisionen eftersom de granskande revisorerna är mer kritiska 

till källan av revisionsobjektets objektivitet än den revisor som samlade in revisionsbeviset. 

Enligt Seet-Koh och Hun-Tong (2008: 921) finns det också ett psykologiskt element i 

insamlandet av revisionsbevis där bevis som samlats in och granskas senare visar sig vara 

falska eller oriktiga. Revisorn som bedömer revisionsbeviset som senare visar sig vara 

falsk/oriktigt måste ”glömma bort” det specifika revisionsbeviset för att göra en korrekt 

bedömning av de återstående revisionsbevisen. Författarna hävdar att systemet med juniora 

revisorer som tar fram underlag och seniora personer som bedömer underlagen löser 

problemet med oriktiga revisionsbevis eftersom de med största sannolikhet har sållats bort 

från revisionsunderlagen när de skall bedömas. Revisorer som kontinuerligt sköter 

framtagande av underlag till revisionsbevis är mer härdade mot felaktig information vilket 

betyder att kvalitén på revisionen inte störs. (Seet-Koh & Hun-Tong, 2008: 921, 924, 941ff) 

 

Studien av Seet-Koh och Hun-Tong (2008: 922ff) utfördes på auktoriserade revisorer där de 

fick i uppdrag att revidera ett företag med likviditetsproblem, samtidigt presenterades ett 

pressutlåtande att företaget med största sannolikhet skulle vinna ett stort anbud. Det första 

pressutlåtandet följs av ett motsatt pressutlåtande att företaget inte kommer att vinna något 

anbud. Studien går ut på att möta revisorns bedömning av företagets fortlevnad och hur denna 

bedömning förändras i och med de olika pressutlåtandena. Utgången av studien visar att 

varken de revisorer som samlat in revisionsbevis eller de revisorer som bedömt 

revisionsbevisen till fullo bortsett från det första pressmeddelandet om företagets höga odds 

att kamma hem ett stort anbud som skulle förbättra förutsättningarna för företaget. Författarna 

indikerar också att den nya formen av revisioner, som kan genomföras med fullständig 

information till alla i revisionsteamet, samtidigt påverkar resultatet eftersom de som bedömer 

revisionsbevisen kan läsa dem innan de blivit redigerade eller borttagna om de är felaktiga. 

Problemet med oriktiga eller felaktiga revisionsbevis är att revisorerna oavsett vilken position 

i revisionsteamet har svårigheter med att bortse från dessa. Vad gäller uttalanden från experter 

och specialister kan dessa komma att ändras eller revideras under revisionens gång och det 

blir då ett problem om ändringarna inte uppfattas av revisorerna som bedömer företaget. Seet-

Koh och Hun-Tong (2008: 924) påpekar att pressmeddelanden har en stor inverkan på 

revisorers bedömning av revisionsobjekten då de kan användas som revisionsbevis om de 

kommer från respekterade affärsjournalister. Denna inverkan på revisionsbevisen kan ses som 

både en tillgång och en belastning då en affärsjournalist är granskande och oberoende, alltså 

ingen intressent till företaget som vi diskuterat ovan, och meddelar därför ingen osann 

information medvetet. Här utgår vi ifrån att revisionerna utförs i Sverige där vi har 

yttrandefrihet. Däremot kan ett pressmeddelande påverka revisionen om det är så att revisorn 

har svårt att bortse från information som senare falsifieras.  

 

Ordet revisionsbevis innefattar många olika sorters dokument och vi vill poängtera att studien 

endast fokuserar på revisionsbevis som baseras på experters uttalanden. Däremot kan experten 

vara anställd inom företaget, anställd av revisionsfirman, en intressent eller vara en oberoende 

part. Vi vill också ta med oss att det finns olika arbetsgångar att ta fram revisionsbevis samt 

att alla räkenskapspåståenden bör vara uppfyllda. Att externa bekräftelser ses som mer 

trovärdiga än interna samt att kompetens och oberoende/beroende är faktorer för 

tillförlitligheten. 
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4.3.1  KOMPETENS  

Nedan presenteras tidigare studier om revisorns kompetens samt specialisering i ekonomiska 

sammanhang. Fokus är på vad kompetens definieras som och på vilket sätt det påverkar 

bedömningen av revisionsbevis från experter. 

 

En faktor för att en revisor anlitas är att han eller hon är kompetent nog att utföra uppgiften, 

revisionsteamen sätts samman baserat på olika kunskaper för att kunna utföra revisionen. I 

revisorns kompetens att utföra revisionen ingår även förmågan att sätta sig in i 

revisionsobjektets affärsverksamhet och därefter bedöma huruvida en expert krävs för att 

utföra en fullständig revision. (Hayes, Schilder, Dassen, & Wallage, 1999: 6ff). Lee och Stone 

(1995: 1171) diskuterar vad kompetens för en revisor är med utgångspunkten som beskriver 

det som skicklighet, kunskap och erfarenhet. Själva definierar författarna att kunskap 

utvecklas allteftersom en revisor får mer erfarenhet. Förloppet börjar med novisen som är 

nyutexaminerad och inte besitter någon kunskap vidare till nybörjaren som fortfarande är 

beroende av lagar och regler. Det tredje steget i förloppet är revisorn mer fokuserad på 

revisionen i sig och tar beslut enligt planering vilket skiljer sig från det fjärde steget då 

revisorn överväger rutiner och har klara associationer mellan pågående revision och tidigare 

utförda revisioner. Det sista steget i kompetensstegen är expertis. Revisorn har vid 

expertissteget uppnått förmågan att lösa problem och ta beslut utan större eftertanke utan 

överväger, bedömer och rationaliserar kritiskt med utgångspunkt i tidigare revisioner. Det 

faller sig därför naturligt att vända sig till en revisor med expertis snarare än till en novis 

revisor. (Lee & Stone, 1995: 1172ff) 

 

Vidare jämför Lee och Stone (1995: 1173) kriterierna kompetens och oberoende med 

slutsatsen att en erfaren revisor är mer oberoende än en oerfaren för att de besitter den 

kompetens som kärvs för att ställa korrekta frågor, undersöka rätt konton och därefter dra en 

korrekt slutsats. De poängterar att de inte övervägt oberoende i form av etik utan endast 

utifrån ett praktiskt perspektiv. Artikeln är en sammanfattning av tidigare litteratur samt en 

presentation av denna alternativa approach kring revisorns kompetens. Artikeln insinuerar att 

revisorns kompetens är avgörande för revisionen och därmed avgörande för användandet av 

en expert i revisionen då revisorn bör ha en klar bedömning av sina egna tillkortakommanden.  

 

Pashke (2004) tar i sin artikel upp faran med den fokusering som råder på specialisering inom 

redovisning och revision. Faktorer som argumenteras öka risk för misslyckanden: 

 Kommunikationssvårigheter – att revisorn och specialisten inte förstår varandra då 

specialisten har svårt att förklara vad han eller hon gjort för uppgift. 

 Uppkomsten av kvacksalvare – Då alltfler specialister uppkommer är det svårt för 

generalisten att skilja den kunnige från den okunnige. 

 Enformighet i problemsökande – en specialist är oftast formad av en skola och söker 

inte alltid alternativa vägar till en lösning. 

 Sluten tankeprocess – det är svårt för en ensam specialist att utifrån se på sitt 

specialområde. 

 Förlorat självförtroende – att revisorn känner pressen att anlita en specialist trots att 

det inte är nödvändigt i alla lägen. 

 Snabb utvecklig – ny teknik är i ständig uppdatering vilket leder till frågan hur 

uppdaterad är din specialist? 

 

Lösningen som presenteras är återkomsten av generalisten som har; ett professionellt ansvar, 

en variation av kunskaper inom flera områden, som utmanar experten och resonerar i bredare 
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termer (Pashke, 2004: 35ff). Anlitandet av experter till revisionen bör betraktas med dessa 

risker i åtanke samtidigt som revisorn måste granska expertens utlåtande kritiskt. 

 

Vi tar med oss att kompetens är en avgörande faktor för revisorn själv såväl som för de 

experter han eller hon anlitar. Vi tar även med oss att kompetens kan vara ett problem då 

spetskompetens inom ett område kan skapa risker för missförstånd mellan revisorn och 

experten. Förutom att vara kompetent att bedöma expertens utlåtande eller för experten att var 

kompetent nog att utföra uppgiften så bör båda parter vara oberoende av revisionsobjektet. 

 

4.3.2  OBEROENDE  

Vi har valt att använda oss av teoribildningar kring revisorns oberoende, detta för att 

oberoendet är en grundsten i revisionen och de facto att revisionsberättelsen skall fungera 

som en oberoende bedömning av den finansiella rapporteringen.  

 

Förtroende är något som alla revisorer arbetar med, företroendet speglar inte bara den 

enskilda revisorn som reviderar ett företag. Frågan om förtroende speglar egentligen hela 

intressentmodellen. Enligt Öhman (2007: 28) är förtroende och oberoende nära besläktat inom 

revisions sfär. Utgångspunkten för revisionsprocessen är att varje enskilt fall skall prövas av 

revisorn för att bestämma om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för 

opartiskhet eller självständighet. (Markland, 2001: 13)   

 

När oberoendet diskuteras menar Diamant (2004: 163-164) att detta normalt bör avse just att 

revisorer skall värna om sin opartiskhet, objektivitet och självständighet. Vidare utgår samme 

skribent från att begreppet oberoendet kan liknas vid ett samlat knippe med regler, krav och 

rekommendationer som ställs på revisorn för att utöva sitt yrke professionellt. (Diamant, 

2004: 163-164)        

 

För att läsaren av en revisionsberättelse skall känna tillit till revisionen som helhet, finns det 

svensk lagtext i form av revisorslagen och aktiebolagslagen som tydligt påpekar hur revisorn 

skall arbeta, och hur denne skall agera för att oberoendet och självständigheten skall 

bibehållas. (Trohammar & FAR, 2006: 108ff) 

 

Aktiebolagslagens 9:e kapitel beskriver skyldigheten att ha revisor, och kapitel 10 behandlar 

allmänna och särskilda granskningar i aktiebolaget. De tydligaste regleringarna för revisorns 

oberoende rör jävsförhållandena som diskuteras i 9:e kapitlet. Regleringen kring jäv beskriver 

tydligt att revisorn ej får ha något ekonomiskt intresse, relations intresse eller verksamhets 

intresse i sina klienter. Med detta som utgångspunkt elimineras ett visst mått av partiskhet och 

beroende. För att ytterligare minska dessa hot regleras detta vidare i revisorslagen. De berörda 

regleringar angående oberoende för revisorer består av 20§ revisorslagen, där står det att ”en 

revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet 

samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall organiseras så att 

revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs”. Vidare går det att läsa i 

21§ revisorslagen att ”en revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det 

finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller 

självständighet”. Revisorn ska avböja eller avsäga sig sådant uppdrag om hot mot detta 

föreligger. (Sveriges lagar : innehåller författningar som trätt i kraft per den ... 14. uppl. 

(2010), 2010). Som ett extra stöd till dessa lagar finns även Revisionsstandard och numera 

ISA-standarderna som reglerar hur revisorn skall agera i varje enskilt fall för att utföra 

revisionen på ett korrekt sätt. (Trohammar & FAR, 2006: 116). Vid rådgivning under eller 

efter en revisionsprocess har revisorn inte bara rätt utan också en skyldighet att lämna råd och 

https://lagen.nu/2001:883#P21S1
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förslag på förbättringar på vad som ändras i bolagets redovisning och förvaltning. (Thalén & 

Lejon, 2000: 40) 

 

I revisorslagen finns även den såkallade analysmodellen, vilken skall fungera som ett redskap 

för revisorer där de inför varje uppdrag skall bedömas om det föreligger hot mot oberoendet 

eller självständigheten. Nedan visas ett flödesschema av analysmodellen, den beskriver hur en 

revisor skall arbeta från att denne får ett revisionsuppdrag, till att klarlägga om ovan beskrivna 

lagar följs och även om nedan beskrivna hot mot opartiskhet och självständighet föreligger. 

(Trohammar & FAR, 2006: 116)      

 

 

 
 
FIGURE 5  ANALYSMODELLEN (TROHAMMAR & FAR,  2006: 115) 

  

Enligt Trohammar (2006: 112) diskuteras att opartiskhet och självständighet för revisorer 

alltid skall prövas för att klargöra om detta föreligger. Vid prövningen skall sex punkter 

kontrolleras. Föreligger inget hot mot detta anses revisionen vara ren. Samma 

beaktningspunkter finns reglerade i ”Code of Ethics for Professional Accountants, IESBA 

2009” (Eilifsen, et al., 2010) 

 

 Egenintresset - det föreligger fara för opartiskhet och självständighet om revisorn har 

ett ekonomiskt egenintresse i sin klient.  

 Självgranskning - hotet i denna punkt ligger i att revisorn ej skall granska det arbete 

han eller kollega utfört på klienten innan revisionen äger rum. 

 Partställning - förtroendet kan vara hotat om revisorn uppträder eller har uppträtt till 

stöd för klienten i rättslig eller ekonomisk angelägenhet.  

 Vänskap - revisorn skall ej revidera bolag där han innehar personliga relationer till 

klientens ledning eller liknande. 

Revisionsverksamhet

Föreligger jäv enligt 
ABL eller 

Revisorslag

Föreligger hot mot 
opartiskhet och 
självständighet
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 Skrämsel - revisorn känner sig hotad av klienten eller genom yttre påtryckningar. 

 Annan omständighet - om det föreligger annan omständighet som göra att opartiskhet 

eller oberoende kan hotas. (Trohammar & FAR, 2006: 114) & (Eilifsen, et al., 2010) 

 

Eftersom oberoendeaspekten finns väl reglerat inom såväl svensk som utländsk revision, vill 

vi som skribenter peka mot denna i vår frågeställning. Vikten av oberoende och 

självständighet präglar även användandet av ISA 620 i högsta grad, där kända eller okända 

experter/specialister uttalar sig om värderingar av tillgångar och liknande, vilket sedan ligger 

till grunden för de bevis som används för säkerställande av revisionen.  

 

Synsättet på ISA 620 i studien med utgångspunkt i oberoendet, blir att revisorn vid 

tillämpning av denna standard i sin revision ytterligare måste prova om oberoendet är hotat 

enligt analysmodellen. För att säkerställa att revisionens utgång ej är hotad vill vi beskriva 

denna omprövning enligt modellen nedan. För att vidare förklara den egenkomponerade 

modell läsaren finner nedan utgår den från steg ett där revisionsuppdraget påbörjas med 

planering och liknande. I steg två testas sedan revisionsteamets oberoende enligt den ovan 

beskrivna analysmodellen. I det tredje steget använder sig revisionsteamet av en specialist i 

arbetet enligt de regler ISA 620 beskriver. Följaktligen i det fjärde steget genomförs ett nytt 

oberoendetest vilket enligt oss bör genomföras för att säkerställa att revisionsteamet samt de 

specialister som används i processen innehar ett korrekt oberoende. Slutligen i det femte 

steget där revisionsteamet kan vara säkra på att hot mot oberoendet har eliminerats och 

revisionen kan slutföras.       

 

  
FIGURE 6  TEST AV OBEROENDE (EGEN MODELL) 

 

Diamant (2004: 180) menar att konflikten i oberoendet uppstår genom att revisorn bedriver 

sin verksamhet i vinstsyfte, vilket blir en direkt motsättning till hur denna skall verka i sin roll 

som yrkesutövare. En oberoende revisor bör så långt som möjligt inte ha bindningar till egna 

incitament då han reviderar en klient, vilket författaren menar att revisorer alltid har, därav 

konflikten. (Diamant, 2004: 180ff) 

 

Med dessa ord från Diamant (2004: 219-221) vill vi vidarekoppla detta till en 

problemställning som ofta uppkommer i oberoendefrågan, nämligen etik och den etiska 

aspekten av revisionsarbetet. Vi vill inte se etiken som en egen teoribildning utan snarare en 

problematik inom området. Som alla yrken har revisorer etiska föreskrifter att förhålla sig till. 

Vi presenterar nedan litteratur som diskuterar revisorns etiska problem under revisionen samt 

hur de etiska aspekterna kan påverka revisorn i användandet av specialist i sin revision.    

 

Revisionsuppdrag

Oberoendetest enligt analysmodellen

Användandet av ISA 620 i revisionsprocessen

Nytt oberoendetest enligt analysmodelln

Beroendehot eliminerat i revisionen
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Som nämnts i första delen av teorikapitlet har revisorn en funktion i samhället – att minska 

informationsasymmetrin. Det finns önskvärt professionellt handlande och etiska koder för 

revisorer för att de skall uppfylla sin samhällsfunktion (Citron & Taffler, 2001: 354). Den 

finansiella marknaden räknar med att revisorns utlåtanden är korrekta så att de kan lite på de 

finansiella rapporterna som kommer från företagen.  

 

Ett av de större problemen kring oberoende och etik är kopplingen mellan dessa. Oberoendet 

finns tydligt reglerat i lagar och regler, medan etiken närmast kan liknas en gråzon vid vad 

som är tvunget och vad som är frivilligt. Det som ibland gör att frivilligheten i etiken kan 

ifrågasättas är när den ställs på sin spets. Alltså trots att revisorn följer lagar och regler, 

kanske revisorn inser eller borde inse risker som han eller hon inte uttalar sig om och som 

sedan leder till att fel uppstår. Eilifsen et al. (2010) beskriver detta som typ 1 eller typ 2 fel i 

revisionen. Typ 1 fel innebär att revisorn utfärdar en oren revisionsberättelse men 

utgångspunkt att revisorn inte anser att klienten kommer att klara nästa räkenskapsår 

ekonomiskt och därmed försättas i konkurs. Typ 2 fel innebär att revisorn utfärdar en ren 

revisionsberättelse till en klient som i nästa räkenskapsår går i konkurs. Uppstår detta i 

samband med större noterade bolag blir detta ofta uppmärksammat massmedialt. Det finns ett 

antal stora skandaler från det senaste decenniet så som Enron, Parmalat och Worldcom. 

 

Orsaken till varför revisorer i skandalomsusade bolag inte lämnat orena revisionsberättelser 

uppges vara flera. En förklaring är tanken att om ett positivt besked lämnas löser sig de 

ekonomiska problemen eftersom revisionsobjektet inte förlorar sina finansiärer eller till och 

med hittar fler finansiärer. En annan förklaring är rädslan hos revisorn att bli stämd. En tredje 

förklaring är revisorns rädsla att förlora revisionsobjektet som kund och därmed framtida 

inkomster om revisorn hissar röd flagg för tidigt. (Guiral, Rodgers, Ruiz, & Gonzalo, 2010: 

154ff). Revisorn står inför det etiska dilemmat att tidigt hissa röd flagg och varna intressenter 

att det revisionsobjektet inte är i finansiell balans och därmed riskera att förlora sin 

uppdragsgivare. Alternativet är att utfärda en ren revisionsrapport och riskera att 

revisionsobjektets intressenter på egen hand får erfara den finansiella obalansen. För varje 

skandal som drabbar omvärlden minskar förtroendet för revisorer. (Guiral, et al., 2010: 152ff). 

Det blir för revisorn en smal balansgång att tillgodose företagsledningens, ägarnas, 

kreditgivarnas och offentlighetens intressen (Warming-Rasmussen & Windsor, 2003: 79).  

 

I avsnittet om regler och standarder har vi redan tagit upp föreskrifterna att revisorn skall 

agera oberoende och professionellt, Citron och Taffler (2001: 355ff) skriver om den engelska 

guiden för revisorer, där revisorer uppmanas handla objektivt och självständigt samtidigt. 

Författarna tar också upp hur revisorns roll har förändrats från professionell gentleman till 

teknisk expert och att fokus har flyttats från det som är moralist fel till det som är tekniskt fel. 

Warming-Rasmussen och Windsor (2003: 79) belyser den psykologiska aspekten och 

diskuterar att det finns olika typer av revisorer. Den största gruppen i studien visade sig ha en 

mycket hög moral och drivas av sina principer medan en mindre grupp inte ifrågasatte 

auktoritära personer även om det ledde till ett oetiskt utfall. (Warming-Rasmussen & 

Windsor, 2003: 83) 

 

Den etiska aspekten över revisorns roll är intressant för studien eftersom bedömningen av en 

experts utlåtanden är en bedömning som kan påverka revisionen. Revisorns oberoende och 

integritet sätts på spel vid bedömningsfrågor där utfallet kan gynna eller missgynna 

företagsledningen eller de övriga intressenterna som är intresserade av att veta det verkliga 

utfallet i revisionsobjektet. Vi vill påpeka att etiken och oberoendet hos revisorer är mycket 

starkt sammankopplat med varandra. Detta sammantaget gör att när en revisor i sin 
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revisionsprocess insamlar bevis genom utlåtande från en expert, skärps kraven på både 

oberoende och den etiska problematiken. Oberoendet påverkar också risken i revisionen, är 

revisorn inte oberoende så ökar risken att någonting blir fel. 

 

4.3.3  R ISK  

Här presenteras teorier om revisionsrisken och dess funktion samt vilken risk revisorn har i 

och med en revision. Fokus är på revisionsbevisens påverkan på risken och vilken risk det 

finns i experters uttalanden som revisionsbevis. 

  

Revisionsrisk är risken att revisorn utfärdar en ren revisionsberättelse när revisionsobjektets 

finansiella rapporter innehåller ett eller flera väsentliga fel. Revisionsrisken i en revision kan 

beskrivas som en funktion av den inneboende risken gånger kontrollrisken gånger 

upptäcktsrisken. (Eilifsen, et al., 2010: 76ff). Den inneboende risken är risken att det har 

uppstått väsentliga fel i den finansiella rapporteringen på grund av företagets verksamhet, 

orsaker kan vara komplexa transaktioner eller IT-system. Kontrollrisken är risken att ett 

väsentligt fel inte upptäcks på grund av bristande interna kontroller eller låg kompetens hos de 

redovisningsskyldiga. Upptäcktsrisken ligger utanför företagets kontroll och är risken att 

revisorn under revisionen inte upptäcker väsentliga fel. (Trohammar & FAR, 2006: 38). 

Revisionsriskmodellen används för att underlätta planeringen för en effektiv revision eftersom 

man kan identifiera högriskområdena i revisionsobjektet (Woodhead, 1992: 3). Risken med 

att använda en experts uttalande som revisionsbevis ligger i både den inneboende risken och 

upptäcktsrisken. Den inneboende risken påverkas eftersom det kan bli felvärderingar på grund 

av att tillgångar eller skulder är så komplexa eller inte finns på aktiva marknader att de är lätta 

att felvärdera. Upptäcktsrisken påverkas eftersom det kommer in en tredje part som skall 

bedömas i trovärdighet och kompetens, en uppgift som kan vara svår för revisorn då det kan 

föreligga dolda förhållanden mellan experten och företaget med incitament att påverka 

balanserna. Beaulieu (2001: 88) påpekar att upptäcktsrisken minskar med en extern källa som 

kan bekräfta eller dementera företagsledningens räkenskapspåståenden om revisorn tvekar om 

informationen från företagsledningen. Den inneboenderisken kan alltså reduceras vid 

användandet av en expert under förutsättning att denne är utomstående från företaget sett. 

 

Det finns flera tillvägagångssätt för en revisor att minimera revisionsrisken. En utgångspunkt 

är att förstå de interna kontrollerna, alltså hur företaget går till väga när de upprättar sina 

finansiella rapporter. För att förstå interna kontroller i ett revisionsobjekt kan revisorn 

antingen följa COSO processen vilket betyder att revisorn analyserar sig gradvis nedåt i 

företaget för att slutligen utvärdera individuella kontrollaktiviteter. Det andra steget blir att 

bestämma omfattning och karaktär av granskningen genom att till exempel identifiera 

förändringar från föregående år. Slutligen måste arbetet upprepas kontinuerligt, något de stora 

revisionsfirmorna har standardiserade mallar för. (Ramos, 2009: 32ff). De standardiserade 

mallarna är utarbetade för att revisorn inte av misstag ska missa något steg i revisionen, de bör 

även innehålla frågeställningar kring användandet av en experts uttalanden som 

revisionsbevis. Hur tillförlitlig en expert är, om experten har något intresse i revisionsobjektet 

eller hur experten kommit fram till sitt utlåtande är avgörande för risken då expertens 

oberoende och kompetens påverkar revisionsbeviset och därmed revisionen. En annan 

problematisering revisorn bör ta ställning till när man använder sig av COSO processen är 

huruvida förändringar har skett i revisionsobjektet (Ramos, 2009: 35), är arbetet upplagt 

annorlunda mot föregående år? Har revisorn samlat in revisionsbevis på samma sätt eller är de 

baserade på andra underlag? Förändringar kan skapa nya risker eller eliminera gamla risker. 

En ny värderingsman som värderar en gruva kanske har en annan beroendeställning till 

företaget eller en skild kompetens jämfört med den förre värderingsmannen.  
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Revision som metod utvecklas för varje år vilket leder till att vissa risker minskar medan 

andra risker uppstår. Fokus ligger allt som oftast på värdering av tillgångar och skulder medan 

det bortses från affärsrisker och ledarskapsrisker. Allteftersom fokus har flyttats från 

värdetillägg till företaget mot revisionskvalité har revisionsbevisen utvecklats till indikationer 

av utvecklingsfaktorer och intervjuer med anställda från substansgranskning av dokument. 

Även användandet av experter inom specialistområden har ökat när revisorn försöker minska 

revisionsrisken, framförallt har revisorn involverat experter i det löpande arbetet under 

revisionen. (Eilifsen, Knechel, & Wallage, 2001: 204ff). Trenden inom revision pekar mot att 

minimera riskerna i revisionen genom utomstående experter vilket ger incitament för att 

undersöka riskerna som en utomstående experts uttalande kan medföra. 

 

Det går också att minimera revisionsrisken genom att bedöma trovärdigheten av 

revisionsbevisens källa vilken vanligtvis är de redovisningsskyldiga i företaget. Källans 

trovärdighet är alltså en faktor som kan öka/minska revisionsrisken, först genom dåligt/bra 

framställda finansiella rapporter vilket påverkar den inneboende risken och sedan genom 

dåliga interna kontroller vilka påverkar kontrollrisken. (Beaulieu, 2001: 88). Under 

planeringsstadiet görs en utvärdering huruvida någon specialist behövs och i sådana fall vem 

revisorn skall kontakta (Colbert, 2007: 43). Det är de mer erfarna revisorerna som planerar 

revisionen och därmed tar de strategiskt viktiga besluten om väsentlighet, natur, omfattning 

och tidsåtgång (Ramos, 2009: 37). De mer erfarna revisorerna är alltså de som styr hur 

revisionen skall gå till och hur revisionen utvecklas. Närvaron av de påskrivande revisorerna 

under hela revisionen minskar också revisionsrisken (Eilifsen, et al., 2001: 205) då de kan 

upptäcka och bedöma risker i ett tidigt stadium. 

 

En risk som upptäckts i och med de revisionsskandaler som varit det senaste decenniet är 

risken att revisionen håller en låg kvalité. De fyra stora revisionsbyråerna har försökt 

standardisera revisionsprocessen (Khalifa, et al., 2007: 827, 829) detta för att hålla en jämn 

och hög kvalité på alla revisioner. När revisionsprocessen standardiseras så minskar risken 

genom att minska oddsen att någonting glöms bort eller ”slinker igenom” av misstag i 

enskilda revisioner.  

 

Det finns också en risk för revisorn under revisionen, en såkallad affärsrisk – att revisorn blir 

stämd, förlorar förtroende och anseende hos andra kunder (Beaulieu, 2001: 86). Affärsrisken 

gör det viktigt för revisorn att kunna kontrollera revisionsrisken eftersom en hög revisionsrisk 

i revisionen också medför en hög affärsrisk för revisorn. Affärsrisken är alltså ett incitament 

för revisorn att utföra revisionen på ett så säkert och kontrollerat sätt som möjligt. Revisorn 

anpassar revisionsbevisinsamlandet efter risknivån under revisionen beroende på klientens 

integritet. Har klienten en hög integritet är revisionsrisken låg och en mindre omfattande 

revision utförs, har däremot klienten en låg integritet men kanske dåliga interna kontroller 

eller en låg kunskapsnivå ökar revisionsrisken och revisorn ökar sin bevisinsamling. Den 

ökande bevisinsamlingen kan ske genom att ta in externa experter för att bekräfta 

räkenskapspåståenden eller värdera tillgångar eller skulder. Bedömningen av integriteten görs 

av revisorn men påverkas även av information från utomstående. (Beaulieu, 2001: 88ff). Det 

är med andra ord revisionsrisken som avgör om revisorn på egen hand rekryterar en extern 

expert för att bekräfta eller dementera företagsledningens räkenskapspåståenden. Den 

påskrivande revisorn som bär ansvaret för revisionen är också ofta delägare i firman och bär 

därmed en finansiell risk (Carrington, 2010: 194). Vi tycker att denna teori är en stor 

förklarandefaktor till varför revisorn tar in en expert och därför väljer vi att ta med oss denna 

teori.  
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Vi vill särskilt påpeka att revisionsrisken är en faktor som påverkar revisorn och utförandet av 

revisorns arbete. Det är risknivån i företaget som styr vilken nivå av aktsamhet som skall 

iakttas under revisionen. Användandet av en expert presenteras i litteraturen som en lösning 

för att minska risken i en revision med hög risk. Vi tar med oss teorierna om att det finns en 

risk i varje revision och att denna kan påverkas av hur revisorn planerar revisionen. Att 

revisorn själv utsätts för en affärsrisk och är mån om sitt goda rykte för en fortsatt yrkessam 

karriär och därför justerar för att minska risken. 
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5 PRAKTISK METOD 
 

5.1 Varför den kvalitativa ansatsen? 

5.2 Tillvägagångssätt 

5.3 Urvalsprocessen 

5.4 Intervjukonstruktion 

5.5 Bearbetning av data 

5.6 Access/datainsamling 

5.7 Intervjutillfällen 

5.8 Bortfall av ljudupptagning 

5.9 Kritik mot tillvägagångssätt 

 

 

 

Denna praktiska metoddel syftar till att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva för läsaren 

varför och hur vi har valt att genomföra vår studie på det sätt vi gör. Härt beskrivs hela 

förloppet från den initiala tanken vi hade med studien, dess resultat och tillvägagångssätt till 

vad vi på förhand förväntade oss att uppnå genom detta. 
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5.1  VARFÖR DEN KVALITATIVA ANSATSEN? 

I det tidigare kapitlet, vetenskaplig metod, finns kunskapssyn, perspektiv och angreppssätt 

beskrivet i enlighet med den hermeneutiska skolan samt en explorativ deduktiv forskar ansats. 

Vi vill nu förtydliga att anledningen till detta är, att studien försöker ge en helhetsbild av hur 

revisorer fastställer att informationen från specialisten är tillförlitlig. Detta tror vi att vi 

lämpligast gör genom att intervjua revisorer som arbetar med hjälp av specialister inom 

revisionen. En kvantitativ ansats med till exempel enkätundersökningar inte hade gett en 

tillräckligt förklarande bild av hur revisionsprocessen ser ut samt hur man använder sig av 

specialisten. Förmodligen skulle studien kunnat genomföras på ett kvantitativt sätt genom 

regressionsanalyser varpå uppställda hypoteser hade kunnat prövats, däremot tror vi att 

utgången av de svaren varit givna redan på förhand. Vilket inte hade ökat förståelsen för 

arbetet med specialister, utan snarare bekräftat att specialister används i de delar av revisionen 

då komplexitet uppstått och expertis krävs. En annan svårighet i arbetet med processer och 

liknande inom revision är att det ej finns offentliga handlingar med tillräcklig information, 

detta på grund av den sekretess revisionsbolagen håller mot sina klienter. Genom att vi ej 

ämnar besvara frågeställningen genom hypotesprövning eller genom statistiska slutsatser utan 

istället förklara processen med specialister inom revisionen vill vi mena att ett hermeneutiskt 

synsätt är att föredraga. Vidare tycker vi att de av- och angränsningar vi tidigare valt 

understödjer vårt val av metod och angreppsätt. Vi har valt ett lämpligt citat av Göran Wallén 

för att teoretiskt beskriva varför vi valt denna ansats. ”Tolkning från del till helhet, 

sammanhang och funktioner behövs när man bara har tillgång till enstaka fynd, fragment 

eller allmänt ofullständig information”.  (Wallén, 1996: 73)          

 

5.2  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

Som vi tidigare nämnt bygger studien på frågeställningen hur revisorer kan förlita sig på 

experters utlåtande i revisionen, genom detta tycker vi att det faller sig naturligt att skapa en 

datainsamling som bygger på intervjuer. De av oss ställda frågorna i intervjuerna, vilka 

återfinns i appendix, ligger till grund för det kommande empirikapitlet där vi presenterar det 

totala materialet i sin helhet. Tillvägagångssättet i studien utgår från tidigare beprövade teorier 

kring hur forskare konstruerar och på ett tillförlitligtsätt genomför intervjuer för att nå ett 

korrekt empiriskt resultat. Genom de empiriska data vi samlar in kommer vi sedan analysera 

dessa och genom detta kunna dra slutsatser för att besvara våra frågeställningar. 

Problematiken inom den kvalitativa forskningen består av tolkningen och bedömningen av 

intervjumaterialet vilket styrks av Johasson- Linfors (1993), som menar att det är svårt att 

mäta att forskaren tolkar informationen korrekt och sedan dra korrekta slutsatser kring detta.   

 

 

5.3  URVALSPROCESSEN  

För att ge vår studie den empiriska relevans som efterfrågas på ett examensarbete, valde vi att 

inrikta oss på att genomföra 6-8 intervjuer med revisorer. För att ytterligare dela upp våra 

respondenter har vi valt att inrikta oss på att 3-4 av de intervjuade personerna skall vara 

godkända eller auktoriserade revisorer. Vidare tänkte vi oss att resterande 3-4 

intervjupersoner skall vara juniora revisionsmedarbetare då dessa oftast utför arbetet med 

insamling av revisionsbevis. Urvalets storlek är enligt Ryen och Torhell (2004) en 

bedömnings- och omdömesfråga, ofta utökas antalet intervjupersoner ju längre studien går då 

behovet av ytterligare information krävs. (Ryen & Torhell, 2004). Eftersom vi som skribenter, 

i vår frågeställning, inriktar oss mot ISA 620 är vi i behov av att intervjua revisorer som 

arbetar med denna standard. Det första som begränsar vår urvalsprocess är antalet 
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revisionsbyråer som arbetar med revision av noterade IFRS bolag. I Sverige finns det 

2010/2011 åtta revisionsbolag som arbetar med 267 noterade bolag. (Fristedt, Larsson, & 

Sundqvist, 2010). En majoritet av bolagen revideras av big 4. Eftersom revisorer som arbetar 

med börsnoterade nästan uteslutande arbetar i Stockholm, Göteborg och Malmö minskar 

möjligheten för oss att hålla liveintervjuer med revisorerna. Urvalets teoretiska förklaring kan 

liknas ett bekvämlighetsurval. Dock skall påpekas att urvalet gjorts genom den access vi fått 

till lämpliga respondenter vid revisionsbolagen. Detta är en följd av att revisorer som 

reviderar IFRS-bolag har sin högsäsong under tiden vi skrev vår uppsats. Vi försökte till en 

början att kontakta personer som enligt hemsidorna var ansvariga för kontakt med studenter 

som skrev uppsats, dessa e-poster förblev obesvarade från samtliga byråer. Tidigt i studien 

valde vi att inte kontakta de tre minsta revisionsbolagen av de åtta möjliga. Detta för att dessa 

endast reviderar ett fåtal bolag IFRS bolag var. Därefter såg vi över de personliga kontakter vi 

innehar på byråerna och kontaktade KPMG, Ernst & Young (E&Y), Grant Thornton och 

Deloitte. Samtliga byråer svarade men Deloitte, PWC och Grant Thornton avböjde intervjuer 

på grund av rådande högsäsong. Från E&Y och KPMG har vi fått positiv respons och 

intervjuer har utförts med revisorer från dessa två byråer. Sammantaget blev urvalet sju 

intervjuer med revisorer från KPMG och en intervju med en revisor från E&Y. Vi är väl 

medvetna om att detta urval inte är ett underlag för att dra generella slutsatser om alla 

revisorer som använder sig av experter. 

 

5.4  INTERVJUKONSTRUKTION  

För att på ett tillförlitligt sätt konstruera frågor som skall användas i en intervju, har teoretiska 

metoder skrivna av forskare på området använts. Vi har valt att utgå från Patel och Davidson 

(2003: 70ff) modellen nedan för att samla in information. Vi kommer att ställa samma frågor 

till samtliga respondenter, vilket gör att vi har en hög grad av standardisering i intervjuerna. 

Det som dock kan skilja intervjuerna något är det följdfrågor vi ställer för att öka 

förklaringsgraden i det ämne våra respondenter diskuterar. I vår struktureringsgrad har vi valt 

att arbeta med en låg sådan som enligt Patel och Davidson (2003: 72) innebär att 

intervjupersonen har fri möjlighet att svara på frågan hur de själva vill, vi kommer inte att ge 

några på förhand konstruerade svarsalternativ.  

 
FIGURE 7  INTERVJUKONSTRUKTION (PATEL & DAVIDSON, 2003: 72) 
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Standardiserade intervjuer har används vilket enligt Trost (2005) innebär att de frågor som 

ställs till respondenten skall avsakna variation. För att lyckas med detta skall intervjuaren 

formulerar frågorna på exakt samma sätt och i samma ordning etcetera. (Trost, 2005: 19). I 

den intervjuguide vi konstruerat har vi utgått från generella frågeställningar för att sedan 

övergå till frågor angående revision och speciellt frågor kopplade till ISA 620. Intervjuguiden 

återfinns i appendix. Uppbyggnaden av intervjuformuläret är också indelat i teman som skall 

spegla de olika teoribildningarna vi utgår från. Temaindelningen återkommer i teori- empiri- 

och analyskapitlet. Vi avslutar intervjuerna med att de intervjuade får svara på 

exemplifierings frågor kring ISA 620 standarden.   

 

5.5  BEARBETNING AV DATA  

Datainsamlingen från de intervjuer vi genomfört kommer att ligga till grund för det 

kommande empirikapitlet. Till den inledande delen av databearbetningen har vi valt att 

transkribera de inspelade intervjuerna. Transkriberingen görs för att tolka materialet på ett 

systematiskt sätt. Presentationen av datamaterialet görs genom att vi som skribenter väljer att 

på ett strukturerat sätt presentera de angivna svaren i olika temaindelningar som tidigare gjorts 

i teorikapitlet. Vidare har vi som skribenter på var sitt håll tolkat det insamlade materialet för 

att sedan vikta ihop våra tolkningar till en gemensam analys.   

 

5.5  ACCESS/DATAINSAMLING 

Ett av de större problemområdena för studien var att åstadkomma intervjuer med lämpliga 

revisorer. Under den tidigare rubriken urvalsprocessen finns tillvägagångssättet i valet av 

revisorer beskrivet. Problematiken i studien var att få tag i revisorer att intervjua. För det 

första var vi tvungna att intervjua revisorer under premisserna som finns beskriva i 

urvalsprocessen. För det andra så utgjorde den specifika tidpunkten på året en ytterligare 

svårighet att nå responderande revisorer då bokslutsperioden i stora noterade bolag infaller 

under den mittersta delen av våren. Dessa två problem sammantaget gjorde att det var svårt att 

få intervjuer då revisorerna var upptagna med klienter. Den access som funnits till 

respondenterna är alla genom personliga kontakter. De personliga kontakter som använts har 

inte intervjuats utan kontaktats i syfte att komma i kontakt med lämpliga intervjuoffer, därför 

anser vi inte att det föreligger ett problem i att komma i kontakt med revisorer att intervjua via 

dessa kontakter. 

 

5.6  INTERVJUTILLFÄLLE  

Under våreterminen har vi genomfört åtta stycken intervjuer med revisorer. Våra intervjuer är 

alla gjorda via telefon inom ett tidsspann av 25-45 minuter per intervju. Samtliga 

respondenter är för tillfället yrkesverksamma i Stockholm vid revisionsbyråerna 

Ernst&Young och KPMG.  

 

Intervju 1    16.00 - 16,39  (22/3)  

Intervju 2   15,30 - 16,04 (23/3) 

Intervju 3    09,00 - 09,25 (24/3) 

Intervju 4    09,00 - 09,35 (29/3)  

Intervju 5    10,00 - 10,40 (29/3) 

Intervju 6    16.00 - 16.30 (4/5 ) 

Intervju 7    11,00 - 11,36  (7/4) 

Intervju 8    14,00 - 14,41  (7/4) 
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Det har under intervjuerna förekommit bakgrundsljud då vi genomfört intervjuerna med 

högtalartelefon till respondenterna fasta telefon på byrån. Bakgrundsljudet har inte varit så 

pass störande att det påverkat intervjuerna men vid ett tillfälle var telefonlinjen så dålig att 

några sekunder föll bort. Inspelningen av intervjuerna gjordes med Ljudinspelaren vilket är ett 

datorprogram som man kan spela in och spela upp ljud med. 

 

5.7  BORTFALL I LJUDUPPTAGNING 

Genom att vi som författare till denna studie, valt att genomför en kvalitativ forskning är 

bortfallsanalysen inte lika direkt och påtaglig som till exempel vid kvantitativa studier. Vi har 

dock vid vissa fall haft problem att tyda fragment eller meningar från de inspelade 

intervjuerna i efterhand. Dessa bortfall har rapporterats i transkriberingen med den exakta 

tiden. Sammantaget rör det sig om ca 60 sekunder av totalt ca 6 timmars ljudupptagning, 

därför tycker vi inte att det påverkat studien nämnvärt.  

 

5.8  KRITIK MOT TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET 

De kritiska utgångspunkterna presenteras under denna rubrik och ligger till grunden för 

läsarens förståelse att vi som skribenter bearbetat denna studie med en kritisk utgångspunkt. 

Enligt Patel och Davidson (2003) bygger intervjuer i forskningssammanhang på individens 

villighet att svara på av forskaren ställda frågor. Detta kan givetvis medföra en viss 

problematik, genom att respondenten i en intervju alltid kan ha olika intentioner med varför 

man svarar på ett visst sätt (Patel & Davidson, 2003: 70). Detta är den första kritiska punkt 

som belyses för läsaren, då alla intervjuer utförts via telefon, kommer detta att avspeglas i 

empirin. Vi vill därför upplysa läsaren om att intervjuerna genomfördes via telefon, vilket 

innebär att vi som skall tolka svaren inte hade möjlighet att studera situationen respondenterna 

befann sig i. Alltså finns ingen möjlighet att bedöma den sociala miljön, stressfaktorer eller 

liknande som kan bidraga negativt vid intervjutillfället. Vidare riktas självkritik mot urvalet 

av revisorer då sju av de åtta intervjuade revisorerna arbetar på samma byrå. Detta kan vara 

orsaken till att revisorernas tillvägagångssätt samt arbetsmetoder är lika då de genomgått 

samma internutbildning vilket kan vara orsaken till homogena svar på intervjufrågorna. 

Motargument till detta är att revision i Sverige är både lagstadgat och standardiserat vilket gör 

att majoriteten av revisorerna på denna marknad troligtvis arbetar på ett likande sätt. Generellt 

omskriver många forskningsartiklar big 4 som ett samlingsnamn kontra andra revisionsbyråer 

vilket antyder att de är lika varandra. Genom de tidigare av- och angränsningarna som gjorts, 

måste studien kritiseras för att respondenterna i sina svar utgått från IRFS regelverket, vilket 

gör att denna studie ej kan generaliseras till andra revisionsområden med andra 

redovisningsregler. Sammanfattningsvis riktas kritik till det urval som gjorts vilket betyder att 

vi inte kan generalisera de resultat studien presenterar utanför den marknad som undersökts. 
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6 EMPIRI 
 

 

6.1 Presentation av Respondenter 

6.2 Revisionsprocessen med experter 

6.3 Revisionsbevis från experter 

6.3.1 Revisorns och expertens kompetens 

6.3.2 Oberoende 

6.3.3 Risk 

6.4 Verkliga Händelser 

 

 

 

 

Genom detta kapitel presenteras den data som insamlats vid de genomförda intervjuerna. 

Empirikapitlet skall också verka som en direkt länk till den analys som senare presenteras.    
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Empirikapitlet är en sammanfattning av de intervjuer som vi genomfört med sju revisorer från 

KPMG och en revisor från Ernst & Young. Respondenterna har olika arbetslivserfarenhet i 

form av specialiseringar mot vissa branscher så väl som yrkeslivserfarenhet, fem stycken av 

de intervjuade är auktoriserade och tre stycken har jobbat 2-4 år. En gemensam punkt för 

respondenterna är att de alla arbetar med bolag noterade på den svenska börsen.  

 

Svaren på intervjufrågorna presenteras ämnesvis istället för efter intervjuguiden för att få en 

mer lättöverskådlig verklighetsskildring då frågorna i många fall föll in i varandra. Vi har 

också valt att inte presentera vad var och en av de intervjuade revisorerna uttryckt vid varje 

fråga eftersom flera frågor hade enhetliga svar. Flera av respondenterna har också önskat 

undslippa citering och därför har vi valt att underlätta läsningen av intervjusvaren genom att 

belysa väsentligheten med hur många som svarat till ”några”, ”hälften”, ”majoriteten” och 

”samtliga”. ”Några” betyder 2-3 personer, ”hälften” är 4-5 personer, ”majoriteten” är 6-7 

personer medan ”samtliga” är alla 8 respondenter. Vi vill poängtera att intervjuerna var 

standardiserade men hade följdfrågor vilket ledde till att flera olika samtalsämnen med 

respektive revisor vilket inte nödvändigtvis togs upp i nästa intervju då den revisorn belyste 

andra exempel. Detta har lett till att alla intervjuer inte tagit upp alla ämnen vilket förklarar 

varför endast hälften menar på någonting som kan tyckas uppenbart för majoriteten. För 

övrigt har intervjuerna utförts som beskrivits i kapitel 5, Praktisk metod.  

 

6.1  PRESENTATION AV RESPONDENTER 

Vid den första intervjun intervjuades revisor A som är auktoriserad revisor sedan cirka 20 år 

och jobbar på KPMG i Stockholm. Revisor A arbetar huvudsakligen med privata och publika 

fastighetsförvaltare men är även revisor för läkemedels- och medicinteknikföretag samt 

arbetar med service i vad han själv beskriver ett vidare begrepp. Revisor A jobbar i huvudsak 

med stora företag och koncerner där han fungerar som den huvudsakliga kontakten med 

kunderna, om det finns frågor identifierar han vem som skall svara på dem då hans roll i 

revisionsprocessen är likt en koordinator eller arbetsledare. Sammanfattningsvis är revisor A 

huvudansvarig för planering, utvärdering, uppföljning och rapportering till klienten och dess 

ägare under en revision. 

 

Intervju nummer två hölls med Revisor B som också är auktoriserad revisor på KPMG i 

Stockholm. Revisor B har varit auktoriserad i cirka 10 år och arbetar med flertalet branscher 

men övervägande med stora bolag och noterade bolag. I noterade bolag är revisor B inte 

påskrivande revisor utan fungerar som en koncernsamordnare för dotterbolagen där han för 

diskussioner och utbyter information med revisorerna i dotterbolagen inom koncernen. I de 

bolag där revisor B är påskrivande revisor är han huvudansvarig för hela processen. Han har 

det övergripande ansvaret för att revisionen utförts korrekt och att det finns ett tillräckligt 

underlag för att bedöma om en ren revisionsberättelse kan utfärdas eller inte. 

 

Vår tredje intervju hölls med revisor C som har jobbat som revisor sedan augusti 2008 på 

KPMG i Stockholm. Revisor C, som varken skrivit prov för godkänd eller auktorisation, 

arbetar oftast som en samordnare i revisionsteamet. Hans roll är att styra ett antal 

revisorsassistenters arbete och hålla kontakten uppåt i teamet, med specialister som 

rekryterats till revisionen samt en del kontakt med kunden som revideras. Revisor C arbetar 

nästintill uteslutande mot finansiella sektorn, finansiella bolag och försäkringsbolag. 

 

Intervju nummer fyra hölls med revisor D som också jobbat som revisor på KPMGs 

Stockholmskontor sedan augusti 2008. Revisor D har inte skrivit prov för godkänd eller 
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auktorisation men planerar att skriva för godkänd revisor våren 2012. Hennes huvudsakliga 

uppdrag är fastighetsbolag och till viss del mediebolag och läkemedelsbolag. Revisor D har 

likt Revisor C en samordnande roll i revisionen där hon i samråd med uppdragsledaren 

planerar uppdraget och därefter fungerar som en informationsspridare mellan de olika delarna 

av revisionsteamet och kunden. 

 

Intervju nummer fem hölls med revisor E som jobbat på KPMGs Stockholmskontor i 15 år 

varav två år i Shanghai. Under åren i Kina var han manager i revisionsteamet och arbetade 

uteslutande med europeiska tillverkningsbolag. Revisor E har varit auktoriserad i cirka 20 år 

och arbetar huvudsakligen med bygg och fastighetsbolag i dagsläget. Han har 15-20 bolag 

som han själv är påskrivande revisor för, där han utför i princip hela revisionen på egen hand 

med hjälp av ca 2-3 juniora medarbetare. I de bolag revisor E inte är påskrivande revisor själv 

arbetar han som uppdragsledare eller uppdragsansvarig och förser alla parter som arbetar med 

uppdraget med det de behöver, framförallt de påskrivande revisorerna. Revisor E betonar att 

organisationen i ett revisionsuppdrag varierar stort beroende på revisionsobjektets storlek och 

exemplifierar detta genom två av KPMGs uppdrag där det första är ett noterat bolag i 

fastighetsbranschen där tre partners är med, revisor E i egenskap av uppdragsansvarig, en 

granskningsledare och därefter 4-5 revisorsassistenter. I kontrast nämner revisor E mindre 

uppdrag där han själv skriver på och teamet totalt kan bestå av 3 personer. 

 

I den sjätte intervjun intervjuade vi revisor F som är auktoriserad revisor sedan 21 år och 

jobbar uteslutande med fastighetsrelaterade uppdrag på Ernst & Young i Stockholm. Revisor 

Fs primära uppgifter är att lägga upp, identifiera och bedöma de risker som kan finnas i 

revisionen samt se över att de hanteras på ett korrekt sätt. Han har även nära kontakt med 

kunden och hanterar avrapportering samt vilka specialister som skall vara med i revisionen. 

 

Vår sjunde intervju var med revisor G som jobbat 3 år på KPMG i Stockholm och då främst 

med PR byråer, reklambyråer och fondbolag. Revisor Gs roll i revisionsprocessen är oftast 

som granskningsledare där hon är med i planeringen av uppdraget såväl som utdelning av 

uppgifter och uppföljning av revisorsassistenternas arbete där hon sammanställer en rapport 

till dem ovanför i teamet som ansvarar för revisionen.  

 

Den sista intervjun hölls med revisor H som arbetat på KPMG i Stockholm sedan 1985 men 

är auktoriserad sedan 23 år. Revisor H är påskrivande revisor och har nischat sig mot 

tillverkande företag, byggföretag samt mot energisektorn. Revisor H beskriver själv att han i 

egenskap av påskrivande revisor har huvudansvaret för att en planering uppförs, att 

granskningsarbete utförs enligt föreskrifter och skriver revisionsberättelse. Revisor H 

bestämmer också väsentlighetstal samt vad granskningen skall fokusera på.  

 

Vi har även haft ett kort personligt samtal med Revisor I där han delade med sig av sin 

erfarenhet av att anlita extern expertis till en revision. Revisor I är sedan många år 

auktoriserad revisor och reviderar till största del icke vinstdrivande företag och organisationer 

på KPMGs Stockholmskontor. Samtalet med Revisor I ligger inte till grund för några 

slutsatser utan berikar studien genom att förstå när extern expertis kan anlitas i praktiken. 

 

Sammanfattningsvis har vi intervjuat påskrivande revisorer såväl som uppdragsledare. 

Påskrivande revisorer har ansvaret för hela revisionen från planering till bedömning av 

revisionsbevis till utfärdande av revisionsberättelse. Uppdragsledare sprider information i 

revisionsteamet och har en intensiv kontakt med de olika parterna i teamet såväl som kunden. 
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6.2  REVISIONSPROCESSEN MED EXPERTER  

Av våra respondenter svarade samtliga av dessa att revisionen görs för ägarna, det är ägarna 

som är uppdragsgivare och revisorernas uppgift är att säkerställa att den finansiella 

rapporteringen som företaget presenterar är korrekt. Genom revisionen kan sedan revisorerna 

uttala sig om information om revisionsobjektets förehavanden till ägarna i en 

revisionsberättelse.    

 

Samtliga respondenter är eniga i att användandet av externa experter är mycket ovanligt om 

inte obefintligt hos de fyra stora revisionsbyråerna. Det vanligaste bruket är ”in house” 

experter, det vill säga de specialister som arbetar inom respektive byrå men som är 

specialister på olika områden undantaget redovisning och revision. Några respondenter 

nämner däremot att det inte är ovanligt att revisorn använder underlag från revisionsobjektets 

anlitade experter vid exempelvis värdering av fastigheter eller beräkningar av pensionsskulder 

från aktuarier. Dessa underlag erhålls från kunden och granskas därefter av revisionsbyråns 

interna experter om det inte är möjligt för revisorn att själv granska dokumenten och dess 

antaganden. Revisionsbyrån får alltså en färdig värdering från bolaget och skall bedöma om 

den är rimlig. Vad som uttrycktes viktigt att poängtera av några revisorer var att 

revisionsbyråerna från början aldrig gjorde egna värderingar av tillgångar eller skulder om de 

inte hade beställts av kunden. En junior revisor framhöll också att revisorn inte får vara 

reviderande bolag och samtidigt sälja andra tjänster än revisionstjänster för att en 

intressekonflikt kan uppstå. Utförandet av revisionsbyråernas experter är att ”se över”, 

”granska” eller ”kontrollera” antaganden och parametrar som gjorts för att komma fram till 

en värdering och sedan bedöma om dessa är rimliga eller orimliga. 

 

En samstämmig majoritet anger att det är under planeringsstadiet det bestäms vilka experter 

som skall utföra vilken uppgift i revisionen. Det är den påskrivande revisorn som godkänner 

planeringen, vilken i normalfallet uppförs av en uppdragsledare i samråd med påskrivande 

revisor. En erfaren revisor samt en av de juniora revisorerna poängterar att om samma konton 

är komplicerade år efter år bidrar detta till att teamet redan innan utförandet av revisionen har 

möjlighet att planera in expert i revisionen. Det framhålls också av några respondenter att 

beroende på vetskapen om hur komplicerade konton är blir avgörande för när experten kallas 

in. Redan under planeringsstadiet frågar revisorn hur det såg ut föregående år och om man 

möter samma problematik i redovisningen igen. Uppstår det däremot problem eller oklarheter 

under revisionen som inte var kända under planeringen är det mer regel än undantag att man 

använder sig av en expert.  

 

Som ovan nämnts beskriver majoriteten av respondenterna att en uppdragsledare eller 

engagement manager är ansvarig att anlita en eller flera specialister till revisionen när 

uppdraget planeras, detta måste också godkännas av påskrivande revisor. Majoriteten av de 

mer erfarna revisorerna beskriver att specialister kan vara med redan i planeringsstadiet om 

det är så att de varit med under revisionen föregående år, alternativt att uppdraget är av viss 

storlek eller innefattar viss komplexitet. Oftast kommer specialisten endast in under en kort 

period och utför den tjänst eller det uppdrag denne blivit ålagd. Några nämner också att 

experter så som skattejurister eller experter på finansiella instrument inom byråerna alltid 

finns tillängliga för konsultation i mindre/enstaka men komplicerade frågor. 

 

Samtliga respondenter uttalar att behovet av expertis vid komplexa bedömningar är 

huvudskälet till att de används i revisionen. Det uppges att det är när en revisor inte själv 

behärskar vissa beräkningar, branscher eller antaganden som en expert kallas in. Detta 

beskrivs vidare under 6.3.1 Expertens kompetens. En majoritet svarade också att experter 
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egentligen endast kallas in när beloppet för eventuell felvärdering kan bli materiellt. En 

revisor förklarade att om ett belopp överstiger väsentlighetstalet i en revision och det är fel, så 

måste detta rättas. Rättningen består i att den felaktiga posten omvärderas av företaget så att 

de möter de premisser revisorn kan godtaga. Orsaken för att inte kalla in experter, till 

värderingar eller beräkningar av de poster vilka understiger väsentligheten, uppgavs vara att 

det var ”onödigt” att kontrollera vilket konto eller tillgång som helst som inte förändrade 

bilden av företaget och därför behövdes inte expertis kallas in. Några revisorer påpekar dock 

att väsentlighetstalet inte är absolut. Är den granskade posten förenad med en viss risk kan 

den ändå utgöra grund för revision även om den ej når väsentlighetstalet. Ett exempel som 

uppgavs som undantagsfall var advokatbrev vilket kan påverka synen på företaget men 

kanske inte direkt kopplas till något materiellt eller immateriellt belopp och därför föll utanför 

frågan om revisorn kallar in en expert beroende på väsentligheten i tillgångens värde i detta 

exempel. Några revisorer beskrev också behovet av att granska tillgångar eller skulder även 

om de inte är materiella då det kan finnas ett stort allmänintresse för dessa och det kan 

föreligga en hög ”publicitetsrisk” för kunden eller för revisionsbyrån. 

 

Samtliga respondenter har svarat att de använder sig av en expert då de själva ej har 

kunskapen att värdera ett objekt. Oftast används interna specialister på de respektive byråerna. 

I mer svårbedömda fall uppger respondenterna att de använder sig av utomstående expertis i 

form av externa experter eller konsulter från andra revisionsbyråer för att säkerställa värdet, 

detta sägs emellertid vara sällsynt då byråerna ofta besitter kunskap ”in house”. De bevis som 

så småningom används för att säkerställa en värdering kan behöva ett andra yttrande menar 

majoriteten av respondenterna. Grundtanken uppges vara att även om det är 

specialister/experter som kommer fram till om värderingen/bedömningen är korrekt eller 

rättvisande, är det den påskrivande revisorn som är ansvarig för den revisionsberättelse som 

sedan avläggs till kunden. Detta gör att revisorn ändå måste förstå att bedömningen från 

experten är rimlig.   

 

Samtliga respondenter menar att specialister är helt och hållet nödvändiga för att utföra en 

komplett revision. Samtidigt menar några att det är svårt för en revisor att konstant hålla sig 

uppdaterad om nya regler och lagar som till exempel skattejurister och aktuarier arbetar med 

därför är deras kompetens och yrkeskunnighet avgörande för att revisionen, lik väl som det är 

tidssparande för revisionsteamet att använda sig av experter. 

 

 Praktiska exempel som våra respondenter svarade på under kategorin 

revisionsprocessen. 

 

- Företaget du reviderar innehar finansiella instrument värderat till 5 000 000kr, dessa 

instrument är värderade av företagets inhyrda konsult, då det inte finns en 

aktivmarknad för dessa. Vem använder du dig av för att säkerställa denna värdering? 

Samtliga av respondenterna svarade att de skulle använda sig av en specialist inom området 

för finansiella instrument för att säkerställa att värderingen är korrekt. Hälften av våra 

respondenter svarade på samma fråga med ett följdsvar att de även skulle försöka förstå hur 

dessa beräkningar var gjorda, för att på ett stringent sätt sedan kunna använda sig att dessa 

som bevis.    

- Vilka specialister har du kommit i kontakt med under en revision? 

De specialister våra respondenter har använt sig av i revisionsprocessen är följande; 

skattejurister vid moms- och skattefrågor, värderingsmän vid fastighetsvärderingar, jurister 
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vid legala frågor, aktuarier för beräkningar av pensionsskulder, ingenjörer, lantmätare, it 

specialister samt värderingsexperter för beräkningar av finansiella instrument.       

 
6.3  REVISIONSBEVIS FRÅN EXPERTER 

Majoriteten av respondenterna är eniga om att all dokumentation skall föras på pränt oavsett 

om det är i pappersformat eller i elektroniskt form. Elektronisk form kan te sig olika så som 

Word-dokument eller annat liknande format som kan sparas i revisionsbyråns elektroniska 

system. De rapporter som kommer in från experter beskrivs vara olika och kan vara allt från 

ett e-postsvar vid mindre frågor till utförliga rapporter om uppgiften är stor. De stora 

uppgifterna uppges vara de värderingar av till exempel fastigheter, pensionsskulder eller 

finansiella instrument som sannolikt utdelades redan vid planeringsstadiet om 

tillgångens/skuldens komplexitet är känd, medan en mindre uppgift ofta rör sig om 

skattefrågor eller en mindre sakfråga.  

 

Utlåtandet från ”in house” experter är som ovan nämnt i rapportformat. Majoriteten av 

respondenterna är eniga om att rapporterna innehåller vad experten utfört för uppgift, hur de 

utfört uppgiften samt ett slutresultat. Några av respondenterna uppger även att många 

specialister förklarar vad de tittat på och hur de kommit fram till resultatet, detta för att skapa 

en förståelse för vad revisorn baserat sitt resultat på. Hälften beskriver kommunikation som en 

faktor av tillförlitligheten i revisionsbeviset. Komplexiteten i frågan samt de olika 

bakgrunderna från revisorn och experten uppges kunna orsaka kommunikationsproblem och 

respondenterna som tog upp detta beskrev ”förstå uppgiften” och ”svara på frågan” som 

essentiella frågor att ta upp vid en bedömning av revisionsbeviset. Framförallt poängterar 

samma respondenter vikten av att kommunikationen mellan revisionsteamet och experten som 

avgörande. Oftast har experten inte en ekonomisk bakgrund och det kan därför uppstå 

kommunikationsproblem som medför en högre risk. Därför måste revisorn försäkra sig om att 

specialisten förstått vad revisorn efterfrågar för att kunna slutföra och lösa uppgiften.  

 

Rapporter som upprättas inom byråerna, för eget bruk och inte för kundens bruk, uppges följa 

vissa standardiserade mallar och vara uppförda efter checklistor som är förskrivna för att de 

som utför uppdragen inte skall missa någonting. En junior revisor beskriver att revisionsbevis 

från en snabb konsultation som till exempel en svår skattefråga till en ”in house” skattejurist 

kan komma tillbaka i e-postform. Däremot uppges rapporter från värderingsinstitut som 

kunden anlitat för värderingar variera aningen. Det poängteras av majoriteten av 

respondenterna att det är ”välrenommerade” värderingsinstitut eller ”välkända” 

värderingsmän som utför dessa värderingar.  

 

Några revisorer menar att det grundläggande för bevisen är att de håller en viss standard samt 

att de finns väl dokumenterade. Revisionsbeviset är som beskrivet i teorikapitlet den 

bakomliggande dokumentation som sammantaget ger revisionsberättelsen sin tyngd och 

helhet.   

 
6.3.1  REVISORNS OCH EXPERTENS KOMPETENS  

Samtliga respondenter anger brister i egen kunskap att bedöma komplexa värderingar, 

beräkningar och branschkunskap som anledning till varför specialister inom respektive 

område anlitas. Även specialistens kompetens anges som ett av de tyngsta argumenten, för 

samtliga respondenter, till varför de litar på revisionsbevisen. Dock omnämns en viss 

problematik i revisionsbevis från specialist då det understryks att det är mycket viktigt att 
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specialisten förstått uppdraget och att revisorn förstått vad specialisten kommit fram till. En 

majoritet betonar att det är viktigt att man gått igenom vad uppgiften är så att det är möjligt 

för experten att svara på den fråga som efterfrågas. Samtliga respondenter uppger att de har 

möten, sammankomster eller genomgångar av expertens uppgift samt resultatet av dessa, så 

att alla parter har klart för sig vad som efterfrågats och vad det slutgiltiga resultatet betyder. 

En av de påskrivande revisorerna betonade att de olika bakgrunderna, det vill säga expertens 

specialitet och revisorsbakgrund, orsakar dessa kommunikationshinder då revisorn och 

experten kan tolka siffror eller bolag olika. Hälften av respondenterna nämnde att de behöver 

en genomgång av resultaten med experten som utfört uppgiften för att kunna avgöra om 

revisionsbeviset är rimligt. En senior revisor beskriver sin egen delaktighet som ytterligare en 

avgörande faktor till hur tillförlitligt revisorn kan bedöma ett revisionsbevis. En stor 

delaktighet i mätning eller beräkning höjer medvetenheten om risken och därför blir det 

lättare att tolka resultaten.  

 

En majoritet av revisorerna beskriver bedömningen av tillförlitligheten i revisionsbevisen från 

experter ”in house” som relativt enkel då de jobbat med de experter som finns på respektive 

byrå i många år och utvecklat ett gott samarbete. Hälften poängterar dessutom att de experter 

som de använder sig av internt också har dokumenterad kunskap och till exempel vid uppdrag 

som pensionsberäkningar anlitar en licenserad aktuarie. Hälften nämner också att det finns 

utvecklade system för att kontrollera oberoende inom firmorna vilket uppdateras utanför 

respektive revisionsprocess. Detta blir då förklarande till att revisorn kan anta att oberoende 

föreligger hos experter inom den egna byrån eftersom det utvärderas systematiskt likt 

revisorerna själva. Några beskriver situationen med revisionsobjektets anställda experter eller 

experter anlitade utifrån som mer komplex än om experterna kommer från revisionsbyrån då 

de måste kontrollera expertens förhållande till företaget, en senior revisor ger som exempel att 

uppdragsbrevet kan kontrolleras. I uppdragsbrevet bör stå att den anlitade specialisten är 

oberoende. Ett annat scenario, som nämnts av några respondenter, som kan uppkomma är att 

ytterligare en värderingsman, värderingsfirma eller revisionsbyrå anlitas för att kontrollera 

antagandena i till exempel en värdering.  

 

 Paktiska exempel som våra respondenter svarade på under kategorin revisorn och 

expertens kompetens.  

 

- Ett företag du reviderar värderar ett fastighetsbestånd X kronor. Era specialister 

värderar samma fastigheter till Y kronor. Hur bedömer man meningsskiljaktigheterna 

av värderingen? 

Majoriteten av de revisorer vi intervjuat svarar att, vid meningsskiljaktigheter av olika 

värderingar gör revisionsbyråns specialister en bedömning av vad de tycker är rimligt värde 

på objektet. Därefter måste revisorn granska de antagandena som företaget använt sig av för 

att förstå hur företaget värderat sina tillgångar. Ofta så förs sedan en dialog mellan revisorerna 

och företaget angående hur värderingen skall göras. I de flesta fall rättar företaget sin 

bedömning till en nivå som revisorerna kan godta, och således kan en ren revisionsberättelse 

skrivas.        

 

6.3.2  OBEROENDE  

Genomgående för samtliga respondenter är att de vill dela oberoendet i två delar, för det 

första oberoendet hos egna ”in house” specialister och det andra är oberoendet hos 

utomstående expertis. Vid revisionens planerande görs en bedömning av oberoendet på 
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samtliga personer som skall ingå i revisionsteamet, det är först och främst de 

godkända/auktoriserade revisorerna som genomför planeringen av uppdraget och genom detta 

även kontrollerar att oberoendet på de personer de väljer skall finnas med i 

revisionsprocessen. Som tidigare nämnts uppger majoriteten av våra respondenter att det är 

mycket ovanligt att använda sig av externa experter i revisionen, varefter frågan om 

oberoende för dessa därför inte behandlas vidare djupt under de utförda intervjuerna. Om 

revisorn behöver anlita en extern expert är det mer komplicerat att testa dennes oberoende än 

det är att testa de egna specialisterna inom revisionsbyrån uppger majoriteten av 

respondenterna.  

 

Eftersom de revisorer vi intervjuat har olika erfarenhet och olika typer av specialisering och 

arbetsuppgifter, kommer de yngre revisorerna, de som fortfarande är assistenter inte direkt i 

kontakt med oberoende prövningen som de godkända/auktoriserade revisorerna gör. De 

påskrivande revisorerna testar att oberoendet föreligger inför varje uppdrag, medan 

assistenterna ej är involverade i denna process. En grundläggande regel enligt samtliga 

respondenter är att revisorer alltid måste vara oberoende i vilket uppdrag de än arbetar med. 

Ofta förs en diskussion med företagsledningen för att försöka utreda om det kan finnas något 

hot mot oberoendet. Det som flertalet av revisorerna ändå påpekar är att en revisor alltid 

måste vara kritisk i sin bedömning när det kommer till oberoendet. Enligt två av de 

auktoriserade revisorerna arbetar byråerna kontinuerligt med att internt säkerställa att 

revisionsteamet är oberoende även under pågående revision fast detta redan gjorts under 

planeringsstadiet.   

 

Av våra respondenter har samtliga diskuterat frågan oberoende kontra teknisk kunskap hos en 

specialist på följande sätt, revisorer och dess team med innehållande specialister måste alltid 

vara oberoende för att revisionen skall utföras på ett korrekt sätt och på så vis mynna ut i en 

giltig revisionsberättelse. Den tekniska kunskapen hos en specialist är också av hög dignitet, 

då specialisten används just för sin kunskap. Samtliga respondenter menar att den tekniska 

kunskapen spelar en avgörande roll för att fastställa att den från företaget presenterade 

informationen är korrekt, men utan ett oberoende är informationen inte användbar. 

 

De intervjuade respondenterna fick också svara på frågan vilka lagar och regler de använder 

sig av vid användandet av en specialist. De regelverk som användes vid arbete med expert var 

årsredovisningslagen, revisionslagen, RS samt de nya ISA 620. Av de juniora revisorerna 

svarade samtliga att de ej arbetar direkt mot lagtext utan istället följer de internt uppsatta 

reglerna kring användandet av expert. Dessa interna regler skall vara ett hjälpmedel för 

revisionsteamen i dess arbete att förenkla revisionsprocessen. Av de auktoriserade revisorerna 

svarade tre att de i låg utsträckning arbetade med dessa lagar, oftast så blir revisorerna 

informerade om när lagen ändras och det interna regelverket uppdateras för att täcka detta.        

 

Ett annat intressant svar vi fått kring oberoendefrågan är, att i vissa fall är experten inte 

oberoende eller opartiskt i sitt utlåtande, detta kan till exempel vara ett ”legal letter” utfärdat 

av en advokat. I detta fall blir oberoendeaspekten svårbedömd för revisorerna då advokaten är 

anställd av sin klient för att utfärda detta bevis. Bedömningsfrågan; om det utfärdade beviset 

är korrekt blir svårtolkat och revisorn måste göra en lämplighetsbedömning om de kan förlita 

sig på advokatens utlåtande som bevis i revisionen.   

 

Enligt samtliga respondenter har ingen någon etisk betänklighet med att använda specialister i 

revisionsarbetet, i alla fall inte i en negativ bemärkelse. Snarare tycks det finnas en tydlig 
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enhetlighet hos majoriteten i att det vore mer oetiskt att inte använda sig av en specialist för 

att säkerställa revisionens riktighet.      

 
6.3.3  R ISK  

Samtliga respondenter anser att revisorn använder sig av en expert för att minska risken i 

revisionen. Detta uppges vara att revisorerna använder någon med högre kompetens inom ett 

område än vad de själva besitter inom revisionsteamet och på så sätt kan få en djupare 

granskning av komplexa frågor eller frågor som rör mindre och detaljrikare områden. Hälften 

av respondenterna nämner också att det i användandet av experter ligger en motsatt risk, att 

lämna för mycket bevisbörda på experten innebär också en risk då revisionen blir beroende av 

experterna. En påskrivande revisor nämnde, att i och med överlämnandet av uppgiften 

riskerar att han själv förlorar kompetens och att lära sig vissa uppgifter/delar är nödvändigt. 

Hälften säger också att det är viktigt att inte ”lita blint” på experten eftersom revisorn aldrig 

avsäger sig ansvaret för revisionen som revisor, även om man tar in spetskompetens för vissa 

frågor. Vidare för dessa respondenter liknande diskussioner om att revisorn måste sätta sig in i 

expertens arbete; vad han/hon gjort, hur de gått tillväga samt vilket resultat de kommit fram 

till som sedan summeras i en egen rimlighetsbedömning från revisorn.  

 

Det råder delade meningar angående bedömning av revisionsbevis som ett utlåtande från 

expert i jämförelse med revisionsbevis från övriga revisionen. En majoritet säger att de inte 

gör en skild bedömning av dessa revisionsbevis. Några uppger att de anlitar en expert 

eftersom väsentligheten i den reviderade posten är uppnådd och genom detta kan posten 

således innehålla en högre risk och därför särskiljer sig det revisionsbeviset. Samma 

respondenter nämner också att om revisionsbeviset är från en oberoende part med hög 

kompetens så väger revisionsbeviset tungt som bevis. Typexempel på dessa bevis kan vara 

transaktionsredovisningar eller utlåtanden från banker eller skattemyndigheten.    

 

I bedömningen av revisionsbevis om de kommer från ”in house” experter kontra externa 

experter svarade samtliga att de förlitar sig på de experter som är anställda på samma byrå 

som de arbetar på. Respondenterna beskrev att regelbundna oberoendekontroller fanns samt 

att det inför vissa uppdrag kontrollerades att alla som skulle vara med på uppdraget var 

oberoende. Några revisorer nämnde att en risk ligger i att de måste kontrollera externa 

experters beroendeförhållande till klienten och framför allt kontrollera dennes expertis och 

kompetens för att veta hur tillförlitligt revisionsbeviset är. En senior revisor gav exemplet att 

värderingsmän för fastigheter i Sverige är i antal cirka 100 stycken och saknar en egen 

intresseorganisation samt regelverk och tillsyn för sin yrkesverksamhet och uttryckte att 

därför bör man vara skeptisk till värderingarna. Hälften säger att de föredrar en expert från sin 

egen byrå och därefter en extern expert som bolaget anlitat. I prioriteringsordningen 

dominerade oberoendefrågan för majoriteten av respondenterna. Orsaken uppgavs av några 

respondenter vara en större risk med en extern expert, för att revisorn inte har ett förhållande 

till experten och därför inte vet dennes integritet och kompetens. 

 

Majoriteten av våra respondenter besvarar frågan om expertens utlåtande bedöms olika 

huruvida det gäller tillgångar och skulder, helt enkelt med svaret nej. Det är väsentligheten 

som är avgörande när en post granskas, vare sig det gäller debet eller kredit poster. Några av 

våra respondenter menar dock att som revisor måste han vara flexibel i sina värderingar. Det 

kan vara lättare att släppa igenom en tillgång som är något undervärderad än om den skulle 

vara något övervärderat. Vidare så är det samma sak med skuldsidan, en skuld som värderats 

något högre än dess exakta värde är mer lätt att motivera än en skuld som är undervärderad till 

sin helhet.       
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 Praktiska exempel som våra respondenter svarade på under kategorin risk. 

 

- Vilka faktorer gör att du som revisor anlitar en expert i revisionen? 

 

Samtliga respondenter svarar att komplexiteten i revisionen gör att en specialist används. Om 

revisorn känner att han eller hon inte besitter den för uppdraget rätta kunskapen rekryteras en 

specialist för att säkerställa att revisionen blir korrekt. Givetvis kräver olika uppdrag olika 

specialister samt fler eller färre timmar av en specialist.  

 

- När anser du att en specialist bör användas i revisionen? 

 

a) Då värderingen av tillgången/skulden i balansräkningen överstiger det väsentliga 

beloppet. 

b) Då värderingen av tillgången/skulden kan ifrågasättas, även om den ej överstiger 

det väsentliga beloppet. 

c) I båda av de föregående fallen. 

Av våra respondenter svarade majoriteten att användandet av extern kompetens endast är 

nödvändigt i alternativ A alltså då värderingen av tillgången/skulden överstiger det väsentliga 

beloppet. Några av revisorerna svarar att det även kan vara aktuellt i B beroende på vilken 

riskklassificering posten har.  

 

- Hur klassificerar/väger du riskerna med specialisten, om denne är; anlitad av företaget, 

anlitad av revisorn, anställd av företaget eller anställd av revisorn? 

Samtliga av våra respondenter svarar att risken ökar enligt följande; minst risk har specialist 

anställd av revisorn, följt av anlitad av revisorn, därefter anlitad av företaget sist anställd av 

företaget.   

 

 

6.4  VERKLIGA HÄNDELSER  

 

 Revisor F berättar följande angående meningsskiljaktigheter i form av olika 

värderingar av ett fatighetsbestånd där revisorn och revisionsobjektets företagsledning 

var av olika uppfattning av värderingen. 

Under årets revision i ett av de större fastighetsbolagen hittade vi en värdering där fastigheten 

i fråga hade värderats till ca 385Mkr, för att vi i revisionen skulle kunna bedöma detta värde 

var vi i revisionsteamet tvungna att använda oss av interna specialister inom 

fastighetsvärdering.  Problematiken uppstod då våra interna fastighetsvärderare värderade 

samma fastighet till strax under 200Mkr, vilket är en skillnad på 185 Mkr. Det vi i 

revisionsteamet då fick göra var att försöka tränga in i värderingen och försöka förstå på vilka 

antagande hade de värderat fastigheten och varför värderingen skiljde sig så kraftigt. 

Revisionsteamet kunde sedan konstatera efter vidare granskning och dialog med företaget och 

dess externa värderingsmän, att den stora skillnaden låg i antagande om förväntningsvärden. 

Fastighetsbolaget hade gjort ändringar i en detaljplan som låg till grund för beräkningen av 

det verkligvärdet. Revisionsteamet ansåg då att klienten inte kunde beräkna värdet på 

fastigheten enligt dessa premisser och felet blev således noterat som ett fel i balansräkningen. 

Vidare berättar samme revisor att i vanliga fall så förs en dialog med det reviderade företaget 
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och ber de ändra värderingen i balansräkningen till ett belopp som revisorn anser tolererbart. 

Genomför företaget inte dessa ändringar kan ingen ren revisionsberättelse utfärdas. I detta fall 

behövdes dock inte förändring av balansräkningen då revisorn upptäckte andra fel i 

balansräkningen som gjorde att nettofelet av totalsumman inte var över revisionsbyråns 

toleransnivå och således kunde en ren revisionsberättelse utfärdas.   

 

 Revisor H berättar om när han var tvungen att använda sig av externa specialister vid 

värdering av ett företag som sysslade med sten- och bergförädling. 

För ett antal år sedan blev revisorn, ansvarig revisor för ett företag vars näringsverksamhet var 

att förädla sten och berg till mindre och mer lätthanterligt råmaterial. Företagets lager bestod 

av ett stort upplag av berg och sten som sedan krossades i en bergkross för att sedan säljas 

vidare i det formatet. Revisorn beskriver själv varulagret som ett alplandskap med stora högar 

av berg. I detta fall kunde inte revisorn bedöma det verkliga eller faktiska värdet på varulaget. 

Den ansvariga revisorn kunde genom detta inte skriva på en revisionsberättelse då han själv 

inte kunde fastställa lagervärdet, varpå han var tvungen att anlitat externa specialister i form 

av en ingenjör och en lantmätare för att få en korrekt värdering på lagret. Vidare poängterar 

han att även fast han då använde sig av externa experter var han tvungen att medverka vid 

värderingens tillfälle som utfördes av specialisterna för att kunna förstå och bedöma att det 

arbete de gjort blev rimligt och rättvisande. Genom denna värdering som de externa 

specialisterna hade utfört, samt att revisorn förstod hur värderingen var utförd och vilka 

grunder denna gjorts på, kunde ett verkligt värde på lagret fastställas.    

 

 Ett annat exempel på när revisor är tvungen att använda en utomstående specialist är i 

legala frågor.  

Revisor H berättar att ibland kan företaget som revideras ligga i en rättstvist med en annan 

part, och utgången av rättegången är mycket svår att sia om. Det är alltså svårt att uttala sig 

om riktigheten i balansräkningens tillgångar och skulder, då revisorn inte vet utgången av vad 

domstolen beslutar. I detta fall är det vanligt att revisorn vänder sig till en advokat för att få ett 

”legal letter” utfärdat. Brevet fungerar sedan som ett bevis på, vad advokaten tror om 

rättegångens utfall, och genom detta kan då revisorn beräkna ett för revisionen godtagbart 

balans belopp.   

 

 Vårt sista exempel kommer från Revisor I som vi inte intervjuat men som för ca 20 år 

sedan reviderade ett företag som handlade med ädelmetaller. 

 

Revisorn skulle inventera lagret till ett företag som handlade med ädelmetaller. I 

redovisningen uppgavs lagret vara värt 1Mkr. Revisorn blev visad till ett kassaskåp som vid 

inventering innehöll guld i icke standardiserad form, alltså inga tackor eller märkta smycken. 

Revisorn tyckte att det var mycket svårt att göra en bedömning om vilket värde guldet hade då 

han omöjligt kunde avgöra vilken kvalité det höll. En expert inom ädelmetaller anlitades för 

att bedöma kvalitén, väga bitarna och slutligen komma fram till att ett värde omkring 1 Mkr 

var rimligt. Revisorn kunde därefter skriva under årsredovisningen. 
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7 ANALYS  

 

7.1 Revisionsprocessen med experter 

7.2 Revisionsbevis 

7.2.1 Kompetens 

7.2.2 Oberoende 

7.2.3 Risk 

7.3 Konklusioner av analys 

 

 

 

 

 

I vårt analyskapitel presenterar vi kopplingen mellan den teoretiska referensramen och 

empirin. Utifrån dessa kopplingar baserar vi våra slutsatser. Kapitlet behandlar 

revisionsprocessen och är därefter indelat efter vad vi anser att revisionsbevis från experter 

bedöms efter. 
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7.1  REVISIONSPROCESSEN MED EXPERTER 

Från våra intervjuer kan vi konstatera att revisionen görs för ägarna. Intressentmodellen 

indikerar att revisionen kan eller görs för alla parter i intressentmodellen medan revisorerna 

själva menar att revisionen görs för ägarna på uppdrag av ägarna. Andra parter kan nyttja den 

reviderade informationen i årsredovisningen såväl som revisionsberättelsen till beslutsfattande 

vilket enligt Svanström (2008) kan vara viktigt för revisionsobjektet. Ägarna är dock 

huvudmålgrupp för revisionens utförande. Det skilda utfallet kan bero på flertalet faktorer. I 

Sverige har revisorerna en stor förståelse för andra intressen utöver ägarnas medan de 

anglosaxiska kulturerna, där de internationella standarderna skrivs, är mycket ägarfokuserade 

vilket leder till att standarder pekat mot ägarna som den enda intressenten. Några 

respondenter nämnde även statsmakten som en intressent de var tvungna att ta hänsyn till, 

detta visar på att flera intressenter kan vara aktuella att ha i åtanke under revisionen. Fågan vi 

ställde under intervjuerna kan också röra sig om huruvida intressenter påverkar revisionen, 

detta var ingenting som någon respondent reflekterade över utan fokuserar till största del på 

ägarna.  

 

Revisorernas användande av en specialist i revisionsprocessen kan variera i både utformning 

och uppgift. Den påskrivande revisorn försöker planera revisionsuppdraget så genomgående 

och tydligt som möjligt och med detta också användandet av specialister i arbetet. Ofta 

planeras expertens arbetsuppgifter in genom den information revisorn besitter om 

revisionsobjektet från tidigare år. Samtidigt måste revisorerna vara flexibla i sitt reviderande 

och när helst det behövs en specialist för en specifik fråga skall den ansvarige revisorn 

använda sig av en sådan. Respondenterna var tydliga med att majoriteten av expertisen som 

används under revisionsuppdragen är från de egna revisionsbyråerna. I och med att revisorn 

vet vilken kunskap som finns tillgänglig och känner sina egna experter, samt att experterna är 

tillgängliga för revisorerna, gör det möjligt att i ett tidigt skede planera specialkompetens. 

Ponera att en mindre revisionsfirma får ett större uppdrag, då måste den påskrivande revisorn 

söka utomstående expertis och därmed vara extra noggrann i sin planering då denne måste 

boka in rätt expert i god tid samt kontrollera vad denne expert kan bidraga med till revisionen. 

De fyra stora revisionsbyråerna får med andra ord en stordriftsfördel i och med att de har råd 

att hålla sig med egna experter. Våra svar från intervjuerna styrker Johanssons et al. (2005) 

uppgift om att revisionsteamen ökar i medlemstal, medlemmarna i revisionsteamet blir fler 

och kunskapen breddas i och med att utomstående experter planeras in i ett tidigt skede i 

processen. Samma källa uppger också att kraven på teamen ökar i och med 

internationaliseringen av företag vilket kan vara orsaken till att revisionsbyråerna skaffar 

intern expertis inom till exempel köp av utländska dotterbolag. Det uppgavs att experterna 

vanligtvis tilldelades en uppgift att utföra vid en viss tidpunkt, detta ökar spetskompetensen i 

teamet om experter räknas till teamet.  

 

Det finns, så vitt vi vet, ingen litteratur om ämnet; revisorns användande av experter i 

revisionen, i dagsläget. Både Clikeman (2009) och Rebele, Heintz och Briden (1988) 

beskriver experter som en extern tredjepart. Respondenterna å andra sidan gör en klar 

distinktion mellan de experter som är anställda inom den egna byrån och de externa experter 

som finns tillgängliga på marknaden. Vi har erfarit att det är mycket ovanligt att revisorn 

anlitar externa experter, i våra praktiska exempel tar vi upp att det är endast i mycket ovanliga 

värderingsfall som reviorn anlitar extern spetskompetens. Orsaken vi finner är att de fyra stora 

revisionsbyråernas överlägsenhet på marknaden av börsnoterade bolag, göra att de har råd att 

hålla sig med kompetens ”in house”, för att därigenom underlätta bedömningen av 

revisionsbevis från dessa experter då oberoende och kompetens kan kontrolleras lättare och 
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framför allt färre gånger än vid varje konsultation. Eftersom oberoende och kompetens på 

byråns egna experter är dokumenterat har revisorn också en kostnadseffektivitet då detta inte 

behöver testas varje gång en expert anlitas vilket hade behövts om experten var utomstående.  

 

Något som poängterats i intervjuerna är att revisorerna resonerar olika kring experten och 

revisionsbevis från expert, beroende på vilken bakgrund experten har. Detta stödjer Rebele et 

al.s (1988) argument som beskriver att revisionsbevisets tillförlitlighet är beroende av källan. 

Revisorerna förtydligade att det är ytterst ovanligt att ta in någon expert utifrån den egna 

firman, enda exemplet som verkade förekomma var när advokater i rättstvister och 

revisionsobjektet konsulterades. I övrigt uppges det att revisorn inte direkt kontrollerar den 

interna expertens oberoende eller kompetens då denne redan är anställd av firman och därmed 

har sin kompetens dokumenterad i form av till exempel licentiat eller diplom. Den interna 

experten anses också som oberoende då denne kontrolleras likt revisorerna på regelbunden 

basis. Den externa experten anlitas hypotetiskt vid behov då det inte finns att tillgå ”in house”. 

Den externe experten omnämns vara välrenommerad, vilket tyder på en viss kompetens, 

annars skulle denne in anlitas. Oberoendet av den externe specialisten är något som revisorn 

uppges begrunda innan denne anlitar experten, revisorn önskar också någon form av 

dokument av expertens oberoende. Samma sak som för den externe experten uppger 

revisorerna bedöma den expert som företaget anlitar, dock poängterar flera revisorer att de 

alltid kontrollerar den av företaget anlitade expertens antaganden och uträkningar. Det finns 

med andra ord olika nivåer för hur revisorn går tillväga när experter anlitas och hur revisorn 

sedan bedömer deras arbete. Det är svårt att argumentera för eller emot om revisorn uppfyller 

sin plikt att bedöma revisionsbevis från expert då vi inte har någon information om hur 

oberoendereglerna eller de interna förfarandena inom respektive byrå ser ut. Däremot kan vi 

fastslå att vid användandet av en extern expert är revisorerna skeptiska till denne och granskar 

kritiskt den rapport som utgör grunden i dennes revisionsbevis. 

 

Vidare särskiljer våra respondenter på en specialist som ingår i revisionsteamet från början 

och de som rekryteras löpande. När experter anlitas i planeringsfasen, det rör sig ofta om 

större uppdrag, där revisorn till exempel arbetar med att revidera ett fastighetsbolag och 

genom detta måste en specialist på fastighetsvärdering vara del av revisionsteamet redan på 

planeringsstadiet. I något mindre uppdrag så används specialisten oftast för snabb 

konsultation vid komplexa frågor.  Vi vill påpeka att det finns en skillnad i vilka uppdrag som 

tilldelas experter. Uppdragen kan vara omfattande och om de är kända vid planeringen så 

planeras användandet av experter. Är uppdragen av en mindre karaktär så som en skattefråga 

så konsulteras en expert när denna fråga uppkommer och är därmed inte styrd av 

revisionsprocessen. Vad som dock är avgörande är huruvida revisorn är medveten om vilka 

problem som kan stötas på under revisionsprocessen. Kända komplikationer kan planeras 

medan okända konton eller värderingar blir föremål för experthjälp löpande. Avgörande är 

revisorns kännedom om företagets räkenskaper. Oavsett när en expert kallas in, är det den 

samlade bedömningen av revisionsbevis som ligger till grund för revisionsberättelsen, vilket 

stärks av att majoriteten av respondenterna uppgav att alla revisionsbevis väger lika tungt. Att 

man rekryterar experthjälp löpande under revisionen i praktiken stöds av Eilifsen m.fl. (2010) 

påstående om att revisionsbevis för en sammanlagdbedömning av företaget samlas in under 

hela revisionsprocessen. 

 

Reimers och Fennema (1999) beskriver en arbetsordning där de juniora revisorerna samlar in 

revisionsbevis, även från experter, de seniora revisorerna är senare de som skriver under 

revisionsberättelsen, samt att de bedömer huruvida ett revisionsbevis är tillförlitligt eller ej. Vi 

tolkar detta som att revisionsbeviset finns tillgängligt för andra att tillgodogöra sig 
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informationen från eller att andra kan få fram samma revisionsbevis med samma metod. Det 

finns enligt oss en distinktion mellan insamling av revisionsbevis och dokumentation av 

revisionsbevis. Detta styrks av respondenterna som beskriver samma arbetsgång. Framför allt 

är det de mer seniora revisorerna som återkommande resonerat kring utgången av revisionen, 

revisionsberättelsen, vid flertalet frågor rörande just revisionsbevisen. Det vill säga att de 

oberoende av fråga, kopplade sina svar till utgången av en revisionsberättelse. De mer juniora 

revisorerna befann sig i sina svar vid den del av revisionsprocessen som problem eller fråga 

uppehöll sig vid. Vi tycker att detta är ett tydligt tecken på att arbetsgången i 

revisionsprocessen är utarbetad. 

 

Trots praxis att använda sig av interna experter från den egna revisionsbyrån uppger 

majoriteten att om rätt expertis inte finns att tillgå inom den egna byrån anlitas extern 

expertis. Den externa expertisen uppges vara från välrenommerade firmor eller konkurrerande 

revisionsbyrå. Khalifa et al. (2007) påstår att revisorns yrke är styrt av diskurser och 

vedertagna uttryck samt att varje tillgångsslag måste värderas lika. Vi vill mena att 

revisorerna går så långt som att anlita externa experter om de befinner sig i situationen där till 

exempel en värdering är av ett sådant säreget slag att det krävs en välkänd värderare för att 

känna sig trygg att skriva under revisionsberättelsen innehållande en sådan värdering. Det 

revisorn eftersöker tycks vara en kvalitetsstämpel på revisionen när ett tungt namn som är 

allmänt känt inom branschen har rekryterats. En annan anledning kan också vara att man i 

egenskap av revisor inte känner sig bekväm med en värdering från någon som inte gjort 

liknande värderingar tidigare. Respondenterna styrker därmed teorin om att diskurser och 

sociala interaktioner spelar en stor roll i revisionen då de sträcker sig utanför revisionsbyrån 

för att få ”rätt” kompetens till uppdraget. Som vi tidigare skrivit om i empirikapitlet har vi två 

exempel på när externa värderingsmän anlitats. Det ena fallet rörde värdering av ädelmetall då 

denna inte kunde värderas genom stämplar eller liknande. En utomstående expert kallades in 

för analys av metallen och kunde därigenom fastställa ett värde. Det andra fallet rörde 

värdering av krossat berg i okänd kvantitet, det krävdes både en lantmätare och en ingenjör 

för att uppskatta mängden berg och därmed fastställa värdet. Båda fallen rör ovanliga 

värderingar vilket faller sig naturligt att den expertisen inte finns hos revisionsbyråerna.  

 

Något som faller aningen utanför ämnen men som ändå är intressant för vår studie är 

homogeniteten bland revisorerna. I intervjuerna används samma terminologi och de flesta 

uttrycker identiska åsikter om användande av expert i revisionen med dess svårigheter kring 

oberoende och kompetens. Detta visar på det starka inflytande de internutbildningar, mallar 

för arbete och praxis som varje revisionsbyrå utövar. Khalifa et al. (2007) skriver om att 

revisionskvalitén blir högre med standardiserade revisioner som utvecklas inom varje byrå. 

Baksidan av denna ökning av standardisering blir också en standardisering i värderingar och 

bedömningar. Att diskurserna inom yrket blivit dominerande kan ha en bidragande faktor eller 

rent av vara resultatet av byråernas egna val av uttryck i sina internutbildningar. Det är med 

andra ord ingen större skillnad vilken revisor som bedömer ett revisionsbevis från en expert 

då i princip alla revisorer inom samma firma gör liknande bedömningar. Den interna kulturen 

är mycket stark. 

 

En annan intressant poäng som dök upp under intervjuerna var revisorernas syn på själva 

revisionen. Det var uppenbart att de inte såg sin roll som ett kontrollerande organ som 

bestämde över hur revisionsobjektet skulle redovisa sina räkenskaper utan mer som en 

”sparringspartner”. Det uppgavs att om det till exempel var felvärderingar eller liknande så 

gick revisorn igenom alla antaganden som låg till grund för värderingen med både den av 

företaget anlitade experten och experten från revisionsbyrån. Revisionen är således inte en 
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kontroll utan en diskussion mellan revisionsobjektet och revisorn där parterna kommer fram 

till hur långt var part kan sträcka sig. 

 

7.2  REVISIONSBEVIS 

Khalifa et al. (2007) resonerar att tillförlitligheten av ett revisionsbevis blir högre om 

revisionsbeviset är veteskapligt insamlat på ett korrekt sätt. Det skrivs också om en högre 

tillförlitlighet som kommer från tredje part vilket åsyftas vara banken, leverantör eller 

liknande. Empirin bekräftar teorin då respondenterna uppger att alla bevis är i skriftlig form 

samt håller en viss standard av dokumentation. Användandet av revisionsbeviset omnämnds 

dock ha betydelse för dess form. Skall revisionsbeviset vara del av revisionsdokumentationen 

för kundens bruk är den mer standardiserad och uppförd enligt revisionsbolagets egna 

checklistor. De interna rapporterna har en mer fri form då dessa endast skall brukas inom 

revisionsbolaget. Vi anser att det finns en koppling mellan den skriftliga standardiserade 

formen som revisionsbevisen uppges hålla och teorins bedömning om att revisionsbevis skall 

vara vetenskaplig. Empirin och teorin styrker även varandra i det faktum att revisionen pekar 

mot en mer elektronisk form. Då Seet-Koh och Hun-Tong (2008) beskriver en ökad 

tillgänglighet till revisionsbevisen så dessa kan lagras elektroniskt och flera revisorer arbeta 

med bevisen samtidigt. Respondenterna beskriver revisionsbevisen i dokumentform vilka 

också kan vara elektroniska, däremot kan vi varken till- eller avstyrka att det ökar 

tillgängligheten då detta inte framgick i intervjuerna. 

 

Clikeman (2009) beskriver att revisionsbevis från expertkällor bedöms som mer tillförlitliga. 

Enligt våra respondenter är detta inte fallet utan alla revisionsbevis bedöms likvärdigt. 

Skillnaden i detta kan vara att litteraturen fokuserar på utomstående expertkällor inom vissa 

specialområden där revisorer inte har någon uppfattning alls medan respondenterna tänker sig 

revisionsbevis som vi ovan nämnt oftast kommer från någon inom revisionsbolaget och 

behandlar ett delvis känt område.  

 

Enligt Eilifsen et al. (2010) är revisorns uppgift att kontrollera revisionsobjektets 

räkenskapspåståenden. För att få ett tillförlitligt revisionsbevis är det viktigt att detta uppfyller 

flera av räkenskapspåståendena. Uppfyller revisionsbeviset inte flertalet 

räkenskapspåståenden blir det olämpligt att använda som grund till revisionsberättelsen. 

Majoriteten av respondenterna antyder att användandet av en expert är mycket effektivt i 

revisionen för vissa komplicerade uppgifter, men om uppgiften som önskats utföras inte utförs 

enligt instruktion eller missförståtts, faller revisionsbeviset. Vi menar att revisorns uppgift är 

att kontrollera alla räkenskapspåståenden och att använda experten till att kontrollera ett eller 

några av dessa. För att få en helhetsbild måste utgången av expertens uppgift vara av det slag 

som efterfrågades för att revisorn skall kunna göra en helhetsbedömning. Det är en fråga om 

kommunikation vilken leder oss in på problematiken runt expertens och revisorns kompetens. 

 

 

7.2.1  KOMPETENS  

I det tidigare teorikapitlet beskrivs kompetens inom revision som en grundbult. Detta 

förklaras i empirin där samtliga respondenter beskriver oberoende och teknisk kunskap som 

två centrala delar av revisionen. Revisorn anlitas av en klient för att revisorn besitter den 

kunskap och kompetens som är nödvändig för att utföra revisionen. Vidare beskriver Hayes et 

al. (1999) användandet av expert inom revisionen som en nödvändig del, då revisorn ej själv 

kan utföra samtliga uppgifter utan behöver använda sig av experter i vissa fall. I det tidigare 

empirikapitlet kan vi bekräfta att samtliga respondenter svarade att experter inom 
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revisionsprocessen används då den egna eller revisionsteamets kompetens inte är tillräcklig 

för att lösa komplexa frågeställningar. En dragen slutsats av detta är att tillgången till en 

expert inom revisionen är avgörande för att revisionen skall fungera på ett korrekt sätt.    

 

Kompetensen hos en expert beskrivs av Lee och Stone (1995) som en specialegenskap som 

uppkommit av tidigare skolning, erfarenhet och lång praktisk tillämpning och utveckling av 

sin kunskap. Majoriteten av våra respondenter menar att expertens kompetens har en 

avgörande roll i revisionen då det finns möjlighet att använda sig av denna vid komplexa 

frågeställningar. Vidare beskriver Lee och Stone (1995) kompetensen inom revisionen som en 

stege av utveckling. De första stegen inom revisionen består av novisstadiet där revisorn 

innehar begränsad kompetens både teoretiskt och praktiskt. Varpå författarna beskriver 

ytterligare tre steg för att nå den slutgiltiga expertstatusen. Våra respondenter besitter alla 

olika kompetens inom olika frågor, det som bekräftas av samtliga respondenter är att med en 

ökad kompetens flyttas arbetsuppgifterna mer och mer från insamlandet av revisionsbevis till 

planering, ledande och mer komplexa bedömningar i arbetet. Vi tolkar ovanstående som att 

kompetensen hos revisorer till stor del är avgörande för vilka uppgifter denne är yrkesverksam 

med.     

 

Som revisor specialiserar man sig också till viss del vilket vi anser kan leda till en bättre 

bedömning av experters utlåtanden. Har revisorn under en längre tid arbetat med revision av 

fastighetsbolag så utvecklas dennes förmåga att tolka det arbete som externa 

fastighetsvärderare gjort. Självklart ökar revisorns kompetens ju längre denne har varit 

yrkesverksam och således ligger detta till grund för att denne kan bedöma specialistens arbete 

bättre och bättre ju längre erfarenhet som innehas. Å andra sidan kan också en yngre revisor 

inte vara lika hårt ”inkörd” i de tankesätt en revisor har och kan tänka utanför boxen vilket 

betyder att den yngre revisorn granskar revisionsobjektet mer kritiskt. 

   

Lee och Stone (1995) diskuterar även att erfarna revisorer skulle vara mer oberoende än 

juniora revisorer. Denna teori bygger på att en erfaren revisor ofta har en bredare 

kunskapsbas, högre kompetens och mer erfarenhet, vilket skulle göra dessa mer oberoende. 

Detta ställs mot att en oerfaren revisor utföra samma uppgift, men inte besitter samma 

kunskap och erfarenhet vilket inte nödvändigtvis betyder ett hot mot oberoendet men en viss 

skillnad menar teorin att kompetensen har på oberoendet. Denna teori kan i mångt och mycket 

stämma överens med vissa revisionsprocesser, vi vill dock mena att i Sverige så arbetar 

många revisorer i team med en blandning av erfarna och oerfarna revisorer, med olika 

arbetsuppgifter. Därför tycker vi som skribenter att det är svåra att göra en generalisering och 

enbart mena att erfarna revisorer skulle verka mer oberoende än de oerfarna just på grund av 

deras kompetens. Av våra respondenter upplever vi inte att svaren från de juniora revisorerna 

skiljer sig nämnvärt från de auktoriserade på frågor kring oberoende, varpå vi varken kan 

bekräfta eller förkasta teorin kring att högre kompetens skulle vara en bidragande faktor till 

ett högre oberoende. Det som kan särskiljas på här är begreppet kompetens som kan tolkas 

som både teknisk kunskap och erfarenhet. Besitter båda revisorerna samma tekniska kunskap 

kan vi tycka att den som är minst påverkad av den interna kulturen eller inskolad i ett sätt att 

tänka borde vara den som kan komma längst i en revision. Tänker vi däremot på kompetens 

som erfarenhet så faller det sig naturligt att det är den revisor som jobbat längst som är 

överlägset mest kompetent. 

 

Som vi tidigare beskrivit infinner sig nästan all behövlig expertis inom den egna byrån hos de 

stora revisionsbolagen. Det som dock kan skapa problem, som både teorin och de angivna 

svaren i empirin beskriver, är att en ökad kompetens inom ett speciellt område även kan öka 
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en viss problematik kring kommunikationen. Hälften av våra respondenter beskriver att 

kommunikationen med specialisten är avgörande för att sakligt förmedla exakt vad revisorn 

vill ha hjälp med i sitt arbete. Vi kan således bekräfta det som Smieliauskas och Smith (1990) 

säger om att kommunikationen med specialisten är avgörande för hur väl man kan använda 

beviset i revisionsprocessen eftersom revisorn måste förstå varför han har användning för 

revisionsbeviset. Då specialister ofta besitter en detaljerad kompetens angående ett visst 

område till exempel juridik eller mer matematiska och analytiska egenskaper och denne inte 

har en ekonomisk bakgrund uppstår kommunikationsproblemen. Med detta vill vi belysa att 

om en specialist skall användas inom revisionen måste revisorn lyckas kommunicera 

uppgiften på ett korrekt sätt så att specialisten sedan kan svara på frågan. Sker arbetet med 

specialisten utan störningar i korrespondensen menar vi att riskerna för fel i revisionen 

minskar då en särskilt sakkunnigperson skapar bevis för revisionen.           

 

Slutligen vill vi passa på att diskutera den empiri vi insamlat kring revisorns kompetens och 

specialistens kompetens. Generellt kan det uttryckas att revisorn bygger sin kompetens inom 

hur revisionen skall fungera, därefter kan samme revisor utveckla sin kompetens inom vissa 

specifika frågor eller branscher som därefter blir dennes specialisering. Detta skall dock 

skiljas från specialistens kompetens som inte är revision, utan det område som denne arbetar 

inom. Pashke (2004) beskriver generalisten och specialisten i sin form och verksamhet, vi vill 

således passa på att bekräfta denna utgångspunkt genom de data vi insamlat där samtliga 

respondenter använder sig av specialisten i komplexa frågor medan de själva tar rollen som 

generalisten och arbetar med revisionen och dess processer framför enskilda frågor som 

kommuniceras vidare till en expert, för att således bedöma objektet. Det viktiga är att 

generalisten behåller sin egen bredhet genom att inte lämna allt för mycket arbete till 

specialister inom olika områden, därefter måste revisorn lita på specialisternas kompetens när 

det så behövs. Det är dock av stor vikt att revisorn själv förstår processerna kring specialisten 

arbete snarare än dess exakta svar.   

 
7.2.2  OBEROENDE  

Oberoendet är ett av grundkriterierna för att revisionen skall förfara på ett korrekt och 

tillförlitlig sätt. Oberoendet är som beskrivet i teorikapitlet både ett direkt regelverk som 

revisorerna måste förhålla sig till för att inte hota oberoendet i sin helhet samt ett antal 

riktlinjer och rekommendationer över hur en revisor bör förhålla sig till oberoendet. Mycket 

av oberoendet ligger på revisorn själv och dennes förmåga att utföra sitt yrke professionellt. 

Att oberoendet är en viktig del av revisionen har vi fått styrkt av våra respondenter som 

samtliga svarar att oberoendet är helt och hållet avgörande för att en revision skall utföras på 

ett riktigt sätt. Oberoendet är något som våra respondenter beskriver som en del av yrket som 

revisor, att tester görs för att säkerställa att revisionsteamet är oberoende både innan och 

ibland under pågående uppdrag är således helt naturligt i processen. Vi som skribenter vill 

mena att den enskilde revisorns oberoende mot sin klient väl upprätthålls, genom de 

oberoendetest och internt upparbetade rutinerna angående detta. Svårigheten vi ser i 

teoribildningen och framförallt som Diamant (2004) diskuterar om oberoendet är att 

oberoendet beskrivs som nödvändigt för att revisionen skall kunna genomföras. 

Problematiken uppstår genom att en revisor aldrig egentligen kan upprätthålla ett absolut 

oberoende. Detta genom att arbetet utförs mot ett arvode som betalas från klienten till 

revisorn, vilket medför att ett incitament uppstår som omöjliggör oberoendet.  I vår studie har 

i endast frågat om oberoendet men när vi sammanställer svaren från våra intervjuer märker vi 

att det finns fler dimensioner till oberoendet än att endast äga aktier i revisionsobjektet.  
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Vi vill hävda att revisionsbyråerna testar revisorns oberoende utomordentligt väl gällande 

majoriteten av de hot som Trohammar (2006) och Eilifsen (2010) diskuterar föreligga mot 

revisorns oberoende. Vi ser inte problemet med att kontrollera oberoendet som 

oberoendekontrollen, vilket vi vill påpeka att vi vet lite om, utan vi ser ett problem i att man 

inte överväger det sociala beroendet som kan uppstå mellan revisor och klient. Problematiken 

med detta måste vara den gråzon som uppstår mellan en strikt professionell kontakt och en 

mer vänskaplig kontakt. Skillnaden som vi ser det är att det förmodligen är lättare för de 

juniora revisorerna att behålla sitt oberoende och opartiskhet genom revisionen då de oftast 

arbetar just med insamlandet av bevis.  De seniora revisorerna har till större del ett ansvar att 

möta företagsledningen och även sälja in sig och revisionen till sina klienter. Varpå den 

sociala kontakten blir en gråzon för vad som är korrekt och ej. Vad gäller revisorns 

kontrollerande av experters oberoende ökar detta ytterligare en svårighetsgrad för revisorn. 

Om revisorn har svårt att kontrollera sitt eget beroende förutsatt att man tänker på oberoende i 

flera dimensioner hur skall revisorn då kontrollera en annan persons oberoende på alla plan? 

Då vi inte undersökt oberoendet som tudelat kan vi inte uttala oss om hur revisorn går till 

väga mer än att fastslå vad respondenterna uttryckte vilket var att de betänker expertens 

oberoende noggrant innan konsultation.  

 

Våra respondenter beskriver att inom det egna bolaget är det avgörande att alla inblandade är 

oberoende för att teamet skall kunna ta in den kompetens som är nödvändigt för uppdraget, 

även experter. Våra respondenter beskriver också oberoendet inom den egna firman som en 

typ av förtroende för varandra som bygger både på både regleringar och tillit. Oberoendet 

inom den egna byrån finns med som en inbyggd funktion snarare än ett genuint 

oberoendetänkande, som vi uppfattar det. Oberoendet med en intern expert är således 

detsamma som för revisorn och hela dennes team av medarbetare medan en extern experts 

oberoende betänkts mer noggrant av den påskrivande revisorn.  

 

För att försöka dra slutsatser kring oberoendet med externa specialister kan vi konstatera att 

oberoendet ofta är svårkontrollerat hos utomstående expertis. Att använda sig av välkända 

eller välrenommerade utomstående expertis verkar vara ett genomgående tema. När 

utomstående expertis används skall detta finnas beskrivet som ett revisionsbevis att tredje part 

är oberoende för att vara gällande. Anledningen till att välrenommerade utomstående parter 

används är förmodligen en konsekvens av deras höga kvalitet samt att dessa också har ett 

starkt varumärke som är kopplat till hög standard. Troligtvis har även denna part en 

publicitetsrisk att beakta varpå de alltid försöker agera så oberoende som möjlig för att inte 

skada det egna varumärket och dess förtroende. Det är något svårtolkat att analysera 

användandet av utomstående expertis i mer speciella fall där användningsområdet inte är en 

högt ansedd advokatbyrå utan kan bestå av ingenjörer, utomstående värderare med mera. I 

dessa fall är oberoendet hos den externa parten något som sker enligt de vanliga förfarandena 

i ett oberoendetest. Största problemet är att det kan vara svårt att bedöma på vilket sätt denne 

part skulle kunna ha något som kan påverkat oberoendet mot den klient som ber om en 

revision. Det kan följaktligen vara svårt att kontrollera att denna part ej begår några 

oegentligheter eller har någon koppling till klienten enligt analysmodellen, varför revisorn 

alltid måste vara delaktig och förstå dennes värdering eller utlåtande i frågan.  

 
7.2.3  R ISK  

Intervjuerna visar tydligt att revisorerna använder sig av experter med spetskompetens inom 

vissa områden där de själva inte behärskar att göra tillförlitliga bedömningar för att minska 

revisionsrisken, det vill säga att revisorn utfärdar en ren revisionsberättelse när det finns 

väsentliga fel i redovisningen. Det är flera av komponenterna av revisionsrisken som minskar 
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i och med användandet av experter. En IT-specialist som kontrollerar revisionsobjektens 

datasystem och bokföringsprogram kan ge ett utlåtande om hur bra dessa är. En 

värderingsman som är specialist inom ett område kan minska den inneboende risken genom 

att göra mer tillförlitliga bedömningar av värdet på tillgångar och skulder än vad revisorn kan 

göra. Sammantaget så minskar upptäcktsrisken när revisorn tar in en tredje part. En junior 

revisor nämner att ett revisionsbevis i form av en bekräftelse från till exempel banken rankas 

som ett högt bevis för att det är svårmanipulerat, vilket vi tolkar som att det sänker 

upptäcktsrisken i revisionen då det med en större sannolikhet är i sin ordning då en tredje part 

har bekräftat att räkenskapspåståendet är korrekt. Samma resonemang som banken kan dras i 

användandet av experter. En expert rekryteras för att bekräfta att det som företagsledningen 

påstår stämmer, experten har anlitats för att minska risken dels för att det är för komplicerat 

för revisorn och dels för att det är en säker källa som kan styrka eller avstyrka 

räkenskapspåståendet. I och med detta blir experter en viktig del av vissa revisioner då de 

krävs för att minska den inneboenderisken och därmed även revisionsrisken.  

 

Att revisorn också får en ny risk att ta hänsyn till utöver den inneboende risken och 

kontrollrisken tycks inte vara ett argument emot användandet av experter. Det beskrivs i 

intervjuerna att revisorn inte får lita blint på experten, dock nämner majoriteten att de inte 

ifrågasätter de experter som är anställda inom byrån då de litar på deras integritet och 

kompetens. Med andra ord bedömer revisorn revisionsbevis från experter olika beroende på 

vilken expert som utfärdat beviset. En ”in house” expert litas på då denne följer samma 

interna regelverk som revisorn själv, en extern expert förhåller revisorn sig däremot mer 

skeptisk till eftersom risken att dennes integritet och kompetens missbedöms är större. Samma 

som för en helt extern expert gäller en av företaget anlitad expert då denne inte heller har en 

känd integritet eller expertis.  

 

Flera revisorer har också beskrivit den motsatta risken att revisorn lämnar över för mycket till 

experter och själv förlorar sin kunskap. Detta stämmer bra överens med Pashkes (2004) 

argument som presenteras i kompetensavsnittet där det omnämns att generalisten är näst intill 

utdöd då alla specialiserat sig på mindre områden. Risken som omnämns i flera intervjuer 

uppges vara förlust av helhetsbilden som revisorerna själva anser är mycket viktig eftersom 

revisorn skall göra en sammanfattad bedömning av hela företaget. Det är framför allt de mer 

erfarna revisorerna som uttrycker risken att förlora helhetsbilden vilket troligtvis är för att de 

är vana att göra helhetsbedömningar då de gör den slutigliga bedömningen av alla 

revisionsbevis samt skriver revisionsberättelserna. Revisorn är rädd att bli beroende av 

experten men är samtidigt också rädd att själv göra misstag i revisionen som leder till fel. 

Lösningen för revisorerna i dagsläget verkar vara en medelväg där de anlitar experter och 

specialister för specifika frågor och därefter försöker förstå sig på expertens bedömning 

genom någon form av genomgång med denne om underlaget som utgör revisionsbeviset. 

Revisorn och experten går igenom underlaget och de bakomliggande parametrarna noggrant 

för att minska risken för fel, det vill säga risken att parterna bedömt uppgiften olika. Flera 

revisorer liksom Pashke (2004) i sin artikel, tar upp diskurser som en risk i revisionen när 

flera parter med olika bakgrund är inblandade. Samtidigt beskriver Khalifa et al. (2007) att 

revisionsprocessen har fått ett ökat fokus på diskurser då man fokuserar på att bedöma 

liknande tillgångar och skulder på samma sätt. Att ”inte tala samma språk” nämns som en klar 

anledning till att det föreligger en risk i att ta in en utomstående expert i den mening som ISA 

620 beskriver en utomstående expert. Litteraturen och respondenterna säger här samma sak; 

revisorn vill minska revisionsrisken genom att ta in utomstående experter, dock uppstår risken 

att revisorn och experten missförstår varandra när de har olika bakgrund och det ändå blir fel 

vilket har skapat en ny trend inom revision att vara mer uppmärksam på diskursens betydelse. 



 Revision en sak för revisorn? 

 

 
 58 

 

Respondenterna var i stort sett eniga om att en expert endast anlitades för att utföra uppgifter 

där felvärderingen är väsentligt, det vill säga att en person skulle ändra uppfattning om 

revisionsobjektets ekonomiska förehavanden. Detta faller sig naturligt då det endast är de 

konton som granskas utförligt i revisionen. Att anlita en expert för ett ej väsentligt konto blir 

merjobb för revisorn samt kostsamt för kunden då de eventuella fel som kan finnas inte kan 

leda till en oren revisionsberättelse. Respondenterna var eniga om att revisionsbevis från 

experter bedöms oberoende av om de är skulder eller tillgångar. En senior revisor angav att 

revisorer kan se med mer blida ögon på en övervärderad skuld än en övervärderad tillgång, 

detta för att det endast är till fördel för intressenter och inte direkt skadar någon investerare. 

Risken är med andra ord inte negativ. 

 

Några respondenter angav också att det i vissa fall kunde fordras en expert även om kontot 

inte var väsentligt. Detta uppgavs vara fall med hög risk eller publicitetsrisk, det beskrivs att 

vissa företag har ett stort allmänintresse och figurerar mycket i media, då vill revisorn minska 

risken för skandaler genom att revidera vissa känsliga konton. De påskrivande revisorerna är 

inte sällan delägare i revisionsbyråerna vilket leder till en finansiell risk om de förlorar 

kunden vilket kan hända om man skriver en oren revisionsberättelse eller inte utför revisionen 

tillräckligt noggrant. Det är av yttersta vikt för revisorerna att göra sitt yttersta för att minska 

risken i revisionen då en oren revisionsberättelse eller en skandal i media kan kosta både 

revisionsbyrån och klienten mycket pengar. För att minska den här risken används 

spetskunskap i revisionen i form av experter som står utanför revisionsteamen och utför vissa 

komplicerade uppgifter.  

 

Som ovan nämnts under revisionsprocessen, är revisorerna organiserade efter interna 

strukturer och arbetar efter samma arbetsgång som tagits fram inom respektive firma. 

Litteraturen nämner detta som en riskminimering då en checklista eller uppförandekod kan 

följas för att höja revisionskvalitén. Vi tycker att intervjuerna kan ha varit väl homogena i 

vissa svar där det ganska tydligt framgår att det är en standardiserad mall som utformat vissa 

ståndpunkter, så som bedömning av oberoendet av experter inom den egna revisionsbyrån. 

Det finns därmed en motsatt risk att revisorn inte tillräckligt granskar de experter man 

använder sig av. Vi har tidigare beskrivit att olika experter bedöms olika och revisorerna vi 

intervjuat tycks vara mycket okritiska mot de experter de använder sig av från den egna 

firman. Motiveringen till detta är att det finns oberoendesystem samt dokumenterad kunskap 

hos dessa experter. Vad vi vill säga med detta är att det finns en klar skillnad i bedömningar 

av revisionsbevis från experter från den egna revisionsbyrån mot experter som är externa där 

de externa experternas utlåtanden granskas mer kritiskt eftersom revisorn överväger deras 

kompetens och oberoende.  

 

Det viktigaste vi vill poängtera här är att revisorn har ett brett tänkande kring risken i 

revisionen och är mycket mån om att risken skall vara så låg som möjligt. Det kan kopplas till 

affärsrisken som vi beskrivit både i det inledande kapitlet samt teorin. Revisorn tycks vara 

mån om sin yrkesprofessionalism och sitt anseende. 

 

7.3  KONKLUSIONER AV ANALYS  

Sammantaget har vi identifierat tre delar som revisorn måste utgå ifrån när de brukar expert i 

revisionen. De tre delarna är de faktorer som vi anser att ett revisionsbevis måste uppfylla och 

de är; att det är utfärdat av en kompetent expert, en oberoende expert samt att risken i 

revisionsbeviset är låg, oavsett vilken av de tidigare beskrivna riskerna är. 



 Revision en sak för revisorn? 

 

 
 59 

 

Vad gäller de arbetsmetoder vi identifierat så stämmer teorin och praktiken väldigt bra 

överens. Det som kan kritiseras är revisionsbyråernas starka interna kulturer där byrån 

utformar arbetsmetodiken och vad vi tycks utläsa från intervjuerna ibland också tankebanorna 

hos revisorerna. Utrymmet för nytänkande känns mycket begränsat och i och med den 

standardiserade inskolning revisionsbyråerna ger sina nyanställda revisorer bygger de också 

upp hinder. Frågan vi ställer oss är om det är bra eller dåligt att revisionsmetodiken inte 

ständigt utvecklas? Khalifa et al. (2007) diskuterar att det sker utvecklig inom 

revisionsbranschen men hur fort sker den och vad det är som påverkar metodiken är oklart. 

Utvärdering av oberoende har garanterat ökat sen Enronskandalen då en av de då big five gick 

i graven efter att agerat totalt utan oberoende av Enron som var deras klient. Arbetsmetodiken 

kan då argumenteras utvecklas efter skandaler, borde revisorerna inte försöka ligga steget före 

för att förhindra skandalerna? En åtgärdande metod mot skandaler är att använda experter i 

revisionen för värderingar och bedömningar som den enskilde revisorn inte själv behärskar. 

Experten blir en riskminimerare av revisionsrisken såväl som affärsrisken och 

publicitetsrisken men vart slutar revisorn om man skall anlita experter till att kontrollera alla 

komplicerade uppgifter?  

 

ISA 620 är tydlig i att bruket av experter inte minskar revisorns ansvar för revisionen och att 

det är revisorns ansvar att kontrollera expertens utlåtande. Det är självklart ett problem för 

revisorn att kontrollera experter av olika slag eftersom de används för att revisorn själv inte 

behärskar uppgiften samt att det alltid kan föreligga underliggande beroenden som inte är 

uppenbara eller svårkontrollerande. Vi tycker, från de svar vi fått från våra respondenter, 

noggrant ska kontrollera experterna enligt de teoretiska föreskrifter som finns. Däremot 

verkar de inte ha en aktiv kontroll vilket kan te sig naturligt då man fokuserar på att utföra en 

revision och inte en konstant kontrollering av sina kollegor som det faller sig då en 

övervägande majoritet av experterna är från revisionsbyrån. Viktigt att skilja på är att vår 

studie inte är en utvärdering av ISA 620 utan utgår från att standarden reglerar revisorerna, 

vår ambition är att presentera hur revisorerna uppföljer denna reglering. ISA 620 säger att 

revisorn bör använda sig av experter i revisionen när denne inte behärskar området, vidare 

säger standarden att revisorn inte avsäger sig ansvaret för revisionen utan att revisorn har som 

uppgift att kontrollera att det som experten utför är korrekt och tillförlitligt. Revisorerna 

anlitar i praktiken uteslutande experter inom den egna byrån, vilka de anlitar beror på 

kompetens att experten kan utföra den uppgiften han eller hon åläggs. Revisorerna har ingen 

egen utvärdering av de interna experternas oberoende utan förlitar sig på att de utvärderas av 

det interna oberoendesystemet inom firman, däremot externa experter utvärderas noggrant de 

efter oberoende och kompetens. Revisorerna uppger också att de använder sig av experter 

med spetskometens för att minska revisionsrisken, publicitetsrisken och affärsrisken. 

 

Vi har i denna studie fokuserat på hur revisorer som arbetar med noterade bolag i Sverige 

använder sig av experter i revisionen samt hur de bedömer de revisionsbevis om dessa 

experter kommer fram till. Utifrån den teoretiska referensram vi utgått ifrån samt den data vi 

samlat in ser vi ett mönster där tre delar är avgörande för om revisorn skall kunna använda sig 

av ett revisionsbevis från en expert. Detta oavsett om experten är från den egna firman eller en 

extern expert. De tre delarna är kompetens, oberoende och risk. Då tidigare forskning inom 

detta ämne saknas (Messier Jr, 2010) anser vi att vi bidrar till forskningen teoretiskt genom att 

presentera tre delar som bedömning av revisionsbevis från expert utgår ifrån och praktiskt 

genom att beskriva hur revisorer går tillväga i praktiken när de anlitar en expert för att utföra 

en revision.  
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8 SLUTSATS 
 

 

Hur går revisorn tillväga för att samla in och kontrollera 

revisionsbevis från en expert? 

 

Hur uppfyller revisorn sin skyldighet att kontrollera om en 

experts utlåtande är rimligt? 

 

Hur värderar och bedömer revisorn ett revisionsbevis från en 

expert? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan presenteras vad vi kommit fram till i vår studie. Presentationen är uppdelad efter de 

forskningsfrågor som vi presenterade i kapitel 1 och avslutas med en figur som vi tycker 

uppfyller syftet med studien. 
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 Hur går revisorn tillväga för att samla in och kontrollera revisionsbevis från en expert? 

 

Om revisorn innan revisionen påbörjas är medveten om att en expert krävs, det vill säga om 

revisorn inte besitter den kompetens som behövs för bedömning av komplicerade konton, 

planeras detta redan i planeringsstadiet av revisionsprocessen. Revisorn tilldelar experten en 

uppgift och är noggrann med att kommunicera vilken frågeställning man vill ha svar på. 

Därefter försöker revisorn efter bästa förmåga förstå det svar experten har till 

frågeställningen. 

 

 

 Hur uppfyller revisorn sin skyldighet att kontrollera om en experts utlåtande är 

rimligt? 

 

Enligt de empiriska resultaten från studien utgår revisorn från att förstå arbetet som experten 

utför både teoretiskt och praktiskt beroende på vilken expert revisorn använt sig av. Teoretiskt 

i form av antaganden, processer, detaljer och parametrar när till exempel en matematiker, 

aktuarie eller annan beräkning görs. Praktiskt i form av tillvägagångssätt när till exempel en 

lantmätare eller värderare praktiskt värderar en tillgång eller skuld. Revisorn deltar i eller går 

igenom uppgiften noggrant med experten för att kunna styrka revisionsbeviset rimlighet. Om 

det krävs att ytterligare kontrollera expertens utlåtande begår revisorn ännu ett utlåtande, en så 

kallad second opinion, från annan sakkunnig person.  

 

 Hur värderar och bedömer revisorn ett revisionsbevis från en expert? 

 

Revisorn tar tre huvudkategorier i revisionen i beaktande när denne skall bedöma ett 

revisionsbevis från en expert. Revisorn är generalist och måste ombesörja hela 

revisionsprocessen varvid det är omöjligt för denne att besitta tillräcklig expertis inom alla 

områden. Däremot försäkrar sig revisorn om att den expert han anlitar besitter en mycket hög 

kompetens inom det område som råd efterfrågas, annars kan materiella fel uppstå i revisionen. 

 

Revisorn försäkrar sig också om att den expert som anlitats är oberoende likt revisorerna 

själva. Detta har lösts på revisionsbyråerna genom att de anställt egen expertis inom de 

vanligast förekommande områdena som revisorerna själva inte behärskar. Är experten, som 

anlitas, inte oberoende kan revisorn inte använda sig av revisionsbeviset då dessa kan vara 

felaktiga. Revisorn skiljer sin bedömning av revisionsbevis från ”in house” experter mot 

utomstående experter där de utomstående experternas jobb övervägs mer noggrant då det är 

svårare för revisorn att kontrollera dessas oberoende. 

 

De två ovanstående delarna är oberoende av varandra men båda krävs för att revisorn skall 

kunna hålla en låg risk i revisionsbeviset från en expert. Vi vill beskriva detta som ett 

maskineri av tre kugghjul där verksamheten snurrar sämre eller inte alls om ett kugghjul 

saknas. Om oberoendet och kompetensen ökar minskar risken och vise versa.  
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FIGUR 8  KOMPETENS, OBEROENDE OCH RISK SOM EN FUNKTION AV REVISORNS BEDÖMNING AV REVISIONSBEVIS 

FRÅN EXPERT  
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9 SANNINGSKRITERIER  

 

9.1Giltighet 

9.2 Intersubjektivitet 

9.3 Praktisk användbarhet 

9.4 Systematik vid datainsamling och tolkning 

9.5 Överförbarhet 

9.6 Förslag till vidare forskning 

 

 

 

 

Detta kapitel är skrivet för att sammanfatta studiens giltighet. Framför allt vill vi beskriva 

huruvida vi anser att studien uppfyller det vi ämnat undersöka. Vi vill även genom detta 

påvisa giltigheten i studien, intersubjektiviteten och hur praktisk användbar den är. Vidare 

kommer vi behandla systematiken vid intervjuerna och överförbarheten som egna rubriker. 

Anledningen till att vi inte väljer att presentera de vanliga sanningskriterierna såsom 

validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och replikerbarhet är att dessa sanningskriterier 

enligt Johansson-Lindfors (1993) är mer anpassade för den kvantitativa forskningen. Samt att 

vi som skribenter snarare söker en teorigenerering än en bekräftelse och vidareutveckling av 

tidigare studier.  
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9.1  G ILTIGHET 

Enligt Johansson-Lindfors (1993: 165-166) är giltigheten i studien nära besläktat med 

sanningskriteriet validitet. Vidare beskriver samme författare att förutsättningen för en god 

giltighet är att forskaren insamlat en ansenlig mängd data, så att detta täcker stora delar av det 

studerade ämnet. Den teoretiska mättnaden är viktig för att senare bedöma om det finns en 

tillräcklig mängd data att dra slutsatsen att ny data inte tillför nya kvaliteter till studien. Vi vill 

mena att giltigheten går ut på att bedöma om slutsatserna från datainsamlingen hänger ihop 

eller inte? Alltså; har rätt data insamlats i rätt mängd för att mäta det vi vill mäta? Giltigheten 

i vår studie kan beskrivas som; mäter studien hur revisorer fastställer att bevis från specialister 

är tillförlitliga? Giltigheten i studien väl möter de av Johansson-Lindfors uppsatta kriterierna 

för giltighet genom att det uppnåtts en teoretisk mättnad. Detta argument grundas på att de 

senare av intervjuerna ej frambringade nya uppgifter som motsäger någon av de tidigare 

respondenternas intervju svar.                

 
9.1.2  INTERSUBJEKTIVITET 

Intersubjektivitet i studien är ett viktigt sanningskriterium enligt Johansson-Lindfors (1993: 

166). Begreppet beskriver ”gjorda tolkningar” vilka skall accepteras av såväl oss som 

skribenter av denna uppsats, våra respondenter samt kritiker och andra forskare. För att göra 

detta på ett trovärdigt sätt har respondenterna fått ta del av det empiriska materialet för att 

kontrollera dess riktighet samt att de fått uttala sig om de delar av analysen som berör deras 

utsagor. Vidare har handledaren Tobias Svanström granskat materialet samt tillfört 

konstruktiv kritik vilken beaktats. Problematiken kring intersubjektivitet är att det kan verka 

hotande eller smickrande för de respondenter som deltagit i studien, det vill säga positiva 

tolkningar av materialet, kan förstärkas av respondenterna och negativa tolkningar kan 

upplevas som ett hot mot respondenterna. Då respondenterna är anonyma i denna studie tror 

vi inte att de känner sig hotade eller kränkta av svaren i studien. Svaren från intervjuerna är 

inte kontrollerade eller bemötta från andra forskare, varpå vi inte kan uttala oss om 

intersubjektiviteten till andra forskare. Däremot har studien granskats av andra studenter vid 

tre tillfällen. Eftersom ansatsen till studien är explorativ får denna studie ligga till grund för 

kommande vidareutvecklingar på området.             

 
9.1.3  PRAKTISK ANVÄNDBARHET  

Enligt Johansson-Lindfors (1993) beskrivs den praktiska användbarheten som en mått på hur 

god den framarbetade teorin är, vilken tillämpbarhet som finns i teorin. Detta avgörs genom 

att andra individer och grupper använder sig av teorin för att förstå eller utveckla sin 

verklighet. (Johansson-Lindfors, 1993: 167-168). Utgångspunkten i studien som genomförts 

ligger i den praktiska användbarheten, främst ligger ett underlag för kommande forskning 

snarare än att någon använder sig av resultatet i sin vardag. Revisionsbyråerna har redan 

internt upparbetade rutiner kring användandet av specialister i revisionen vilket troligtvis 

ligger långt över de resultat vi lyckats frambringa genom studien. Tyvärr så finns hårda 

restrektioner på sekretess från byråerna vilket gör att vi inte tagit del av den informationen. 

 

Studie kan vara en utgångspunkt för redovisningsstudenter, och andra intresserade som inte är 

bekanta med revisorns förfarande, att se hur revisorer i praktiken arbetar med experter. 

Studien tillför också en sammanställning av faktorer som revisorn utgår ifrån när denne anlitar 

en expert. 
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9.2  SYSTEMATIK VID DATAINSAMLING OCH TOLKNING  

Enligt Johansson-Lindfors (1993: 168) finns trovärdighetsproblem genom datainsamling via 

kvalitativa metoder samt tolkningen av uppgifterna. Vidare beskrivs datainsamling och 

tolkning genom att metoderna och tolkningarna leder till att för få kvaliteter upptäcks. Detta 

hade inte varit fallet om en hypotesprövning enligt kvantitativa metoder använts. För att 

undvika att kvaliteter i studien missas menar Johansson-Lindfors (1993: 168) att samspelet 

mellan metodanvändaren och metoden utnyttjas maximalt. Detta återfinns i studien genom 

den höga graden av standardisering i intervjuerna. Tolkningen av intervjuerna är däremot 

svårare att genomföra på ett systematisk och tillförlitligt sätt. Som beskrivet i kapitlet praktisk 

metod har vi genomfört tolkningen genom att sammanställa svaren från respektive fråga för 

alla respondenter.     

   

9.3  ÖVERFÖRBARHET  

Tolkningen av överförbarhet enligt Johansson-Lindfors (1993: 169) är ett begrepp som 

beskriver möjligheten att utföra studien eller pröva teorin i andra miljöer och med andra 

grupper med samma resultat. Generalisering i en kvalitativ studie stöter ofta på liknande 

problem som diskuteras i replikeringen. Johansson-Lindfors (1993: 169) menar att det näst 

intill är omöjlig att generalisera i kvalitativa studier. Vi som skribenter ger förstås vårt 

medhåll till detta resonemang. Påpekas bör att överförbarheten i studien skulle vara god i 

vissa aspekter och sämre i andra aspekter. Eftersom studien riktar sig mot svenska revisorer 

med svensk lagstiftning uppstår ett visst förhållningssätt till detta. Detta gör att en ny studie 

med andra revisorer på andra bolag inom Sverige förmodligen skulle ge samma utslag då 

lagstiftningen kräver att revisorer verkar inom samma ramverk.  Överförbarheten på studien 

utanför Sverige skulle inte vara lika god, även om regelverket IFRS och ISA omfattar stora 

delar av Europa. Vi kan också påpeka att studien är avgränsad till stora företag och då de 

mindre revisionsbyråerna inte reviderar ett väsentligt antal av de börsnoterade bolagen anser 

vi inte att studien är överförbar på denna grupp av företag. 

 

9.4  FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det skulle vara intressant att gå vidare med hur respektive revisionsbyrå arbetar med 

oberoendefrågor för både interna och externa experter. På grund av sekretess är det svårt att 

komma åt denna information. Vi tycker också att det skulle vara intressant att göra djupare 

studier inriktat mot antingen olika former av experter eller olika nivåer av experter för att se 

vilka parametrar man kan bedöma utöver kompetens och oberoende. Vi har också hittat ett 

stort intresse i begreppet oberoende. Enligt oss kan det finnas flera nivåer och en studie där 

man endast undersöker revisorns och expertens oberoende praktiskt och socialt skulle vara 

intressant. 
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APPENDIX 
INTERVJUFORMULÄR  

 

Berätta lite kort om dig själv; namn, yrke, hur länge auktoriserad, specialisering 

 

Intressentmodellen  

För vems skull reviderar du? 

 

Revisionsprocessen  

Vilken är din roll i revisionsprocessen? 

Vad gör du/vad har du för arbetsuppgifter?  

Vilken kontakt har du med experter? (Anställda av klient, - i revisionsbolag, -utomstående) 

När använder du dig av en specialist/expert i revisionen?  

 

Revisionsbevis 

Hur utgör sig ett bevis från en specialist i fysisk form?  

Hur säkerställs utlåtandet från expert som bevis?  

 

Oberoende  

Hur testar du att oberoende föreligger hos experten?  

Vilka lagar och regler arbetar du med i användandet av specialist.   

Tycker du att det föreligger någon etisk problematik kring användandet av experter?   

 

Revisionsrisk 

Vilka risker ser du med att använda en specialist i revisionen?  

Hur bedömer du risken i revisionsbeviset från specialist/experten i jämförelse med andra 

revisionsbevis?  

Vad väger du tyngst specialistens kunskapsnivå eller specialistens oberoende?  

Bedöms risken av expertens utlåtande olika för tillgångar och skulder?  

 

Praktiska exempel  

  Risk 

När anser du att en specialist bör användas i revisionen? 

Då värderingen av tillgången/skulden i balansräkningen överstiger det väsentliga beloppet. 

Då värderingen av tillgången/skulden kan ifrågasättas, även om den ej överstiger det 

väsentliga beloppet. 

I båda av de föregående fallen. 

 

Processen / Bevis / Kompetens 

Företaget du reviderar innehar finansiella instrument värderat till 5 000 000kr, dessa 

instrument är värderade av företagets inhyrda konsult, då det inte finns en aktivmarknad för 

dessa. Vem använder du dig av för att säkerställa denna värdering? 

 

Risk 

Hur klassificerar/väger du riskerna med specialisten, om denne är; anlitad av företaget, anlitad 

av revisorn, anställd av företaget eller anställd av revisorn? 

 

 

 Risk/Process  



 Revision en sak för revisorn? 
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Ett företag du reviderar värderar ett fastighetsbestånd till ett visstbelopp era specialister 

värderar samma fastigheter till något annat. Hur bedömer man meningsskiljaktigheterna av 

värderingen? 

 

Risk 

Vilka faktorer gör att du anlitar en expert eller inte?  

 

Processen  

Vilka specialister har du kommit i kontakt med?  

 


