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Sammandrag: 

Syftet med arbetet var att identifiera vilka faktorer som kan anses påverka 

revisionskvaliteten samt att undersöka finländska revisorers uppfattning och 

skillnader i uppfattningar om dessa faktorers inverkan på revisionskvaliteten. 

För att uppnå syftet gjordes en genomgång av tidigare forskning, sedan skickades en 

frågeenkät ut till 1097 finländska CGR- och GRM-revisorer. Totalt svarade 190 

revisorer på enkäten. Datamaterialet analyserades med hjälp av statistiska metoder för 

att se hur respondenterna hade svarat och om signifikanta skillnader förekom. I 

undersökningen kunde en del intressanta resultat fastställas. Resultatet från 

undersökningen visade bland annat att revisionsarvodet, revisorns erfarenhet, 

utformningen av tidsbudgeten samt mängden konsulttjänster är faktorer som anses 

påverka revisionskvaliteten i Finland. 

Skillnader i åsikter mellan olika grupper av revisorer förekom. Revisorer som arbetar 

inom Big4 anser till exempel att ett högt revisionsarvode innebär att mer arbete har 

lagts ner på revisionsarbetet. Revisorerna som deltog i undersökningen ansåg också att 

revisorns erfarenhet är viktigare än utbildning/fortbildning för att uppnå en hög 

kvalitet. Många av de revisorer som deltog i undersökningen känner sig mycket 

stressade med sin nuvarande arbetsmängd. De anser även att revisorer som är mycket 

stressade åstadkommer lägre kvalitet än övriga. Vad gäller utbudet av konsulttjänster 

kan sägas att CGR-revisorer tenderar anse att konsulttjänster skulle ge revisorn positiv 

tilläggskunskap om revisionskunden. Övriga revisorer anser i högre grad att 

konsulttjänsterna kan påverka revisorns oberoende negativt. 
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1 INLEDNING 

Ett av revisionens viktigaste syften är att kvalitetssäkra den information som företag 

ger ut till sina intressenter. På så sätt hjälper revisorn till att skapa en affärsmässig 

trygghet i samhället där intressenterna kan fatta förnuftiga ekonomiska beslut. Under 

1990- och 2000-talet har en rad olika skandaler fått tilltron till revisionsbranschen att 

ifrågasättas (Johansson, Häckner och Wallerstedt 2005:15). Kvaliteten på revisionen 

har i många fall helt enkelt inte nått upp till allmänhetens förväntningar. 

Ett exempel på detta är det amerikanska energiföretaget Enrons fall som år 2001 kom 

att skaka finansvärlden. Företaget hade i flera år övervärderat sina tillgångar och 

undervärderat eller närmast lyckats dölja sina kostnader och skulder. När historien 

avslöjades för allmänheten ställdes genast frågan om inte revisionsbyrån borde ha 

upptäckt företagets substanslösa värden i bokslutet. Det visade sig att Enron medvetet 

hade undanhållit information från revisorn, men framförallt hade revisorn inte heller 

utfört de granskningar som skulle utföras. (Tonge, Greer och Lawton 2003:6-15.) 

Enrons fall kom att bli en katastrof för aktieägare vars investeringar blev värdelösa, 

finansiärer som aldrig fick se sitt kapital igen och inte minst för alla anställda som blev 

av med sina arbeten. (Öhman 2007:7.) 

I Finland upprepades en liknande skandal år 2005 när Töölön Matkatoimisto gick i 

konkurs. Konkursen ledde till att hundratals miste sina arbetsplatser samt att tusentals 

resenärer förlorade sina pengar. Företaget hade under en lång tid förfalskat sin 

bokföring. Därtill hade huvudägaren tagit ut stora dividender, trots att det egentligen 

inte fanns medel att dela ut. Revisorerna hade under åren godkänt den förfalskade 

bokföringen utan att utföra tilläggsgranskningar. Detta ledde till att revisorerna i mars 

år 2010 kom att dömas till tio månaders villkorligt fängelse. (Helsingin Sanomat 

12.3.2010.) 

Varför har vi då revisorer och vad skall de egentligen uträtta? Denna fråga ställer sig 

professor Sven-Erik Johansson som har en lång bakgrund som auktoriserad revisor 

samt erfarenhet av företagsledning i stora revisionsbyråer. Johansson häpnas av det 

faktum att det är revisorernas passivitet som ligger bakom många stora 

företagsskandaler under de senaste åren. Revisorerna har full insyn i företagens 

verksamhet och borde slå larm när de upptäcker fel i redovisningen eller i 

företagsledningens handlingar. Oberoende, hög integritet, etik och moral är ord som 

borde känneteckna en revisors arbete. (Johansson et al. 2005:9.) 



 

 

2 

1.1. Problemområde 

Efter Enronskandalen utarbetades i USA snabbt en ny bolagslag som kallades The 

Sarbaines Oxley Act (SOX). Denna lag ställer högre krav än tidigare på revisorer och 

revisionsfirmor för att allmänheten snabbare skall återfå förtroendet för 

finansmarknaderna (Öhman 2007:7). I Europa genomfördes även en förändring av det 

åttonde bolagsdirektivet. Det åttonde direktivet reglerar lagstiftningen om revision och 

i och med förändringen skulle högre krav ställas på revisorerna också i Europa. Bland 

annat skulle en offentlig tillsyn över revisorer och revisionsföretag införas. Trots nya 

standarder som ställer högre krav på revisorerna och en omfattande omformning av 

revisionsarbetet upprepas för tillfället en liknande men inte lika omfattande tragedi 

som Enron, i vårt västra grannland Sverige. Detta handlar om HQ-bank som lyckats 

övervärdera sin aktieportfölj under en längre tid utan revisorernas vetskap. Efter HQ-

skandalen samlades den ledande revisionsprofessionen för att söka ett svar på hur 

revisionskvaliteten skulle höjas och tillförlitligheten ökas. (Dagens Industri 2.11.2010.) 

Bristfälligheter i revisionen har således fått tilltron till revisionsbranschen att 

ifrågasättas (Deis och Giroux 1992:464). Enligt Europeiska unionens officiella tidning 

(2006) är det viktigt att en konsekvent hög revisionskvalitet uppnås. Genom en hög 

revisionskvalitet kan också redovisningens kvalitet och effektivitet förbättras. Detta 

bidrar till att en god ordning på finansmarknaden uppnås. I takt med skandalerna har 

alltså fler, strängare och mer preciserade standarder utarbetats. År 2009 uppdaterades 

till exempel ISQC 1 (International Standard on Quality Control) som reglerar frågor 

rörande revisionskvaliteten på företagsnivå. Den största förändringen i och med denna 

standard var att alla revisorer i fortsättningen skall kvalitetsgranskas. I Finland 

ansvarar statens revisionsnämnd för granskningen. 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) infördes i samband med SOX 

och är en organisation som skall övervaka revisorerna för att skydda intressenternas 

intressen. Organisationen är verksam i över 85 länder. PCAOB har undersökt olika 

faktorer som kunde mäta revisionskvaliteten. Exempel på sådana är revisorernas 

erfarenhet eller revisionsbyråers finansiella situation. Hittills har dock inget officiellt 

sätt att mäta revisionskvaliteten definierats. (Deloitte 2010:28.) 

Kvalitet i revision är onekligen ett oklart begrepp som har många olika definitioner 

(Watkins, Hillson och Morecroft. 2004:153). Michael Power betonar svårigheten med 

att bedöma vad som utgör god kvalitet i revision. I brist på annat definierar han god 
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kvalitet som avsaknaden av låg kvalitet. (Johansson et al. 2005:56.) Det förekommer en 

hel del forskning om kvalitet i revision och enligt forskningen förekommer det en stor 

mängd olika faktorer som påverkar revisionskvaliteten (Carcello, Hermanson och 

McGrath 1992:1). Exempel på sådana är revisionsbyråns storlek, kundföretagets 

storlek, storleken på revisionsarvodet och mängden konsulttjänster. Det är mycket 

viktigt att upprätthålla en hög revisionskvalitet. En hög revisionskvalitet kan till 

exempel bidra till att minska onödiga agentkostnader mellan företagsledning, revisor 

och investerare när dessa parter inte har samma förväntningar på den finansiella 

informationen. En hög revisionskvalitet kan även bidra till att exempelvis minska 

risken för revisorns skadeståndsskyldighet. (Blij, Hassinki, Mertens och Quick 

1998:468.)  

Forskare har tidigare frekvent undersökt revisionskvaliteten utgående från graden 

resultatmanipulering i företags bokslut (till exempel Tendeloo, Vanstraelen 2008, 

Francis, Maydew, Sparks 1999, Francis, Yu 2009). Andra undersökningar 

problematiserar kring förväntningsgapet och redogör för skillnader i olika intressenters 

uppfattning om revisionskvalitet (till exempel McEnroe och Martens 2001, Porter 1993, 

Shaikh och Talha 2003). Trots att revisionsstandarderna och riktlinjerna kontinuerligt 

utvecklas kan det onekligen konstateras att nya skandaler fortsättningsvis uppkommer. 

Detta tyder på bristande kvalitet i revisorernas arbete. En fråga som kan ställas är 

huruvida revisorerna själva vet och är överens om hur kvalitet inom revision skall 

definieras och vad som egentligen påverkar kvaliteten. 

1.2. Syfte och avgränsningar 

Detta arbete kommer att undersöka specifikt revisorers åsikter och skillnader i åsikter 

inom revisorskåren om de faktorer som enligt tidigare forskning anses påverka 

revisionskvaliteten. Detta tillvägagångssätt kommer att hjälpa till att fylla luckor som 

den tidigare forskningen lämnat och ge nya synvinklar på revisionskvaliteten. 

Syftet med arbetet är således att identifiera vilka faktorer som kan anses påverka 

revisionskvaliteten samt att undersöka finländska revisorers uppfattning och skillnader 

i uppfattningar om dessa faktorers inverkan på revisionskvaliteten. 
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1.3. Fortsatt disposition 

I kapitel två presenteras inledningsvis lagstiftning och reglering av revisionen i Finland 

(som i stort sett är likartad inom hela EU). En kort beskrivning av revisionsprocessen 

ges också. I kapitlet redogörs sedan för olika definitioner av revisionskvalitet samt 

aktuella kvalitetsrekommendationer. Olika faktorer som anses kunna påverka 

revisionskvaliteten behandlas. Därefter diskuteras hypoteser och f0rskningsresultat. 

Slutligen sammanfattas kapitlet. 

I kapitel tre ges en redogörelse för forskningsuppgiften som omfattar 

forskningsmetod, sampel, enkätdesign samt analysstrategi. I kapitel fyra 

presenteras forskningsresultatet. 

I kapitel fem ges en sammanfattning av de viktigaste resultaten i arbetet. Därtill 

diskuteras undersökningens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet samt förslag till 

fortsatt forskning. 
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2 REVISIONSKVALITET 

International Federation of Accountants (IFAC) är ett internationellt förbund för 

revisorer. IFAC utfärdar internationella revisionsstandarder (ISA). Dessa standarder 

utgör grunden för EU:s och därmed också Finlands revisionslagstiftning. 

Revisionskvalitet upprätthålls genom dessa lagar och standarder. Om det finns 

skillnader i lagar och standarder länder emellan kan detta leda till olikheter i 

revisionskvalitetens innebörd (Blij et al. 1998:468). 

2.1. Lagstiftning och reglering av revisionen i Finland 

Syftet med revision är att planera, granska och bedöma samt att ge ett uttalande om 

företags redovisning, bokföring och förvaltning. (FAR 2006:19.) Revisorn gör sina 

uttalanden genom en revisionsberättelse som utfärdas efter varje revision. 

Revisionsberättelsen skall ges till ledningen för det företag som revisionen har utförts i. 

Revisionsberättelsen skall bland annat innehålla uttalanden om huruvida bokslutet 

följer bokföringslagen, huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om 

verksamheten samt anmärkning om företagsledningen har gjort sig skyldig till brott 

mot lagen. (Revisionslagen 2007/459.) Revisorn fungerar alltså som en 

kvalitetssäkrare av ett företags finansiella information och tack vare revisionen får 

informationen högre trovärdighet bland intressenterna. Intressenter är i detta fall till 

exempel ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda och stat. (FAR 2009:19-

21.) 

I Finland är det enligt revisionslagen centralhandelskammarens revisionsnämnd 

(TILA) och de enskilda handelskamrarnas revisionsutskott (TIVA) som skall övervaka 

yrkesrevisorernas arbete och se till att de är kompetenta. TILA skall också sköta 

övervakningen av revisionssammanslutningarnas kvalitetssäkring (Revisionslagen 

2007/459). Statens revisionsnämnd sköter i sin tur styrningen, utvecklingen och 

bevakningen av dessa nämnder och revisionen i allmänhet. I Finland finns även CGR- 

och GRM-föreningar som är med och övervakar revisorernas arbete. CGR-föreningen 

har till exempel utarbetat en finsk översättning av de internationella 

revisionsstandarderna som utfärdats av IFAC. Översättningen uppdateras årligen. 

CGR-föreningen har en central roll när det gäller att utveckla god revisionssed i 

Finland. CGR-föreningen utgår i stora drag från IFAC:s etiska standarder och 

rekommendationer när det gäller revisionsseden. (KHT-media 2009:9.) 
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Enligt revisionslagen 22 § har revisorn skyldighet att iaktta god revisionssed. Detta 

innebär att revisorn alltid måste följa god revisionssed vid utförandet av sina uppgifter. 

I sitt arbete måste revisorn även följa de anvisningar som kundföretagets ledande organ 

ger förutsatt att anvisningarna inte bryter mot till exempel lag, bolagsordning, 

internationella revisionsstandarder, god revisionssed eller andra yrkesetiska principer. 

(Revisionslagen 2007/459.) Utöver detta är det även viktigt att revisorn följer de 

revisionsstandarder som utfärdats av Europeiska gemenskapen. Genom att följa 

standarderna kan revisorn långt antas utföra revisionen enligt god revisionssed. (KHT-

media 2009:9.) 

God revisionssed definieras inte i revisionslagen men har bland annat att göra med de 

etiska riktlinjer som revisorerna skall följa. En professionell revisor skall enligt 

revisionsstandarderna (IFAC 2010:10) bland annat uppföra sig i enlighet med följande 

etiska principer: 

Integritet: innebär att verka ärligt och sanningsenligt i alla yrkesmässiga relationer. 

Objektivitet: innebär att revisorn inte skall tillåta sig bli påverkad av påtryckningar från 
olika intressenter och inte tillåta oegentligheter. 

Kompetens i yrkesutövningen: handlar om revisorns plikt att kontinuerligt 
upprätthålla sin revisionskunskap och sina färdigheter i så hög grad att 
revisionskunden kan erhålla kompetenta tjänster. 

Tystnadsplikt och upplysningsplikt: att respektera att en del av den information som 
revisorn får ta del av är konfidentiell och inte skall föras vidare till utomstående parter. 
Informationen får inte heller användas för egen vinning. 

Professionellt omdöme: innebär att revisorn skall följa lagar och rekommendationer för 
att undvika handlingar som kan rubba revisionsbranschens förtroende. 

Revisionsstandarderna betonar även relevansen i att revisorn skall vara oberoende. 

Med oberoende menas att revisorn skall vara faktiskt och synbart oberoende. Faktiskt 

oberoende innebär att revisorn skall vara i ett sinnestillstånd som tillåter honom att ha 

en åsikt som inte påverkas av andra. Till det faktiska oberoendet hör även att revisorn 

skall agera med integritet, objektivitet och professionellt omdöme. (IFAC 2010:10.) 

Det synbara oberoendet innebär att revisorn skall undvika sådana omständigheter där 

en kunnig person som känner till alla omständigheter skulle kunna anta att revisorns 

eller revisionsbyråns objektivitet eller professionalism äventyras. (FAR 2009:18.) 

Revisorns oberoende innebär således att revisorn skall vara totalt oberoende från 
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företaget som revideras och från företagets ledning. Därtill skall revisorn vara 

oberoende från revisionens slutresultat (Riistama 1999:32). 

I de etiska rekommendationerna nämns några omständigheter som kan utgöra hot mot 

revisorns oberoende. Revisorns oberoende kan till exempel hotas om revisorn har 

ekonomiska intressen i företaget som revideras, om kunden beviljat lån till revisorn, 

om revisorn har personliga relationer med kunden, om revisorn tidigare varit anställd 

hos kunden, om revisorn ger annan konsultering till kunden eller om revisorn tar emot 

gåvor från kunden. (FAR 2009:26-50.) 

Det förekommer olika teorier om varför företags aktieägare efterfrågar revision. De tre 

kanske främsta teorierna är stewardship-hypotesen, informationshypotesen och 

försäkringshypotesen. Stewarship-hypotesen bygger på det faktum att aktieägarna har 

ett behov av att i efterhand kontrollera företagsledningens arbete för att säkerställa att 

ledningen inte har förorsakat ägarna ekonomisk skada. Detta gäller med andra ord 

främst publika företag där ledning och ägande inte är nära sammankopplat. När 

revisorerna granskar informationen uppkommer då ofta frågan om granskningen är 

tillräckligt omfattande och högkvalitativ. I detta sammanhang riktas uppmärksamheten 

till revisorns kompetens att upptäcka fel och även revisorns vilja att rapportera felet, 

det vill säga oberoende. (Hellman 2008:59-63.) 

Informationshypotesen innebär att revisionen ligger till grund för att aktieägarna skall 

kunna utvärdera företagets framtida ekonomiska möjligheter. Revisionen hjälper då till 

att reducera risken och förbättra beslutsfattandet i företaget. Enligt denna teori kan 

med andra ord även potentiella investerare som ännu inte är ägare i företaget ha nytta 

av revisionen. Revisionen kommer således att kvalitetssäkra redovisningen och ligga till 

grund för många investerares beslut. Detta innebär naturligtvis att det ställs vissa 

kvalitetskrav på revisionen och legala krav är ett sätt att uppnå detta. (Hellman 

2008:63-65.) Försäkringshypotesen innebär att aktieägarna vill försäkra sig mot att 

företagets redovisningsinformation inte är vilseledande. Aktieägarna försäkrar sig alltså 

genom revisionen om att revisorn har ansvar för att dålig affärsverksamhet inte kan 

döljas genom en bristfällig redovisning. (Hellman 2008:65-66.) 
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2.2. Revisionsprocessen 

Revisionsprocessen beskrivs ofta i form av delprocesserna planering, granskning och 

rapportering. Genom att beakta rätt aspekter inom varje delmoment och utföra varje 

del av revisionen ordentligt kan revisorn åstadkomma en revision av högre kvalitet. 

Det är viktigt att revisionen planeras noggrant. För att åstadkomma en god planering 

krävs att revisorn samlar in information och lär sig så mycket som möjligt om 

företagets verksamhet. Genom en väl genomförd informationssamling kan revisorn 

bättre avgöra vilka områden som utgör störst risk för väsentliga fel och i ett senare 

skede styra granskningen till de områdena. 

För att styra granskningen av revisionen till de områden där risken för väsentliga fel är 

störst är det viktigt att revisorn förstår företagets verksamhet och dess risker samt har 

en god överblick över företagets interna kontroll. Det är just risk- och 

väsentlighetsbedömningen som är viktigast i planeringsskedet. (FAR 2006:33-37.) 

Planeringen skall sammanställas i en revisionsplan som bland annat skall innehålla 

relevant information om kundföretaget, revisionsteamets sammansättning, hur 

tidsbudgeten skall se ut, behovet av utomstående konsultering samt hur 

revisionsresurser skall styras. Revisionsplanen kan i olika skeden under arbetets gång 

uppdateras om det är nödvändigt. (IFAC 2010:251-252.) Revisionsplanen är alltså inte 

bindande utan den kan kontinuerligt förändras om omständigheterna kräver det. Hur 

omfattande planeringen sist och slutligen blir beror på kundföretagets storlek och 

struktur. Ovanstående planeringsåtgärder kommer även att hjälpa revisorn att i 

framtiden undvika hot mot oberoende, integritet eller missförstånd med klienten (IFAC 

2010:254). När planeringsrapporten har uppgjorts kan revisorn inleda själva 

granskningsarbetet i revisionsprocessen. 

Genom planeringen fås alltså information om kundföretagets interna kontroll och var 

risken för väsentliga fel är störst. Utgående från detta kan granskningen av 

kundföretaget ske på olika sätt. Revisorn kan använda sig av olika metoder för att 

utföra granskningen. Det är ofta den interna kontrollens omfattning som bestämmer 

vilken typ av granskningsmetod revisorn väljer. Det förekommer två olika 

granskningsmetoder: kontrollgranskning och substansgranskning. En kombination av 

dessa två metoder är vanligast. (FAR 2006:61.) 

Om ett kundföretag i planeringsskedet bedöms ha en välfungerande intern kontroll är 

det effektivaste sättet att utföra granskningen på att verifiera att dessa kontroller 
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fungerar, det vill säga genom en kontrollgranskning. Det räcker aldrig med att göra en 

preliminär bedömning av kundföretagets interna kontroll utan en granskning bör alltid 

utföras. Granskningen kan till exempel gå ut på att revisorn gör direkta iakttagelser av 

hur kontrollerna i praktiker utförs, intervjuar personal, studerar dokumentationen eller 

gör egna test. (FAR 2006:62.) Substansgranskningen i sin tur används för att granska 

resultat- och balansräkningsposter samt följa de transaktioner som ligger bakom dessa 

poster. Substansgranskning kan till exempel gälla att inventera lager, verifiera resultat- 

eller balansräkningsposters riktighet med kunder eller leverantörer eller att stämma av 

kostnadsposter mot kvitto och jämföra med tidigare års bokslut. (FAR 2006:63.) 

Det är viktigt att revisorn skaffar sig bevis för att styrka sina uttalanden i 

revisionsberättelsen. När revisorn till exempel skaffar sig bevis från 

substansgranskning ska han överväga om bevisen är tillräckliga för att stödja 

räkenskapspåståendena. För varje räkenskapspåstående är det viktigt att det finns ett 

bevis. Beroende på varifrån revisionsbeviset fås kommer det att ha olika värden. Om 

revisionsbeviset fås från källor utanför kundföretaget kan värdet anses vara mycket 

högt. Fås beviset från själva kundföretaget kommer värdet att vara högre om kvaliteten 

på den interna kontrollen är hög. Samtidigt kan anses att revisorns egna iakttagelser, 

samstämmiga uppgifter och uppgifter som är skriftliga har ett högt värde. (FAR 

2006:64-66.) 

Revisorer och intressenter har ofta olika uppfattningar om vad som egentligen skall 

göras i granskningsprocessen. Där finns således ett förväntningsgap. Med 

förväntningsgap menas skillnader i intressenternas och revisorernas åsikter om vad 

revisionen skall innehålla. Detta handlar till exempel om revisorernas skyldigheter att 

granska oegentligheter och förbiseenden. Företagsintressenter har ofta högre krav än 

revisorerna när det gäller just skyldigheten att söka fel i företags redovisningar och 

dylikt. (Öhman 2007:138-139.) 

Det är också viktigt att revisorn dokumenterar varje delmoment i revisionsprocessen. 

Dokumentationen skall till exempel innehålla sådan information som är viktig för att 

granskningsåtgärderna skall kunna bedömas och utvärderas i efterhand. Av 

dokumentationen skall också framgå vad revisorn grundat sina slutsatser på, hur 

granskningen utförts och vilka iakttagelser som har gjorts. (FAR 2006:74.) 

Det sista skedet i revisionsprocessen utgörs av rapportering. Målet med 

rapporteringen är att lämna uttalanden om årsredovisningen, bokföringen samt 
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ledningens förvaltning i revisionsberättelsen. Revisorn lämnar också andra typer av 

rapporter. Rapporterna kan vara muntliga och behandla brister i 

kommunikationssystem, kritiska synpunkter på intern kontroll och så vidare. Om 

revisorn hittar väsentliga fel och brister skall dessa rapporteras direkt till 

kundföretagets VD. Om felen är så stora att de kan anses påverka årsredovisningen i så 

hög grad att den inte är upprättad enligt god redovisningssed skall felet anmärkas i 

revisionsberättelsen. (FAR 2006:93-94.) Revisionsberättelsen är den enda 

obligatoriska rapporten som revisorn ger ut till allmänheten. Revisionsberättelsen är 

ett standarddokument, det vill säga innehållet är standardiserat. Revisionsberättelsen 

innehåller bland annat uppgifter om huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga 

uppgifter om verksamhetens ekonomiska situati0n. 

I flera undersökningar har det visat sig att intressenter och revisorer har olika 

uppfattningar om vad revisionsberättelsen egentligen skall innehålla, där råder alltså 

förväntningsgap. (Öhman 2007:136.) Detta påverkar naturligtvis den upplevda 

revisionskvaliteten. 

2.3. Hur definieras och styrs revisionskvalitet? 

Att revisionskvalitet är viktigt är allmänt erkänt. Det är dock oklart hur 

revisionskvaliteten kan mätas. Brittiska FRC konstaterar att det inte finns någon 

överenskommen definition av revisionskvalitet (Larsson 2007:33). 

Utifrån forskning definieras revisionskvalitet ofta som revisorns förmåga att följa och 

uppnå de krav som lagar och standarder ställer på revisionsarbetet (Watkins et al. 

2004:153). Fel i revisionen uppkommer naturligtvis när revisorn inte lyckas följa lagar 

och standarder. Då är revisionskvaliteten mycket låg. Varje revision som kan anses 

uppfylla lagens minimikrav kan på samma gång också anses vara nöjaktig och uppnå en 

tillräcklig hög revisionskvalitet. (Francis 2004:346.) Francis (2004:346) menar vidare 

att revisionskvaliteten teoretiskt sett kan anses sträcka sig från mycket låg till mycket 

hög. Revisionskvaliteten är med andra ord naturligtvis inte antingen låg eller hög utan 

den kan variera däremellan. Enligt denna definition är med andra ord 

revisionskvaliteten i grund och botten sammankopplad med lagstiftningen och det är 

delvis lagstiftningen som avgör när kvaliteten kan anses vara hög. 
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United States General Accounting Office har definierat god revisionskvalitet på följande 

sätt (GAO 2003:13): 

“A high-quality audit is one performed in accordance with generally accepted auditing standards 
(GAAS) to provide reasonable assurance that the audited financial statements and related 
disclosures are (1) presented in accordance with generally accepted accounting principles 
(GAAP) and (2) are not materially misstated whether due to errors or fraud.” 

 
Andra forskare utgår i sina definitioner av revisionskvalitet från olika faktorer som 

anses påverka kvaliteten. Kvalitetspåverkande faktorer är till exempel: 1. möjligheten 

att revisorn inte utfärdar en oren revisionsberättelse trots att den granskade finansiella 

informationen innehåller materiella fel, 2. skillnader i hur preciserad informationen 

som revideras är och 3. revisorns förmåga att reducera onödig fakta samt förbättra 

effektiviteten i den finansiella informationen som genomgår  revisionsprocessen. 

Gemensamt för dessa synsätt är att revisionskvaliteten i varierande grad påverkas av 

revisorns kompetens och oberoende. (Watkins et al. 2004:153.) 

Det förekommer andra, mer invecklade definitioner av revisionskvalitet. Ett exempel 

på en sådan definition är DeAngelo som i sin artikel ”Auditor Size and Audit Quality” 

från år 1981 presenterar sin uppfattning av revisionskvalitet. Revisionskvalitet 

definieras där som sannolikheten för att den finansiella informationen som revisorn 

granskar innehåller fel och att revisorn både upptäcker felen och rapporterar dem. 

(Watkins et al. 2004:153.) Detta synsätt innebär alltså att revisorns kompetens, det vill 

säga tillvägagångssätt och teknologiska skicklighet, blir avgörande för att upptäcka om 

någonting är fel i den finansiella informationen. Revisorns beslutsfattande och 

revisorns oberoende nivå kommer vidare att ligga till grund för att avgöra om felet 

rapporteras eller inte. 

Enligt DeAngelo (1981) hotas revisorns oberoende om revisorn tillåter sin klient 

använda sådana redovisningsprinciper som revisorn själv anser vara felaktiga. 

Oberoendet påverkas också om revisorns arbete berörs på grund av revisorns rädsla för 

att förlora en kund. Att förlora en kund innebär naturligtvis att revisorn går miste om 

de inkomster som kunden annars kontinuerligt skulle generera. Ju längre tid revisorn 

har samma kund, desto mer information fås om kunden och desto bättre börjar 

revisorn känna till kundens verksamhet. Detta bidrar till att revisionskostnaderna 

sjunker trots att revisionsarvodet ofta tenderar att stiga. Det är alltså större risk för att 

revisorns oberoende hotas, ju längre revisorn behåller samma kund. Därför är det 

något av en vågskål för revisionsbyrån att avgöra hur länge kunden skall behållas för att 
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inte revisorns oberoende skall hota hans eget och revisionsbyråns rykte. (Miettinen 

2008:18.) 

Nämnvärt här är att det ofta råder olika uppfattningar bland revisorerna och 

intressenterna om vad som egentligen avses med att vara oberoende. Det här är ett 

område där det kan finnas potentiella förväntningsgap mellan revisorerna och 

intressenterna. Med förväntningsgap menas som tidigare nämnts skillnader i 

intressenternas och revisorernas åsikter om vad revisionen skall innehålla. Det har i 

flera undersökningar visat sig att revisorerna och intressenterna har signifikant olika 

uppfattningar om revisorernas förmåga att stå emot hot mot sin oberoende ställning. 

(Öhman 2007:135.) Detta gäller också revisorns kompetens. I många fall har 

intressenterna högre förväntningar på revisorerna än revisorerna själva anser är rimligt 

(Öhman 2007:141). 

Många artiklar och undersökningar använder DeAngelos synsätt som grund. Watkins 

et al. har år 2004 vidareutvecklat DeAngelos (1981) definition på revisionskvalitet. 

Watkins et al. delar upp drivkrafterna för revisionskvalitet i revisorns rykte och 

arbetsförmåga. Watkins et al. menar att revisorns arbetsförmåga påverkar 

revisionskvaliteten eftersom det är upp till revisorn själv att reducera onödig fakta samt 

förbättra effektiviteten i den finansiella informationen som revideras. Ju högre 

revisorns förmåga att sköta sitt arbete är, desto bättre borde den reviderade 

informationen återspegla den riktiga ekonomiska situationen vilket innebär en högre 

revisionskvalitet. Revisorns arbetsförmåga utgörs precis som i DeAngelos artikel av 

kompetens och oberoende. Revisorns rykte i sin tur påverkar hur allmänheten bedömer 

revisorns arbetsförmåga och utgör den allmänna uppfattningen om den reviderade 

informationens kvalitet. (Watkins 2004:156.) Eftersom den allmänna uppfattningen, 

det vill säga ryktet, om revisionskvaliteten i grund och botten inte påverkar den faktiska 

revisionskvaliteten beaktas denna aspekt inte vidare i detta arbete. 

DeAngelos och Watkins et al. undersökningar konstaterar således att den faktiska 

revisionskvaliteten främst påverkas av revisorns oberoende och kompetens. 

Oberoendet och kompetensen påverkas i sin tur av en rad olika faktorer. 

Brittiska Financial Reporting Council (FRC) har gjort en undersökning som behandlar 

faktorer som kan påverka revisionskvaliteten. FRC som är ett oberoende organ arbetar 

bland annat med att utfärda redovisnings- och revisionsstandarder. FRC räknar upp 

fyra olika faktorer som kan påverka revisionskvaliteten (Larsson 2007:33): 
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1) Kultur inom revisionsföretaget 

2) Skicklighet och kompetens hos revisorn och medarbetarna 

3) Effektiviteten i revisionsprocessen 

4) Tillförlitlighet i rapporteringen 

Det finns olika signaler som tyder på att en revisionsbyrå har en lämplig typ av kultur. 

Den första signalen handlar om att revisionsbyrån skall främja och se till att 

revisorerna lever upp till revisorsrollen, det vill säga att revisorerna uppfyller 

revisionsprofessionens krav. Den andra signalen behandlar revisionsbyråns respekt för 

grundläggande principer och huruvida revisionsbyrån visar respekt för etiska 

standarder. Den tredje signalen handlar om revisorns egenskaper och att 

revisionsbyrån skall ordna kontinuerlig utbildning som främjar revisorernas integritet, 

objektivitet och rättframhet. Den fjärde signalen gäller beslutsgrunder, det vill säga att 

revisionsbyrån inte skall fatta beslut som kan påverka revisionskvaliteten negativt. 

Revisionsbyrån skall vidare ha tillgång till intern konsultering och gärna utveckla egna 

databaser som gynnar revisionsarbetet. (Larsson 2007:34.) 

Vad gäller revisorns skicklighet och kompetens är det viktigt att revisionsbyrån hela 

tiden upprätthåller kompetensen. Detta kan till exempel handla om att det skall finnas 

stöd inom revisionsteamet, det vill säga att de äldre revisorerna skall ge rådgivning till 

de yngre som är mindre erfarna. Vidareutbildning som ger de anställda information om 

professionella krav och revisionsmetodik skall också ges. Revisionsbyrån skall 

utvärdera sina anställda. Detta kan ha en positiv inverkan på revisionskvaliteten 

eftersom revisorn på detta sätt kan få tips om hur arbetet i framtiden kan förbättras. 

(Larsson 2007:34.) 

Effektivitet i revisionsprocessen kan uppnås genom ett revisionsteam som 

kompletterar varandra på rätt sätt. Detta handlar till exempel om erfarenhet, 

engagemang, branschkunskap och resurser. För att en revision skall kunna utföras på 

ett effektivt sätt gäller det också att ha tillgång till snabb högkvalitativ konsulthjälp, att 

revisorn har rätt revisionsmetodik, att revisorn beaktar etiska standarder och att 

effektiva kvalitetskontrollåtgärder vidtas under revisionens slutskede. Det är svårt för 

en intressent att avgöra huruvida en revisionsberättelse är tillförlitlig och om den 

underliggande kvaliteten är hög. Detta beror på att revisionsberättelsen endast i 

undantagsfall avviker från standardutformningen. Förtroendet för revisionsberättelsen 

är därför endast förknippad med förtroendet för kvaliteten i det underliggande 
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revisionsarbetet. Det som sammanfattningsvis kan konstateras är att 

kommunikationen mellan revisor och företagsledning är viktig för att uppnå en god 

revisionskvalitet. (Larsson 2007:34.) 

2.4. Internationella kvalitetsrekommendationer 

IFAC har utvecklat ett ramverk för kvalitetskontroll inom revisionsbyråerna. 

Ramverket utgörs av ISA220 som skall fungera som en vägledning inom 

kvalitetskontrollen på utförandenivå. (IFAC 2009:125.) I december år 2009 

uppdaterades också ISQC 1 (International Standard on Quality Control). ISQC 1 

handlar om revisionsbyråers skyldighet att upprätthålla kvalitetskontroller. Denna 

standard betonar kvalitetsaspekter på företagsnivå och enligt standarden blev det 

obligatoriskt att införa system för kvalitetskontroll i revisionsbyråerna från och med 

december 2009. Trots att standarder för revisionskvalitet hela tiden utvecklas är det 

viktigt att revisionsbyrån ser till att dessa standarder efterföljs i praktiken, annars kan 

revisionskvaliteten påverkas (Flint 1992:162). ISA 220 och ISQC 1 påminner i hög grad 

om varandra. Den främsta skillnaden mellan dessa standarder är att den förstnämnda 

skall tillämpas på utförandenivå och den sistnämnda på företagsnivå. 

När en revisionsbyrå försöker uppnå en god kvalitetskontroll skall alla aspekter som 

kan påverka revisorns professionalism samt efterföljande av olika revisionsstandarder 

beaktas. Flint (1992:164) menar att det främst finns fyra aspekter som revisionsbyrån 

skall fokusera på för att uppnå en god kvalitetskontroll: 

1) Revisionsbyråns filosofi 

2) Val av personal beroende på revisionsuppdrag 

3) Utförande av revisionsuppdrag 

4) Granskning av revisionsuppdrag 

 
Likaså tar ISA upp olika kvalitetskontrollsaspekter som bör beaktas inom 

revisionsprocessen. ISA220 ställer krav på såväl revisionsbyrån som på revisorn. Där 

ingår föreskrifter om etiska regler, bemanning av revisionsuppdrag, revisorns 

yrkeskompetens, ledning och utförande av revisionsuppdrag samt granskning och 

kontroll av revisionsuppdrag. ISQC 1 i sin tur påminner mycket om ISA och består av 

sju olika delområden: ledningens ansvar för upprätthållande av kvaliteten och 

relevanta etiska regler inom revisionsbyrån samt acceptans av, bemanning av, 
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utförande av, granskning av och dokumentation av revisionsuppdrag. Detta utgör en 

stor del av standarderna. 

Eftersom Flints fyra aspekter och de nämnda internationella standarderna till stora 

delar är uppbyggda på samma sätt och innehåller liknande aspekter kommer de nedan 

att tas upp närmare tillsammans med varandra. Flints fyra aspekter används således 

nedan för att ge en beskrivande inledning till de aktuella internationella standarderna. 

Revisionskvaliteten påverkas av revisorns och hela revisionsbyråns filosofi och 

inställning till de etiska reglerna. Revisionsbyråns filosofi skall återspeglas i alla 

aktiviteter och vara så tydlig att hela personalen förstår filosofins innebörd och dess 

förhållande till lagar och allmänna revisionsstandarder. För att uppnå detta är det 

viktigt att revisionsbyrån skapar en atmosfär där en etisk grundsyn på revisionskvalitet 

framhålls. Revisionsbyråns filosofi handlar alltså om att uppnå en viss typ av attityd 

och professionalitet inom byrån. Till revisionsbyråns filosofi hör även att 

revisionsbyrån bör ha detaljerade föreskrifter om hur revisorn skall gå tillväga när 

revisionen utförs. Revisionsbyrån bör till exempel tillhandahålla föreskrifter och 

information om revisionens utförande, revisionsstandarder och tillämpningen i 

praktiken, revisorns oberoende och accepterande samt uteslutande av kunder. (Flint 

1992:164.) 

ISA och ISQC riktlinjerna låter liksom Flint påskina de etiska principernas betydelse. 

Med etiska principer menas, enligt ISA, att oberoende, integritet, objektivitet, god 

revisionssed samt professionellt uppträdande skall upprätthållas inom revisionsbyrån. 

Speciellt om oberoendet påpekas att revisionsbyrån skall åta sig speciella åtgärder för 

att kontrollera revisorns oberoende. (ISA 2009:127,128,132,133.) ISQC standarden 

betonar i sin tur att etik skall prioriteras framom ekonomisk framgång inom 

revisionsbyråerna. Därtill sägs även att ett intyg över revisionsbyråns oberoende årligen 

skall utfärdas. (Lähdekorpi 2010:54-55.) 

När revisionsbyrån har skapat rätt atmosfär gäller det att välja rätt personal till rätt 

uppgift och se till att den har den kompetens och de färdigheter som krävs för att 

utföra revisionen på rätt sätt. Revisionsteamet skall sammanställas så att det har den 

expertis som krävs för att utföra revisionen. Detta kan handla om allt från revisorns 

egenskaper och personlighet till revisorns tidsmässiga möjligheter och begränsningar. 

Revisionsbyrån skall vidare kontinuerligt se till att revisorerna utvecklar sin 
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revisionskunskap och sina färdigheter genom att tillhandahålla undervisning och 

vidareutbildning. (Flint 1992:165.)  

Vad gäller kompetens och bemanning av uppdrag säger IFAC (2009:135) att 

revisionsbyrån vid sammansättningen av ett revisionsteam skall beakta faktorer såsom 

revisorns praktiska kunskaper samt utbildning, visad förståelse för 

revisionsstandarder, teknisk kunskap och kunskap om aktuell industri. ISQC 

standarden betonar i detta avseende revisionsbyråns skyldighet att dokumentera till 

exempel oberoende, andra etiska aspekter och riskbedömning när en ny kund tas emot. 

På samma gång rekommenderas det också att personalen skall dokumentera sin egen 

erfarenhet och utbildning så att revisionsbyrån lättare kan hålla reda på vilka 

kunskaper personalen har. (Lähdekorpi 2010:54-55.) 

När revisionsbyrån har tillsatt personal som har grundläggande färdigheter för att 

utföra ett uppdrag kräver kvalitetskontrollen ännu att personalen får specifika 

instruktioner och information om det enskilda revisionsuppdraget som skall utföras. 

Personalen bör vara medveten om sina uppgifter och målet med revisionen samt att 

deras arbete i något skede kommer att granskas. Revisorerna skall ha tillgång till 

handledning och manualer samt vid behov konsultering av andra som är insatta på 

området. (Flint 1992:165-166.) Närmare bestämt gäller det för revisionsbyrån att 

informera personalen om uppdragsspecifika risker, vilket ansvar olika delar av 

revisionsteamet har samt potentiella problem. Det är även viktigt med bra 

kommunikation inom revisionsteamet så att mindre erfaren personal kan dra nytta av 

dem som är mer erfarna. (IFAC 2009:136.) Detta torde bidra till att en bra 

kvalitetskontroll uppnås. 

När revisionen har utförts skall det slutliga revisionsarbetet kontrolleras och granskas 

av revisionsbyråns kontrollpersonal innan revisionsberättelsen undertecknas. I större 

revisionsbyråer är det till exempel lämpligt att ha en annan revisor som inte deltagit i 

revisionen att ge sin synpunkt på huruvida revisionsbyråns filosofi har följts i 

utförandet av uppdraget. Den slutliga granskningen av revisionen är inte bara viktig för 

att få en uppfattning om revisionen har utförts rätt inom ifråga varande uppdrag utan 

även för att kunna konstatera om det skulle vara relevant att ändra på standarder eller 

praxis inom revisionsbyrån för att uppnå en högre kvalitet i framtiden. (Flint 

1992:166.) Detta nämns också i IFAC (2009:131). 



 

 

17 

Det är således upp till revisionsbyrån att se till att en oberoende person kontrollerar 

revisionsteamets arbete och diskuterar viktiga omständigheter samt att den personen 

ser till att revisionsberättelsen inte undertecknas förrän kvalitetskontrollen är utförd. I 

kontrollen bör till exempel balans- och resultaträkningen, den föreslagna 

revisionsberättelsen samt dokumentationen granskas. När det gäller revision av 

börsbolag är det dessutom viktigt att revisionsteamets oberoende kontrolleras närmare. 

Det är också viktigt att se till att tillräcklig konsultering har fåtts och rätt beslut tagits 

ifall revisionsteamet i någon fråga har haft olika åsikt. (IFAC 2009:130.) 

ISQC riktlinjerna betonar vad gäller uppföljningen av revisionen när själva 

revisionsprocessen är utförd att kvalitetskontrollsystemet skall utvärderas och det skall 

säkerställas att kontrollen förstås och att den fungerar som den skall. Utvärderingen 

och kontrollen av kvalitetskontrollsystemen kan ske kontinuerligt eller oregelbundet så 

att kontroller görs utan att de ansvariga personerna meddelas i förväg. Varje ansvarig 

person bör kontrolleras åtminstone en gång per tre år. (Lähdekorpi 2010:54-55.) 

Till följd av uppdateringen av ISQC riktlinjerna började TILA år 2009 utföra 

kvalitetskontroller på alla yrkesrevisorer i Finland. Kvalitetsgranskningen utförs med 

hjälp av blanketter som granskningsobjekten först fyller i. Genom blanketterna får 

granskaren bakgrundsinformation om revisorn som skall granskas. Blanketterna är 

baserade på CGR- och GRM-föreningarnas kvalitetsgranskningsunderlag och följer 

ISA. (Centralhandelskammaren 2/2009.) 

I samband med kvalitetskontrollerna sätter sig granskaren in i och utvärderar 

funktionaliteten i revisorernas kvalitetssäkringssystem. Granskaren tar sedan stickprov 

på specifika revisionsuppdrag för att försäkra sig om att kvalitetskontrollsystemen är 

effektiva. (Vainio 2010:56-58.) Det tar vanligtvis ungefär en dag att utföra en 

kontrollgranskning (Centralhandelskammaren 2/2009). När kvalitetsgranskarna har 

utfört sina kontroller skickas kontrollresultaten till en kvalitetskontrollgrupp som 

sedan ger resultaten vidare till revisionsnämnden. (Vainio 2010:56-58.) En 

kvalitetsgranskning kan leda till godkännande, godkännande men med 

tilläggskommentarer, återgranskning eller underkännande. Det kan bli fråga om 

underkännande till exempel när den granskade har genomgått en återgranskning utan 

att följa de tillsägelser som getts i samband med den första kvalitetsgranskningen. 

(Centralhandelskammaren 2/2009.) 
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År 2009 gjordes 88 kvalitetskontrollgranskningar, varav 12 stycken gick till 

återgranskning. Bland de som godkändes påpekades bland annat positiva saker som att 

dokumentationen var klart uppgjord, bra revisionsplanering och riskbedömning samt 

att kartläggningen av transaktioner i samband med den närliggande kretsen var 

uppgjorda. Bland de underkända påpekades brister i arbetets genomförande och i 

bevisningen av kvaliteten, brister i dokumentationen av granskningsåtgärderna, 

iakttagelserna och slutsatserna. Därtill påpekades brister i beskrivningen av 

kontrollåtgärder, brister i utformningen av kvalitetsgranskningssystemen samt 

bristfälligheter i revisionsplanen, revisionsberättelsen och dokumentationen. (Vainio 

2010:58.) 

2.5. Faktorer som påverkar revisionskvaliteten 

Eftersom ett av revisionens grundsyften är att avvärja möjliga konflikter mellan 

företagsledningen som tillhandahåller finansiell information och utomstående 

intressenter som använder den informationen är det mycket viktigt att revisorn kan 

verka som en oberoende granskare av denna information. (Watkins et al. 2004:154.) 

Det finns flera olika faktorer som kan påverka revisorns oberoende. Förutom 

oberoendet är revisorns egen kompetens en faktor som spelar stor roll när det gäller att 

utföra ett klanderfritt revisionsarbete. 

2.5.1. Revisionsbyråns och revisionskontorets storlek 

DeAngelo (1981) framhåller i en artikel ett resonemang om att det skulle vara så att 

större revisionsbyråer upptäcker mer fel i redovisningen, oftare rapporterar dessa fel 

och kan anses åstadkomma revisioner av högre kvalitet än små byråer. DeAngelo 

framför en rad olika argument för att större byråer skulle åstadkomma högre kvalitet, 

bland annat att en större revisionsbyrå har teknologiska fördelar gentemot en mindre 

byrå. I undersökningen påpekas även att storleken på en byrå verkar fungera som 

substitut för kvalitet hos intressenterna. DeAngelo menar vidare att revisionsbyråns 

storlek påverkar revisorernas motivation i sitt arbete. (Eklöv 1998:87.) 

Även resultaten av en del andra undersökningar stöder DeAngelo. Mark DeFond 

(1992:20,25-27) stöder DeAngelos teorier om att större revisionsbyråer skulle 

åstadkomma högre kvalitet. DeFond konstaterar till exempel att större byråer har mer 

resurser och bredare expertis att utföra en revision. DeFond menar också att stora 

revisionsbyråer oftare rapporterar fel än små. Orsaken till detta är att om en enskild 
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kunds revisionsarvode utgör en stor del av revisionsbyråns totala arvode kommer 

revisorn inte att vara villig att rapportera felet och riskera att förlora kunden. Det är 

naturligtvis vanligare att en enskild kund ekonomiskt kan påverka en liten 

revisionsbyrå än en större. Att större revisionsbyråer oftare rapporterar fel än små 

byråer är med andra ord förknippat med revisorns eller revisionsbyråns oberoende. 

Det finns också ett flertal undersökningar som behandlar huruvida större 

revisionsbyråer lättare skulle förutsäga resultatmanipulering i redovisningen. Tendeloo 

och Vanstraelen (2008:464), Francis, Maydew och Sparks (1999:31), Francis och Yu 

(2009:1538) konstaterade i sina undersökningar bland annat att stora revisionsbyråer 

(Big 6/Big 4) 1 hade kunder med lägre grad oförväntade periodiseringar2 än de mindre 

revisionsbyråerna samt att större revisionsbyråer sist och slutligen åstadkommer högre 

kvalitet i revisionen.  

En viktig aspekt är således att större revisionsbyråer lättare kan hålla sig oberoende 

gentemot kunden (Miettinen 2008:32). Detta har som tidigare nämnts att göra med att 

större revisionsbyråer i allmänhet inte i lika hög grad är ekonomiskt beroende av 

enskilda kunder. Revisionskvaliteten kan i mindre byråer påverkas negativt eftersom 

revisorn i många fall är rädd för att göra kunden missnöjd och förlora den. I större 

revisionsbyråer bidrar betydelsen av byråns internationella rykte och eventuella 

kostnader för rättsprocesser i högre grad till att oberoende prioriteras och anses vara 

viktigt att upprätthålla. (Boone 2010:332.) Nämnvärt är även att om enskilda revisorer 

belönas genom belöningssystem som baseras på kundens storlek är det sannolik att 

revisorerna tar större risker med större kunder. En större revisionsbyrå har vanligtvis 

inte proportionellt lika stor andel kunder som kan påverka byrån ekonomiskt. 

Vad gäller revisionsbyråns storlek kan sammanfattningsvis konstateras att många 

undersökningar stöder hypotesen om att större byråer åstadkommer högre kvalitet. 

Detta har som beskrivits bland annat att göra med kompetensen att upptäcka fel i 

redovisningen och oberoendet samt viljan att rapportera upptäckta fel. Enligt 

forskningen är det inte bara revisionsbyråns storlek och huruvida revisionsbyrån tillhör 

Big 4 eller inte som kan påverka revisionskvaliteten. Revisionskvaliteten kan också 

variera från kontor till kontor inom samma revisionsbyrå. 

                                                        
1 Innan år 1988 fanns det åtta stora världsomspännande revisionsbyråer. Dessa kallades Big 8. Vartefter 

åren gick kom dessa att bli färre och i dagens läge finns det endast fyra stora revisionsbyråer kvar. Dessa 

kallas nu Big 4. Big 4 består av PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte & Touche och KPMG. 
2 Oförväntade periodiseringar eller ”discretionary accruals” på engelska är ett allmänt mått på 

resultatmanipulering. 
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Enligt Francis och Yu (2009) har ett större kontor större resurser och revisorerna som 

arbetar på de större kontoren har större expertis och erfarenhet. Därför borde de kunna 

åstadkomma högre kvalitet. I studien undersöktes kontorsstorlekens inverkan på hur 

ofta anmärkningar görs samt de olika kontorens förmåga att förutspå konkurser. 

Storleken på kontoren delades in i hur stora intäkterna för de revisioner som de utför 

är. Resultatet blev att större kontor åstadkommer högre kvalitet än små. Detta betyder 

dock inte att mindre kontor utför revisioner av oacceptabelt låg nivå. Kontorens antal 

klienter undersöktes också men för denna variabel kunde man inte finna lika starka 

belägg för att större kontor skulle åstadkomma bättre kvalitet. 

Choi, Kim, Kim och Zang (2010:82-94) fann i sin studie baserad på onormalt stora 

periodiseringar ett samband mellan revisionskontorens storlek och revisionskvalitet. 

Större revisionskontor kunde lättare hålla sig oberoende från enskilda klienter eftersom 

större revisionskontor i allmänhet har fler klienter. Detta kan jämföras med DeAngelo 

(1981) som hade liknande argument fast i samband med hela revisionsbyråns storlek. 

2.5.2. Kundföretagets storlek 

Revisionsbyråns storlek och kundföretagets storlek påverkar långt revisionskvaliteten 

på liknande sätt. En större kund kan naturligtvis lättare leda till att revisorns eller hela 

revisionsbyråns oberoende hotas. En större kund är också sammankopplad med högre 

revisionsrisk och högre potentiella rättegångskostnader. (Reynolds och Francis 

2001:376-377.) 

Reynolds och Francis gjorde år 2001 en undersökning om storleken på 

revisionskunden och dess inverkan på revisorers beslutsfattande inom Big 5. I 

undersökningen beaktades också hur revisorns incitament att skydda sitt eget rykte 

skulle påverka rapporteringen. Om en revisor gör fel i revisionen av en större kund och 

allmänheten får veta kommer revisorns och revisionsbyråns rykte att lida mer än om 

felet hade uppstått hos en mindre kund. Dessa orsaker medför att revisorn har större 

incitament att skydda sitt rykte när han har en större kund. Slutsatserna i 

undersökningen som baserades på periodiseringar blev att revisionskundens storlek 

inte påverkade de olika Big 5 byråernas ekonomiska beroende och då inte heller 

rapporteringen.  Incitamentet att skydda sitt eget rykte skulle alltså väga tyngre än att 

riskera sitt oberoende. (Reynolds och Francis 2001:377.) Undersökningen visade dock 

att revisorns rapportering ofta var konservativare om kunden var större samt att större 

kunder lättare erhåller utlåtanden om ”going concern” i revisionsberättelsen. Vidare 
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konstateras också att större kunder ofta har lägre oförväntade periodiseringar. 

(Reynolds och Francis 2001:397.) Detta tyder på att större företag inte skulle 

manipulera sina bokslut i lika hög grad som mindre företag. 

Vad gäller storleksaspekterna kan sammanfattningsvis frågan ställas om det skulle 

kunna vara så att större revisionsbyråer ofta har större kunder än mindre 

revisionsbyråer. Större företag har ofta bättre intern kontroll och bättre 

redovisningssystem än små företag vilket skulle kunna innebära att större företag har 

lägre grad resultatmanipulering i sin redovisning redan innan revisionen. Att större 

företag har lägre oförväntade periodiseringar konstaterades också av Reynolds och 

Francis (2001:387). Att det i grund och botten skulle bero på företagets egen 

redovisning diskuterades dock inte. 

Med utgångspunkt i att större revisionsbyråer har större kunder skulle en högre 

revisionskvalitet då inte bero på själva revisionsprocessen i sig utan på att större 

revisionsbyråer i grund och botten har kunder med högre kvalitet i sin redovisning, det 

vill säga kunder med lägre resultatmanipulering. Då skulle till exempel Tendeloo och 

Vanstraelen (2008:464) som undersöker om privata företag med Big 4 revisor och inte 

Big 4 har samma nivå resultatmanipulering kunna kritiseras. 

I många undersökningar hävdas det att större revisionsbyråer har större resurser att 

utföra en revision och att detta skulle förbättra revisionskvaliteten. Om det är så att 

större revisionsbyråer har större kunder behövs förmodligen också förhållandevis mer 

resurser för att revidera kunderna. En fråga som också kan ställas är om de stora 

revisionsbyråerna alltid använder alla sina resurser. Vidare kunde även påståendet om 

att till exempel Big 4 revisorerna lättare håller sig oberoende från kunderna kritiseras 

eftersom revisorernas belöningssystem inom speciellt Big 4 byråerna ofta är baserade 

på inkomsterna från deras egna kunder. En större kund medför alltså större inkomster 

för den enskilda revisorn. 

2.5.3. Revisionsarvodet och risk 

Choi et al. (2010:94) konstaterar att större revisionskontor åstadkommer högre 

revisionskvalitet än små kontor. De konstaterar också att större revisionskontor lättare 

kan lyfta höga revisionsarvoden från sina kunder utan att riskera sitt oberoende. Detta 

innebär enligt undersökningen i slutändan att ett högt revisionsarvode ofta kan 

innebära en hög revisionskvalitet.  Flera andra undersökningar har behandlat 
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revisionsarvodet som en inverkande faktor på revisionskvaliteten. Till exempel i 

Francis, Reichelt och Wangs (2005:135) artikel framgår att revisionskvaliteten har ett 

positivt samband med revisionsarvodet. DeAngelo (1981) konstaterar också i sin artikel 

”Auditor Size and Auditor Quality” att det finns kvalitetsskillnader i de produkter som 

revisionsbyråerna erbjuder och att de stora byråerna tar ut högre pris. 

Undersökningar har visat att en del revisionskunder är beredda att betala ett högre pris 

för att erhålla en högre revisionskvalitet. En större revisionsbyrå innebär ofta ett högre 

pris, vilket sannolikt innebär högre revisionskvalitet. Studier har också visat att byråer 

som är specialiserade på specifika industrier tar ut högre revisionsarvoden. (Miettinen 

2008:37-38.) Revisionskvaliteten påverkas även av utbud och efterfrågan. (Mitra, 

Hossain och Deis 2007:258-259.) Alla undersökningar som behandlar sambandet 

mellan revisionskvalitet, revisionsarvode och revisionsbyråstorlek är dock inte 

entydiga. Simunic (1980:187-188) gjorde en undersökning som behandlade huruvida 

dåvarande Big 8 byråerna kunde ta ut överhöga priser. Undersökningen visade att de 

stora Big 8 byråerna i allmänhet tog ut lägre pris än de mindre. En av Big 8 byråerna 

skiljde sig dock från mängden genom att ta ut ett högre pris än de andra. Simunic ansåg 

att det var skalfördelar som tillät de stora byråerna ta ut lägre arvoden. Förklaringen till 

att den ena byrån hade högre arvoden än de andra var byråns industrispecialisering.  

År 2001 gjorde Johnstone och Bedard en undersökning om hur den beräknade 

revisionsrisken i kunden och tillhandahållande av konsulttjänster påverkar 

engagemanget. Med engagemang menas alltså den tid som revisorn planerar att lägga 

ner på revisionen, samt storleken på revisionsarvodet. Eftersom en högre risk borde 

kräva mer revisionsarbete ville författarna undersöka om högre risk i kunden i 

allmänhet ledde till ett högre revisionsarvode. (Johnstone och Bedard 2001:215.) 

Undersökningen visade att en högre risk för bedrägeri inte påverkar den tid som 

revisorn planerar att lägga ner på revisionen. Istället tyder undersökningen på att 

revisionsbyråerna överlag satsar på att använda sig av specialiserad personal i uppdrag 

med högre risk för bedrägeri. (Johnstone och Bedard 2001:218.) 

Vad gäller riskens inverkan på revisionsarvodet kan konstateras att risk för bedrägeri 

samt risk för fel höjer revisionsarvodet eftersom fler experter måste konsulteras. Vidare 

kan konstateras att revisionsarbetet planeras annorlunda beroende på om det är fråga 

om risk för bedrägeri eller risk för fel. Om revisorn eller revisionsteamet upplever att 

det finns en högre risk för fel hos en kund kommer mer tid att läggas ner på 
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revisionsarbetet. Detta är som tidigare nämnts inte fallet vid högre risk för bedrägeri. 

(Johnstone och Bedard 2001:218.) 

Om en revisionsbyrå har som mål att erövra nya kunder från sina konkurrenter kan 

revisionsbyrån erbjuda ett lägre pris. Detta kallas ”lowballing” och går ut på att erbjuda 

nya kunder låga arvoden i början för att sedan höja arvodet i framtiden. Eftersom låga 

icke finansiellt hållbara arvoden tas ut i början blir det viktigt att behålla kunden under 

en lång tid för att det skall bli lönsamt. (Dopuch och King 1996:45.) Dopuch och King 

(1996:66) ville i sin undersökning bland annat ta reda på om revisionskvaliteten var 

lägre i det skede när revisionsarvodet var så lågt att det inte ens täckte revisionsbyråns 

egna kostnader. Undersökningen kunde dock inte påvisa att lowballing skulle medföra 

en lägre revisionskvalitet. 

Davis (1990) och Schatzberg (1992) har också undersökt om lowballing påverkar 

revisionskvaliteten. Båda dessa undersökningar ger svaga bevis på att lowballing kan 

påverka revisionskvaliteten negativt i vissa fall. Utöver dessa undersökningar 

förekommer det få undersökningar inom detta forskningsområde. (Dopuch och King 

1996:48.) Eftersom en större kund, som ovan antytts, är ekonomiskt attraktivare för en 

revisionsbyrå kunde även frågan ställas om det därför kunde vara rimligt att en sådan 

kund skulle ha större möjligheter att avtala om revisionsarvodet än en mindre kund.  

2.5.4. Revisorns specialisering inom en viss industri 

Att revisorn under ett tidigt skede i sin karriär specialiserar sig på en viss industri kan å 

ena sidan leda till att bredden på revisorns allmänna revisionskunskap minskar. En 

revisor som är specialiserad på en viss industri kan å andra sidan få en djupare kunskap 

inom sitt område, vilket leder till högre effektivitet i revisionsarbetet. En stor kunskap 

inom en viss industri leder till att revisorn bättre kan uppskatta revisionsriskerna. 

Revisorns flexibilitet att ändra på en redan planerad revision kan också bero på 

revisorns kunskap om industrin. (Low 2004:201-202.) 

Low (2004:214-216) konstaterar i sin undersökning att industrispecialisering medför 

att revisorn bättre kan fastställa en kunds revisionsrisker. Detta betyder således att 

revisorer som är specialiserade på en industri bättre kan identifiera sådana kunder som 

kräver mer arbete och revisionsresurser. Vidare konstateras i undersökningen att 

industrispecialiseringen påverkar revisionsarbetet på olika sätt. För det första hjälper 

industrispecialiseringen revisorn att skapa och modifiera de revisionsprocedurer som 
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skall utföras på ett bättre sätt. Vidare verkar det som att revisorer som inte är 

specialiserade på en viss industri i högre grad är beredda att utvidga och förändra 

tidsbudgeten om det behövs. Stora förändringar i tidsbudgeten har dock en tendens att 

skapa stress hos revisionsteamet. Detta kommer att påverka revisionskvaliteten 

negativt. För det andra tyder Lows undersökning på att de förändringar i 

revisionsplanen som industrispecialiserade revisorer gör i allmänhet är av högre 

kvalitet. Till exempel verkar revisionsprogrammen och tidsbudgeterna som lagts upp av 

industrispecialiserade revisorer att vara av högre kvalitet. En revisor som är 

specialiserad på en viss industri är sammanfattningsvis bättre på att göra insiktsfullare 

värderingar av revisionsrisken och avgöra hur revisionsresurserna skall fördelas. 

Det finns undersökningar som tyder på att revisionskvaliteten är högre hos revisorer 

som har en industrispecialisering på såväl nationell nivå som stadsnivå. Reichelt och 

Wang (2010:34) konstaterar i en undersökning att de företag vars revisorer är 

specialiserade på såväl nationell nivå som stadsnivå har lägre oförväntade 

periodiseringar än andra. Det har också visat sig att stora företag som ovan nämnda 

revisorer reviderat har resultat som bättre tenderar att stämma överens med 

analytikers förväntningar. Därtill gör specialiserade revisorer också anmärkningar om 

intern kontroll och ”going concern” oftare än icke-specialiserade. Det verkar vara så att 

revisorerna måste vara specialiserade på såväl nationell nivå som stadsnivå för att 

revisionskvaliteten skall skilja sig från icke-specialiserade revisorers. 

Chan, Yuan och Jian (2010:395) undersöker hur revisorns industrispecialisering 

påverkar revisionskundernas kapitalkostnad. Om revisorns industrispecialisering 

påverkar revisionskvaliteten positivt borde även informationsrisken för investerare 

minska. Eftersom risken minskar borde kapitalet kunna investeras till en lägre kostnad, 

det vill säga till en lägre ränta för företaget som lånar pengarna. I undersökningen 

beaktades såväl specialisering på nationell nivå som på stadsnivå. I undersökningen 

konstaterades att företag som revideras av revisorer som är specialiserade på nationell 

nivå och stadsnivå har bättre kreditrankning än de som revideras av icke-specialiserade 

revisorer. Detta tyder på att kreditgivare är villiga att låna ut kapital till en lägre 

kostnad till företag som revideras av en specialiserad revisor. (Chan et al. 2010:415.) 

2.5.5. Arbetsförhållandets längd och revisorsrotation 

Myers, Myers och Omer (2003:796) presenterar resultat som påvisar att det är större 

sannolikhet att revisorer som har arbetat med samma kund under längre tid förhindrar 
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företagsledningen från att göra extrema beslut i redovisningsrapporteringen. Att 

förhindra ett företag från att byta revisor behöver ändå inte leda till bättre 

revisionskvalitet. Ibland kan ett byte leda till effektivare revidering om till exempel 

företags behov förändras och en annan revisor eller revisionsbyrå kan tillgodose dessa 

behov bättre. 

Flera andra undersökningar har påvisat att ett längre arbetsförhållande skulle påverka 

revisionskvaliteten negativt främst eftersom revisorns oberoende kan påverkas 

(Miettinen 2008:35). Exempel på en sådan studie är Carey och Simnets undersökning 

”Audit partner tenure and audit quality” från 2006. I denna undersökning konstateras 

att revisionskvaliteten påverkas negativt om revisionsuppdraget innehas i mer än sju 

år. Orsaken till detta är att revisorns oberoende hotas på samma gång som relationen 

till kunden kan bli så personlig att revisorns förmåga att göra kritiska värderingar 

påverkas negativt. (Carey et al. 2006:674). Undersökningen baserades på oförväntade 

periodiseringar, antalet ”going-concern” rapporter för finansiellt trängda företag samt 

huruvida företagen uppnått sina finansiella mål eller inte (Carey et al. 2006:658). 

Michael Knapp (1991:45) har också gjort en undersökning som bekräftar 

revisionskvalitetens negativa korrelation med revisionsuppdragets längd. Enligt 

Knapps undersökning är kvaliteten sämre hos en revisor som haft ett uppdrag under ett 

års tid än hos en som haft uppdraget i fem år. Undersökningen visar också att 

revisionskommittéer tror att revisionskvaliteten hos en revisor som haft ett uppdrag i 

tjugo år är sämre än hos en som haft ett uppdrag i fem år. 

I Europa är politiker av den åsikten att längre revisionsuppdrag medför att revisorn får 

en personlig kontakt med kunden, varefter oberoendet kan hotas (Carey et al. 

2006:655). Därför rekommenderar EU att revisorn skall inneha ett uppdrag under 

maximalt sju års tid. Detta gäller enbart börsbolag. Efter sju år måste revisorn ha två 

års uppehåll, sedan kan han åta sig uppdraget igen. (IFAC 2010:67-68.) Även USA och 

Australien har samma riktlinjer (Carey et al. 2006:655). En del undersökningar stöder 

alltså lagstiftningens idé om att revisorsbyte kan höja revisionskvaliteten och motverka 

att relationen mellan kunden och revisorn blir för personlig. Andra undersökningar 

säger att en längre relation mellan kund och revisor ger tilläggskunskap för revisorn 

och höjer revisionskvaliteten på det sättet. 
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2.5.6. Revisorns utbildning och arbetserfarenhet 

Mängden arbete som revisorn utför och utbildningen som en revisor får är en faktor 

som kan påverka revisionskvaliteten (Bedard, Johnstone och Smith 2010:15). Revisorer 

kan lära sig genom arbetserfarenhet eller utbildning. En del undersökningar påvisar att 

arbetserfarenhet är det viktigaste för att uppnå goda arbetsresultat medan andra 

undersökningar konstaterar att en kombination av arbetserfarenhet och utbildning är 

det bästa. (Bonner och Pennington 1991:33.) Ruiz-Barbadillo, Gomez-Aguilar, De 

Fuentes-Barbera och Carcia-Benau (2004:614) har utfört en undersökning som 

behandlar revisorns kompetens och dess inverkan på revisionskvaliteten. 

Undersökningen utfördes på spanska företag. I undersökningen konstaterades att 

revisorns kompetens, det vill säga utbildning, kunnande och erfarenhet påverkar 

revisorns möjlighet att upptäcka fel i redovisningen. Kompetensen påverkar dock inte 

utfallet om revisorn rapporterar upptäckta fel eller inte. 

Bonner och Pennington utförde år 1991 en undersökning för att bland annat undersöka 

sambandet mellan kvaliteten på revisorns utbildning/arbetserfarenhet och hur effektivt 

revisorn kunde utföra en revision. Revisorernas utbildning kan delas upp i 

instruktioner, professionella råd och respons. Revisorerna kan få instruktioner till 

exempel genom akademiska studier eller undervisning som ges av revisionsbyrån. 

Undersökningen visar att de revisorer som utför bättre revisioner har fått bättre 

instruktioner. Det kommer även fram att revisorer är effektivare i sådana uppgifter som 

de har fått instruktioner om tidigt, före uppgiften påbörjats. Det är inte lika klart att 

responsen som revisorn får efter arbetet skulle medverka till att effektivera arbetet i 

framtiden. (Bonner och Pennington 1991:33,34,36.) 

Thomas, Davis och Seaman (1998:340) jämför resultat utgående från 

kvalitetsgranskningen av revisorerna, mängden utbildning som revisorerna har fått 

samt deras erfarenhet med antalet lagöverträdelser som revisorerna har gjort. 

Undersökningen ger empiriska bevis för att det finns ett samband mellan bland annat 

mängden utbildning som fås under arbetsförhållandet med kvalitetsmässig prestanda 

inom revisionsbyrån. Resultaten visar närmare bestämt att de revisorer som har fått 

anmärkningar för lagöverträdelser också har fått betydligt mindre undervisning än de 

revisorer som inte har fått anmärkningar.  

Chen, Chang och Lee (2008:1735) utförde en undersökning som behandlar såväl vem 

som utbildas som var utbildningen sker. Undersökningen utfördes i Taiwan. Resultatet 
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visar att effektiviteten i revisionsarbetet inom stora och medelstora revisionsbyråer 

förbättras om revisorsassistenterna får utbildning under arbetets gång. Vad gäller 

platsen för utbildningen ger undersökningen empiriska bevis för att extern utbildning 

förbättrar effektiviteten i stora revisionsbyråer. Utöver detta ges också bevis på att 

intern utbildning av assistenter kan förbättra effektiviteten i alla typer av 

revisionsbyråer. När det gäller utbildning på högre nivå, det vill säga av partners, kan 

sägas att extern utbildning överlag verkar förbättra deras effektivitet. 

2.5.7. Tid som läggs ner på revisionen 

I inledningen till detta arbete nämndes HQ-bank som lyckats övervärdera sin 

aktieportfölj under en längre tid utan revisorernas vetskap. HQ-skandalen har i Sverige 

väckt en debatt om revisorernas antal uppdrag. Frågan som ställs är hur många 

uppdrag en revisor egentligen klarar av att sköta utan att något av uppdragen blir 

lidande. En omfattande undersökning som behandlar revisorns antal uppdrag har 

inletts. 

Gundry och Liyanarachchi (2007:126) nämner ett engelskt begrepp ”Time budget 

pressure” som innebär att minska den tid som revisorn använder till att utföra en 

revision. Ju mindre tid varje uppdrag tar, desto fler uppdrag kan utföras. Detta är en 

faktor som kan påverka revisionskvaliteten. Det finns även ett engelskt begrepp ”Time 

deadline pressure” som handlar om att revisorn och revisionslaget kan ha svårt att bli 

klara med revisionen inom utsatt tid (Gundry och Liyanarachchi 2007:129). 

Tidspress kan påverka en persons prestationsförmåga. Enligt Gundry och 

Liyanarachchi (2007:126) är en liten mängd stress bra eftersom stress kan leda till 

effektivare arbete men om stressen blir för stor kan prestationsförmågan påverkas 

negativt. Detta betyder alltså att en mycket stressad revisor presterar sämre. En av de 

främsta orsakerna till stress är tidsbrist. I artikeln nämns att det till stor del beror på 

ens personlighetstyp hur mycket tidspressen påverkar en. Därför måste 

revisionsbyråerna noggrant överväga hurdana personer de anställer (Gundry och 

Liyanarachchi 2007:139). 

Tidsbudgeter används ofta för att planera revisionens olika arbetsskeden och dela upp 

arbetet inom revisionsteamet. En bra tidsbudget kan hjälpa till att effektivera 

revisionsarbetet. Tidsbudgeten är dock även en faktor som kan medföra tidspress för 

revisorn. Om tidsbudgeten utformas alltför snävt kommer den att påverka arbetet 
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negativt, om tidsbudgeten är för stor kommer revisorns arbete inte att effektiveras. 

(McDaniel 1990:269.) I Finland pågår för tillfället en reform av revisionslagstiftningen, 

år 2012 träder en ny lag i kraft. Om Finland skulle följa EU-lagstiftningen skulle totalt 

ca 2 500 företag vara berörda av revisionsplikten medan revisionsplikten berör ca 62 

000 företag enligt 2012 års gränser. (Andersson 2010:15.) Hur kommer den stora 

arbetsbördan att påverka revisionskvaliteten? 

2.5.8. Konsulttjänster 

I inledningen till detta arbete nämndes det amerikanska energiföretaget Enrons fall. I 

och med att Enron föll kom också deras revisionsbyrå Arthur Andersen, som då var 

världens femte största revisionsbyrå, att försvinna från marknaden. Det visade sig att 

Andersen hade utfört en stor andel konsulttjänster för Enron. Utav de 47,5 miljoner 

dollar som Andersen det året hade debiterat av Enron utgjorde 34,2 miljoner, det vill 

säga 72 % revisionsuppdrag och skattefrågor. Den resterande delen på 13,3 miljoner 

bestod av konsultuppdrag och intern revision. (Chaney och Philipich 2002:1223.) Den 

stora andelen konsulttjänster medförde att Andersens oberoende till Enron 

ifrågasattes.  

Debatten om konsulttjänster tar upp det faktum att denna typ av tjänster kan medverka 

till att en revisionsbyrå lättare blir ekonomiskt beroende av en kund. Detta beroende 

kan, som redan nämnts, medföra att revisorns intentioner att rapportera fel i 

redovisningen minskar. Detta medför i sin tur att den finansiella informationen som 

ges ut inte kommer att uppfylla lagar och rekommendationer samt att 

revisionskvaliteten kommer att bli sämre. Till exempel Kinney, Palmrose och Scholz 

(2004:561) ställer sig frågan om konsulttjänster påverkar kvaliteten i den finansiella 

informationen och revisorns oberoende negativt. Slutsatsen som dras i undersökningen 

är att det finns ett positivt samband mellan konsulttjänsterna och revisorns 

rapportering. Det vill säga, konsulttjänsterna påverkar revisorns rapportering om ett 

företag. (Kinney et al. 2004:584.) Vidare har det visat sig att konsulttjänsterna i många 

fall resulterar i högre vinster än de vanliga revisionstjänsterna. (Kinney et al. 

2004:565.) Därför erbjuder revisionsbyråerna gärna konsulttjänster. 

Det förekommer mängder med forskning om hur konsulttjänster påverkar 

revisionskvaliteten. Som ovan beskrivits handlar många undersökningar om hur 

konsulttjänsterna kan ha en negativ inverkan på revisorns oberoende. Det finns andra 

undersökningar som hävdar att konsulttjänsterna medför att revisorn får 
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tilläggskunskap om kunden, vilket medför att revisorn lär känna verksamheten bättre 

och kan åstadkomma revisioner av högre kvalitet. Detta fenomen kallas ”knowledge 

spillover” (till exempel Antle, Gordon, Narayanamoorthy och Zhou 2006:235). Andra 

undersökningar hävdar att konsulttjänsterna kan bidra till att öka revisionsbyråns 

”reputation capital”. Detta kan medföra att revisorn får högre motivation att utföra en 

felfri och oberoende revision. (Kinney et al. 2004:566.) 

Mitra gjorde år 2007 en undersökning om huruvida konsultarvoden påverkar revisorns 

oberoende i olje- och bensinindustrin. I denna undersökning dras slutsatsen att 

revisorer inte låter konsultarvoden påverka sin oberoende ställning (Mitra 2007:99). 

Andra exempel på undersökningar där konsulttjänster inte anses påverka revisorns 

oberoende är Knapp (1985) och Asare (2005). Ingendera av dessa undersökningar 

kunde finna indikationer på att konsulttjänster skulle påverka revisorns oberoende. 

  



 

 

30 

2.6. Sammanfattning av den teoretiska referensramen: faktorer som 

påverkar revisionskvaliteten 

I huvudsak går det att hänföra de olika kvalitetspåverkande faktorerna antingen till 

revisorn eller till revisionsbyrån. Utöver detta finns det även några faktorer som inte 

direkt kan kopplas till varken revisorn eller revisionsbyrån.  Genomgående har så gott 

som alla faktorer gemensamt att de i olika hög grad påverkas av eller påverkar 

revisorns oberoende och kompetens. Figur 1 nedan visar de huvudsakliga faktorerna 

som enligt tidigare forskning anses påverka revisionskvaliteten. 

 

Figur 1 Faktorer som påverkar revisionskvaliteten 

2.6.1. Faktorer som kan relateras till revisorn 

Revisorns utbildning och arbetserfarenhet är faktorer som påverkar 

revisionskvaliteten. Forskning har visat att mängden utbildning är avgörande för att 

uppnå en hög revisionskvalitet. En del forskning påvisar att revisorns erfarenhet är 

viktigare än utbildningen när det gäller att uppnå goda arbetsresultat medan andra 

undersökningar konstaterar att en kombination av arbetserfarenhet och utbildning är 
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det bästa. Utbildningen och arbetserfarenheten är naturligtvis faktorer som har att göra 

med revisorns kompetens. 

En annan faktor som anses påverka revisionskvaliteten är revisorns engagemang, det 

vill säga hur mycket tid som läggs ner på revisionen. Det har nyligen konstaterats att en 

del revisorer har en mycket stor mängd revisionsuppdrag och detta har lett till att 

allmänheten har ställt sig frågan hur revisorerna egentligen klarar av att ta hand om 

alla dessa uppdrag. Undersökningar har visat att en liten mängd stress kan påverka 

effektiviteten hos revisorerna positivt men en alltför stor stressnivå kommer att 

påverka kvaliteten i revisorernas arbete negativt. 

Revisionsuppdragets längd är en faktor som anses påverka revisionskvaliteten. En del 

undersökningar påvisar att revisorns oberoende kommer att hotas om uppdraget 

innehas under en längre tid. Andra undersökningar påvisar att revisorn lär känna 

kundens verksamhet bättre och bättre under uppdragets gång och att detta skulle 

medverka till att revisionskvaliteten blir högre. I Finland tillåts revisorer som deltar i 

revideringen av börsbolag inneha uppdragen i maximalt sju års tid. Efter sju år måste 

revisorn ha två års uppehåll, sedan kan han åta sig uppdraget igen. 

I tidigare forskning har konstaterats att revisorns specialisering inom kundens industri 

är en faktor som i hög grad kan påverka effektiviteten i revisionsarbetet. Enligt flera 

undersökningar kan industrispecialiserade revisorer utföra revisioner bättre och 

snabbare. Dessutom verkar det vara så att specialiserade revisorer är bättre på att 

identifiera revisionsriskerna. Enligt andra undersökningar medför dock 

industrispecialiseringen att bredden på revisorns allmänna revisionskunskap minskar. 

2.6.2. Byråspecifika faktorer 

Kundföretagets storlek kan påverka revisionskvaliteten. Ett större företag kan 

naturligtvis ha större ekonomiskt inflytande på en revisionsbyrå än en mindre kund. 

Detta leder även in på revisionsbyråns storlek. En större revisionsbyrå kan i allmänhet 

hålla sig oberoende från sina kunder lättare än en mindre revisionsbyrå. Samtidigt har 

det visat sig att större revisionsbyråer som sådana ofta åstadkommer revisioner av 

högre kvalitet. Kundföretagets storlek och revisionsbyråns storlek har naturligtvis ett 

samband med varandra eftersom ett stort företag kan ha mycket stort ekonomiskt 

inflytande på en viss revisionsbyrå medan en annan knappast påverkas. 
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Det är viktigt att revisionsbyrån ser till att revisorerna lever upp till 

revisionsprofessionens krav. Revisionsbyrån skall kontinuerligt ordna utbildning som 

medverkar till att revisorerna hålls uppdaterade med till exempel lagstiftning och 

rekommendationer. Därtill borde också revisionsbyrån betona etiska principer framom 

ekonomisk framgång. Detta hör alltså till revisionsbyråns kultur. Vidare är det också 

viktigt att revisionsbyrån tillsätter utomstående personer som kan granska revisorernas 

arbete innan revisionsberättelsen undertecknas. Att en utomstående granskar arbetet 

medför att revisorn kan få respons på sitt arbete för att i framtiden kunna rätta till 

misstag som gjorts. 

2.6.3. Övriga faktorer 

En hel del forskare påstår att revisionsarvodet kan ge en fingervisning om revisionens 

kvalitet. Med andra ord, ett högre revisionsarvode tyder på att mer arbete har lagts ner 

på revisionen vilket i allmänhet borde leda till en högre revisionskvalitet. Det finns 

dock undersökningar som har identifierat ett fenomen som kallas ”low-balling”. Detta 

kan användas när en revisionsbyrå har som mål att erövra nya kunder från sina 

konkurrenter och går ut på att erbjuda nya kunder låga arvoden i början för att sedan 

höja arvodet i framtiden. Innebär detta nödvändigtvis att revisionskvaliteten är lägre 

under början av arbetsförhållandet? 

Mängden konsulttjänster som revisionsbyrån erbjuder sina kunder kan påverka 

revisionsbyråns oberoende negativt. Konsulttjänsterna drar alltså upp arvodet så 

mycket att en enskild kund kan få för stort ekonomiskt inflytande över revisionsbyrån. 

Det finns dock även i detta fall forskare som hävdar att konsulttjänsterna ger 

revisionsbyrån tilläggskunskap om kunden och därför höjer revisionskvaliteten. 

Från och med år 2009 har EU infört krav på kvalitetsgranskning av revisorerna. I 

samband med kvalitetsgranskningarna utvärderar en utomstående granskare 

revisorernas egna kvalitetssäkringssystem. Granskaren tar till exempel stickprov på 

specifika revisionsuppdrag för att försäkra sig om att revisorerna är effektiva i sitt 

arbete. Den externa kvalitetsgranskningen skulle även kunna ses som en faktor som 

positivt påverkar revisionskvaliteten eftersom de revisorer som har lägst kvalitet i sitt 

eget arbete i vanliga fall skall underkännas. 
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3 FORSKNINGSUPPGIFT 

Flera av de undersökningar som använts i detta arbete behandlar revisionskvaliteten 

utgående från graden resultatmanipulering i företags bokslut (exempelvis Tendeloo et 

al. 2008, Francis et al. 1999, Francis et al. 2009). Dessa undersökningar har i flera fall 

förbisett faktorer som till exempel kundföretagets egen redovisningskvalitet och dess 

inverkan på graden resultatmanipulering vid mätningen av revisionskvaliteten. 

Undersökningen i detta arbete kommer att vara av annan typ och därför tillämpas en 

kritisk inställning till ovan nämnda undersökningar för att kunna komplettera 

undersökningarna med nya synvinklar. Det förekommer andra undersökningar som till 

exempel problematiserar kring förväntningsgapet och redogör för skillnader i olika 

intressenters uppfattning av revisionskvalitet. (till exempel McEnroe et al. 2001, Porter 

1993, Shaikh et al. 2003). Tidigare undersökningar består alltså främst av indirekta 

resultat där revisionskvalitet har diskuterats utgående från statistiska test eller 

intressenters åsikter. I undersökningarna har inte revisorernas egna åsikter använts 

som underlag. 

När tilltron till revisionsprofessionen vacklar kan frågan ställas om det i grund och 

botten är de olika intressenternas åsikter om revisionskvalitet eller kvaliteten i 

företagens bokslut som sådana som är det viktiga. Känner revisorerna själva till och är 

de överens om hur kvalitet inom revision skall definieras samt vad som egentligen 

påverkar kvaliteten? Detta arbete kommer att på en bredare nivå undersöka specifikt 

revisorers åsikter och skillnader i åsikter inom revisorskåren kring de faktorer som 

enligt tidigare forskning anses påverka revisionskvaliteten. Genom detta 

tillvägagångssätt, med en kritisk inställning till tidigare forskning vill jag fylla ut de 

kunskapsluckor som den tidigare forskningen har lämnat. Syftet med arbetet är 

således att identifiera vilka faktorer som kan anses påverka revisionskvaliteten och 

att undersöka revisorers uppfattning om dessa faktorers inverkan på 

revisionskvaliteten.  

3.1. Forskningsmetod och databas 

För att uppnå syftet tillämpas en kvantitativ forskningsansats. Kvantitativa metoder är 

användbara när man vill analysera mätbara faktorer och kännetecknas till exempel av 

statistiska test, vilket kommer att användas i denna undersökning. Kvantitativa 

metoder används i huvudsak för att mäta sambandet mellan olika faktorer eller för att 
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förklara fenomen. (Lundahl och Skärvad 1999:94.)  Kvantitativa metoder ger en bred 

bild av undersökningsobjektet. Denna typ av metod är därför lämplig att använda för 

att uppnå syftet med detta arbete. 

Undersökningen i detta arbete utförs som en enkätundersökning. Det innebär att 

information kommer att samlas in genom enkäter, det vill säga som primärdata. 

Fördelen med denna typ av data är att informationen samlas in specifikt för 

undersökningen i fråga och att den därför bättre kan hjälpa till att svara på 

forskningsfrågorna. (Ghauri och Grønhaug 2005:103.) Enkäterna skickas ut i e-

postformat genom det internetbaserade dataprogrammet Webropol. Elektroniska 

enkätundersökningar som sådana är fördelaktiga på det sättet att det lätt går att nå ut 

till många respondenter, att de ofta är lätta att fylla i och att kostnaden för 

undersökningen är låg. (Lundahl et al. 1999:172.) Andra fördelar med 

enkätundersökningar är att respondenten kan vara anonym. Detta kan vara viktigt för 

många respondenter, speciellt om känsliga frågor ställs. (Ghauri et al. 2005:126-127.) 

Av dessa orsaker används just ovanstående undersökningsmetod i detta arbete. 

Nackdelar med elektroniska enkätundersökningar är att svarsprocenten kan bli låg. 

(Ghauri et al. 2005:126-127.) Detta kan till exempel ha att göra med respondentens 

motivation att svara på enkäten. Om respondenten inte har lust att svara på enkäten är 

det också lätt att låta bli. Vidare är det svårt att säkerställa att respondenterna 

uppfattar frågorna på samma sätt och att de svarar seriöst på alla frågor. (Lundahl et al. 

1999:181.) Svarsalternativen i enkäten är bundna för att förenkla den statistiska 

bearbetningen. En nackdel med bundna svarsalternativ kan vara att respondenten i 

vissa fall vill uttrycka sig mer omfattande. (Lundahl et al. 1999:174.) Därför avslutas 

enkäten med en öppen fråga där respondenterna får ge åsikter om enkäten eller om 

ämnet överlag. 

För att förtydliga det hela bör ännu nämnas att anledningen till att denna undersökning 

riktas till just revisorer är att tidigare forskning mycket sällan har koncentrerats just på 

åsiktsundersökningar. Eftersom tidigare forskning är av annan typ kommer denna 

undersökning ur en ny synvinkel att antingen kunna ge ytterligare belägg för 

forskningens riktighet eller motsatsen.   

Innan enkäterna skickades ut gjordes semistrukturerade intervjuer där 

intervjupersonerna fritt fick svara på frågor. Intervjuerna gav mer information om 

ämnet i fråga och testade även den preliminära enkäten. På detta sätt säkerställdes att 
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enkätfrågorna är lämpliga och samtidigt erhölls ytterligare synpunkter att ta med i 

undersökningen. I intervjuerna styrdes respondenterna så lite som möjligt för att på så 

sätt få reda på deras egna genuina åsikter om ämnet. En lista på specifika teman som 

ansågs vara väsentliga användes under intervjuerna (bilaga 1). Intervjupersonerna hade 

ändå stor frihet att utforma svaren på frågorna själva och frågor som inte finns med i 

intervjuguiden ställdes också. Frågorna ställdes inte i tur och ordning utan i den 

ordning som de passade bäst. Intervjupersonerna valdes utgående från deras 

erfarenhet och examen. Det ansågs vara viktigt att höra åsikter av olika typer av 

revisorer. Därför har en av intervjupersonerna GRM-examen och de två andra har 

CGR-examen. Anledningen till att just dessa intervjupersoner valdes var att de har 

omfattande erfarenhet av revisorsyrket. Tre intervjuer ansågs räcka eftersom dessa tre 

intervjuer i stora drag kom att ge samma svar. Den preliminära enkäten testades på 

intervjupersonerna och de gav respons och förbättringsförslag. 

3.2. Enkät och sampel 

Enkäten har utformats utgående från den teoretiska referensramen. Enkäten inleds 

med åtta stycken frågor om revisorernas bakgrund. Detta möjliggör att man med hjälp 

av statistiska test kommer att kunna undersöka hur olika faktorer relaterade till 

respondenternas bakgrund påverkar deras åsikter om revisionskvalitet. 

Bakgrundsfrågorna möjliggör även att testa hela samplets representativitet gentemot 

hela populationen. Enkäten har till en början skrivits på svenska och sedan översatts 

till finska. Enkäten testas som nämnt av tre revisorer innan den skickas ut. Enkäten 

avslutas med en fri fråga där respondenterna får fylla i sina kommentarer om enkäten 

eller om revisionskvalitet överlag. 

Enkätens huvuddel är utformad på så sätt att det finns 13 stycken olika delområden. 

Inom varje delområde finns det påståenden som på ett eller annat sätt kan relateras till 

varandra. Dessa olika delområden är utformade utgående från den teoretiska 

referensramen (se figur 1). De olika påståendena kan bedömas utgående från en 

sjugradig Likertskala där: 1 = helt av annan åsikt, 2 = nästan helt av annan åsikt, 3 = 

delvis av annan åsikt, 4 = har ingen bestämd åsikt, 5 = delvis av samma åsikt, 6 = 

nästan helt av samma åsikt, 7 = helt av samma åsikt. Inom enkätens olika delområden 

finns alltid ett inledningspåstående som fungerar som indikator på vilka faktorer som 

påverkar revisionskvaliteten. Efter inledningspåståendet kommer en rad 

följdpåståenden som är till för att förklara respondenternas åsikter om 
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inledningspåståendet. Samtliga påståenden är baserade på den teoretiska 

referensramen och till för att ge svar på oklarheter i tidigare forskning. 

Målgruppen består av såväl GRM- som CGR-revisorer. I undersökningen är det viktigt 

att få med en så bred varietet av revisorer som möjligt eftersom det möjliggör att se 

skillnader mellan olika revisorsgruppers uppfattning om revisionskvaliteten. Det är 

således viktigt att få med revisorer med olika bakgrund, olika lång revisionserfarenhet, 

olika typer av erfarenhet och så vidare. I många tidigare undersökningar har forskare 

fokuserat på skillnader mellan olika intressenters åsikter om revisionskvalitet. I denna 

undersökning fokuserar jag enbart på revisorernas åsikter för att på så sätt ta reda på 

om det finns faktorer i revisorernas bakgrund (till exempel erfarenhet, arbetsgivare 

eller examen) som väsentligt påverkar deras uppfattning om revisionskvalitet. 

Samtidigt anser jag det också vara intressant att jämföra resultaten i denna 

undersökning som utförs i Finland med resultaten i de tidigare undersökningarna som 

utförts i andra länder. 

I Finland finns totalt ca 700 GRM-revisorer och ca 700 CGR-revisorer. Enkäten 

skickades ut till 1097 slumpmässigt utvalda revisorer. Utav dessa var 502 stycken CGR-

revisorer och 595 stycken GRM-revisorer. E-postadresserna samlades in från CGR- och 

GRM-föreningens hemsida. Enkäten skickades ut till såväl revisorer som arbetar på 

stora revisionsbyråer (Big4) som revisorer som arbetar på små revisionsbyråer. Totalt 

svarade 190 revisorer på enkäten vilket ger en svarsprocent på 17,3. Endast en 

inkommen enkät var bristfälligt ifylld, resten kunde användas i undersökningen. Totalt 

41 revisorer kunde inte nås eftersom de inte var på plats på kontoret och 70 andra 

revisorer kunde av okänd anledning inte nås. Det totala antalet respondenter som 

enkäten gick fram till uppgår således till 986. Att så många som 70 stycken av okänd 

anledning inte kunde nås tyder på att en del kontor hade system som förhindrade 

enkäten från att komma fram. Om bortfallet på 111 revisorer beaktas blir 

svarsprocenten 19,3. En påminnelse skickades ut efter att en vecka hade gått men trots 

detta är svarsprocenten med andra ord låg. I undersökningar som görs via e-post är 

bortfall som nämnt ett stort problem. Enkäten var respondenterna till handa 9.3 - 

17.3.2011.  Under mars månad skall bokslut revideras och så småningom lämnas in. 

Med tanke på att mars är en av revisorernas stressigaste månader kan svarsprocenten i 

denna undersökning anses vara nöjaktig. Det totala antalet svar är också rätt stort 

vilket ökar undersökningens tillförlitlighet.  
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3.3. Analysstrategi 

Datamaterialet, det vill säga de svar som erhållits genom Webropol, behandlas och 

analyseras med hjälp av dataprogrammet PASW Statistics 18.  

För att avgöra vilka statistiska test som skall utföras måste man avgöra hurdana 

variabler man har samt på vilken kvotnivå de ligger. De flesta variablerna i denna 

undersökning ligger på en intervallskala. Detta innebär att parametriska test kan 

användas. En av förutsättningarna är dock att datamaterialet är normalfördelat. Om 

denna förutsättning inte uppfylls kan i stället icke-parametriska test användas. Dessa 

skiljer sig från parametriska test genom att de inte ger lika exakta resultat. Vid 

analysering av data på nominal- och ordinalskalenivå skall alltid icke-parametriska test 

användas. (Pallant 2007:109.) För att avgöra om datamaterialet är normalfördelat kan 

till exempel Kolmogorov-Smirnov normalfördelningstest användas. Ett resultat där 

p>0,05 i detta test innebär att materialet är normalfördelat. (Pallant 2007:62.) 

Normalfördelningen testades med Kolmogorov-Smirnov testet. Resultatet visar att alla 

variabler inte är normalfördelade. I denna avhandling är samplet dock rätt stort. Det är 

vanligt att alla variabler inte är normalfördelade i större sampel (Pallant 2007:62). För 

att använda sig av parametriska test krävs oftast normalfördelning. En del statistiker 

hävdar dock att parametriska test kan användas trots icke-normalfördelat datamaterial, 

om samplet är tillräckligt stort. (Pallant 2007:110) I denna undersökning är endast en 

del av datamaterialet normalfördelat men samplet är i viss mån tillräckligt stort för att 

använda parametriska test. I denna undersökning kommer därför parametriska test att 

användas. Icke-parametriska test användas som kontrollåtgärd. 

Analysstrategin är baserad på hypotesprövning. Hypotesprövning innebär att man har 

en nollhypotes som utgör den hypotes som helst skall förkastas. Nollhypotesen 

uttrycker vanligtvis att ingen skillnad föreligger. Nollhypotesen skall ställas mot en 

mothypotes som säger att det förekommer skillnader. Till exempel ”H1: Revisorns 

erfarenhet och utbildning påverkar revisionskvaliteten.” Om nollhypotesen 

förkastas innebär det att ovanstående hypotes är sann. För att avgöra när 

nollhypotesen skall förkastas bestäms på förhand en signifikansnivå som anger 

sannolikheten för att nollhypotesen felaktigt förkastas. I denna undersökning används 

den vanliga signifikansnivån på 5 %. Detta innebär att nollhypotesen skall förkastas när 

p-värdet understiger 0,05. (Djurfeld, Larsson och Stjärnhagen. 2003:195-196) 
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Utgående från den teoretiska referensramen samt intervjuer har följande hypoteser 

utarbetats: 

H1: Revisorns erfarenhet och utbildning påverkar revisionskvaliteten. 

H2: Utformningen av revisorns tidsbudget påverkar revisionskvaliteten. 

H3: Längden på revisionsförhållandet mellan revisor och kund påverkar 
revisionskvaliteten. 

H4: Revisorns specialisering inom kundens bransch påverkar 
revisionskvaliteten. 

H5: Revisionsbyråns storlek påverkar revisionskvaliteten. 

H6: Kundföretagets storlek påverkar revisionskvaliteten. 

H7: Revisionsarvodet påverkar revisionskvaliteten. 

H8: Mängden konsulttjänster som revisionsbyrån erbjuder kunden påverkar 
revisionskvaliteten. 

H9: Den externa kvalitetsgranskningen påverkar revisionskvaliteten. 

Materialet grupperas utgående från enkätens bakgrundsfrågor 1-9 som bland annat 

svarar på hur mycket erfarenhet av revision respondenterna har. Svaren på 

bakgrundsfrågorna analyseras sedan med hjälp av deskriptiv statisktik för att bland 

annat se hurdana respondenter som deltagit i undersökningen. Detta ger läsaren en 

bild av hur svarsfördelningen på frågorna ser ut samt en bild av samplets 

representativitet. 

Utgående från bakgrundsfrågorna delas respondenterna in i olika grupper. Jämförelser 

i åsikter dessa grupper emellan kommer sedan att göras. Grupperingen baseras delvis 

på den teoretiska referensramen. Big4/inte Big4 anses vara viktiga grupper eftersom 

många forskningsartiklar undersöker just huruvida Big4 åstadkommer högre 

revisionskvalitet än andra revisionsbyråer. (till exempel Tendeloo, et al. 2008) Vidare 

anses det vara viktigt att skilja på revisorer utgående från deras erfarenhet av 

revisionsarbetet. Detta baseras även på det faktum att det i många undersökningar 

framkommer att revisionskvaliteten varierar beroende på erfarenhet. (till exempel 

Ruiz-Barbadillo et al. 2004) Gränsen dras vid 20 år eftersom det anses vara en tid vid 

vilken revisorn hunnit lära sig revisionsarbetet ordentligt. Revisorsexamen, det vill säga 

GRM- eller CGR-examen anses vara intressant eftersom dessa är de två huvudsakliga 

revisorsgrupperna i Finland. I andra undersökningar har revisorerna delats in i 

lekmannarevisorer och övriga (till exempel Saarelainen 2009). Eftersom 
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lekmannarevisorerna enligt lagstiftningen snart kommer att tas bort görs ovanstående 

gruppering i stället. Utöver dessa grupper undersöks också utgående från intervjuerna 

skillnader mellan heltids- och deltidsarbetande revisorer samt utgående från graden 

uppdrag som revisorerna utför inom börsföretag. 

För att ge en allmän översikt hur respondenterna har svarat på frågorna kommer först 

summavariabler att bildas utgående från enkätens olika frågegrupper. Detta innebär att 

svaren på frågorna inom de olika grupperna sammanställs och i sin helhet analyseras. 

Vid analysering av svar som tillhör en viss grupp används t-test samt deskriptiv 

statistik. Detta går främst ut på testa huruvida respondenternas svar signifikant skiljer 

sig från fyra. Motsvarande icke-parametriska test Wilcoxons tecken-rang (eng. 

Wilcoxons signed-rank test) har också använts som kontrollåtgärd ifall 

förutsättningarna för det parametriska testet helt och hållet inte uppfyllts. Siffran fyra 

är medianen och innebär att respondenterna saknar bestämda åsikter om påståendet i 

fråga. Om medeltalet på respondenternas svar ligger mellan ett och tre innebär det att 

respondenterna i mer eller mindre grad inte håller med om påståendet medan fem till 

sju innebär att de i varierande grad håller med. Utgående från åsikterna om de 

grupperade påståendena (summavariablerna) kan man se vilka områden det har 

förekommit mest delade åsikter om. Baserat på detta kommer sedan de enskilda 

påståendena att analyseras närmare bland annat för att kunna undersöka hypotesernas 

riktighet. Detta görs med samma typ av test. 

För att göra jämförelser mellan olika grupper kan till exempel de t-test för två 

oberoende variabler användas. Vanliga icke-parametriska test för att göra dessa 

jämförelser är till exempel Mann-Whitneys U test eller Kruskal-Wallis test. I denna 

undersökning kommer jämförelserna att göras med t-test, därtill används Mann-

Whitneys U test som kontroll. T-testet för två oberoende variabler används för att 

undersöka om det finns statistiska skillnader mellan grupperna. Krav för att detta test 

skall kunna användas är att grupperna är oberoende och slumpmässigt utvalda, vilket 

dessa grupper är. 

Eftersom variablerna påverkar revisionskvaliteten samtidigt och att de eventuellt också 

kan påverka varandra görs en regressionsanalys, som gör det möjligt att se variablernas 

samverkan. Regressionsanalys innebär med andra ord att skapa en ekvation som 

beskriver sambandet mellan olika variabler, mellan en oberoende och flera beroende 

variabler. Genom en regressionsanalys kommer alltså en regressionsekvation som 

beskriver sambandet mellan variablerna att skapas. 
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Ekvationen som har utarbetats är följande: 

Yi = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9 + ε 

där Yi = Revisorn är överlag nöjd med kvaliteten i de revisioner som utförs 

 X1 = Extern kvalitetsgranskning 

 X2 = Revisionsbyråns storlek 

 X3 = Kundföretagets storlek 

 X4 = Revisionsarvodets storlek 

 X5 = Revisorns specialisering inom kundens bransch 

 X6 = Längden på revisionsförhållandet 

 X7 = Revisorns utbildning och arbetserfarenhet 

 X8 = Utformningen av tidsbudgeten 

 X9 = Mängden konsulttjänster 

För att mäta styrkan i sambandet mellan variablerna görs även en korrelationsanalys. 

Korrelationsanalysen hjälper till att hitta positiva eller negativa samband mellan 

variablerna. Om två variabler påverkar varandra visar korrelationsanalysen hur stark denna 

påverkan är samt om den är positiv eller negativ. Korrelationen är starkare ju närmare plus 

eller minus ett korrelationskoefficienten är. Korrelationsanalysen görs med hjälp av 

Pearsons korrelationstest. 
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4 RESULTAT OCH RESULTATANALYS 

Nedan följer resultaten utgående från enkätundersökningen samt intervjuerna. 

4.1. Deskriptiv statistik 

Enkätens första nio frågor består av bakgrundsfrågor. Nedan redogörs för den 

väsentligaste informationen som kommer fram om respondenterna utgående från 

bakgrundsfrågorna. 

Tabell 1 Respondenternas erfarenhet 

 

Medeltal Median Min. Max.

Erfarenhet av revision, antal år 23 20 5 44

Antal år sedan examen 17 17 1 44  

Tabell 1 visar att respondenterna i medeltal har 23 års erfarenhet av revisionsyrket. 

Medianen ligger på 20 år. Erfarenheten sträcker sig från fem till 44 år vilket är en bred 

tidsperiod. I undersökningen ingår såväl nyexaminerade revisorer som revisorer i 

pensionsåldern. På samma sätt visar det sig att antal år sedan revisorerna avlagt 

revisorsexamen sträcker sig från ett till 44 år med såväl median som medeltal på 17 år. 

Detta tyder på att revisorerna som deltagit i undersökningen har lång erfarenhet och 

därmed också torde ha goda kunskaper om revisionsyrket. Detta tyder även på att 

revisorerna i medeltal har sex års erfarenhet av revisionsyrket innan de avlägger 

revisorsexamen. 

Tabell 2 Typ av respondenter 

Examen GRM CGR

63% 37%

Arbete Heltid Deltid

64% 36%

Arbetsgivare Inte Big4 Big4

73% 27%  

 

Respondenterna består av GRM- och CGR-revisorer. I tabell 2 framkommer att utav de 

190 respondenterna är 63 % GRM-revisorer och den resterande delen på 37 % är CGR-
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revisorer. Í tidigare forskning har det visat sig att åsikter om revisionskvalitet mellan 

Big4 och inte Big4 ofta skiljer sig åt. Därför anses det vara relevant att gruppera in 

respondenterna i Big4/inte Big4. I tabell 2 framgår det att 27 %, det vill säga 51 stycken 

av respondenterna arbetar inom Big4. 

Det är rätt vanligt för revisorer att arbeta med revision endast på deltid och ha andra 

arbetsuppgifter antingen som huvud- eller bisyssla. Därför ansågs det vara av stor vikt 

att fråga revisorerna om deras arbetssituation. I dagens läge arbetar ungefär 84 % av 

revisorerna i Finland med revision på heltid (CGR-föreningen 10.1.2011). 

Respondenterna angav hur stor del av deras arbetstid som kan relateras till 

revisionsuppdrag. Tabell 2 visar att en stor del av revisorerna endast arbetar med 

revisionsuppdrag på deltid. Sammanlagt 64 % av revisorerna arbetar med 

revisionsuppdrag på heltid medan 36 % utför revisionsuppdrag på deltid. 

Enligt CGR-föreningen är 33 % av Finlands revisorer kvinnor och resten män (CGR-

föreningen 10.1.2011). Utav respondenterna i denna undersökning uppgav sig 28 % 

vara kvinnor och 72 % män. Samplet kan med andra ord anses vara representativt. 

Utöver detta framkom det hur stor andel av revisionsuppdragen som utförs inom 

huvudstadsregionen, hur stor andel av uppdragen som kan hänföras till börsföretag 

samt huruvida de har varit med i styrelse eller ledningsgrupp för Big4 eller inte. 

Ungefär 34 % av respondenterna utförde inga revisionsuppdrag överhuvudtaget inom 

huvudstadsregionen. Ungefär 80 % av respondenterna utförde inga revisionsuppdrag 

överhuvudtaget inom börsföretag. Endast 4 respondenter hade erfarenhet av 

styrelseuppdrag eller uppdrag i ledningsgruppen inom Big4. 

4.2. Översikt av revisorernas åsikter om revisionskvalitet 

Påståendena i enkäten har summerats för respektive huvudpåstående för att på så sätt 

skapa en övergripande bild av revisorernas åsikter om de olika delområdena. Med 

andra ord ger tabell 3 nedan en bild av respondenternas svar på de delområden som i 

enkäten har numrerats från 10-21 (bilaga 2). Nummern som anges inom parentes i den 

första spalten anger frågans nummer i enkäten. Tabell 3 visar revisorernas åsikter om 

revisionskvaliteten överlag. Respondenterna har besvarat frågorna på en skala ett till 

sju där fyra står för ”ingen bestämd åsikt” medan ett till tre innebär att respondenterna 

i varierande grad inte har hållit med i påståendena. Om respondenterna i sin tur har 

angett svarsalternativ fem till sju har de i varierande grad hållit med påståendena. 
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Tabellen visar antalet respondenter som har svarat ett till tre, fyra och fem till sju på de 

olika påståendena. 

Tabell 3 Översikt: revisorernas åsikter om revisionskvalitet 

 

Därtill visar tabell 3 medelvärde och median på respondenternas svar. Den sista raden i 

tabellen anger om medelvärdet på de angivna svaren signifikant skiljer sig från 

medelvärdet. För att undersöka om respondenternas svar signifikant skiljer sig från 

medelvärdet fyra gjordes ett t-test. Det parametriska Wilcoxons tecken-rang testet 

användes som kontrollåtgärd. Nämnvärt är att t-testet och Wilcoxons tecken-rang test 

gav samma resultat. På en fem procentig signifikansnivå är det med andra ord endast 

delområde nio om revisionsförhållandets längd som inte signifikant skiljer sig från 

medelvärdet.  

Delområde två, fem och sju har medelvärden under fyra. Respondenterna håller alltså 

inte med om intressenternas uppfattning om revisionskvalitet, revisionsarvodet och 

inte heller om påståendena om revisionsbyråns storlek. Mer om detta nämns längre 

fram i texten. Respondenterna verkar ha varit speciellt överens om delområde tre, fyra, 

åtta, tio och elva. Det vill säga hur en hög revisionskvalitet uppnås och revisionsbyråns 

roll i detta, den externa kvalitetsgranskningens betydelse, innebörden av revisorns 

specialisering, betydelsen av erfarenhet samt planeringen av tidsbudgeten. Utöver detta 

verkar det enligt delområde 13 att revisorerna verkar vara nöjda med den kvalitet de 

åstadkommer. Mer om detta nämns längre fram i texten. 

Det förekommer definitioner på revisionskvalitet enligt vilka det räcker med att följa 

standarder och lagar för att uppnå en hög revisionskvalitet (Francis 2004:346). I 

 
Medelvärde Median 1-3 4 5-7 Medelvärde <> 4

p-värde

1. Revisorn och revis ionskvalitet (10) 4,5 4,7 44 26 117 0,000

2. Intressenterna och revis ionskvalitet (11) 3,5 3,4 122 14 51 0,000

3. Hur uppnå hög kvalitet (12) 5,8 6,0 6 2 176 0,000

4. Den externa kvalitetsgranskningen (13) 4,6 5,0 48 27 113 0,000

5. Revis ionsbyråns  s torlek (14) 3,5 3,3 112 7 64 0,000

6. Kundenföretagets  s torlek (15) 4,2 4,3 64 17 104 0,006

7. Revis ionsarvodet (16) 3,7 4,0 92 20 73 0,006

8. Revisorns  specialisering (17) 5,0 5,0 23 12 153 0,000

9. Revis ions förhållandets  längd (18) 4,1 4,3 71 19 98 0,263

10. Revisorns  erfarenhet (19) 4,8 4,7 9 14 166 0,000

11. Tidsbudgeten (20) 5,0 5,0 9 3 177 0,000

12. Konsulttjäns ter (21) 4,4 4,5 51 21 115 0,000

13. Revis ionskvalitet (22) 5,8 6,0 7 11 172 0,000
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enkätens delområde tio ombeds respondenterna besvara två påståenden om hur hög 

revisionskvalitet uppnås. Respondenterna är enhälliga om att hög revisionskvalitet 

uppnås genom att följa standarderna samtidigt som revisorn måste ha förmågan att 

anpassa sig till olika situationer. Medeltalet ligger på 6,15. Detta innebär således att 

respondenterna motsätter sig definitionen om att enbart följa lagstiftning och 

standarder skulle räcka till för att uppnå en hög revisionskvalitet. Revisorerna anser 

därtill inte att det skulle förekomma olika uppfattningar om vad som menas med 

revisionskvalitet i praktiken. Revisorerna verkar vidare vara överens om de olika 

faktorerna inom delområde tre. Speciellt viktigt för att uppnå en hög revisionskvalitet 

är det enligt responenterna att revisorerna får fortlöpande vidareutbildning under sina 

karriärer. Medeltalet ligger på ca 6,5. 

I intervjuerna som utfördes före enkäten skickades ut framkom liknande åsikter som 

enkätens respondenter har haft. Personerna som intervjuades ansåg inte att det skulle 

räcka med att följa standarder för att uppnå en hög revisionskvalitet, ”sunt förnuft” 

måste också användas. I småföretag är standarderna ofta för utförliga och därför svåra 

att tillämpa men de måste ändå följas eftersom de är grundläggande för revisorns 

frisägning av ansvar säger den ena revisorn. En revisor ansåg att revisionen i dagens 

läge i för hög grad går ut på att följa standarder för att kunna frisäga sig från ansvar när 

den egentligen borde gå ut på att tänka logiskt och satsa på att göra en bra revision. 

Grundläggande för att uppnå en hög revisionskvalitet ansågs överlag vara omfattande 

planering och dokumentering med ISA som grund. Det är också viktigt att det finns 

tillräckligt med verifiering. Större revisionsbyråer har ”stenhård kvalitetsgranskning” 

vilket medför att kvaliteten på så sätt hålls på en hög nivå. 

Enligt många undersökningar har det framkommit att det förekommer skillnader i 

revisorers och intressenters förväntningar på revisionen. Intressenter har ofta högre 

förväntningar på revisionen än revisorerna anser vara rimligt. Det förekommer teorier 

om att skillnader i förväntningar till exempel förekommer i samband med vad 

revisionsberättelsen skall innehålla, vad som menas med revisorns oberoende, 

uppfattningen om hur en revision skall utföras samt revisorns yrkeskompetens. 

(Öhman 2007:130-150.) I denna undersökning anser respondenterna inte att det skulle 

förekomma skillnader mellan revisorers och intressenters uppfattningar om dessa 

områden. Till påståendet om att det förekommer olika uppfattningar mellan 

revisorerna och intressenterna om vad revisionskvalitet i praktiken innebär ställer sig 

respondenterna neutrala. 
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4.2.1. Skillnader i åsikter mellan olika revisorsgrupper 

I tabell 4 nedan summeras påståendena på samma sätt som i tabell 3, därtill 

framkommer skillnader i åsikterna mellan olika grupper. Utgående från 

bakgrundsfrågorna delas revisorerna in i olika grupper. Grupperna består av GRM-

/CGR-revisorer, arbetsgivare Big4/inte Big4, arbetssituation heltid/deltid, mängden 

revisioner inom börsföretag 0-5%/6-100% samt erfarenhet mer eller mindre än 20 år.  

Tabell 4 Översikt: skillnader i revisorernas åsikter om revisionskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Revisorn o. 2. Intressenterna 3. Hur uppnå 4. Extern

revisionskvalitet o. revisionskvalitet hög kvalitet kvalitetsgranskning

Medel Signifikant Medel Signifikant Medel Signifikant Medel Signifikant

skillnad skillnad skillnad skillnad

CGR 4,14 Ja 3,61 Nej 5,81 Nej 4,51 Nej

GRM 4,69 3,39 5,86 4,69

Big4 4,17 Ja 3,57 Nej 6,03 Nej 4,70 Nej

Inte Big4 4,60 3,43 5,76 4,60

Heltid 4,41 Nej 3,48 Nej 5,86 Nej 4,59 Nej

Deltid 4,67 3,48 5,79 4,64

Börs 0-5 % 4,56 Ja 3,45 Nej 5,84 Nej 4,55 Nej

6-100% 4,06 3,54 5,85 5,07

Erf. <20 år 4,39 Nej 3,46 Nej 5,85 Nej 4,50 Nej

>20 år 4,64 3,50 5,83 4,81

5. Revisionsbyråns 6. Kundföretagets 7. Revisions- 8. Revisorns

storlek storlek arvodet specialisering

Medel Signifikant Medel Signifikant Medel Signifikant Medel Signifikant

skillnad skillnad skillnad skillnad

CGR 4,15 Ja 4,36 Nej 3,97 Ja 5,01 Nej

GRM 3,01 4,15 3,59 4,94

Big4 4,80 Ja 4,67 Ja 4,07 Ja 5,03 Nej

Inte Big4 2,98 4,06 3,59 4,93

Heltid 3,58 Nej 4,19 Nej 3,83 Nej 4,95 Nej

Deltid 3,36 4,31 3,60 4,98

Börs 0-5 % 3,21 Ja 4,18 Nej 3,72 Nej 4,97 Nej

6-100% 4,95 4,51 3,80 4,96

Erf. <20 år 3,57 Nej 4,23 Nej 3,86 Nej 4,82 Ja

>20 år 3,36 4,22 3,56 5,16

9. Revisionsförh- 10. Revisorns 11. Tidsbudgeten 12. Konsulttjänster

längd erfarenhet

Medel Signifikant Medel Signifikant Medel Signifikant Medel Signifikant

skillnad skillnad skillnad skillnad

CGR 3,99 Nej 4,67 Ja 5,06 Nej 4,25 Ja

GRM 3,99 4,87 5,03 4,56

Big4 4,27 Ja 4,77 Nej 5,07 Nej 4,11 Ja

Inte Big4 3,97 4,81 5,03 4,56

Heltid 4,07 Nej 4,77 Nej 5,06 Nej 4,34 Nej

Deltid 4,00 4,85 5,00 4,60

Börs 0-5 % 4,04 Nej 4,80 Nej 5,06 Nej 4,52 Ja

6-100% 4,15 4,70 4,95 4,02

Erf. <20 år 4,08 Nej 4,76 Nej 5,07 Nej 4,31 Ja

>20 år 4,01 4,84 5,00 4,63
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Som tabell 4 visar finns det endast få signifikanta skillnader i revisorsgrupperna åsikter 

om de summerade påståendena. De främsta skillnaderna framkommer i samband med 

påståendena om revisionsbyråns storlek, arvodet och revisionsförhållandets längd. 

Inom dessa påståendegrupper förekommer medelvärden på båda sidorna av medianen 

fyra vilket tyder på att en del understöder påståendena medan andra motsätter sig. 

Samtliga påståenden i tabell 4 skiljer sig signifikant från medelvärdet 4, vilket innebär 

att revisorerna totalt sett har en bestämd åsikt om påståendena i fråga. Medelvärdet ger 

till exempel tydliga indikationer på att CGR-revisorer och Big4-anställda håller med 

påståendena om revisionsbyråns storlek medan GRM-revisorerna och de som inte 

arbetar inom Big4 inte håller med. De påståenden eller områden som det råder mest 

oklarheter om utgående från tabell 4 är revisionsbyråns storlek, revisionsarvodet, 

revisionsförhållandets längd och delvis också konsulttjänsterna. Påståendena inom 

dessa områden anses därför vara av störst intresse och kommer att tas upp närmare 

nedan. Påståenden om revisorns utbildning, arbetserfarenhet samt om tidsbudgeten 

tas till viss del också upp. 

4.3. Vilka faktorer påverkar revisionskvaliteten? 

Tabell 5-10 åskådliggör revisorernas åsikter om de separata påståendena 14 till 21 i 

enkäten. I samtliga påståenden ingår faktorer som enligt den teoretiska referensramen 

påverkar revisionskvaliteten. Påståendena är konsekvent utformade enligt ”... påverkar 

revisionskvaliteten.” Därtill redogör detta avsnitt för enkätens övriga påståenden. 

4.3.1. Revisionsbyråns och kundföretagets storlek 

I tabell 5 nedan framkommer skillnader mellan olika revisorsgrupper. För att 

undersöka signifikansen i skillnaderna har t-test för två oberoende variabler använts. 

Wilcoxons tecken-rang test gav samma resultat som t-testet. Tabellen visar 

respondenternas inställning till huruvida kundföretagets och revisionsbyråns storlek 

påverkar revisionskvaliteten eller inte, uttryckt i medeltal per grupp. I tabellen anges 

också antalet respondenter inom de olika grupperna samt det sammanlagda 

medeltalet. 
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Tabell 5 Kundföretagets och revisionsbyråns storlek påverkar revisionskvaliteten 

 

Ur tabell 5 framgår utgående från svarens medelvärden de olika revisorsgruppernas 

inställning till kundföretagets och revisionsbyråns storlek inverkan på 

revisionskvaliteten. Ett medelvärde över fyra innebär att påståendet överlag har ansetts 

påverka revisionskvaliteten. CGR-revisorerna anser att revisionsbyråns storlek 

påverkar revisionskvaliteten medan GRM-revisorerna är av annan åsikt. Detsamma 

gäller revisorer på Big4 och övriga där Big4-revisorer klart anser att revisionsbyråns 

storlek påverkar kvaliteten. De revisorer som i större utsträckning utför revisioner 

inom börsföretag anser också att revisionskvaliteten påverkas av revisionsbyråns 

storlek. Medeltalet för de revisorer som maximalt utför fem procent av 

revisionsuppdragen inom börsföretag anser att revisionsbyråns storlek inte påverkar 

revisionskvaliteten. I övrigt är åsikterna likartade. Vad gäller kundföretagets storlek 

verkar revisorerna inom samtliga grupper vara överens om att denna faktor inte 

påverkar kvaliteten. 

Som tidigare nämnts ställdes utöver påståendena som tabell 5 åskådliggör en rad andra 

påståenden för att förklara åsikterna i de förstnämnda påståendena. I denna 

undersökning ligger revisorernas åsikter totalt sett på ett medeltal mellan ca 3 och 3,9 

beträffande påståendena om revisionsbyråns storlek och dess inverkan på 

revisionskvaliteten. Totalt sett håller revisorerna med andra ord inte med om 

påståendena som utformats enligt tidigare forskning. Tidigare forskning påvisar att det 

förekommer skillnader i revisionskvaliteten mellan Big4-byråer och övriga. Den 

främsta förklaringen till detta är att Big4 håller sig lättare oberoende från sina kunder 

och har större resurser att lägga ner på revisionsuppdragen. (DeFond 1992:20-27) Med 

andra ord visar forskningen att Big4 skulle åstadkomma högre kvalitet än övriga. 

Kundftg storlek Revb storlek

Antal Medel Signifikant Medel Signifikant

resp. skillnad skillnad

CGR 70 3,47 Nej 4,10 Ja

GRM 117 3,52 3,18

Big4 50 3,92 Ja 4,74 Ja

Inte Big4 135 3,34 3,06

Heltid 118 3,46 Nej 3,68 Nej

Deltid 66 3,67 3,26

Börs 0-5 % 158 3,42 Nej 3,28 Ja

6-100% 28 3,86 4,89

Erf. <20 år 109 3,60 Nej 3,44 Nej

>20 år 77 3,35 3,67

Tot medel. 3,50 Tot. medel. 3,52
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I denna undersökning håller respondenterna varken med om att Big4 skulle lägga ner 

större resurser på sina revisioner och inte eller att Big4-revisorer lättare skulle hålla sig 

oberoende från kunderna. På påståendet om Big4 åstadkommer högre kvalitet i sina 

revisioner är också medeltalet under fyra. Delas revisorerna in i olika grupper kan dock 

slutsatsen dras att det finns signifikanta skillnader mellan olika revisorsgrupper om 

dessa påståenden. CGR-revisorer och revisorer som arbetar för Big4 anser helt klart att 

Big4 lägger ner mer resurser och att de lättare kan behålla sitt oberoende än övriga 

revisionsbyråer. Big4 revisorer anser även att de själva åstadkommer revisioner av 

högre kvalitet än övriga.  

Många undersökningar som handlar om revisionsbyråns storlek och dess inverkan på 

revisionskvaliteten är upplagda som ”accrualundersökningar” (exempelvis Tendeloo et 

al. 2008). Detta innebär att skribenterna har undersökt förekomsten av 

resultatmanipulering i kundföretagens bokslut för att avgöra om revisionsbyrån uppnår 

en hög kvalitet eller inte. Låg resultatmanipulering skulle således innebära hög kvalitet. 

Svagheten med denna typ av undersökningar är att de inte beaktar kvaliteten i 

företagets egen redovisning. Företagen kan naturligtvis på egen hand genom 

omfattande interna processer även dra ner på resultatmanipuleringen i boksluten 

redan före revisionen inleds. På frågan om huruvida stora företag har högre kvalitet i 

sin egen redovisning har respondenterna varit neutrala. Detta innebär med andra ord 

att slutsatser om att stora revisionsbyråer skulle åstadkomma högre kvalitet eftersom 

de ofta har större kundföretag inte direkt kan dras. 

Finns det då större risker för att ett större kundföretag lättare skulle kunna påverka 

revisorernas oberoende? Revisorerna som har svarat på denna undersökning anser inte 

att stora kundföretag har lättare att påverka revisionsarvodet, majoriteten är neutrala i 

denna fråga. De anser dock att revisorernas rykte kommer att lida mer om de gör fel i 

ett stort kundföretag än i ett litet. Det kan innebära att revisorerna i viss mån är rädda 

för att begå fel i ett större företag och därför utför ett noggrannare arbete. 

De intervjuade revisorerna är i denna mening enade om att större revisionsbyråer i viss 

mån åstadkommer högre kvalitet. Detta har att göra med att de stora revisionsbyråerna 

(speciellt Big4) har hårdare kvalitetsgranskning. Dessutom har de stora 

revisionsbyråerna ofta längre utvecklade direktiv för hur revisionsarbetet skall utföras. 

Detta medför att revisorerna bättre vet vilka saker som skall beaktas i 

revisionsprocessen, jämfört med en revisor som arbetar självständigt. Den ena revisorn 
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som intervjuades ansåg dock att en del stora revisionsbyråer delvis har för ”stela” 

processer och att mindre byråer ibland kan åstadkomma högre kvalitet. 

I korrelationstestet framgår att det förekommer signifikanta samband mellan flera 

olika variabler. Kundföretagets storlek har ett signifikant samband med 

revisionsarvodet, längden på revisionsförhållandet och tidsbudgeten. Revisionsbyråns 

storlek har i sin tur signifikanta samband med kundföretagets storlek, revisionsarvodet 

och revisorns specialisering. För att testa om de hypoteser som ställts upp för studien 

stämmer görs en linjär regressionsanalys som visar vilka faktorer som gemensamt har 

en inverkan på revisionskvaliteten. Enligt regressionsanalysen (bilaga 5) påverkar 

varken revisionsbyråns eller kundföretagets storlek revisionskvaliteten signifikant. 

Detta innebär att hypotes H5 revisionsbyråns storlek påverkar revisionskvaliteten samt 

hypotes H6 kundföretagets storlek påverkar revisionskvaliteten förkastas. 

4.3.2. Revisionsarvodet och extern kvalitetsgranskning 

Tabell 6 nedan visar respondenternas inställning till revisionsarvodets inverkan på 

revisionskvaliteten. Ett medeltal under fyra tyder liksom tidigare på att revisorerna inte 

håller med om påståendet. 

Tabell 6 Revisionsarvodet samt extern kvalitetsgranskning påverkar revisionskvaliteten 

 

Enligt den teoretiska referensramen kan revisionsarvodet påverka revisionskvaliteten 

antingen positivt eller negativt. En del undersökningar talar för att ett högt 

revisionsarvode skulle hota och lättare kunna påverka revisorns oberoende och därför 

ha en negativ inverkan på revisionskvaliteten. Andra undersökningar påvisar att ett 

högt revisionsarvode innebär att mer arbete och tid har lagts ner på revisionen och 

Revisionsarvode Extern kvalitetsgr

Antal Medel Signifikant Medel Signifikant

resp. skillnad skillnad

CGR 69 4,06 Ja 4,51 Ja

GRM 119 3,23 4,69

Big4 49 4,43 Ja 4,70 Nej

Inte Big4 137 3,20 4,60

Heltid 118 3,74 Nej 4,59 Nej

Deltid 67 3,28 4,64

Börs 0-5 % 160 3,41 Ja 3,41 Ja

6-100% 27 4,26 4,26

Erf. <20 år 108 3,91 Ja 4,55 Ja

>20 år 79 3,04 5,07

Tot. Medel 3,53 Tot. Medel 5,05



 

 

50 

därför förbättrar revisionskvaliteten (Choi et al. 2010, Francis et al. 2005). Överlag kan 

sägas att revisorerna i denna undersökning inte håller med om att revisionsarvodet 

skulle påverka revisionskvaliteten. Enligt de revisorer som arbetar inom Big4 är 

revisionsarvodet dock en faktor som kan påverka revisionskvaliteten. CGR-revisorerna 

och de revisorer som till stor del arbetar inom börsföretag ställer sig neutralare till 

denna fråga. Standardavvikelsen i såväl CGR- som GRM-revisorernas svar är hög. 

Detta tyder på att revisorerna inom grupperna inte har varit riktigt överens om svaren 

och att spridningen på svaren har varit stor. 

I denna undersökning håller respondenterna överlag inte med om påståendena 

relaterade till revisionsarvodet. Som sagt anser CGR-revisorer att revisionsarvodet 

skulle kunna påverka revisionskvaliteten. CGR-revisorerna är även av den åsikten att 

ett högt arvode innebär att mer arbete har lagts ner på revisionen vilket naturligtvis 

höjer revisionskvaliteten. T-testet visar likväl att det finns en signifikant skillnad 

mellan CGR- och GRM-revisorernas svar i denna fråga. GRM-revisorerna anser inte att 

ett högt arvode skulle betyda att mer arbete läggs ner på revisionen. Vad gäller Big4 

gentemot icke-Big4 revisorer är svaren långt likadana. På påståendet om att ett högt 

revisionsarvode medför att revisionsbyråns oberoende lättare kan hotas har 

respondenterna varit eniga. Samtliga grupper anser att revisionsarvodet inte påverkar 

revisorns oberoende. 

Respondenterna är av den åsikten att statens externa kvalitetsgranskning är en faktor 

som påverkar revisionskvaliteten. Det är enbart den grupp av revisorer som endast 

utför 0-5 % av sina revisioner inom börsföretag som har ett medeltal på under fyra. I 

övrigt verkar revisorerna vara överens om att extern kvalitetsgranskning är en 

kvalitetspåverkande faktor. 

Enligt korrelationsanalysen har revisionsarvodet signifikanta samband med 

kundföretagets storlek, revisorns specialisering, längden på revisionsförhållandet, 

tidsbudgeten och konsulttjänster. Är revisionsarvodet en faktor som påverkar 

revisionskvaliteten? I samverkan med de övriga faktorerna är revisionsarvodet helt 

klart en faktor som påverkar revisionskvaliteten. Regressionsanalysen (bilaga 5) visar 

att revisionsarvodets betavärde är negativt vilket kan tolkas som att de respondenter 

som anser att revisionsarvodet inte påverkar revisionsarvodet åstadkommer högre 

kvalitet i sina revisioner. Hypotes H7 revisionsarvodet påverkar revisionskvaliteten 

samt hypotes H9 extern kvalitetsgranskning påverkar revisionskvaliteten stöds 

därmed. 
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De intervjuade revisorerna var alla överens om att arvodet är en faktor kan påverka 

revisionskvaliteten. Överlag ansåg de att revisionsarvodet går hand i hand med 

mängden arbete som läggs ner på revisionsuppdragen. Revisionsbyråerna uppskattar 

ofta hur mycket arbete som behöver läggas ner på en ny kund och lämnar utgående 

från beräkningarna in en offert till företaget som skall revideras. Ibland kan det då vara 

så att revisionsbyrån i själva verket har beräknat för lite tid åt uppdraget i fråga, då kan 

revisionskvaliteten bli lidande. 

4.3.3. Revisorns specialisering och revisionsförhållandets längd 

Tabell 7 visar revisorernas åsikter om huruvida revisorns specialisering och 

revisionsförhållandets längd påverkar revisionskvaliteten. 

Tabell 7 Revisorns specialisering och revisionsförhållandets längd påverkar 
revisionskvaliteten 

 

Hur påverkar revisorns specialisering kvaliteten på de utförda revisionerna? Enligt 

forskningen som återgetts i den teoretiska referensramen i denna avhandling kan 

revisorns specialisering i huvudsak antingen leda till att revisionsarbetet effektiviseras 

eller att den allmänna revisionskunskapen försämras. (Low 2004.) Revisorerna i denna 

undersökning anser helt klart att revisorns specialisering är en faktor som påverkar 

revisionskvaliteten. Medeltalet ligger på 5,48. Några signifikanta skillnader mellan de 

olika grupperna finns inte. 

Revisorerna anser vidare att de revisorer som är specialiserade inom kundens bransch 

utför tidsmässigt effektivare revisioner. De är neutralare eller negativt inställda till 

påståendet om att specialiserade revisorer skulle ha en smalare allmän 

Revisorns spec Revförh längd

Antal Medel Signifikant Medel Signifikant

resp. skillnad skillnad

CGR 70 5,71 Nej 4,61 Nej

GRM 120 5,36 4,35

Big4 50 5,70 Nej 4,78 Nej

Inte Big4 137 5,39 4,30

Heltid 118 5,45 Nej 4,55 Nej

Deltid 68 5,54 4,25

Börs 0-5 % 160 5,48 Nej 4,45 Nej

6-100% 28 5,57 4,43

Erf. <20 år 109 5,41 Nej 4,57 Nej

>20 år 79 5,58 4,26

Tot medel. 5,49 Tot. medel. 4,45
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revisionskunskap. Dessa åsikter är likartade inom alla revisorsgrupper. Detta tyder 

med andra ord på att revisorerna anser att en revisor som är specialiserad inom 

kundens bransch utför revisioner av högre kvalitet än övriga. 

I denna undersökning verkar revisorerna vara enade om att längden på 

revisionsförhållandet mellan revisorn och kunden är en faktor som kan påverka 

revisionskvaliteten. Tidigare i arbetet framfördes liknande forskningsresultat enligt 

vilka revisionskvaliteten förbättrades under ett visst antal år för att sedan försämras. 

Revisionskvaliteten ansågs enligt undersökningarna kunna försämras eftersom 

revisorn blev för bekant med kunden. Det finns också undersökningar som påvisar att 

kvaliteten förbättras eftersom revisorn lär känna kundens verksamhet bättre. (Myers et 

al. 2003, Carey et al. 2006.) Revisorerna som har deltagit i denna undersökning är 

också i hög grad eniga om att en revisor som haft ett uppdrag i sju års tid åstadkommer 

högre kvalitet än en revisor som haft uppdraget två år. Samtidigt tenderar revisorerna 

att vara neutrala eller negativa till påståendet om att en revisor som haft ett uppdrag i 

tio års tid skulle åstadkomma högre kvalitet än en revisor som haft ett uppdrag i sju års 

tid. Slutsatsen som kan dras är med andra ord att ett långt revisionsförhållande (längre 

än sju år) tenderar att påverka revisionskvaliteten negativt medan en ny revisor 

åstadkommer lägre kvalitet än en revisor som haft ett uppdrag sju år. Revisorerna 

verkar med andra ord långt vara enade om att ett revisionsförhållande på runt sju år 

skulle vara idealiskt. 

I börsnoterade företag är revisorsrotation obligatoriskt vart sjunde år. Den enda 

signifikanta skillnaden beträffande revisionsförhållandets längd mellan olika 

revisorsgrupper är mellan Big4 och övriga revisorer. Skillnaden uppkommer i deras syn 

på huruvida revisorsrotation påverkar revisionskvaliteten positivt eller inte. Revisorer 

som arbetar inom Big4 anser att den obligatoriska revisorsrotationen påverkar 

revisionskvaliteten positivt medan resten av revisorerna antingen motsätter sig 

påståendet eller saknar bestämda åsikter. Medeltalet hos Big4 är 4,32 och hos övriga 

3,61 medan det sammanlagda medeltalet ligger på 3,80. Medeltalet på 4,32 är även det 

lågt och i stort sett neutralt. Således har revisorerna som deltagit i denna undersökning 

sist och slutligen inga starka åsikter om huruvida revisorsrotationen skulle påverka 

kvaliteten eller inte. I intervjuerna som hölls före enkäten skickades ut frågades 

revisorerna om deras uppfattning angående revisionsförhållandets ideala längd. 

Samtliga revisorer var av den åsikten att revisorsbyte är bra att göra varje 5-10 år. Sju 

år ligger mittemellan och kan anses vara en lämplig längd. 
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Enligt korrelationsanalysen har revisorns specialisering signifikanta samband med 

revisionsbyråns storlek, revisionsarvodet, längden på revisionsförhållandet, revisorns 

arbetserfarenhet och tidsbudgeten. Revisionsförhållandets längd i sin tur har 

signifikanta samband med kundföretagets storlek, revisionsarvodet, revisorns 

specialisering, revisorns arbetserfarenhet, utformningen av tidsbudgeten och mängden 

konsulttjänster. Påverkar revisorns specialisering och revisionsförhållandets längd 

revisionskvaliteten i samverkan med de andra faktorerna? Slutsatsen i denna 

undersökning är att revisorns specialisering och revisionsförhållandets längd inte 

påverkar revisionskvaliteten signifikant. Trots att medeltalet för främst revisorns 

specialisering är höga verkar det alltså som att specialiseringen i samband med de 

andra faktorerna inte påverkar revisionskvaliteten. Hypotes H3 längden på 

vervisionsförhållandet mellan revisor och kund påverkar revisionskvaliteten samt 

hypotes H4 revisorns specialisering inom kundens bransch påverkar 

revisionskvaliteten kan därför förkastas. 

4.3.4. Revisorns utbildning och arbetserfarenhet 

Tabell 8 visar revisorernas åsikter om huruvida arbetserfarenheten påverkar 

revisionskvaliteten. 

Tabell 8 Revisorns erfarenhet påverkar revisionskvaliteten 

 

Tidigare undersökningar har påvisat att revisionskvaliteten påverkas av 

arbetserfarenhet (Bedard et al. 2010). Som tabellen visar verkar respondenterna vara 

överens om att erfarenheten är en faktor som påverkar revisionskvaliteten. Medeltalen 

för samtliga grupper ligger runt 6, vilket är högt.  

Revisorns erf

Antal Medel Signifikant

resp. skillnad

CGR 70 6,01 Nej

GRM 120 6,16

Big4 50 6,04 Nej

Inte Big4 138 6,12

Heltid 119 6,13 Nej

Deltid 68 6,04

Börs 0-5 % 161 6,14 Nej

6-100% 28 5,89

Erf. <20 år 109 6,12 Nej

>20 år 80 6,09

Tot. medel. 6,11
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Det finns även undersökningar som förklarar att revisorns utbildning påverkar 

revisionskvaliteten. En del undersökningar konstaterar att arbetserfarenheten är 

viktigare än utbildningen för att uppnå hög kvalitet medan andra undersökningar 

påvisar att en kombination mellan de båda är det bästa för att uppnå en hög kvalitet. 

(Bonner et al. 1991.) I denna undersökning frågades respondenterna vilken faktor de 

anser vara viktigast. Det vill säga är arbetserfarenhet eller fortbildning viktigare för att 

uppnå en hög revisionskvalitet? Medeltalet på påståendet arbetserfarenhet är viktigare 

än fortbildning för att uppnå en hög revisionskvalitet är 4,85. Medeltalet för påståendet 

fortbildning är viktigare än arbetserfarenhet för att uppnå hög revisionskvalitet är 3,43. 

Detta innebär alltså att revisorerna klart är av den åsikten att arbetserfarenhet är 

viktigare än fortbildning när det gäller att lägga grunden till en hög revisionskvalitet. I 

detta avseende tenderar det inte heller att finnas signifikanta skillnader mellan 

grupperna. 

Revisorerna som intervjuades ansåg att fortbildning under arbetstiden är mycket viktig 

för att upprätthålla yrkeskunskapen. Unga revisorer följer ofta standarderna till punkt 

och pricka. Vartefter att de blir äldre börjar de i högre grad avvika från standarderna 

och kan bättre avgöra vilka områden som de bör satsa på. Detta är bra eftersom 

revisionen då inte blir lika ”orörlig”. I vissa fall kan det också vara negativt om revisorn 

missar specifika områden som borde granskas. 

Enligt korrelationsanalysen har revisorns arbetserfarenhet signifikanta samband med 

revisorns specialisering, revisionsförhållandets längd och utformningen av 

tidsbudgeten. Enligt regressionsanalysen är revisorns arbetserfarenhet en faktor som 

utan tvekan påverkar revisionskvaliteten. Med andra ord innebär detta att de revisorer 

som ansett att arbetserfarenheten påverkar revisionskvaliteten också anser sig uppnå 

en högre revisionskvalitet i sina revisioner. Hypotes H1 revisorns erfarenhet och 

utbildning påverkar revisionskvaliteten stöds därmed. 
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4.3.5. Tid som läggs ner på revisionen 

Tabell 9 redogör för respondenternas åsikter på frågan om utformningen av 

tidsbudgeten påverkar revisionskvaliteten. 

Tabell 9 Utformningen av tidsbudgeten påverkar revisionskvaliteten 

 

Enligt forskning är tidspress en faktor som kan påverka en persons prestationsförmåga. 

En liten mängd stress kan dock vara bra eftersom stress också kan leda till effektivare 

arbete men om stressen blir för stor kan prestationsförmågan påverkas negativt. Detta 

betyder alltså att en mycket stressad revisor presterar sämre. Med andra ord 

åstadkommer en mycket stressad revisor lägre revisionskvalitet. (Gundry et al. 2007) 

Respondenterna i denna undersökning anser att utformningen av tidsbudgeten är en 

faktor som påverkar revisionskvaliteten. I enlighet med tidigare forskning anser de 

även att revisionskvaliteten påverkas negativt om revisorn åtar sig en för stor mängd 

revisionsuppdrag. 

Eftersom det har visat sig att en stor mängd uppdrag påverkar revisionskvaliteten 

negativt ansågs det vara intressant att fråga respondenterna om de anser sig vara nöjda 

med arbetsbördan i nuläget. På frågan om revisorer i dagens läge har en lämplig mängd 

uppdrag att utföra är respondenterna i denna undersökning neutrala. Medeltalet ligger 

på 4,31. En jämförelse mellan CGR- och GRM-revisorer visar dock att GRM-revisorerna 

verkar vara nöjdare med sin arbetsbörda än CGR-revisorerna. CGR-revisorerna är ändå 

rätt neutrala i frågan. På frågan om antalet revisionsuppdrag som revisorer i dagens 

läge i allmänhet utför får dem att vara mycket stressade är revisorerna eniga. 

Medeltalet ligger på 5,21 och skiljer inte mycket mellan de olika grupperna. Detta 

betyder att de håller med om att de är mycket stressade med de uppdrag de i dagens 

Tidsbudgeten

Antal Medel Signifikant

resp. skillnad

CGR 69 5,17 Nej

GRM 120 5,05

Big4 50 5,28 Nej

Inte Big4 137 5,01

Heltid 118 5,16 Nej

Deltid 68 4,97

Börs 0-5 % 160 5,12 Nej

6-100% 28 5,00

Erf. <20 år 109 5,22 Nej

>20 år 79 4,91

Tot. medel. 5,10
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läge har åtagit sig. Revisorerna i de olika grupperna verkar vara överens i detta 

avseende. 

Enligt korrelationsanalysen har utformningen av tidsbudgeten signifikanta samband 

med kundföretagets storlek, revisionsarvodet, revisorns specialisering, 

revisionsförhållandets längd och revisorns arbetserfarenhet.  I samverkan med de 

andra faktorerna är tidsbudgeten en faktor som signifikant påverkar revisionskvaliteten 

(regressionsanalys bilaga 5). Hypotes H2 utformningen av revisorns tidsbudget 

påverkar revisionskvaliteten stöds med andra ord. 

4.3.6. Konsulttjänster 

Tabell 10 visar revisorernas åsikter i samband med påståendet om mängden 

konsulttjänster påverkar revisionskvaliteten. 

Tabell 10 Mängden konsulttjänster påverkar revisionskvaliteten 

 

Vad gäller revisionsbyråernas utbud av konsulttjänster kan sägas att tidigare forskning 

visar att konsulttjänster antingen hotar revisorernas oberoende eller ger dem 

tilläggskunskap om verksamheten som revideras. Det förstnämnda försämrar alltså 

revisionskvaliteten medan det senare förbättrar kvaliteten. (Antle et al. 2006; Kinney et 

al. 2004.) 

I denna undersökning är revisorerna i hög grad överens om att konsulttjänster inte 

påverkar revisionskvaliteten. Det totala medeltalet för påståendet om att 

konsulttjänster ger tilläggskunskap om kundens verksamhet vilket höjer 

revisionskvaliteten är ca 4,5. Det totala medeltalet för påståendet om att 

Konsulttjänster

Antal Medel Signifikant

resp. skillnad

CGR 70 3,53 Nej

GRM 119 3,87

Big4 50 3,48 Nej

Inte Big4 137 3,82

Heltid 119 3,56 Ja

Deltid 67 4,10

Börs 0-5 % 160 3,79 Nej

6-100% 28 3,46

Erf. <20 år 109 3,54 Nej

>20 år 79 4,00

Tot. medel. 3,74
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konsulttjänster kan höja risken för att revisorns oberoende hotas ligger på ca 5,2. 

Revisorerna i denna undersökning anser således i högre grad att konsulttjänsterna 

påverkar revisorns oberoende negativt än att konsulttjänsterna skulle ge revisorn 

positiva tilläggskunskaper om kundens verksamhet. 

Påverkas revisionskvaliteten negativt om totalintäkterna som fås från en kund till 

största delen kommer från andra tjänster än revision? Till exempel i Enron fallet som 

tidigare nämnts kritiserades revisionsbyrån Arthur Andersen för att inte vara 

oberoende till följd av den stora andelen konsulttjänster som hade utförts. Revisorerna 

i denna undersökning understöder totalt sett påståendets riktighet. Medeltalet är dock 

bara 4,30 vilket tyder på att revisorerna inte har så starka åsikter eller att spridningen 

är stor. Medeltalet skiljer sig likväl signifikant från medianen 4. Standardavvikelsen är 

hög, ca 1,8. Detta tyder på att revisorerna har delade meningar om påståendet. När 

revisorerna delas in i grupper kan konstateras att Big4 anställda samt CGR-revisorer 

har starka åsikter om att en stor mängd konsulttjänsterna inte påverkar 

revisionskvaliteten negativt. Övriga anser å andra sidan att konsulttjänsterna kan 

påverka kvaliteten negativt. 

Vad anser revisorerna om den revisionskvalitet som de själva åstadkommer? På frågan 

om respondenterna överlag är nöjda med kvaliteten i de revisioner som de utför har 

åsikterna varit likvärdiga. Medeltalet är 5,84 och standardavvikelsen 0,97. Detta 

innebär således att revisorerna som deltagit i denna undersökning är nöjda med 

revisionskvaliteten som de åstadkommer. De anser också att revisionskvaliteten i 

Finland är på en internationellt sett hög nivå. På det påståendet är medelvärdet 5,57. 

Detta tyder på att revisorerna anser att de åstadkommer en hög kvalitet i sitt arbete i 

jämförelse med andra länder. 

Enligt korrelationsanalysen har konsulttjänster signifikanta samband med 

revisionsarvodet och revisionsförhållandets längd. I samverkan med de övriga 

faktorerna är konsulttjänster en faktor som signifikant påverkar revisionskvaliteten. 

Hypotes H8 mängden konsulttjänster som revisionsbyrån erbjuder kunden påverkar 

revisionskvaliteten stöds alltså. 
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5 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

En av revisionens viktigaste uppgifter är att kvalitetssäkra den finansiella information 

som företag ger ut till marknaden. Under de senaste åren har det inträffat en rad olika 

företagsskandaler där revisorerna har stått som hackkycklingar i slutändan. Kvaliteten i 

den information som gått igenom revisionen har helt enkelt inte nått upp till de krav 

som allmänheten ofta ställer. Företagsskandalerna har lett till att revisionskvalitet har 

blivit ett flitigt debatterat och undersökt ämne. Vad är revisionskvalitet, vilka faktorer 

påverkar kvaliteten och är revisorerna sinsemellan överens om vad revisionskvalitet 

egentligen är? 

I detta arbete identifierades vilka faktorer som enligt finländska revisorer kan anses 

påverka revisionskvaliteten. Därtill undersöktes dessa revisorers uppfattning om de 

olika faktorernas inverkan på revisionskvaliteten. Utgående från undersökningen 

kunde en del intressanta resultat fastställas. En del undersökningar har påvisat att en 

hög revisionskvalitet kan anses vara uppnådd så länge som revisorerna följer 

standarder och lagstiftning. I denna undersökning är respondenterna av den åsikten att 

revisorn därtill måste ha en förmåga att anpassa sig till olika situationer för att uppnå 

en hög revisionskvalitet. I intervjuerna framkom också tydligt att en revisor borde 

fokusera på andra saker än standarder och frisägning av ansvar när en revision utförs. 

Speciellt i revisionen av mindre företag är det svårt att till punkt och pricka följa de 

omfattande standarderna för att uppnå en hög revisionskvalitet. 

Flertalet tidigare undersökningar har visat att revisionsbyråns storlek är en faktor som 

påverkar revisionskvaliteten. Detta beror bland annat på att dessa har större resurser 

och högre kompetens att lägga ner på revisionen. Finländska revisorer anser att 

revisionsbyråns storlek är en faktor som inte påverkar revisionskvaliteten. De 

finländska revisorerna som svarat på denna undersökning anser inte att de stora 

revisionsbyråernas resurser och kompetens skulle medföra en högre revisionskvalitet. 

De anser inte heller att det faktum att stora kundföretag ibland lättare kan påverka 

mindre revisionsbyråer är en faktor som skulle påverka revisionskvaliteten nämnvärt. I 

intervjuerna framkom att stora revisionsbyråer som Big4 i dagens läge har en mycket 

omfattande kvalitetsgranskning. De har strikta regler och principer för hur själva 

revisionsarbetet skall utföras, därtill har de inom byrån intern kvalitetskontroll för att 

säkerställa att revisionsarbetet har gått rätt till. Detta skulle kunna vara en faktor som 

höjer kvaliteten hos Big4 jämfört med övriga byråer. Utöver detta granskas byråerna 
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genom den lagstadgade externa kvalitetsgranskningen. I denna undersökning ansåg 

respondenterna att extern kvalitetsgranskning är en faktor som påverkar 

revisionskvaliteten i landet. 

Tidigare undersökningar visar att revisionsarvodet kan påverka revisionskvaliteten 

antingen positivt eller negativt. Revisionskvaliteten kan höjas eftersom ett högre 

revisionsarvode borde innebära att mer arbete läggs ner på revisionen medan arvodet 

kan bidra till en lägre kvalitet om revisorns oberoende hotas. I denna undersökning 

anser revisorerna att ett högre revisionsarvode inte medför att revisorns oberoende 

skulle hotas. Enligt Big4 revisorer är revisionsarvodet en faktor som kan påverka 

revisionskvaliteten, enligt övriga revisorer påverkar revisionsarvodet inte kvaliteten. 

Tidigare undersökningar har påvisat att revisorns specialisering är en faktor som kan 

påverka revisionskvaliteten. Revisorerna i denna undersökning anser att de revisorer 

som är specialiserade inom kundens bransch utför tidsmässigt effektivare revisioner. 

De är neutralare eller negativt inställda till påståendet om att specialiserade revisorer 

skulle ha en smalare allmän revisionskunskap. Dessa åsikter är likartade inom alla 

revisorsgrupper. Detta tyder med andra ord på att revisorerna anser att en revisor som 

är specialiserad inom kundens bransch utför revisioner av högre kvalitet än övriga. Vad 

gäller revisionsförhållandets längd anser de att ett revisionsförhållande på runt sju år 

är den ultimata längden. 

I denna undersökning anser revisorerna att arbetserfarenhet är viktigare än 

fortbildning när det gäller att åstadkomma en hög kvalitet i revisionen. 

Arbetserfarenheten är enligt respondenterna en faktor som utan tvekan påverkar 

revisionskvaliteten. I intervjuerna framkom det att en yngre revisor med mindre 

arbetserfarenhet kan ha svårt att överhuvudtaget frångå standarderna. Ibland kan det 

vara nödvändigt att avvika från standarderna för att uppnå en hög kvalitet. Ofta är det 

så att ju äldre revisorn blir desto mer börjar revisorn frångå standarderna och titta på 

faktorer som han själv anser vara viktiga. För att hjälpa de yngre revisorerna på traven 

är fortbildning på arbetsplatsen en mycket bra metod. 

Hur påverkar revisorns arbetsbörda revisionskvaliteten? I denna undersökning har det 

visat sig att de finländska revisorerna i dagens läge känner sig stressade. Enligt 

respondenterna är utformningen av tidsbudgeten en faktor som påverkar 

revisionskvaliteten i hög grad. En riktigt stressad revisor åstadkommer lägre kvalitet i 

sina revisioner än en revisor som inte är stressad. Enligt majoriteten av revisorer är 
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mängden konsulttjänster som erbjuds till kundföretaget en faktor som kan påverka 

revisionskvaliteten negativt. CGR-revisorer och revisorer som arbetar för Big4 anser 

dock att mängden konsulttjänster inte är en faktor som kan påverka kvaliteten.  

Revisorerna i denna undersökning anser avslutningsvis att de åstadkommer hög 

kvalitet i sina egna revisioner i förhållande till andra länder. Utöver de faktorer som 

ingår i den empiriska referensramen tyckte två intervjuade revisorer att kunden som 

sådan samt kundens ekonomiska ställning är faktorer som skulle kunna påverka 

revisionskvaliteten. 

5.1. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Totalt 190 revisorer svarade på enkätundersökningen i detta arbete. Svarsprocenten 

vara rätt låg men antalet svar var ändå stort. Detta medför att undersökningens resultat 

kan anses vara tillförlitligt. Innan datainsamlingen började gjordes en teorigenomgång 

inom området. Dessutom testades enkäten på tre revisorer samt språkgranskades 

innan den skickades ut. Detta förbättrar undersökningens validitet. 

I detta arbete valde jag att undersöka revisionskvaliteten och dess påverkande faktorer 

på en bred nivå. Om arbetet skulle ha fokuserats endast på ett område (på en 

kvalitetspåverkande faktor) med ett helt frågeformulär inom detta område skulle det på 

basis av resultaten troligtvis gå att dra mer valida slutsatser. Orsaken till att 

undersökningen gjordes på en bred nivå var ändå att skapa sig en helhetsbild av 

revisionskvalitet i Finland. Genom att undersöka revisionskvaliteten på en bred nivå 

skapades en uppfattning om samtliga kvalitetspåverkande faktorer och inte endast en. 

Om endast en faktor skulle ha undersökts skulle det vara svårt att skapa sig en 

uppfattning av revisionskvalitetens innebörd överlag. Slutsatserna i arbetet baserar sig 

trots ovan nämnda på flertalet påståenden inom varje område, vilket förbättrar 

undersökningens validitet och generaliserbarhet. 

Undersökningen utfördes med hjälp av en enkät. Enkäten ansågs passa bäst till detta 

arbete eftersom en hel del kvalitativa undersökningar redan har gjorts inom detta 

område. Ett problem med enkätundersökningar var å ena sidan ändå att de resultat 

som var överraskande inte kunde undersökas genom ytterligare frågor. 

Enkätundersökningen bidrog å andra sidan till att mängden respondenter som kunde 

delta i undersökningen blev högre än till exempel i en intervjubaserad undersökning. 
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Detta medför att resultaten som dras i denna undersökning är mer generaliserbara än 

vad resultaten från en intervjubaserad undersökning hade varit. 

5.2. Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom företag i dagens läge blir allt mer internationella skulle det vara intressant att 

undersöka revisorers åsikter om revisionskvalitet i ett större antal länder. Åsikterna 

kunde till en början till exempel jämföras mellan Finland och Sverige. Det vore också 

intressant att undersöka revisionskvaliteten i till exempel östeuropeiska länder som 

inte har en lika långt utvecklad marknadsekonomi och västeuropeiska länder som har 

en längre utvecklad marknadsekonomi. Hur beaktas till exempel ISA standarderna i de 

olika länderna? 

Det skulle också vara befogat att undersöka de enskilda faktorerna närmare. Det skulle 

säkert gå att skriva avhandlingar om samtliga enskilda faktorer som har behandlats i 

detta arbete. Exempelvis kunde revisorernas åsikter om revisionskvalitet inom Big4 och 

övriga undersökas närmare genom intervjubaserade undersökningar. 
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Elektroniska källor: 
 
KHT-yhdistyksen jäsentilasto. Tillgänglig på: www.khtyhdistys.fi [Hämtat: 3 maj 2011.] 

Ministern kräver skärpning av revisionsjättarna. Tillgänglig på: www.di.se [Hämtat: 2 
november 2010.] 

Töölön matkatoimiston taloussotkut toivat vankeutta. Tillgänglig på: www.hs.fi 

[Hämtat: 22 november 2010.] 

 

Muntliga källor: 

Anonym källa – CGR-revisor inom Big4 

Anonym källa – Pensionerad CGR-revisor 

Anonym källa – Självständig GRM-revisor 



 

 

68 

Appendix 1 INTERVJUGUIDE 

Hur skulle du definiera revisionskvalitet? 

Hur uppnås en hög revisionskvalitet? 
Skulle du säga att en hög revisionskvalitet i grund och botten uppnås 
genom att följa lagen? Är en sådan revision alltid korrekt? 
Finns det skillnader mellan små och stora företag? 
 

Tror du att det i dagens läge finns oklarheter eller olika uppfattningar om 
vad revisionskvalitet är bland revisorerna? 

Någonting som borde åtgärdas? Hur? 

Gör ni något speciellt inom byrån för att upprätthålla en hög 
revisionskvalitet? 

Kan revisionsbyrån som sådan ha ett finger med i spelet när det handlar 
om att uppnå en hög kvalitet? 
Hur kan man kontrollera/mäta kvaliteten? 
 

Tror du att revisionskvaliteten skiljer sig mycket från byrå till byrå? 

Vad kan det bero på? 
Tror du att större revisionsbyråer i allmänhet åstadkommer högre 
kvalitet? 
Tror du att revisionskvaliteten kan variera mycket mellan kontoren inom 
er byrå? 
 

Vilka faktorer tror du kan påverka revisionskvaliteten? 

Kundföretagets storlek 

Har du upplevt någon konflikt med oberoendet? 
 

Revisionsarvodet 

Hur fungerar prissättningen i allmänhet? 
Har du hört talas om ”lowballing”? 
 

Revisorns specialisering inom en viss industri 

Finns det branscher som är svårare att revidera än andra? 
 

Arbetsförhållandets längd 

Fördelar och nackdelar med revisorsrotation? 
 

Utbildning och arbetserfarenhet 

Tid som läggs ner på revisionen 

Konsulttjänster 
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Anser du att det finns något skede i revisionsprocessen, från att klienten 
tas emot till att revisionsberättelsen undertecknas, som skulle vara 
viktigare än något annat för att lägga grunden till en hög revisionskvalitet? 

Tycker du att statens externa kvalitetsgranskningssystem fungerar bra? 

Har du något annat som du anser vara viktigt i anslutning till frågorna? 
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Appendix 2 ENKÄT PÅ SVENSKA OCH FINSKA 

1. Hur många år har Ni arbetat inom revisionsbranschen? (Antal år) 

2. När har Ni avlagt revisorsexamen? (Årtal) 

3. Vilken är Er revisorsexamen? * 

 GRM-examen 

 CGR-examen 

4. Hur stor del av Er nuvarande arbetstid är relaterad till 
revisionsuppdrag? * 

 Heltid 

 Deltid 

 Inte alls 

5. Hur stor procentuell andel av den totala tid som Ni lägger ner på 
revisionsuppdrag utförs på företag inom huvudstadsregionen? (%) 

6. Hur stor procentuell andel av den totala tid som Ni lägger ner på 
revisionsuppdrag utgörs av revidering av börsföretag? (%) 

7. Arbetar Ni inom någon utav Big 4-byråerna? (PriceWaterhouseCoopers, 
Ernst & Young, Deloitte, KPMG) * 

 Ja 

Nej 

8. Har Ni varit med i styrelsen eller ledningsgruppen för någon utav Big 4-
byråerna? * 

 Ja 

 Nej 

9. Kön? 

 Man 

 Kvinna 

Nedan följer ett antal påståenden. Kryssa i det alternativ som bäst beskriver Er åsikt 
om påståendena på en skala 1-7 där: 1 = helt av annan åsikt, 2 = nästan helt av annan 
åsikt, 3 = delvis av annan åsikt, 4 = har ingen bestämd åsikt, 5 = delvis av samma åsikt, 
6 = nästan helt av samma åsikt, 7 = helt av samma åsikt. 

10. Revisionskåren och revisionskvalitet: 

Inom revisorskåren förekommer det olika uppfattningar om vad 
revisionskvalitet i praktiken innebär. 
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Så länge som revisorn följer lagstiftningen kan en hög revisionskvalitet 
anses vara uppnådd.  

För att uppnå en hög revisionskvalitet är det viktigt att revisorn under 
revisionsprocessen inte bara följer standarderna utan även kan anpassa 
sig till olika situationer. 

11. Företagsintressenter och revisionskvalitet: 

Det förekommer olika uppfattningar mellan revisorer och 
företagsintressenter om vad revisionskvalitet i praktiken innebär. 

Det råder skillnader i revisorernas och intressenternas uppfattning om 
vad revisionsberättelsen skall innehålla. 

Det råder skillnader i revisorernas och intressenternas uppfattning om 
vad som avses med ”revisorns oberoende”. 

Det råder skillnader i revisorernas och intressenternas uppfattning om 
hur en revision skall utföras.  

Det råder skillnader i de förväntningar intressenterna har på revisorernas 
yrkeskompetens med den yrkeskompetens revisorerna egentligen har. 

12. För att uppnå en hög revisionskvalitet är det viktigt att:  

Revisionsbyrån har en korrekt grundsyn på revisionskvalitet samt att 
denna kommunicerats ut till de anställda.   

Revisionsbyrån ger revisorerna informativa instruktioner om hur 
revisionen skall utföras. 

Revisorn aktivt deltar i kurser och får vidareutbildning om revision. 

En revisor som inte själv, i detalj, deltagit i revisionsprocessen går igenom 
dokumentationen och iakttagelserna tillsammans med en revisor som 
deltagit i granskningsprocessen. 

13. Extern kvalitetsgranskning: 

Statens externa kvalitetskontroller är ett bra sätt att kontrollera och 
upprätthålla revisionskvaliteten i landet. 

14. Kundföretagets storlek: 

Kundföretagets storlek påverkar revisionskvaliteten.  

Om revisorn gör fel i revisionen av ett stort kundföretag kommer 
revisorns rykte att lida mer än om felet hade uppstått hos ett litet 
kundföretag.  

Stora företag har ofta högre kvalitet i sina interna redovisningssystem än 
små företag vilket medför färre fel i redovisningen även utan revision.
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15. Revisionsbyråns storlek: 

Revisionsbyråns storlek påverkar revisionskvaliteten. 

Revisorer inom Big 4 håller sig lättare oberoende från sina kunder än 
revisorer inom mindre byråer. 

Revisorer inom Big 4 håller sig lättare oberoende från sina kunder än 
revisorer inom mindre byråer eftersom revisionsarvodet som erhålls från 
enskilda kunder endast utgör en liten del av revisionsbyråns totala 
omsättning. 

Big 4 byråerna åstadkommer högre kvalitet än mindre byråer. 

Big 4 byråerna lägger ner mer resurser på revisionsarbetet. 

Små revisionsbyråer blir lättare beroende av enskilda större kunder. 

16. Revisionsarvodet: 

Storleken på revisionsarvodet påverkar revisionskvaliteten. 

Ett högre revisionsarvode innebär att mer tid läggs ner på 
revisionsarbetet vilket således medför en högre revisionskvalitet. 

Att revisionsbyrån tar ut ett högt revisionsarvode innebär att revisorns 
och/eller revisionsbyråns oberoende lättare kan hotas. 

Ett större kundföretag har bättre möjlighet att avtala om revisionsarvodet 
än ett mindre företag. 

17. Revisorns specialisering: 

Revisorns specialisering inom kundens bransch påverkar 
revisionskvaliteten.  

Revisorer som är specialiserade inom en viss bransch utför tidsmässigt 
effektivare revisioner än icke-specialiserade revisorer.  

Revisorer som är specialiserade inom en viss bransch har en smalare 
allmän revisionskunskap än icke-specialiserade revisorer. 

18. Längden på revisionsförhållandet: 

Längden på revisionsförhållandet mellan kund och revisor påverkar 
revisionskvaliteten. 

Revisionskvaliteten hos en revisor som haft ett uppdrag 7 år är högre än 
hos en revisor som haft ett uppdrag 2 år. 

Revisionskvaliteten hos en revisor som haft ett uppdrag 10 år är högre än 
hos en revisor som haft ett uppdrag 7 år. 
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Den obligatioriska revisorsrotationen påverkar revisionskvaliteten 
positivt. 

19. Revisorns utbildning och arbetserfarenhet: 

Mängden fortbildning och arbetserfarenhet som revisorn har påverkar 
revisionskvaliteten. 

Fortbildning är viktigare än arbetserfarenhet för att uppnå en hög 
revisionskvalitet. 

Arbetserfarenhet är viktigare än fortbildning för att uppnå en hög 
revisionskvalitet.     

20. Tidsbudgeten: 

Utformningen av tidsbudgeten påverkar revisionskvaliteten. 

Att revisorn åtar sig en för stor mängd revisionsuppdrag kan leda till att 
revisionskvaliteten försämras. 

Antalet revisionsuppdrag som revisorer i dagens läge utför medför i 
allmänhet att de är mycket stressade. 

Revisorer har i dagens läge i allmänhet en lämplig mängd 
revisionsuppdrag att utföra. 

21. Konsulttjänster: 

Konsulttjänster som ges utöver den vanliga revisionstjänsten påverkar 
revisionskvaliteten. 

Konsulttjänster ger revisorn positiva tilläggskunskaper om kunden vilket 
höjer revisionskvaliteten överlag. 

Att revisorn erbjuder konsulttjänster till sina kunder höjer risken för att 
revisorns oberoende hotas. 

Att totalsumman av de intäkter som fås från en revisionskund till största 
delen kommer från andra tjänster än revision påverkar 
revisionskvaliteten negativt. 

22. Revisionskvaliteten i Finland: 

Revisionskvaliteten i Finland är på en internationellt sett hög nivå. 

Jag är överlag nöjd med kvaliteten i de revisioner som jag utfört. 

23. Övriga kommentarer och åsikter om ovanstående påståenden eller om 
ämnet överlag: 
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1. Kuinka monta vuotta olette työskennellut tilintarkastusalalla? 

2. Milloin olette suorittanut tilintarkastajan tutkintonne? (Vuosiluku) 

3. Mikä on tutkintonne? 

 HTM-tutkinto 

 KHT-tutkinto 

4. Hoidan tilintarkastustehtäviä: 

 Täysipäiväisesti 

 Osa-aikaisesti 

 Ei ollenkaan 

5. Kuinka suuri prosentuaalinen osuus tilintarkastustoimeksiantoihin 
käyttämästänne ajasta kohdistuu pääkaupunkiseudulla sijaitseviin 
yrityksiin? 

6. Kuinka suuri prosentuaalinen osuus tilintarkastustoimeksiantoihin 
käyttämästänne ajasta kohdistuu pörssiyrityksiin? 

7. Työskentelettekö Big 4 -toimistossa? (PriceWaterhouseCoopers, Ernst & 
Young, Deloitte, KPMG) 

 Kyllä 

 Ei 

8. Oletteko toimineet Big 4 -toimiston hallituksessa tai johtoryhmässä? 

 Kyllä 

 Ei 

9. Sukupuoli? 

 Mies 

 Nainen 

Alla löytyy muutamia väittämiä. Valitkaa vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa 
mielipidettänne väittämistä asteikolla 1–7, jossa: 1 = täysin eri mieltä 2 = melko paljon 
eri mieltä 3 = osittain eri mieltä 4 = ei mielipidettä 5 = osittain samaa mieltä 6 = melko 
paljon samaa mieltä 7 = täysin samaa mieltä 

10. Tilintarkastajat ja tilintarkastuslaatu: 

Tilintarkastajille on epäselvää, mitä tilintarkastuksen laadulla 
käytännössä tarkoitetaan.    
  

Tilintarkastuksen korkea laatu saavutetaan niin kauan kuin tilintarkastaja 
noudattaa lainsäädäntöä. 
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Tilintarkastuksen korkean laadun saavuttamiseksi on tärkeää, että 
tilintarkastaja tilintarkastusprosessin aikana ei pelkästään noudata 
standardeja, vaan myös pystyy mukautumaan eri tilanteisiin. 

11. Sidosryhmät ja tilintarkastuksen laatu: 

Tilintarkastajien ja yritysten sidosryhmien mielipiteet eroavat koskien 
tilintarkastuksen käytännöllistä merkitystä. 

Tilintarkastajien ja yritysten sidosryhmien mielipiteet eroavat koskien 
tilintarkastuskertomuksen sisältöä. 

Tilintarkastajien ja yritysten sidosryhmien mielipiteet eroavat koskien 
tilintarkastajan riippumattomuuden merkitystä. 

Tilintarkastajien ja yritysten sidosryhmien mielipiteet eroavat koskien 
miten tilintarkastus tulisi suorittaa. 

Yritysten sidosryhmien odotukset tilintarkastajien ammattipätevyydestä 
eroavat tilintarkastajien olemassa olevasta ammattipätevyydestä. 
   

12. Tilintarkastuksen korkean laadun saavuttamiseksi on tärkeää, että: 

Tilintarkastustoimiston perusnäkemys tilintarkastuksen laadusta on oikea 
ja tätä perusnäkemystä on viestitetty työntekijöille. 

Tilintarkastustoimisto antaa tilintarkastajilleen informatiivisiä ohjeita 
tilintarkastuksen suorittamisesta. 

Tilintarkastaja aktiivisesti osallistuu koulutustilaisuuksiin ja 
tilintarkastukseen liittyvään jatkokoulutukseen. 

Tilintarkastaja joka ei ole osallistunut varsinaiseen 
tilintarkastusprosessiin tarkastaa dokumentaation ja havainnot yhdessä 
tilintarkastusprosessiin osallistuneen tilintarkastajan kanssa. 

13. Ulkopuoliset laaduntarkastukset: 

Valtion ulkopuoliset laaduntarkastukset on hyvä keino tarkastaa ja 
ylläpitää tilintarkastusten korkeaa laatua Suomessa. 

14. Asiakasyrityksen koko: 

Asiakasyrityksen koko vaikuttaa tilintarkastuksen laatuun. 

Tilintarkastajan tekemä virhe ison asiakasyrityksen tilintarkastuksessa 
haittaa tilintarkastajan mainetta enemmän kuin vastaava virhe pienen 
asiakasyrityksen tilintarkastuksessa. 

Isojen asiakasyritysten sisäiset laskentajärjestelmät ovat usein 
korkealaatuisempia kuin pienten yritysten järjestelmät. Tämän 
seurauksena laskennassa esiintyy vähemmän virheitä ilman 
tilintarkastustakin. 
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15. Tilintarkastustoimiston koko: 

Tilintarkastustoimiston koko vaikuttaa tilintarkastuksen laatuun. 

Big 4-toimistojen tilintarkastajien on helpompi pitää itseään 
riippumattomina asiakkaistaan kuin pienempien toimistojen 
tilintarkastajien. 

Big 4-toimistojen tilintarkastajien on helpompi säilyttää 
riippumattomuuttaan asiakkaistaan kuin pienempien toimistojen 
tilintarkastajien, sillä yksityisiltä asiakkailta saatu tilintarkastuspalkkio 
muodostaa pienen osan tilintarkastustoimiston koko liikevaihdosta 

Big 4-toimistot saavuttavat korkeamman tilintarkastuksen laadun kuin 
pienemmät toimistot. 

Big 4-toimistot käyttävät enemmän resursseja tilintarkastukseen. 

Pienet tilintarkastustoimistot tulevat helpommin riippuvaisiksi 
yksittäisistä, suuremmista asiakkaista. 

16. Tilintarkastuspalkkio: 

Tilintarkastuspalkion suuruus vaikuttaa tilintarkastuksen laatuun. 

Korkeammasta tilintarkastuspalkiosta seuraa, että tilintarkastustyöhön 
käytetään enemmän aikaa, jonka seurauksena on korkelaatuisempi 
tilintarkastus. 

Tilintarkastustoimiston korkea tilintarkastuspalkkio johtaa siihen, että 
tilintarkastajan ja/tai tilintarkastustoimiston riippumattomuus vaarantuu 
helpommin. 

Isommalla asiakasyrityksellä on paremmat mahdollisuudet sopia 
tilintarkastuspalkiosta kuin pienemmällä yrityksellä. 

17. Tilintarkastajan erikoistuminen: 

Tilintarkastajan erikoistuminen asiakkaan toimialaan vaikuttaa 
tilintarkastuksen laatuun. 

Tiettyyn toimialaan erikoistuneet tilintarkastajat suorittavat ajallisesti 
tehokkaampia tilintarkastuksia kuin erikoistumattomat tilintarkastajat. 

Tiettyyn toimialaan erikoistuneiden tilintarkastajien yleinen 
tilintarkastusosaaminen on suppeampaa kuin erikoistumattomien 
tilintarkastajien. 

18. Tilintarkastussuhteen kesto: 

Tilintarkastajan ja asiakkaan välisen tilintarkastussuhteen kesto vaikuttaa 
tilintarkastuksen laatuun. 
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Tilintarkastaja, joka on hoitanut toimeksiantoa 7 vuoden ajan saavuttaa 
paremman tilintarkastusten laadun kuin tilintarkastaja, joka on hoitanut 
toimeksiantoa 2 vuoden ajan. 

Tilintarkastaja, joka on hoitanut toimeksiantoa 10 vuoden ajan saavuttaa 
paremman tilintarkastusten laadun kuin tilintarkastaja, joka on hoitanut 
toimeksiantoa 7 vuoden ajan. 

Pakollinen tilintarkastajien kierto vaikuttaa myönteisesti 
tilintarkastuksen laatuun. 

19. Tilintarkastajan koulutusaste ja työkokemus: 

Tilintarkastajan täydennyskoulutuksen ja työkokemuksen määrä 
vaikuttaa tilintarkastuksen laatuun. 

Täydennyskoulutus on tärkeämpää kuin työkokemus tilintarkastuksen 
korkean laadun saavuttamiseksi. 

Työkokemus on tärkeämpää kuin koulutus tilintarkastuksen korkean 
laadun saavuttamiseksi. 

20. Aikabudjetti: 

Tilintarkastustehtävän aika-allokointi vaikuttaa tilintarkastuksen laatuun. 

Tilintarkastuksen laatu voi huonontua mikäli tilintarkastaja ottaa vastaan 
liian suuren määrän tilintarkastustoimeksiantoja. 

Tilintarkastajat suorittavat nykyään sellaisen määrän 
tilintarkastustoimeksiantoja, että he ovat yleensä hyvin kiireisiä. 

Yleensä tilintarkastajien toimeksiantojen määrä on nykyään sopiva. 

21. Konsulttipalvelut: 

Tavanomaisen tilintarkastuksen ohella annetut konsulttipalvelut 
vaikuttavat tilintarkastuksen laatuun. 

Konsulttipalveluista tilintarkastaja saa myönteisiä lisätietoja 
asiakkaastaan, jonka seurauksena tilintarkastuksen laatu ylipäätänsä 
nousee. 

Tilintarkastajan asiakkailleen tarjoamat konsulttipalvelut voivat lisätä 
tilintarkastajan riippumattomuuden vaarantumisen riskiä. 

Tilintarkastuksen laatu huononee kun suurin osa tilintarkastusasiakkailta 
saaduista kokonaistuloista tulee muista palveluista kuin 
tilintarkastuksesta. 

22. Tilintarkastuslaatu Suomessa: 

Tilintarkastuksen laatu on Suomessa kansainvälisesti korkealla tasolla. 
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Olen yleensä tyytyväinen suorittamieni tilintarkastuksien laatuun. 

23. Muita kommentteja ja mielipiteitä yllämainituista väittämistä tai 
aiheesta ylipäätänsä: 
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Appendix 3 MEDFÖLJANDE BREV TILL ENKÄTEN PÅ FINSKA OCH 
SVENSKA 

 

Arvoisa vastaanottaja! (På svenska – vänligen läs längre ner på sidan) 
 
Teen pro graduani tilintarkastuslaadusta Svenska handelshögskolanissa Vaasassa. 
Tutkielmani tavoitteena on selvittää tilintarkastajien mielipiteitä tilintarkastuslaadusta 
ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 
 
Pyydän ystävällisesti Teitä osallistumaan tutkimukseen täyttämällä kyselylomakkeen 
alla olevalla linkillä. Vastaamisaika päättyy 15.3.2011. Vastaaminen vie noin 15 
minuuttia. Teidän vastauksenne ovat hyvin tärkeitä tutkimuksen onnistumisen 
kannalta. 
 
Vastauksenne käsitellään erittäin luottamuksellisesti eikä missään yhteydessä esitetä 
yksittäisten yritysten tai vastaajien tietoja. 
 
Linkki tutkimukseen: 
[#codelink] 
 
Kiitos avustanne! 
 
Ystävällisin terveisin, 
Viljam Södergran 
s-posti: viljam.sodergran@student.hanken.fi, Puh. 040 910 0341 
____________________________________________________________ 
 
Bästa mottagare!  
 
Jag studerar redovisning vid Svenska handelshögskolan och håller för tillfället på att 
skriva min magisteravhandling om revisionskvalitet. Syftet med min avhandling är att 
undersöka finländska revisorers uppfattning om revisionskvalitet samt ta reda på hur 
olika faktorer anses påverka revisionskvaliteten. 
 
För att kunna utföra undersökningen ber jag Er vänligen att fylla i enkäten på länken 
nedan. Det tar ca 15 minuter att svara på enkäten och svarstiden går ut 15.3.2011. Er 
medverkan är mycket viktig för att göra undersökningen användbar och erhålla en hög 
tillförlitlighet. 
 
Alla svar behandlas anonymt och svaren kommer inte att kunna härledas till enskilda 
personer. 
 
Länk till undersökningen: 
http://www.webropolsurveys.com//S/8E3C8E719967ECA2.par 
 
 Tack för Er medverkan!  
 
Med vänlig hälsning, 
Viljam Södergran 
e-post: viljam.sodergran@student.hanken.fi, Tel 040-910 03 41  
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Appendix 4 PÅMINNELSE PÅ FINSKA OCH SVENSKA 

 
Arvoisa vastaanottaja!   (På svenska – vänligen läs längre ner på sidan) 
 
Lähetin Teille noin viikko sitten sähköpostia ja linkin kyselyyn, jonka toivon Teidän 
täyttävän. Kyselytutkimus koskee tilintarkastajien mielipiteitä tilintarkastuslaadusta. 
 
Toivon saavani vastauksenne tämän viikon torstaihin, eli 17.3.2011 mennessä - 
työkiireistä huolimatta. Jokainen vastaus on erittäin tärkeä tutkimuksen 
onnistumiseksi. Vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Pääsette kyselyyn oheisesta 
linkistä. 
 
[#codelink] 
 
Mikäli olette jo vastannut kyselyyn, pyydän anteeksi aiheetonta muistutusta! Kiitos 
vastauksestanne! 
 
Ystävällisin terveisin, 
Viljam Södergran 
s-posti: viljam.sodergran@student.hanken.fi, Puh. 040 910 0341. 
____________________________________________________________ 
 
Bästa mottagare!   
 
För ungefär en vecka sedan sände jag Er ett e-postmeddelande med en länk till en 
enkätundersökning som jag önskar att Ni fyller i. Enkätundersökningen gäller 
revisorers åsikter om revisionskvalitet.  
 
Jag påminner Er nu om att jag önskar få Era svar snarast möjligt, dock senast denna 
veckas torsdag, dvs. 17.3.2011.  Jag hoppas att Ni, trots arbetsstressen, har tid att fylla i 
enkäten. Varje svar är viktigt för att undersökningen ska lyckas. Det tar ca 15 minuter 
att besvara frågorna. Via länken nedan kommer Ni till frågeformuläret. 
 
http://www.webropolsurveys.com//S/8E3C8E719967ECA2.par 
 
Om Ni redan svarat ber jag om ursäkt för den obefogade påminnelsen! Tack för Era 
svar! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Viljam Södergran 
e-post: viljam.sodergran@student.hanken.fi, tel. 040 910 0341 
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Appendix 5 STATISTISKT MATERIAL 

Underlag till tabell 4 skillnader i revisorers åsikter om revisionskvalitet: 

GRM-/CGR-examen: 

 

Heltid/deltid: 
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Big4/övriga: 

 

Revision i börsföretag: 

 

 

 

 

 

 

Erfarenhet av revision: 
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Underlag till tabell 5-10:  

CGR-/GRM-examen: 
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Big4/övriga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

Heltid/deltid: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 

Erfarenhet av revision: 
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Revision i börsföretag: 
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Regressionsanalys: 
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Korrelationsanalys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


