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FORSK NING OG RE VI SJON

Sto ler re vi sor for mye 
på ek sis te re nde 
 kli en ter?
Snart er EUs re vi sjons for ord ning del av norsk lov og plik tig fir ma ro ta sjon en rea li tet.  
I det te  inn leg get vil jeg re de gjø re for hva vi vet om leng den på kli ent for hol det og  kvalite ten 
på re vi sjo nen.
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Om Forskning og revisjon
I denne spalten vil Kyrre Kjellevold presentere relevante forskningsfunn fra  
inn og utland i et forsøk på å gjøre forskningen mer tilgjengelig for  
praktiserende revisorer.

Til lit mel lom re vi sor og le del se er nød-
ven dig for ef fek tivt sam ar beid og 
in for ma sjons de ling, men for mye til lit 
kan lede til at re vi sors skep sis fal ler og 
ri si ko vur de rin ge ne li der. 

Ofte en trøb le te start

I star ten av et re vi sjons opp drag vil 
til li ten ofte kun ne være fra væ ren de 
mel lom kli en ten og re vi sor. Det te for-
ster kes av at re vi sor tren ger tid for å 
opp ar bei de seg for stå el se av kli en tens 
virk som het. Frust ra sjo nen kan bli stor 
hos kli en tens øko no mi av de ling, som 
må sva re på man ge «dum me» spørs-
mål. Det er der for ikke over ras ken de 
at en rek ke stu di er fin ner la ve re re vi-
sjons kva li tet de før s te åre ne et ter re vi-
sor byt te enn i se ne re år.

Ame ri kans ke stu di er fin ner fak tisk at 
det i de tre før s te åre ne av et nytt re vi-
sjons opp drag er stør re sann syn lig het 
for at re vi sor bom mer på fort satt drift-
vur de rin ger og til la ter unor ma le av set-
nin ger i regn ska pet, noe som svek ker 
regn skaps kva li te ten. Man fin ner til sva-
ren de at part ner ro ta sjon ofte fø rer med 

seg la ve re regn skaps kva li tet de to før s te 
åre ne et ter byt tet sam men lig net med 
de siste åre ne før byt tet.

Re vi sor el ler kli en tens skyld?

Re sul ta tet av slike stu di er støt ter en 
hy po te se om at det er en læ rings ef fekt 
over tid for re vi sor. Det kan også skyl-
des at kom mu ni ka sjon med kli en ten 
blir let te re et ter som til li ten blir stør re 
over tid. En al ter na tiv for kla ring er at 
sel ska per som har dår li ge re regn skaps-
kva li tet, el ler er lys ten på mis lig he ter, 
of te re vil byt te re vi sor. 

I til legg kom mer ef fek ter av at re vi sor 
ofte kjø rer en «low bal ling»-stra te gi for 
å vin ne kli en ter. Det vil si å pri se seg 
lavt de før s te åre ne, for så å øke re vi-
sjons ho no ra re ne over tid. Det kan lede 
til kom mu ni ka sjon av lønn som hets-
mål og krav om ef fek ti vi tet på re vi-
sjons tea met, med kon se kven ser for 
at fer den til team med lem me ne. 

Forsk ning vi ser nem lig at part ne re/
team man age re som sterkt kom mu ni-
se rer ef fek ti vi tets mål, opp le ver at re vi-

so rer trek ker frem fær re kri tis ke 
punk ter un der plan leg gin gen og gjen-
nom fø rin gen av re vi sjo nen. Re sul ta tet 
kan bli fle re uopp da ge de feil og/el ler 
mis lig he ter.

So si a le bånd er et tve eg get sverd

Det kan se ut til at re vi sor gjør fær re 
feil et ter hvert som han læ rer kli en ten 
å kjen ne, men det be tyr ikke at det te 
vil lede re vi sjons tea met til å opp da ge 
fle re mis lig he ter. Det so si a le bån det 
og til li ten til kli en ten kan lede til 
mind re skep sis og for ut sig bar het hos 
re vi sor. Det te kan kli en ter ut nyt te. 
Mis lig he ter er ofte for dek te hand lin-
ger der hen sik ten både er å lure re vi-
sor og om ver de nen. 

Kan skje kan for hol det mel lom re vi-
sjons kva li tet og leng de på kli ent for hol-
det bedre be skri ves som kon kavt enn 
li ne ært. Det er øken de frem til et 
 toppunkt – for der et ter å falle.

Ny ere forsk ning fin ner også at det skal 
for bau sen de lite til før det opp står et 
so si alt bånd mel lom to per so ner, og vi 
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blir mo ti vert til å tro på hva de for tel-
ler oss. En eks pe ri men tell stu die ut ført 
av Tim Bauer ved Uni ver si ty of Wa ter-
loo fant at re vi sor raskt sen ker pro fe-
sjo nell skep sis hvis han el ler hun opp-
le ver at man de ler sam me ver di sett 
som kli en ten. 

Fris ke øyne opp da ger nye for hold

Plik tig ro ta sjon av re vi sjons fir ma som 
ved tatt av EU i re vi sjons for ord nin gen, 
vil kun ne bry te opp re vi sors so si a le 
bånd til kli en ten. Et ny lig pub li sert 
stu die ut nyt ter det fak tu met at man ge 
ame ri kans ke kli en ter måt te ha nytt 
re vi sjons fir ma et ter Arthur Andersen-
kol lap sen, til å un der sø ke hvor dan 
re vi sor byt te på vir ket opp da gel sen av 
mis lig he ter.

Forsk nings tea met gir til hen ger ne av 
fir ma ro ta sjon gode ar gu men ter når de 
fin ner at kli en ter som ma ni pu ler te 
regn ska pe ne, fikk mis lig he te ne av slørt 
tid li ge re når de ble tvun get til å byt te 
re vi sor. Stu di et fin ner også at selv for 
sel ska per som ikke ble tvun get til å 

byt te re vi sor, ble mis lig he ter av slørt 
tid li ge re hvis re vi sors kli ent for hold var 
kor te re.

Så bør vi ro te re part ner og 
re vi sjons fir ma?

Nå er det for sent å snu ro ta sjons reg-
le ne som snart blir im ple men tert i 
Norge, men kan skje er det en god ting 
det som kom mer. Re vi sor er sam fun-
nets til lits per son og skal av dek ke 
ve sent li ge feil i regn ska pet som skyl des 
fak tis ke feil el ler mis lig he ter. Uten tvil 
svek ker det til li ten til re vi sor mest hvis 
han ikke opp da ger mis lig he ter. Det er 
et sterkt ar gu ment til støt te for ro ta-
sjon av re vi sjons fir ma.

Italia har hatt fir ma ro ta sjon si den 
1975. Stu di er der fra fin ner la ve re 
regn skaps kva li tet og ho no ra rer et ter 
byt te, men be vis på at re vi sjons fir ma-
ene pri ser seg høy ere enn nor malt siste 
året før ro ta sjon. Det kan tyde på at 
fir ma ro ta sjon har uhel di ge virk nin ger 
på kon kur ran sen mel lom re vi sjons -
firma ene. 

Hvor vidt de ne ga ti ve kon se kven se ne 
av ro ta sjons reg le ne er stør re enn over-
skud det som ska pes av fær re mis lig-
heter i sam fun net, må frem ti dig forsk-
ning stu de re nær me re. 
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Italian Ex pe ri en ce.

Sin ger & Zhang (2018) – Au di tor ten
ure and the time li ness of misstatement 
discovery.

Aven et al. (2019) – The val ley of trust: 
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Tillit mellom revisor og ledelse er nødvendig, men for mye tillit kan gjøre at risikovurderingene lider.


