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Sammanfattning  

På revisionsmarknaden finns det många små och stora företag som utför samma kärntjänst 
revision. Konkurrensen är stor och därför är frågan om kvalitet är mycket viktig för 
revisionsbyråerna. Forskare tar upp frågan då och då under de senaste decennierna men det råder 
dock oenighet i frågan vad revisionskvalitet är. Problemet kan bero på att revisionen har en 
mängd olika intressenter, t.ex. företagsledning, aktieägare, och de krav som intressenterna ställer 
kan skilja sig. En annan anledning till forskarnas oenighet i frågan om revisionskvalitet kan vara 
att forskarna betraktar fenomenen från olika perspektiv. Francis, Simon, Palmrose och Turpen 
analyserar kvalitetsdimensioner i relation till prisskillnader mellan byråerna. Andra studerar 
kvalitet genom att undersöka skillnader mellan olika revisionsbyråer. Skillnader kan t.ex. gälla 
revisionsbyrå storlek, arbete med personalen o.s.v. Behn, Carcello, Mock och Samet undersöker 
kvalitet från beteendeperspektiv. 

Vikten av att kunna bilda och upprätthålla goda relationer med kunderna är allmänt accepterat 
bland revisorerna. Revision är en tjänst som består till en viss del av kontakter med kunderna. 
Kvalitet av revisionen kan alltså påverkas av dessa kontakter. Därför är det viktigt att rikta mer 
uppmärksamhet på servicerelaterade aspekter och utforska hur de påverkar kvalitet av 
revisionsprocessen.  

Syftet med studie är att utforska hur revisionsbyråer definierar begreppet kvalitet och dess 
beståndsdelar. Genom att få förståelse av begreppet syftar författarna också till att utveckla 
huvudlinjer för ett framgångsrikt kvalitetsarbete.  

Det teoretiska perspektivet skapades genom att använda teorierna om revision, kvalitet, 
tjänstekvalitet och revisionskvalitet. Det teoretiska perspektivet byggdes upp på det sättet som 
skulle öka läsarens förståelse av ämne och skapa en helhet.  

För att uppfylla uppsatsens syfte genomfördes det kvalitativa undersökningen med personliga 
intervjuer. För undersökningen valdes stora internationella revisionsbyråer. Uppsatsen bygger på 
fyra intervjuer med kvalificerade revisorer som var genomförda på kontoren i Umeå.  

Studien visar på vissa skillnader i definitionen av kvalitet. De viktigaste bitarna i definitionen 
som framkommit i undersökningen är dock kunskap om kundernas behov och förväntningar och 
kompetens hos personalen. Andra viktiga dimensionerna för god kvalitet är oberoende och 
branscherfarenhet. 

För att åstadkomma hög kvalitet behövs det en grund i form av gemensamma värderingar som 
påverkar personalen så att de blir tjänstevilliga och kundinriktade. Vidare behövs det kontinuerlig 
utveckling av personalen. Det kan vara behovsanpassad utbildning och ständig upprätthållning av 
personalen om alla nyheterna i revisionsprocessen. Korta kommunikationsvägar mellan 
medarbetarna, som möjliggör snabb kommunikation och feedback, är en tredje nödvändig villkor 
för ett framgångsrikt arbete med kvalitet. Sist men inte minst vill vi nämna kunskap om 
kundernas behov och förväntningar som utgör en nödvändig förutsättning för att åstadkomma 
hög kvalitet av revisionstjänsten. 
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1 Inledning 

 

I detta kapitel beskriver vi bland annat bakgrunden till vårt arbete, problemformulering, syftet 
och de avgränsningar som vi har gjort i vår undersökning.  

 

1.1 Problembakgrund 

Kvalitet är en viktig fråga för revisionsbranschen och därför diskuteras frågan då och då i 
vetenskapliga artiklar. Trots att intresset för kvalitet i revisionen har varit stort under de senaste 
decennierna är forskarna fortfarande oeniga i frågan vad kvalitet egentligen är. Svårigheten med 
begreppet kan bero på att det är problematiskt att observera eller mäta kvalitet i revisionen.  

Eftersom det inte är möjligt att direkt observera kvalitet använder forskarna olika metoder för 
bedömningen av kvalitet. Vissa forskare är intresserade av experternas åsikter om 
revisionsresultat. Andra använder mer objektiva data som t.ex. frekvensen av överklaganden eller 
ändring av beslut och betyg från recensenterna.1

Kvalitet i revisionen betraktas av forskarna från olika perspektiv. Francis, Simon, Palmrose och 
Turpen studerar olika kvalitetsdimensioner i relationen till prisskillnader mellan olika 
revisionsbyråer.

 

2 Andra studerar kvalitet genom att undersöka skillnader mellan olika 
revisionsbyråer. Exempelvis Jagan och Schauer utforskar skillnader i revisionsbyråernas storlek3. 
Nichols och Smith undersöker användningen av olika metoder vid val av revisorer4. Behn, 
Carcello, Mock och Samet betraktar problemet från beteendeperspektiv.5

Stor del av forskarna av revisionskvalitet ignorerar dock servicedimensionen vid forskningen av 
kvalitet. Betydelsen av att upprätthålla goda relationer med klienterna är allmänt accepterat i 
revisionsbranschen. Den korporativa litteraturen säger att tillfredställande av kundernas behov på 
ett bättre och effektivare sätt kan vara en stor konkurrensfördel inom revisionsbranschen. 
Emellertid finns det bara få studier om relationen mellan servicekvalitet och teknisk kunnande. 
Duff anser dock att servicekvalitet och tekniskt kunnande är två viktiga komponenter för god 

 

                                                 
1 Wooten, T.,C.(2003) Research about audit quality, The CPA Journal, January 2003, sid. 48-51 
2 Duff, A. (2004) AUDITQUAL: Dimensions of Audit Quality, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
sid.18 
3 Jagan, K., Schauer, P.C.(2000) The Differentiation of Quality among Auditors: Evidence from 
the Not-for-Profit Sector, Auditing:A Journal of Practice & Theory, Vol. 19 Issue 2, sid.9-17  
4 Duff, A. (2004) AUDITQUAL: Dimensions of Audit Quality, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
sid.18 
5 Ibid. sid.18 

http://proxy.ub.umu.se:2057/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9IsKawUbWk63nn5Kx95uXxjL6rrUqypbBIrq%2beULiqt1Kzpp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbGqr1GuqbZOtpzqeezdu33snOJ6u9jzgKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7S7aqtE21qaR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&hid=3�
http://proxy.ub.umu.se:2057/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9IsKawUbWk63nn5Kx95uXxjL6rrUqypbBIrq%2beULiqt1Kzpp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbGqr1GuqbZOtpzqeezdu33snOJ6u9jzgKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7S7aqtE21qaR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&hid=3�
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kvalitet i revisionen.6

Vi anser dock att det fortfarande är oklart vad kvalitet i revisionen är. Vi anser också att studier 
av revisionskvalitet servicedimensionen bör få större uppmärksamhet eftersom revision är först 
och främst en tjänst och förutsätter mycket kontakter med kunderna. 

 Genom att studera servicekvalitet och revisionskvalitet har Duff utvecklat 
en modell för revisionskvalitet som identifierar möjliga brister i revisionskvalitet.   

1.2 Problemformulering  
• Vad innebär kvalitet i revisionen för revisorer?  
• Hur åstadkommer revisorerna kvalitet i revisionen? 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att utforska hur revisionsbyråer definierar begreppet kvalitet och dess beståndsdelar. 
Genom att få förståelse för begreppet revisionskvalitet syftar författarna till att utveckla riktlinjer 
för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. 

1.4 Avgränsningar och begränsningar 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse av vad kvalitet i revisionen är och vilka aspekter den 
har. Eftersom revisorns arbete är i fokus i studien, avgränsar vi vår studie genom att bara 
undersöka de faktorer som en revisor kan påverka. Företags- och klientrelaterade faktorer 
betraktas inte i den studien.  

Författarna har valt att begränsa sig till de fem största byråerna som har kontor i Umeå, detta 
gjordes av tidsmässiga skäl. En annan begränsning som författarna valde att göra var att de endast 
intervjuade kvalificerade revisorer.  

1.5 Begreppsförklaringar 

FAR SRS:   branschorganisationen för revisorer och rådgivare 

RS:    revisionsstandard i Sverige. Reglerar revisionsprocessen.  

The Big Four: de fyra stora internationella revisionsbyråerna på markanden: Ernst & 
Young, KPMG, Deloitte och Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. 

Kvalificerad revisor  är godkänd eller auktoriserad av Revisorsnämnden  

 

                                                 
6 Duff, A. (2004) AUDITQUAL: Dimensions of Audit Quality, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
sid. v 
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2 Teoretisk metod 

 

I detta kapitel redogör vi hur vi har valt att utforma våra undersökningar. Vi vill på detta sätt ge 
en bild av metodmässiga val vi har gjort samt våra bakomliggande kunskaper inom området.  

 

2.1 Ämnesval 

Författarna har från början haft ett gemensamt intresse i revision vilket har att göra med den 
akademiska bakgrunden inom redovisningen som båda författarna har. Författarna har valt att 
skriva om kvalitet i revisionen pga. ämnes aktualitet inom revisionsområde och ett stort eget 
intresse.  

2.2 Förförståelse 

Hela forskningsprocessen påverkas av vilken omvärldsbild som författaren har. Omvärldsbilden 
påverkas av författarens tidigare kunskaper och erfarenheter. Båda författarna har läst en 
fördjupande kurs inom redovisningen vilket gav dem uppfattning om den tekniska delen av 
revisionsarbete. Gästföreläsningarna av revisorer har skapat en allmän bild av revisionsarbete och 
väckt intresse för vidare studier av andra aspekter av revisionsyrke.  

En av författarna har läst några kurser inom service management vilket gav henne en teoretisk 
bas om tjänsternas egenskaper, och om de viktiga principerna som användas när man driver ett 
tjänsteföretag och om det mänskliga beteendet. 

2.3 Ontologi 

Studien präglas av ett konstruktionistiskt synsätt på naturen av den sociala företeelsen. Det 
konstruktionistiska synsättet går ut på att den sociala verkligheten påverkas hela tiden av de 
sociala aktörerna. De sociala aktörerna skapar inte bara den sociala verkligheten utan de granskar 
och förbättrar den kontinuerligt.7

2.4 Kunskapssyn 

 I vår forskning kommer vi att redogöra för hur olika forskare 
ser på kvalitet. Vi anser att olika revisionsbyråer kan organisera sin verksamhet på olika sätt för 
att åstadkomma hög kvalitet. Sättet att organisera verksamheter beror dels på de människor som 
arbetar inom företagen, dels på de externa intressenter som skriver rekommendationer och 
utvecklar riktlinjer för revisorns verksamhet.  

Erfarenheter har påverkat att båda författare har en mer hermeneutik kunskapssyn vilken innebär 
att man försöker tolka människornas handlingar utifrån deras perspektiv. Forskarens uppgift är i 

                                                 
7  Bryman A., Bell E. (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, sid.33-34 
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detta fall att tolka och förstå meningen av ett fenomen. Kunskapssynen lämnar stort utrymme för 
subjektiv tolkning och därför lämpar sig bäst för kvalitativa undersökningar.8

Vi anser att en hermeneutik kunskapssyn passar bra till det fenomen som vi tänker utforska. Vi 
ska undersöka kvalitet i revisionen och kvalitet i ett tjänsteföretag detta är ett ganska komplicerad 
fenomen som kräver en subjektiv tolkning eftersom det har, till en viss del, med känslor att göra. 
Den känslomässiga dimensionen spelar nämligen en stor roll i den totala kvalitetsupplevelsen.  

  

2.5 Perspektiv 

Vi har valt att studera problemet ur ett revisornsperspektiv. Det kändes naturligt eftersom 
revisorer dagligen arbetar med frågor om kvalitet. Vi har valt att intervjua stora och medelstora 
internationella revisionsbyråer som finns i Umeå eftersom vi anser att de har organiserade rutiner 
för att upprätthålla kvalitet och stor erfarenhet i det området. 

 2.6 Metod och angreppssätt 

Kvalitet i revisionen är ett ganska komplicerat fenomen. Intresset till fenomenet har varit stor 
under två och ett halvt decennier men forskarna är fortfarande oeniga i frågan om kvalitet. I vår 
undersökning är vi intresserade att förstå hur de olika revisionsbyråer ser på begreppet kvalitet 
och vilka metoder de använder för att åstadkomma kvalitet. Vi vill också förstå vilka tankar och 
åsikter som ligger bakom de metoder som byråerna väljer. Vi anser därför att det är lämpligt att 
använda en kvalitativ ansats i undersökningen.  

Kvalitativ forskning är en strategi som ”vanligtvis lägger vikt vid ord och inte kvantifiering under 
insamling och analys av data”9 Den kvalitativa metoden förutsätter ofta ha ett induktivt synsätt i 
undersökningen. Detta görs för att ”få en förståelse av bakomliggande mönster i stället för att 
man försöker få data att passa idéer som man haft i förväg”10. Vissa forskare menar dock att 
”kvalitativa data kan och bör spela en viktig roll även vid prövningen av teori”11

I vår undersökning har vi skapat en teoretisk referensram vilket är en del av det deduktiva 
arbetssättet. Teorierna gav oss inga tydliga svar på vår frågeställning. Syftet med teorin var dock 
att få en generell uppfattning om ämnet och om den forskning som hittills var gjort inom det 
berörda området. I den studien vill vi vara så öppna som möjligt för undersökningens resultat där 
vi hoppas på att få svar på vår frågeställning samt att förstå bakomliggande mönster. Detta är en 
viktig del av det induktiva arbetssättet. Vår angreppssätt är alltså kombination av deduktion och 
induktion vilket kalls för abduktion. Den teoretiska referensramen kommer att användas som 
utgångspunkt i vår studie. Syftet med studien är att genom förflyttningen mellan teori och empiri 
utveckla teorierna och tolka de mönster som ligger bakom dem.  

. 

                                                 
8 Bryman, A., Bell E. (2005), Företagsekonomiska  forskningsmetoder, Liber. sid.29-31 
9 Ibid. sid.40 
10 Ibid. sid. 302 
11 Ibid. sid. 303 
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2.7 Insamling av sekundärdata 

Sekundärdata är information som samlats in av någon annan än forskaren själv och för ett annat 
syfte.12

Arbetet med uppsatsen börjades med litteraturläsning för att skapa grundläggande kunskap om 
revision, revisorns arbete, kvalitet och kvalitet i revisionen. För att utvidga förståelse inom 
revisionskvalitet och få kunskap om den forskning som var gjord inom ämnet läste vi olika 
vetenskapliga artiklar inom det valda området.  

 Insamling av sekundärdata fyller en viktig funktion i vårt arbete. Den bygger upp ett 
teoretiskt perspektiv inom det valda området.  

Sekunderdata i vårt arbete är de böcker och vetenskapliga artiklar som vi studerat och haft som 
grund för uppsatsens teoridel som följer i nästa kapitel. Böckerna söktes på Umeå 
Universitetsbibliotek, Örnsköldsviks statsbibliotek och studentbibliotek. Vetenskapliga artiklar 
söktes elektroniskt via Internet databaserna Emerald fulltext och Business Source 
Premier(EBSCO). Dessutom har vi hämtat information ur kurslitteratur. Vid sökandet av 
litteraturen använde vi följande sökord: 

audit     auditor    quality 
audit quality   auditor quality   audit quality service 
audit quality dimensions service    service quality 
service management 
 
revision   revisor    revision kvalitet 
tjänster    tjänstekvalitet   kvalitet 

2.8 Val av teorier 

De teorier som används i uppsatsen har valts utifrån problemformuleringen. I början grundade sig 
valet på våra egna föreställningar. Senare, under arbetets gång, kompletterades teorier utifrån 
information som framkommit ur insamlad data. 

Olika teorier har använts som komplement till varandra för att på ett pedagogiskt sätt införa 
läsaren i ämnet och uppfölja den forskning som hittills har gjort inom det området. För att 
uppfylla syftet har vi valt att studera tidigare skrivna och aktuella artiklar hämtade från 
vetenskapliga tidskrifter. Vi har även studerat befintlig facklitteratur med anknytning till för 
studien relaterade ämnen. Uppsatsen bygger också på föreläsningar, handledningar och på 
kurslitteratur. 

Det insamlade materialet har berört områdena kvalitet, revision, revisionskvalitet och service 
management. Teorin presenteras i den följd som författarna har ansett vara mest lämplig för ökad 
förståelse av ämnet samt i enlighet med uppsatsens syfte. Först presenteras revision och dess 
processer för att införa läsaren i det studerade område. Sedan gör vi en allmän presentation av 
kvalitet och dess beståndsdelar. I nästa steg gör vi läsaren bekant med kvalitetens natur och dess 

                                                 
12 Bryman, A., Bell E. (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, sid.231 
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egenskaper. Sedan presenteras begreppet tjänstekvalitet och betraktas olika aspekter av 
fenomenen. Den delen utgör också en utgångspunkt för djupare förståelse av revisionskvalitet 
(eftersom revision är en tjänst) och av de metoder som bör användas för att åstadkomma hög 
kvalitet. Därefter introduceras läsaren för begreppet revisionskvalitet och dess dimensioner. 
Genomgång av olika studier görs för att visa vad som är redan känd inom revisionskvalitet och 
påpeka de problem som inte är tillräckligt utforskade. Olika modeller presenteras för att visa en 
bredare bild av den studerade fenomenen. 

2.9 Källkritik 

Vårt teorikapitel bygger till största delen på böcker och vetenskapliga artiklar. Den typen av 
källor är prioriterad i vårt arbete på grund av deras hög tillförlitlighet. Vetenskapliga 
publikationer genomgår kvalitetskontroll av hög grad. Böckerna var också valda med stor omsorg 
vad gäller författare och de organisationer som ger ut dem. Därför anser vi att dessa publikationer 
har hög grad av tillförlitlighet och stor vetenskaplig tyngd.  

En av böckerna som användas i studie är tryckta 1998, andra är tryckta mellan 2001-2008. Två av 
artiklarna är tryckta mellan 1995-1998 och fem mellan 2000-2009. Eftersom mer än hälften av 
böcker och tidskrifter har hög grad av aktualitet anser vi att aktualiteten av publikationerna i 
genomsnitt är ganska hög.  

Förutom de vetenskapliga källorna har vi hämtat lite kompletterande information för vår uppsats 
från webbsidor. 

På FAR SRS hemsida har vi hämtat information om analysmodellen som revisorer använder när 
de testar sitt oberoende. Eftersom hemsidan tillhör FAR SRS (organisationen för revisions- och 
rådgivningsbranschen)anser vi den som pålitlig och antar att hemsidan innehåller den senaste 
informationen vad gäller revisionen. 

På Aptors hemsida har vi hämtat information om ledningssystem. Eftersom Aptor AB är ett 
företag som utgör konsulttjänster inom ledningssystem anser vi att den information om olika 
ledningssystem som finns på deras hemsida är pålitlig.  

På hemsidan http://www.bokforingstips.se// har vi hämtat allmän information om 
kvalitetssystemen ISO 9000. Hemsidan innehåller olika tips och råd för bokföring. Vi antar att 
man kan lita på den allmänna informationen om ISO 9000 som man fått på hemsidan.  
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3. Teori 

 

I detta kapitel presenterar vi uppsatsens teoretiska referensramar. Kapitlet inleds med en 
kortfattad beskrivning av revisionsprocesser. En kort beskrivning av kvalitet och dess egenskaper 
följer i andra delen av kapitlet. Därefter presenteras tjänster och tjänstekvalitet för att läsaren 
ska få förståelse om vad som utmärker just tjänstekvalitet. I den sista delen redovisar vi de 
tidigare studierna och teorierna inom området kvalitet i revisionen. 

 

3.1 Revision 

3.1.1 Vad är revision 
Revision är en kritisk granskning av ett företags bokföring, årsredovisning och förvaltning som 
görs av en utomstående person som sedan uttalar sig om verksamheten. Det finns många olika 
revisioner, bland annat statlig och kommunal revision och miljö revision.13

3.1.2 Revisionens syfte 

  

Revisionen syftar till att ge olika intressenter en rättvisande bild av ett företag innan beslut fattas 
rörande de aktuella företaget. Det kan handla om en kund som vill veta om företaget kan fortsätta 
med sina leveranser, eller en kreditgivare som vill se hur den ekonomiska situationen ser ut innan 
en kredit beviljas. Revisionen kan ses som en kvalitetskontroll av företagets verksamhet 
samtidigt som den är en förutsättning för ett fungerande näringsliv och samhälle.14

Det finns en mängd olika intressenter till revisionen som på olika sätt kan dra nytta av vad som 
framkommer i revisionsberättelsen.  

  

• Ägarna – I de stora företagen sitter oftast inte ägarna i styrelsen. Detta gör att de inte vet 
vad som sker i företaget. Av den anledningen måste ägarna lita på styrelsens och VD:s 
information. Revisions uttalanden kan då vara till hjälp när de ska fatta beslut om sitt 
ägande. 

• Kreditgivare – En bank måste kunna lita på att de uppgifter som företaget lämnar när de 
ska bevilja en kredit. När företagets finansiella situation har granskats av en revisor blir 
det lättare för banken att tro på vad de läser. 

• Leverantörer – En leverantör som lämnar krediter måste veta om dessa företag kan 
betala sina fakturor på utsatt datum.  

• Kunder – Kunder vill kunna försäkra sig om att deras leverantör kan försätta leverera i 
framtiden. 

• Anställda – De anställda har ett personligt intresse i företag då de vill veta om de kan 
känna sig trygg i deras anställning . 

                                                 
13 Vad är revision?, (2001)  FAR förlag, sid.7 
14 Revision – en praktisk beskrivning, FAR förlag sid.19-21 
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• Styrelse och VD – Revisorn kan hjälpa styrelsen och VD i ekonomiska frågor och ge en 
överblick på händelser och företeelser som annars inte skulle bli uppmärksammad. 

• Stat och kommun – Företagets redovisning ligger till grund för skatter och avgifter. De 
bidrag som företagen kan få från stat och kommun kräver att rätt information finns 
tillgänglig. En revisor kan även skriva ett intyg om dessa bidrag.15

3.1.3 Revisionsprocessen  

 

3.1.3.1 Planering 

Innan en revisor börjar med planeringen av revisionen måste denne ta ställning till sitt oberoende 
mot klienten. För att göra detta kan de ta hjälp av den analysmall som finns beskriven i FAR 
SRS. I denna mall finns beskrivet hur en revisor skall ta ställning till om det kan finnas risk för 
jäv och olika hot (egenintresse, självständighet, skrämsel, vänskap osv.) I mallen finns också 
beskrivet att revisor bör avstå om sådana hot finns och dessa inte kan åtgärdas.16

Planeringen är en grundläggande del i revisionen, för att kunna planera vad som ska granskas 
inom företaget bör revisorn ha god information om verksamheten. För att lära känna företaget 
samlas det in stora mängder information om både de interna och de externa förhållandena inom 
verksamheten. När all relevant information är insamlad studeras och analyseras denna för att 
bestämma vilka områden som ska granskas, d.v.s. vart det är störst risk för väsentliga fel.

 

17

Den risk som en revisor måste bedöma och ta hänsyn under sitt arbete är revisionsrisken, detta är 
den risk som finns att revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen.  

  

3.1.3.2 Granskning 

Ett av granskningens syften är att tala om huruvida företagets offentliga uppgifter ger en 
rättvisande bild av företagets verksamhet och situation.18

För alla de uttalanden som revisorn gör i revisionsberättelsen måste det finns minst ett 
revisionsbevis. Dessa utgörs av olika källdokument och bokföringsmaterial som årsredovisningen 
är grundad på, samt stödinformation från olika källor. Dessa revisionsbevis måste sedan 
övervägas om hur de räcker för att göra ett uttalande i revisionsberättelsen med dessa som 
grund.

  

19

En revisor ska dokumentera sitt arbete. Det som ska dokumenteras är information som kan 
underlätta en bedömning av revisorns revisionsåtgärder i efterhand. Arbetspapperna ska innefatta 

 

                                                 
15 Revision – en praktisk beskrivning, FAR förlag. sid. 20 
16http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/OM_BRANSCH/GOD_REVISORSSED/FAR%20ANALYSMO
DELL%20060206.PDF 2009-05-19 
17 Revision – en praktisk beskrivning, FAR förlag. sid.33 
18 Ibid. sid. 57 
19 Ibid. sid. 64 
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revisorns resonemang kring de förhållanden som kräver någon form av bedömning och de 
slutsatser som dragits av detta resonemang.20

Granskningsarbetet består av två olika delar: 

 

Förvaltningsrevision – granskning och bedömning av styrelsens och VD arbete för att se om de 
har följt de lagar och regler som gäller.  

Redovisningsrevision - granskning och bedömning av räkenskaper och årsredovisning för att 
bland annat se om de tillgångar och skulder som står i balansräkningen existerar. 21

3.1.3.3 Rapportering 

 

En öppen kommunikation mellan revisorn och företagsledningen är viktig, detta för att revisorn 
ofta lämnar både muntliga och skriftliga rapporter till ledningen. Dessa rapporter kan innehålla 
iakttagelser och synpunkter på vad som bör förbättras. Är det något som måste rättas till ska detta 
görs så snart som möjligt för att hinna åtgärdas innan revisionsberättelsen.22

Revisionsberättelsen är den enda offentliga rapporten från revisorn. Förutom de obligatoriska 
uppgifterna som behandlar årsredovisningen och styrelsens och VD:s förvaltning, lämnar revisor 
uppgifter som inte finns med i årsredovisningen men som anses ha ett värde för andra 
intressenter.

  

23 24

3.1.4 Revisorns roller 

  

Att vara revisor innebär inte bara att granska företagens årsredovisning, utan det är många 
revisorer som också fungerar som rådgivare. Om en revisor är rådgivare åt en klient som denne 
sedan ska göra revision på, finns det lagar och seder som ger upphov till begränsningar, t.ex. får 
inte revisorns självständighet och opartiskhet i revisionsverksamheten riskeras om de agerar 
rådgivare till sina klienter.25

3.2 Kvalitet  

 

3.2.1 Vad är kvalitet?  

Ordet kvalitet kommer från latinets ”qualitas” (beskaffenhet, egenskaper) användes redan under 
antikperioden. Så småningom utvecklades definitionen. Man definierade kvalitet från olika 
perspektiv. Ur producentperspektiv definierades begreppet som ”uppfyllande av satta krav”. Ur 
kundperspektiv beskrevs kvalitet som ”lämplighet för sitt syfte”. Under de senare decennierna har 
ordet ”fått en betydligt bredare innebörd”. Kundernas behov och förväntningar har blivit allt 

                                                 
20 Revision – en praktisk beskrivning, FAR förlag, sid.74-75 
21 Vad är revision? (2001) FAR förlag, sid.12-13 
22 Revision – en praktisk beskrivning, FAR förlag, sid.93-94 
23 Ibid. sid.94 
24 FAR:s samlingsvolym 2005, del2, sid.22 
25 Revision – en praktisk beskrivning, FAR förlag, sid.127-128 
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viktigare för producenten och fick en stor plats i den senaste definitionen: ”Kvaliteten på en 
produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar”.26

3.2.2 Kvalitets hörnstenar 

 

För att åstadkomma och upprätthålla hög kvalitet behövs det en kultur som bygger på 
värderingar. Dessa värderingar är: 

• Kunden – Att kunden är i centrum betyder att de är viktigt att se till kundens behov och 
förväntningar på produkten och sedan anpassa sig efter dessa.27

• Beslut på fakta – De fakta som ska ligga till grund för besluten inom produktutveckling 
är kundens behov och förväntningar.

 Se mer om kundbehov 
längre ner.  

28

• Processer – Målet med en process är att med så små resurser som möjligt tillfredställa 
sina kunder med ett bra slutresultat. 

 Detta betyder att företaget måste vara offensiv i 
sitt faktainsamlande och försöka mäta och förstå kundens behov. 

• Ständig förbättring - För att ett företag som håller god kvalitet ska fortsätta med detta 
krävs det att de arbetar med att utveckla sina produkter/tjänster. Detta görs för att både 
kundens förväntningar kommer att öka och att den tekniska utvecklingen går framåt så 
nya hjälpmedel kommer alltid att komma fram på marknaden. 

• Allas medverkan – Det är viktigt för en anställd att känna sig behövd och involverad. 
Detta gör att man får en positivare inställning till arbetet och större arbetsglädje. Detta 
leder i sin tur oftast till högre arbetsmoral och kvaliteten blir högre. 29

För att skilja dessa värderingar från andra likartade värderingar kallar man dem hörnstenar. Alla 
dessa hörnstenar är på något sätt beroende av och kan påverka varandra.  För att få dessa delar att 
samarbeta och sträva åt samma håll behövs det helhetssyn. En nödvändig förutsättning som 
behövs för att dessa hörnstenar ska fungera gemensamt och inte rasa samman är ett ”engagerad 
ledarskap”

 

30

3.2.3 Kundbehov 

. 

De lönsammaste kunder som ett företag kan ha är de som är nöjda och lojala. Det kostar mer 
pengar att söka upp nya kunder än att vårda de befintliga kundrelationerna. Detta medför att allt 
fler företag har börjat arbeta med att höja kundtillfredsställelsen.31

För att kunna öka kundtillfredsställelsen måste företaget veta vilka behov som sina kunder har. 
Det finns olika nivåer på behoven: 

  

                                                 
26 Bergman B., Klefsjö B., (2001) Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, sid.24  
27 Ibid. sid.36 
28 Ibid. sid. 38 
29 Ibid. sid. 40-41 
30Ibid. sid.41 
31 Ibid. sid.305 
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• Basbehov – Dessa behov är självklara för kunden, det innebär att kunden inte alltid talar 
om dessa behov för företaget. Det går inte att skapa hög kundtillfredsställelse genom att 
bara uppfylla dessa krav, samtidigt som att kunden är missnöjd om de inte uppfylls. 

• Uttalade behov – Genom att vara duktig på att uppfylla dessa behov får företaget nöjda 
kunder. Det är dessa behov som kunden förväntar sig av en produkt/tjänst.  

• Omedvetna behov – Det är inte alltid en kund vet vad som kan förväntas av 
produkten/tjänsten, kan företaget identifiera de behov som kunden inte vet att de har och 
sedan uppfylla dem skapas stora förutsättningar för hög kundtillfredsställelse.32

3.2.4 Kvalitetssystem 

 

Att arbeta med ett kvalitetsledningssystem innebär inte att företaget automatiskt får högre 
kvalitet. Vad det innebär är att de får rutiner för hur de ska arbeta med kvalitetsfrågor, från 
ledningen och nedåt. De får även rutiner för hur det ska dokumenteras.33 Att dokumentera det 
arbete som görs med kvalitetssystem är viktigt för kvalitetsarbetet och för kvalitetsrevision av 
verksamheten.34

ISO 9000-serien är ett kvalitetssystem som har tagits fram för att kunna säkerställa kvaliteten hos 
produkter och tjänster. Denna serie innehåller en mängd standarder som fastställer hur ett 
kvalitetsledningssystem bör se ut, dessa standarder riktar sig till både tjänste- och 
varuproducerande företag.

 

35 Företag kan välja att certifiera sig enligt detta system, detta görs av 
en utomstående part. 36

3.3 Tjänsten och tjänstekvalitet 

 

3.3.1 Vad är en tjänst 

”En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som vanligen, 
men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och servicepersonal och/eller 
fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och som utgör lösningar på 
kundens problem.”37 Till största delen innebär en tjänst samverkan mellan kunden och 
tjänsteleverantören. Den samverkan kan ha ett avgörande inflyttande på den upplevelse som 
kunden får av tjänsten38

3.3.2 Tjänsteegenskaper 

. 

Vid diskussion av tjänsternas egenskaper jämför man ofta tjänsterna med varorna. Detta görs för 
att läsaren bättre ska förstå tjänsternas natur. Förståelse av tjänsternas egenskaper är nödvändig 

                                                 
32 Bergman B., Klefsjö B., (2001) Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, sid.309 
33 http://www.aptor.se/ledningssystem/ 2009-04-22 
34 http://bokforingstips.se/Kvalitet/ISO_9000.htm 2009-04-22 
35 http://www.aptor.se/ledningssystem/ 2009-04-22 
36 http://www.bokforingstips.se/Kvalitet/ISO_9000.htm 2009-04-22 
37 Grönroos, C. (2004) ”Marknadsföring i tjänsteföretag”, Liber Ekonomi, sid.58 
38 Ibid. sid.58 
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för att kunna utföra tjänster på ett framgångsrikt sätt och för att kunna utveckla strategierna för 
förbättringen att tjänstekvalitet.39

Den viktigaste tjänsteegenskapen är att tjänster är opåtagliga. Eftersom service är en process som 
består av aktiviteter, kan man inte se, känna eller prova en tjänst på det sättet som man kan göra 
med en vara. Emellertid inrymmer många tjänster påtagliga

 

40

Opåtagligheten av tjänster gör att det kan vara ganska svårt för kunderna att utvärdera tjänsten. 
När kunderna beskriver tjänster pratar de om sina känslor och upplevelser. De beskriver en tjänst 
rent subjektivt och använder abstrakta begrepp. Dessa begrepp säger emellertid inte vad själva 
tjänsten är.

 faktorer, exempelvis 
kvalitetscertifikat, utredningen i lokaler osv.  

41 Tjänsternas opåtagliga natur gör att det kan vara svårt för leverantören att 
kommunicera kvaliteten av tjänsten till sina kunder.42

Eftersom tjänster ”består av processer” som oftast utförs av människor, finns det inte två tjänster 
som är helt lika varandra. Personalen som utför tjänster kan skilja sig i sin prestation, kunderna är 
också olika. Därför kan resultaten av ”samma” tjänst till en kund skilja sig från resultaten till en 
annan kund. Tjänsterna är alltså heterogena. Den egenskapen är i första hand ett resultat av en 
interaktion mellan människor som kan bero på olika individuella egenskaper, behov och andra 
faktorer.

 

43

Eftersom tjänster kan uppfattas olika hela tiden kan det vara svårt att ”upprätthålla en kvalitet 
som uppfattas som likadan”

 

44 av alla kunder. Kvaliteten kan bero på en mängd faktorer och kan 
därför vara svårt för tjänsteleverantören att helt hålla den under kontroll. Service manager kan 
inte vara helt säker på att tjänsten utförs i enighet med i förväg planerade och bearbetade 
rutinerna.45

Produktionen och konsumtionen av tjänsten sker samtidigt. Kunden är ofta närvarande vid 
produktionen. De ser hur processen går till och kan påverka resultatet (positivt eller negativt). 
Detta innebär att kvaliteten av service och den upplevelse som kunden får beror till största delen 
på det vad händer mellan kunden och tjänsteleverantören under processens gång.

  

46 Det kan vara 
svårt att hantera kvalitetskontroll eftersom ”det inte finns någon i förväg tillverkad kvalitet att 
kontrollera”47

                                                 
39 Wilson, A., Zeithaml, V.A., Jo Bitner M., Gremler D.D.(2008) Services Marketing: Integrating Customer Focus 
Across the Firm. The McGraw-Hill Companies, sid.15 

. 

40 Grönroos, C. (2004) ”Marknadsföring i tjänsteföretag”, Liber Ekonomi, sid.59 
41 Ibid. sid.61 
42 Wilson, A., Zeithaml, V.A., Jo Bitner M., Gremler D.D.(2008) Services Marketing: Integrating Customer Focus 
Across the Firm. The McGraw-Hill Companies, sid.16 
43 Ibid. sid.16 
44 Grönroos, C. (2004) Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, sid.61 
45 Wilson, A., Zeithaml, V.A., Jo Bitner M., Gremler D.D.(2008) Services Marketing: Integrating Customer Focus 
Across the Firm. The McGraw-Hill Companies, sid.16 
46 Ibid. sid.16-17 
47 Grönroos, C. (2004) Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, sid.60 
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3.3.3 Vad är kvalitet hos tjänster? 

Vad innebär egentligen tjänstekvalitet? När man pratar om kvalitet menar man ofta de tekniska 
specifikationerna hos en tjänst eller en vara. ”I verkligheten uppfattar kunderna kvalitet som ett 
mycket större begrepp, och ofta är det helt andra aspekter än de tekniska som dominerar 
kvalitetsupplevelsen”48. I litteraturen om tjänstekvalitet definierar man begreppet kvalitet på 
samma sätt som kunderna gör. I första hand avser man med kvaliteten ”att tillgodose kundernas 
behov (uttalade och outtalade) och infria deras (realistiska) förväntningar”49.”Eftersom kvaliteten 
främst definieras av kunden, är en viktig del i kvalitetsarbetet att ta reda på vad som skapar värde 
för kunden och prestera detta. Det kräver en förmåga att sätta sig in i och på djupet förstå kunden 
och den aktuella problemsituationen. Om inte detta lyckas kan rätt kvalitet aldrig uppnås.”50

För att uppnå rätt tjänstekvalitet bör man ”sätta kunden i centrum”

  

51. Detta innebär att 
tjänsteleverantören bör ”vara lyhörd för kundens synpunkter och reaktioner, att anpassa sina 
erbjudanden, processer och resurser till kundernas krav och beteende, men också att styra 
kundförväntningar och lära kunden att bli en professionell medproducent och aktiv 
värdeskapare”52. Att använda kundperspektiv betyder inte att man bör utgå från att kunden alltid 
har rätt. Kunden kan ibland inte utrycka alla sina behov och förväntningar. Men dialogen med 
kunden kan öka tjänsteleverantörens insikt i kundens behov och skapa därmed bättre 
förutsättningar för kvalitetsarbetet.53

3.3.4 Tjänstekvalitetens dimensioner 

 

Man kan dela in kundernas uppfattningar om tjänstekvalitet i två dimensioner: en teknisk 
dimension och en funktionell dimension. Den tekniska dimension är vad kunden får, med andra 
ord är kvaliteten på tjänstens resultat, t.ex. kvaliteten på klippning. Den funktionella dimensionen 
är hur tjänsten utföras dvs. hur kunden upplever hela tjänsteprocessen. Kundens upplevelse av 
tjänsteprocessen påverkas inte bara av den person som utför tjänsten utan också av den övriga 
personalens beteende, miljö och hur tekniken fungerar. I första fall är bedömningen av tjänsten 
mer objektiv, i andra fall är bedömningen mer subjektiv eftersom det handlar mest om 
upplevelser och känslor. Kundernas mer subjektivt synsätt på den funktionella kvaliteten kan 
betydligt försvåra mätningen på den i jämförelse med den tekniska kvaliteten.54

Den tekniska dimensionen och den funktionella dimensionen bildar den uppleva kvaliteten (figur 
1). För att kundens upplevelser av tjänsten ska vara goda räcker det inte att uppnå hög kvalitet i 
någon av dimensionerna utan båda är lika viktiga. Försummelse av antingen den tekniska eller 
den funktionella kvaliteten kommer att påverka negativt den upplevda kvaliteten även om den 
andra kvaliteten har en hög nivå.  

 

                                                 
48 Grönroos, C. (2004) Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, sid. 75 
49 Edvardsson, B., Sandén, M., Andersson, T., Waller, B.(1998) Mätning av tjänstekvalitet i praktiken 
Studentlitteratur, sid.20 
50 Ibid. sid.44 
51 Ibid. sid.20 
52 Ibid. sid.20 
53 Ibid. sid.20 
54 Ibid. sid.75-77 
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Figur 1 visar att den totala upplevelsen av kvalitet består av den upplevda kvaliteten och den 
förväntade kvaliteten. Om de motsvara varandra uppfattas den totala kvaliteten som bra. Som 
framgår av figur 1 beror den förväntade kvaliteten av sådana faktorer som marknadsföring, rykte, 
företagets image, pris, kundernas behov och värderingar. ”Nivån på den totala 
kvalitetsupplevelsen följer inte direkt av nivån på de båda kvalitetsdimensionerna, utan snarare av 
klyftan mellan förväntad och upplevd kvalitet”.55

Kundens förväntningar har stor betydelse för den totala upplevda kvaliteten. Även om 
kvalitetsnivån, objektivt sett, blir ganska hög kan den totala kvaliteten upplevs av kunden som låg 
om kundens förväntningar inte motsvarade den upplevda kvaliteten. Därför bör 
tjänsteproducenten vara försiktig med löftena för att inte skapa för stora förväntningar hos sina 
kunder. Ett knep kan vara att inte lova alltför mycket utan istället överraska kunden med oväntad 
bra kvalitet. 

 

56

Image

Total upplevd
kvalitet

Förväntad kvalitet Upplevd kvalitet

Image

Funktionell
Kvalitet: Hur

Teknisk
Kvalitet: Vad

- Marknadsföring
-Försäljnig
-Image
-Rykte/word-of-mouth
-PR
-Kundernas behov och
värderingar

 

 

Figur 1 Total upplevd kvalitet. Grönroos, 2004, s.80 

 

Image spelar också en stor roll i kundernas upplevelse av tjänstekvalitet. Därför bör man lägga 
stor uppmärksamhet på hur image sköts på företaget. 

3.3.6 Metoder och modeller för mätningen av tjänstekvalitet 

3.3.6.1 SERVQUAL 

SERVQUAL (av SERVice QUALity) utvecklades av amerikanska forskarna Berry, Parasuraman 
och Zeithaml. De utgick från begreppen upplevd tjänstekvalitet och förväntad tjänstekvalitet. 
Tanken med metoden är att mäta hur kundernas förväntningar om tjänstekvalitet motsvarar deras 
upplevelse av den. Modellen bygger på följande fem determinanterna: 

                                                 
55 Grönroos, C. (2004) Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, sid.80 
56 Ibid. sid.81 
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1. Påtaglighet (lokalernas utseende, utrustning och personalens utseende) 
2. Pålitlighet (om företaget håller sina löften exempelvis vad gäller tid och leverans) 
3. Villighet (om personalen är tjänstevillig och beredd att hjälpa kunden vid behov) 
4. Säkerhet (om personalens agerande och kompetens gör att kunderna känner sig trygga) 
5. Empati (om företaget förstår kundernas behov och gör sitt bästa för att tillfredställa 

dem)57

På dessa kvalitetsfaktorer baseras 22 påståenden om kundens förväntningar och upplevelser. 
Kunderna markerar svar på en sjugradig skala. Modellen mäter dels kundens förväntningar, dels 
hur de uppfylls. Mätningen kan göra tjänsteleverantören medveten om möjliga brister i kvalitet 
samt om bristernas omfattning.
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3.3.6.2 Gap-modell 

 

Zeithami, Berry och Parasuraman har utvecklat en modell som visar hur kvalitetsproblem 
uppkommer (figur 2). Modellen kallas gap-modellen. I modellen beskrivs hur gap mellan 
upplevd och förväntad kvalitet uppstår till följd av ett antal andra gap.59

Personliga behov Tidigare erfarenheterWord-of-mouth

Förväntad service

Upplevd service

Tjänsteleverans (inklusive 
kontakter före och efter)

Översättning av uppfattningar 
om kundförväntningar till 
specificerad tjänstekvalitet

Ledningens uppfattningar om 
kundernas förväntningar

Marknadskommunikation 
till kunderna

Gap 1

KUND

MARKNADS-
FÖRARE

Gap 5

Gap 3

Gap 2

Gap 4

 

 

Figur2 Modell för tjänstekvavlitet Grönroos, 2004, s.115 

                                                 
57 Grönroos, C. (2004) Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, sid. 87-89 
58 Ibid. sid.89-90 
59 Ibid.sid.115-116 
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Övre delen av modellen handlar om kunden, medan den nedre delen visar saker som gäller 
tjänsteproducenten. Modellen visar de saker som man måste ta hänsyn till när man arbetar med 
tjänstekvalitet. Modellen visar var de kvalitetsgapen kan uppstå.60

Gap 1: Uppstår om företagets uppfattningar om kundernas förväntningar är felaktiga. Det kan 
bero på felaktig tolkning av information eller på bristande marknadsanalyser.
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Gap 2: Uppstår om ledningen uppfattningar om kundernas förväntningar inte överensstämmer 
med den utformade tjänsten. Det kan bero på möjliga brister i målsättningen och planeringen.

  

62

Gap 3: Uppstår om den utformade tjänsten inte överensstämmer med den utförda tjänsten. Det 
kan bero på brister i specifikationer, dålig ledning och tekniska brister.
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Gap 4: Uppstår mellan marknadsförning av tjänsten och den utförda tjänsten. Gapet kan bero på 
dålig samordning mellan marknadsförning och verksamheten eller att personalen inte agerar i 
enighet med specifikationerna.
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Gap 5: När den upplevda tjänstekvaliteten inte överensstämmer med den förväntade. Gapet kan 
bero på någon av ovanstående orsaker. Gapet kan resultera i dålig rykte, försämrad image och 
kundförlust. 
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Modellen visar var möjliga brister i kvalitet kan ligga. Genom att vidta åtgärder och undanröja 
bristerna kan man skapa bättre förutsättningar för att kvaliteten av tjänster ska vara hög.  

 

3.3.7 Personalarbetets roll i kvalitetsutvecklingen 

Människor är den viktigaste resursen i de flesta tjänsteföretag. Tjänsteproduktionen baseras alltså 
på den mänskliga faktor som är en mycket labil resurs. Skillnaden mellan maskinen och 
människan är väsentlig. Människor har känslor, intellekt, behov av prestation, utveckling och 
självförverkligande. Dessa resurser är mycket viktiga för en framgångsrik tjänsteproduktion. Men 
människor kan ha bristande självförtroende, oro, familjeproblem och personliga problem, vilka 
påverkar människans prestation negativt. Ett företag som vill leverera tjänster av hög kvalitet 
måste kunna bemästra dessa egenskaper.66

Under de senaste decennierna, när tillverkningstänkande ersättas av servicetänkande och 
personalen blir den viktigaste resursen, har behovet av en intern marknadsföring vuxit fram. 
Begreppet intern marknadsföring innebär att ”bästa sättet att motivera personalen till att bli 
tjänstevillig och inställd på kundinriktat arbete är att använda ett aktivt och målinriktat program 
där en rad olika aktiviteter och processer samordnas i ett slags marknadsföring. På så vis kommer 
de interna relationerna mellan medarbetare på olika avdelningar… att på bästa sätt främjas och 

 

                                                 
60 Grönroos, C. (2004) Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, sid.116 
61 Ibid. sid. 116-117 
62 Ibid. sid. 117 
63 Ibid. sid, 118-119 
64 Ibid. sid.119-120 
65Ibid. sid. 120 
66 Sternhufvud, U.(1998) Kvalitet i tjänsteföretag, Nerenios & Santérus Förslag, sid.101-102 
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styras mot serviceinriktad hantering av externa relationer med kunder och andra parter.  Intern 
marknadsföring är den ledningsfilosofi där de anställda behandlas som kunder.”67

För att kunna utföra sitt arbete på ett framgångsrikt sätt måste personalen ha kunskapen om 
företagets vision, affärsidé, mål och strategi. De behöver också vara informerade om 
arbetsrutiner, möjliga löften som kunderna fått, tjänstens egenskaper och sina uppgifter gentemot 
kunder och andra medarbetare.

 Den interna 
marknadsföringen inkluderar en mängd verktyg för personalvårdnaden för att göra personalen 
mer tjänsteinriktad och tjänstevillig. Hit inkluderas t.ex. utbildning och karriärplanering.  

68 Det är viktigt att personalen är medveten om vad som menas 
med hög kvalitet, vilka kvalitetsmål man måste uppnå och vilka åtgärder en enskild individ kan 
vidta för att uppnå dessa mål.69 Personalen behöver också kunna diskutera med ledningen om 
sina synpunkter på verksamhetsutvecklingen. 70

För att medarbetarna ska känna sig involverade i processen och kunna bidra till 
kvalitetsutvecklingen är det viktigt att de har tillräckligt handlingsutrymme för att ta initiativ och 
fatta beslut. Men handlingsfriheten är inte en snabb process och medarbetarna måste vara beredda 
på det. De viktiga förutsättningarna för handlingsfrihet är  

 

1. Information som ledningen ger till sina anställda och som behövs för att fatta beslut. 
2. Kunskaper för att kunna analysera information. 
3. Tekniskt stöd från teknik, stödpersonal och andra tjänster för att kunna lösa olika 

problem.71

Utan de nödvändiga redskapen kommer personalen att känna sig förvirrad och frustrerad och kan 
inte fatta ett korrekt beslut. Därför är det viktigt att personalen får den hjälp och stöd som behövs 
för att kunna hantera de olika situationerna på ett effektivt sätt.
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3.4 Kvalitet i revisionen 

 

3.4.1 Vad är kvalitet i revisionen 

Vad innebär kvalitet i revisionen? Kvalitet i revisionen innebär ”olika saker för olika 
människor”73 70 % av investerare tror att revisionen ska säkerställa att det inte finns några 
misstag eller bedrägeri i företagets finansiella rapporter. Revisorer har kanske en anan åsikt 
angående kvalitet. Att göra en rättvis bedömning, få nöjda kunder och göra en ”bra” revision som 
inte kommer att påverka rykte på ett negativt sätt är de aspekter som kan innebära kvalitet för en 
revisor.74

                                                 
67 Grönroos, C. (2004) Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, sid.368-369 

  

68 Ibid. sid. 370 
69 Sternhufvud, U.(1998) Kvalitet i tjänsteföretag, Nerenios & Santérus Förslag, sid.104-105 
70 Grönroos, C. (2004) Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, sid. 370 
71 Ibid. sid. 382-384 
72 Ibid. sid.384 
73 Wooten, T.,C.(2003) Research about audit quality, The CPA Journal, January 2003, sid. 48 
74 Ibid. sid.48 
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Trots att forskarnas intresse för kvalitet har varit stor under de senaste decennierna känns det att 
forskarna fortfarande inte är eniga om vad kvalitet egentligen innebär. Forskare antar att de olika 
synerna på definition av revisions kvalitet beror på att revisionsmarknaden är mycket heterogen 
(aktieägare, journalister, investerare, banker, ledningen osv.) och aktörernas roller kommer i strid 
med varandra75. Vissa forskare relaterar revisionskvalitet till revisionsbrister: ju mer brister 
revisionen har desto lägre kvalitet av den76. Andra använder termen trovärdighet istället för 
kvalitet för att trovärdigheten i företags finansiella ställning är viktigast ur de externa 
användarnas synvinkel.77

De perspektiv som forskarna använder när de undersöker kvalitet skiljer också sig. Francis, 
Simon, Palmrose och Turpen studerar olika kvalitetsdimensioner i relationen till prisskillnader 
mellan olika revisionsbyråer.

  

78 Andra studerar kvalitet genom att undersöka skillnader mellan 
olika revisionsbyråer. Exempelvis Jagan och Schauer utforskar skillnader i revisionsbyråernas 
storlek79. Nichols och Smith undersöker användningen av olika metoder vid val av revisorer80. 
Behn, Carcello, Mock och Samet betraktar problemet från beteendeperspektiv.81

Den flesta forskare anser dock att kvalitet i revisionen beror på revisorns förmåga att upptäcka 
brister i redovisningsrapporter och redovisa det. Förmågan att upptäcka problem och göra en rätt 
bedömning innebär revisionens kompetens. Viljan att avslöja dessa problem innebär revisionens 
oberoende. Dessa två aspekter pekar på kvalitet i revisionen enligt den traditionella definitionen. 

 

3.4.2 Dimensioner av revisionskvalitet  

Revisionskvalitetens dimensioner som framgår av ovanstående definitionen är kompetens och 
oberoende. Trots att de dimensionerna är olika står de ganska nära varandra. En revisor kan 
exempelvis bestämma sig för att inte anstränga sig och avslöja något problem (kompetens) om 
han inte vill rapportera det (oberoende). Möjligheterna för observationen av de två dimensionerna 
är dock helt olika. Att visa och testa kompetens är relativt lätt. Att observera oberoende är mycket 
svårt.82

En forskning visar att revisorns moral och etik är viktigare än revisionsprocessen för de externa 
användare (aktieägare och journalister).

  

83

                                                 
75 Duff, A. (2004) AUDITQUAL: Dimensions of Audit Quality, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
sid. 18 

 Enligt en annan forskning är revisorns kommunikativa 
förmåga och den professionella kompetensen viktigt för de interna användarnas (ledningen, 

76 Francis J.R. (2004) What do we know about quality? The British Accounting Review, vol.36, sid. 345-368 
77 Warming-Rasmussen, B., Jensen, L. Quality dimensions in external audit services – an external user perspective, 
The European Accounting Review 1998, 7:1, sid. 65-82 
78 Duff, A. (2004) AUDITQUAL: Dimensions of Audit Quality, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
sid.18 
79 Jagan, K., Schauer, P.C.(2000) The Differentiation of Quality among Auditors: Evidence from 
the Not-for-Profit Sector, Auditing:A Journal of Practice & Theory, Vol. 19 Issue 2, sid.9-17  
80 Duff, A. (2004) AUDITQUAL: Dimensions of Audit Quality, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
sid.18 
81 Ibid. sid.18 
82 Ibid. sid. 15 
83 Warming-Rasmussen, B., Jensen, L. Quality dimensions in external audit services – an external user perspective, 
The European Accounting Review 1998, 7:1, sid. 77 
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personal) tillfredställande84. Bland de viktiga dimensionerna nämner forskare också erfarenhet 
att arbeta med kunden, kunskaper i kundens bransch, trogenhet till revisionsstandarder och 
empati.85

Den största delen av forskarna av revisionskvalitet ignorerar dock servicedimensionen vid 
forskningen av kvalitet. Betydelsen av att upprätthålla goda relationer med klienterna är allmänt 
accepterat i revisionsbranschen. Den korporativa litteraturen säger att tillfredställande av 
kundernas behov på ett bättre och effektivare sätt kan vara en stor konkurrensfördel inom 
revisionsbranschen. Emellertid finns det bara få studier om relationen mellan servicekvalitet och 
teknisk kunnande. Duff anser dock att servicekvalitet och tekniskt kunnande är två viktiga 
komponenter för god kvalitet i revisionen.
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3.4.3 Metoder och modeller för mätningen av revisionskvalitet 

 Genom att studera servicekvalitet och 
revisionskvalitet har Duff utvecklat en modell för revisionskvalitet som identifierar möjliga 
brister i revisionskvalitet.  

Mätningen av revisionskvalitet är ganska problematisk. Man kan nämligen inte direkt iaktta 
utfallet av revisionen. Revisionsprocessens kontroll har höga standarder men revisionsbrister 
upptäcks ofta senare, när man upptäcker brister i verksamheten.87

Eftersom man inte kan observera revisionskvalitet, försöker forskarna indikera kvalitet på ett 
annat sätt, exempelvis fråga vad experterna tycker eller bedöma ingångs- och utgångsdata av en 
revision av hög kvalitet. Andra forskare använder sig av mer objektiva data för att bedöma 
revisionskvalitet. Exempelvis, de revisionsbyråerna vars resultat överklagas mer sällan, som får 
högre betyg av recensenterna och sällan blir tvungna att ändra sitt beslut, anses ha högre kvalitet 
än andra.
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3.4.3.1 Gap-modell för revisions kvalitet 

 

Som resultat av forskningen inom servicekvalitet och revisionskvalitet utvecklade Daff (2004) en 
modell av revisionskvalitet (figur 4). Modellen visar skillnader mellan förväntad och upplevd 
kvalitet i revisionen som kan uppkomma till följd av ett antal andra gap.89

Gap 1-4 identifierar faktorer relaterade till service inom revisionsbyråer.  

  

Gap 1: Skillnaden mellan klients förväntningar och företagets förväntningar om klients 
förväntningar 

                                                 
84 Beattie, V., Feanley S (1995) The importance of audit firm characteristic and the drivers of auditor change in UK 
listed companies, Accounting and Business Research, Vol.25, sid. 227-239 
85 Duff, A. (2004) AUDITQUAL: Dimensions of Audit Quality, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
sid. 21 
86Duff, A. (2004) AUDITQUAL: Dimensions of Audit Quality, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
sid. v 
87 Wooten, T.,C.(2003) Research about audit quality, The CPA Journal, January 2003, sid. 48-51 
88 Ibid. sid. 48-51 
89 Duff, A. (2004) AUDITQUAL: Dimensions of Audit Quality, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
sid. vi-viii 
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Gap 2: Skillnaden mellan klients förväntningar och företagets kvalitetsstandarder 

Gap 3: Skillnaden mellan företagets kvalitetsstandarder och den faktiska kvaliteten av den 
utförda tjänsten 

Gap 4: Skillnaden mellan marknadsföringen av tjänsten och den utförda tjänsten 

Gap 5: Skillnaden mellan klients/aktieägares förväntningar på revisionskvalitet och den upplevda 
revisionskvaliteten  

Gap 6-8 är revisionsförväntningarnas gap 

Gap 6: Uppstår om aktieägarnas förväntningar om revisionen är orealistiska dvs. om aktieägarens 
förväntningar om revisorns presstation inte överensstämmer med den presstationen de borde 
förvänta sig 

Gap 7: Skillnaden mellan det som kan vara realistiskt förväntas av en revisor att uppnå och de 
förpliktelser som föreskrivas av lagen och den professionella skyldigheten. 
Gap 8: Skillnaden mellan revisorns förpliktelser som föreskrivs av lagen och andra bestämmelser 
och den faktiska revisorns presstation 

Gap 7-8 visar presstationsgap mellan klients relevanta förväntningar på en revisor och de 
upplevelser som klientens fått av den utförda revisionen.90
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Figur4 Modell för revisionskvavlitet Duff, 2004 

                                                 
90 Duff, A. (2004) AUDITQUAL: Dimensions of Audit Quality, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
sid. vi-viii 
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3.4.3.2 AUDITQUAL 

AUDITQUAL (av AUDIT QUALity) är ett instrument för att mäta och få förståelse om 
kundernas upplevda kvalitet i revisionen (se figur 5). Modellen utvecklades av Angus Duff. 
Instrumentet består av 56 frågor som är relaterade till revisionsbyråernas faktorer, de indragna 
partnernas faktorer och revisionsteams faktorer. Modellen bygger på följande nio determinanter:  

1. Rykte 
2. Skicklighet 
3. Villighet 
4. Oberoende 
5. Non-audit services 
6. Empati 
7. Kundservice 
8. Erfarenhet 
9. Sakkunskap  

På ett förenklat sätt kan man minska antalet determinanter till två faktorer: teknisk kvalitet och 
tjänstekvalitet. Korrelationen mellan alla nio determinanter finns dock kvar i den förenklade 
formen91

Reputation

Capability

Status

Independence

Knowledge
Expertise

Experience

Responsiveness

Non-audit
services

Understanding

Empathy

Client service

Technical
Quality

Service
Quality
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Figur 5 AUDITQUAL modellen, Duff 2004 

                                                 
91 Duff, A. (2004) AUDITQUAL: Dimensions of Audit Quality, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
sid. iv 
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Undersökningen har visat att ryckte och skicklighet prioriteras högst av alla respondenter. Den 
lägstprioriterade dimensionen är non-audit services. Svaren av finansiella direktorer och 
revisionsbyråns partner i stor sett lika. En skillnad mellan dem är att finansiella direktorer 
värderar servicerelaterade dimensioner högre än partner gör. Användningen av modellen 
påvisade klyfterna mellan aktieägarnas och klienternas behov. Till skillnad från andra 
respondenter anser aktieägarna att den tekniska kvaliteten är viktigare än den tjänstekvaliteten. 
Forskare antar att det kan bero på att aktieägarna inte deltar i revisionsprocessen och alltså inte 
kan observera själva tjänsten.92

3.4.3.3 Mätning av revisionskvalitet 

  

Enligt den traditionella definitionen som var utvecklad år 1981 av DeAngelo har revisionskvalitet 
två dimensioner: att upptäcka materiella brister och att rapportera dem. Sedan dess har forskarna 
försökt att upptäcka och mäta mångsidiga dimensioner av revisionskvalitet. Wooten delade upp 
de faktorer som påverkar revisionskvalitet på faktorer som är relaterade till upptäckt av 
revisionsbrister och faktorer som är relaterade till rapportering av revisionsbrister. 

Faktorer som är relaterade till upptäckt av revisionsbrister 
Upptäckten av brister beror på revisorns kompetens, vilken påverkas av kvalitetskontrollsystem 
och revisionsbyråns resurser.93

• Revisionsbyråns storlek. Det är den mest studerade faktorn. Undersökningarna har visat 
att större revisionsbyråer får större arvode för revision än mindre revisionsbyråer. 
Forskare förbinder det fenomen med rykte. Större byråer är som regel välkända och har 
rykte att utföra arbete av hög kvalitet. Andra tycker att större byråer har mer resurser 
vilket kan locka de bästa medarbetarna.

  

94

• Revisionsbyråns faktorer: 

 

Mänskliga resurser. Om revisionsbyrån anställer de duktigaste medarbetarna har de större 
chans att bli mer professionella revisorer. De revisionsbyråer som tilldelar mer resurser på 
att anställa och utveckla sina medarbetare har större chanser att göra revision av hög 
kvalitet. 

Kontrollprocesser. Forskare menar att grundligare kontroller av revisionsprocessen 
associeras med högre kvalitet. Större kvalitetskontroll minskar oönskade slarvigt beteende 
av medarbetarna och därmed bidrar till högre kvalitet i revisionen. 

Branscherfarenhet. De revisionsbyråer som har mer klienter i en viss bransch har större 
erfarenhet i den branschen och förstår alltså bättre branschrelaterade risker. Forskarna 
anser att revisorer som har färre klienter i en viss bransch kan inte hålla sig uppdaterade 
om alla nyheter och förändringar i branschen. Branschspecialisering är en trend för 
revisionsbyråer.95

                                                 
92 Duff, A. (2004) AUDITQUAL: Dimensions of Audit Quality, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
sid. x-xi 

 

93 Ibid. sid. 49 
94 Ibid. sid.49 
95 Wooten, T.,C.(2003) Research about audit quality, The CPA Journal, January 2003, sid. 49 
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• Karakteristik av revisionsteam: 
Ledningens och medarbetarnas omsorg. Ledningens omsorg relateras av forskarna till 
bättre kvalitet. Revisorn behöver uppmärksammas av ledningen och mer erfarna revisorer 
för att få respons på revisionsprocess relaterade frågor.  

Planeringen och utförningen av revisionsarbete. Revisionen ska vara planerad och utförd 
ordentligt för att säkerställa upptäckningen av materiella brister. 

Professionalism och skepticism. Experter anser att vissa individuella egenskaper hos en 
revisor också kan påverka upptäckten av brister. Personalen som innehar hög kompetens 
med större sannolikhet får syn på bristande påstående än mindre kompetent personal. 
Personalen som har en mer skeptisk inställning kommer med mindre sannolikhet kommer 
att acceptera brister.  

Branscherfarenhet. Genom att arbeta med samma bransch blir revisorn sakkunnig i de 
unika frågorna som är typiska för den branschen. Förståelsen av de problem som är 
typiska för en viss bransch gör revisorn mer säker vid bedömningen av klientens 
rapport.96

Faktorer som är relaterade till rapportering av revisionsbrister 

 

Förmågan att redovisa materiella brister beror på revisorns oberoende. Om en revisor påverkas 
emotionellt eller finansiellt kan dennes oberoende ifrågasättas vilket i sin tur kan påverka kvalitet 
negativt. Följande faktorer kan, enligt forskning, ha negativa inflyttningen inte bara på revisorns 
oberoende utan också försämrar teamets förmåga att upptäcka brister i företagets finansiella 
ställning.97

• Prissättning. Revisorn kan vara pressad av klienten att inte rapportera alla brister. För 
klienten är det lättare att byta en revisor än att göra förändringar i sin verksamhet.  

 

Prissättningen av revisionen kan också utgöra en press på revisorn. De revisorer, vars lön 
är mindre, kan kompensera detta genom att lägga mindre tid till arbetet, vilket kommer att 
försämra kvalitet på arbete.98

• Andra tjänster. Förutom revisionen erbjuder revisionsbyråerna ofta andra tjänster till sina 
klienter, exempelvis rådgivning. De andra tjänsterna påverkar ofta prissättningen. 
Exempelvis kan priset på revision vara mindre om klienten även beställer andra tjänster. 
Revisionsbyrån kan förlora sitt oberoende om de blir ”ekonomisk bundna till sin klient 
genom att få stora avgifter för tjänster som inte är relaterade till revision”

  

99

Enligt forskning hävdar vissa revisorer att det finns en positiv relation mellan 
revisionskvalitet och utförningen av extra tjänster för sina klienter. Utförningen av extra 
tjänsterna gör det möjligt för revisorer att bättre förstå klienternas affärsprocesser.

. 

100

                                                 
96 Wooten, T.,C.(2003) Research about audit quality, The CPA Journal, January 2003, sid. 49-50 

 

97 Ibid. sid.50 
98 Ibid. sid. 50 
99 Ibid. sid.50 
100 Ibid. sid.50 
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3.4.4 Vilken roll spelar status och rykte? 
Status och ryckte diskuteras ganska ofta i vetenskapliga artiklar. Dessa två begrepp står ganska 
nära varandra och båda är relaterade till kvalitet. Men vad är skillnad mellan dem? 

När man väljer en revisor hjälper status att utesluta vissa alternativ medan rykte hjälper dem att 
välja ett alternativ bland dem som finns kvar.101

Enligt forskare ”signalerar status den totala kvaliteten av revisorn i termer av dennes relativa 
ställning i revisionsbranschen, medan rykte signalerar kvalitet av den individuella 
revisionstjänsten i termer av revisorns sista presstation i den tjänsten”

  

102

Rykte definieras som prestige vilken baseras på tidigare presstationer. Revisionsbyråns rykte 
grundas på byråns förmåga att ge resultat av hög kvalitet. ”Rykte betecknar trängre förväntningar 
om revisorns framtida beteende vilka är direkt baserade på tidigare demonstrationer av det 
beteendet, medan status betyder bredare förväntningar vilka inte nödvändigtvis är bundna till det 
tidigare beteendet. ”

.  

103

Eftersom rykte är relaterat till det individuella beteendet kan en byrån ha olika rykten för kvalitet 
i olika områden. Trots att rykte och status är allierade innebär detta inte att hög status medför gott 
rykte i alla delar av byråns verksamhet eller att positiv rykte för vissa delar av verksamhet medför 
hög status. Exempelvis kan en revisor tillhöra en byrå som har hög status för god kvalitet av 
revisionen och samtidigt kan den revisorn ha negativt rykte för tidigare utförda tjänsten. 

 

104

Den senaste forskning har presenterat en relation mellan informations osäkerhet och revisorns 
rykte. Forskarna hävdar att om revisorn har gott rykte påverkar det investerare positivt. 
Investerare känner sig mer säkra angående företagets finansiella ställning i detta fall.

 

105

                                                 
101 Jensen, M., Roy, A. (2008) Staging exchange partner choices: When do status and reputation matter? Academy 
of Management Journal 2008, Vol.51, No 3, s.495 

 

102 Jensen, M., Roy, A. (2008) Staging exchange partner choices: When do status and reputation matter? Academy 
of Management Journal 2008, Vol.51, No 3, s.496 
103 Ibid. sid. 497 
104 Ibid. sid. 497 
105 Autore D.M., Billingsley R.S., Schneller M.I. (2009) Information uncertainty and auditor reputation, Journal of 
Banking & Finance 33 (2009), s.183-192  
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4. Praktisk metod 

 

I detta kapitel beskriver vi hur vi gått till väga vid insamlingen av primär data. Databearbetning 
och källkritik diskuteras också här. 

 

4.1 Urval 

Förmodligen finns det många revisorer i Sverige som dagligen arbetar med kvalitetsfrågor i sitt 
arbete. På grund av tidsbegränsning skulle det vara omöjligt att göra intervju med alla revisorer i 
landet. Författarna antog att alla revisionsbyråer inte kommer i kontakt med kvalitetsfrågor i 
samma grad, vissa arbetar troligtvis mer med dessa frågor andra gör det i mindre utsträckning. 
Detta gjorde att författarna valde bort de mindre byråerna och har valt att fokusera på de stora. 
Författarna antog att de stora byråerna, som spelar större roll på marknaden, arbetar förmodligen 
mer med kvalitetsfrågor. Författarna valde ut byråerna Ernst & Young, KPMG, Örhling Price 
Waterhouse Coopers, Deloitte och Grand Thornton. Det var mest lämpligt för författarna att 
komma i kontakt med dessa byråer i Umeå regionen. Författarna har alltså använt sig av 
bekvämlighetsurval, vilket innebär att man väljer ut personer som anses passa för 
undersökningen och som är tillgängliga för forskaren106

För de personer som skulle intervjuas ställde författarna upp ett kriterium. Respondenten skulle 
vara kvalificerade revisorer. Anledningen till dessa kriterier var författarnas antagande om att 
dessa har större erfarenhet inom det studerande område.   

. 

På de valda revisionsbyråerna fick författarna namn på kontaktpersoner som kontaktades via 
telefon. Några av revisionerna ville ha tillgång till teorierna och intervjufrågorna några dagar 
innan intervjun ägde rum. 

4.2 Access 

Eftersom revisionsbyråerna är slutna miljöer behövs det förhandlingarna för att få tillträde dit. 
”Att få tillträde till en organisation kan initialt vara en mycket formell och långvarig process”107

När författarna fick komma i kontakt med revisorerna försökte författarna förklara studiens mål 
på ett tydligt och begripligt sätt. Författarna informerade respondenter i förväg om hur lång tid 
intervjun skulle ta. 

. 
Därför kontaktade författarna byråerna ganska tidigt. Revisionsbyråerna var informerade om 
studiens problem och mål. Responsen från fyra byråer var positiv och de ställde snabbt upp på 
intervjuer. Den femte byrån dröjde med svaret ett tag och sedan fick författarna ett negativt svar.  

                                                 
106 Bryman, A., Bell E. (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, sid.124-125 
107 Ibid. sid.336 
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Efter intervjuerna fick respondenterna den nedskrivna versionen och erbjöds att återkomma med 
synpunkter om de skulle anse att något hade missuppfattas eller misstolkats.  

4.3. Intervjumanual 

Det som utmärker kvalitativ forskning är att ”tillvägagångssättet brukar vara betydligt mindre 
strukturerat”108. I den kvalitativa forskningen finns det ”en betoning av det generella när det 
gäller formulering av de inledande frågeställningarna och en tyngd på intervjupersonernas egna 
uppfattningar och synsätt”109

Kvalitativa intervjuer (ostrukturerade och semi-strukturerade) genomföras som vanliga samtal där 
respondenterna kan tala fritt inom ramarna för ämnet. Avsikten med den kvalitativa intervjun är 
att få höra intervjupersonens egen tolkning av en företeelse. Samtalet kan röra sig i olika 
riktningar och även avvika från intervjuguiden om forskare anser att vissa ämnen är speciellt 
viktigt för studien. Fokus av undersökningen kan också anpassas efter de viktiga frågor som 
dyker upp under intervjun.

. 

110

Eftersom författarna innan intervju har studerat olika problem som har att göra med ämnet, har de 
valt att genomföra fokuserade eller semi-strukturerade intervjuer. Det sättet innebär att man 
använder sig av en intervjuguide med ämne som ska beröras men intervjuprocessen är ganska 
flexibel

 

111. Ordningen av frågor kan variera och intervjuaren har en ganska stor frihet att utforma 
sina svar112

Författarna har utformat en guide (se bilaga 1) för semi-strukturerade intervjuer utifrån en 
kvalitativ form, där många av frågorna är relativt breda men rör de viktigaste ämnena som ska 
studeras på de valda tjänsteföretagen. Det ställdes för det mesta öppna frågor som ger möjlighet 
att få ny information och mer detaljerade svar. De fyra intervjuer som genomförts har gett 
författarna ett ganska brett underlag för att kunna diskutera studiens problem. 

. Författarna har valt den formen av intervju för att hålla sig inom uppsatsens ram men 
samtidigt vara öppen för ny information. 

4.4 Bortfall 

Frågan om bortfall uppstår när respondenten t.ex. inte har möjlighet att delta i undersökningen, 
svara på vissa frågor eller är otillgänglig.113

4.5 Intervjugenomförande 

 Studien hade ett bortfall. Deloitte hade inte någon 
möjlighet att ställa upp i undersökningen. 

 Författarna genomförde fyra stycken semi-strukturerade intervjuer med fyra revisionsbyråer 
27,28 och 29 april 2009. De intervjuade revisorerna tillhörde revisionsbyråerna Ernst & Young, 

                                                 
108 Bryman, A., Bell E. (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, sid.361 
109 Ibid. sid. 361 
110 Ibid. sid.361 
111 Ibid. sid.363 
112 Ibid.sid.363 
113 Ibid. sid. 122, 587 
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KPMG, Örhling Price Waterhouse Coopers och Grand Thornton. Alla byråer är internationella. 
Ernst & Young, KPMG, Örhling Price Waterhouse Coopers är de största byråerna inom sin 
bransch och ingår i Big Four, Grand Thornton är en lite mindre byrå. Samtliga intervjuer skedde 
på kontor som är belägna i Umeå. Författarna antog att genomförande av intervjuer på byråernas 
egna lokaler skulle vara bekvämare för respondenterna vilket skulle påverka kvaliteten av 
intervjuerna positivt. Alla intervjuer tog mellan 25 och 45 minuter. Samtliga intervjuer spelades 
in på diktafon vilket uppfattades positivt från respondenterna. 

Vid alla intervjuer användes samma frågor med en liten skillnad på den första intervjun. Första 
intervjun ägde rum på Ernst & Young. Efter den intervjun valde författarna att ändra två frågor 
från manualen för att minimera risken att styra svaren. Författarna ville vara så öppna som 
möjligt för ny information och för de intervjuade personernas egna tankar.  

Intervjun på Ernst & Young genomfördes på deras kontor i Umeå i ett konferensrum. Intervjun 
tog 35 minuter och det uppstod inga störningsmoment under den tiden. Respondenten svarade 
utförligt på alla frågor som ställdes och författarna fick ett väldigt positivt intryck av de svar som 
gavs, vilket författarna tolkar som att respondenten har god insikt i det område som berörs i detta 
arbete. När intervjun hade transkriberats fick respondenten ta del utav detta för att ges möjlighet 
att komma med förtydliganden och korrigera eventuella missförstånd. Respondenten hade inte 
något att tillägga.    

Intervjun med revisor på Grant Thornton ägde rum på dennes kontor i Umeå. Tiden för den 
intervjun uppgick till 25 minuter, och även under denna intervju uppstod det inte några 
störningsmoment. Respondenten svarade obehindrat på våra frågor och upplevdes avslappnad 
och lugn, vilket tyder på god kompetens och självsäkerhet inom det undersökta området. Efter 
transkribering skickades intervjun till respondenten. Han gjorde några förtydliganden. 

Författarna träffade respondenten från Öhrlings PwC i ett konferensrum på deras kontor i Umeå. 
Denna intervju tog 30 minuter och inga störningsmoment uppstod under intervjun. Än en gång 
fick författarna utförliga svar på de frågor som ställdes och respondenten agerade självsäkert. 
Även respondenten från Öhrlings fick ta del av transkriberingen innan arbetet med analysen 
påbörjades. Han hade dock inget att tillägga 

När intervjun på KPMG i Umeå skulle genomföras hade det uppstått ett missförstånd mellan 
respondenten och författarna om när intervjun skulle genomföras. Detta gjorde att respondenten 
inte väntade författarna först veckan efter. Trots detta missförstånd tog sig respondenten tid att 
genomföra intervjun den dagen. Till en början kändes det som att hon blev stressad av 
situationen, men så fort revisorn hittade ett ledigt rum som kunde användas försvann den stressen 
och respondenten tog sig tid att svara på våra frågor och berätta om organisationen. Denna 
intervju tog 45 minuter. Precis som vid de andra intervjuerna fick denna respondent ta del av 
transkriberingen, där hon sedan gjorde några förtydliganden.  
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4.6 Intervjumatris  

Respondent Datum Plats Tid Intervjuform 
m.m 

Revisor 1     
Ernst & Young 

27/4 2009 Företaget 35 min Personlig intervju, 
semistrukturerad, 
bandinspelning 

Revisor 2    
Grant Thornton 

28/4 2009 Företaget 25 min Personlig intervju, 
semistrukturerad, 
bandinspelning 

Revisor 3 
Öhrlings PwC 

28/4 2009 Företaget 30 min Personlig intervju, 
semistrukturerad, 
bandinspelning 

Revisor 4  
KPMG 

29/4 2009 Företaget 45 min Personlig intervju, 
semistrukturerad, 
bandinspelning 

 

4.7 Databearbetning 

Samtliga intervjuer var inspelade. Databearbetningen började författarna med att skriva ner 
intervjuerna i text. När det tidskrävande arbetet var klar, fanns det ganska mycket text vilken var 
svårt att överblicka. I nästa steg sammanfattades intervjuerna för att sedan sätta upp dem i ett 
dokument. I detta dokument delade författarna upp svaren i olika teman utifrån de frågor som 
ställdes vid intervju. Detta gjordes för att lättare kunna jämföra svaren och se likheter och 
skillnader. Resultat av den bearbetningen utgör empiridelen av arbetet.  

”En av de största svårigheterna med kvalitativa undersökningar är att de mycket snabbt genererar 
ett stort och otympligt datamaterial”114.” Forskaren måste vara försiktig för att inte ”förläna 
information en mer generell betydelse för företag och samhället i stort”.115 Det är mycket viktigt 
”att inte underlåta att genomföra en riktig analys”116

Vid analysen av data har författarna använt sig av Grundad teori metod. Med den grundade teorin 
menas ”teori som härletts från data som samlats in och analyserats på ett systematiskt sätt under 
forskningsprocessens gång”

. 

117. Ett viktig redskap i grundad teori är kodning vilken innebär ”den 
process varigenom data bryts ner i sina beståndsdelar och benämns”118

                                                 
114 Bryman, A., Bell E. (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, sid.445 

 Koderna i kvantitativ 

115 Ibid. sid. 445 
116 Ibid. sid. 445 
117 Ibid. sid. 449 
118 ibid. sid. 449 
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forskning är inte standardiserade utan de utformas av tolkningen av data. Kodningen kan 
förändras och omvärderas.  

Det finns olika typer av kodningen. Författarna har valt att använda sig av axial kodning. Detta är 
”en uppsättning procedurer med vars hjälp data efter en öppen kodning förs samman igen men på 
nya sätt genom att man skapar kopplingar mellan kategorier”119

En viktig aspekt av grundad teori är kontinuerliga jämförelser vilket innebär att ”forskaren hela 
tiden jämför de företeelser som kodas under en viss kategori för att en teoretisk bearbetning av 
den kategorin ska kunna utvecklas”

 

120

När arbetet med analysen började delades materialet in i beståndsdelar och benämndes utifrån 
dess innehåll. Sedan söktes kopplingar mellan de olika delarna vilka författarna försökte tolka 
och analysera. Det empiriska faktat jämfördes mot teorierna för att hitta möjliga kopplingar. 
Under processens gång gjordes kontinuerliga jämförelser mellan de olika kategorierna för att 
hitta mönster i materialet.  

. 

4.8 Källkritik 

Problemet som kan uppstå vid personliga intervjuer är att ”respondenternas svar påverkas ibland 
av olika faktorer hos intervjuaren (till exempel, kön, klass, ålder, etnisk bakgrund och även 
intervjuarens blotta närvaro), vilka kan göra att respondenterna svarar på ett sätt som de tror 
intervjuaren uppskattar”121

En annan risk kan vara förknippad med användningen av inspelningsutrustning under 
intervjutillfället. Inspelningsutrustningen kan få respondenter att känna oro på att ”deras ord 
kommer att bevaras åt eftervärlden”.

. I detta fall var alla intervjuer genomförda av samma personer vilket 
kan innebära mindre risk av den effekten. 

122

Författarna anser också att viss information som gäller kvalitetsfrågor kan vara hemliga för 
externa personer. Författarna uppfattade dock alla respondenter som öppna och fick inte någon 
känsla av att de höll inne med någon information.  

 Detta kan förmodligen påverka vad respondenterna 
kommer att säga. Alla respondenter vara positiv till inspelning, och författarna fick inte någon 
känsla av någon oro från respondenternas sida.  

                                                 
119 Bryman, A., Bell E. (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, sid.450 
120 Ibid. sid. 450 
121 Ibid. sid.140 
122 Ibid. sid.375 
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5. Empiri 

 

I detta kapitel presenterar vi information som vi fått från respondenterna. Vi har delat in kapitlet 
i fyra delar vilket motsvarar antal av gjorda intervjuer. Varje del är indelad i sex ämnen vilka vi 
har valt att fokusera på. 

 

5.1. Ernst & Young 

Revisor 1: 32 år, auktoriserad revisor och manager, har haft anställning i nästan 9 år. 

5.1.1 Kvalitet och kvalitetsfaktorer 

Kvalitet för Revisor 1 är att överstiga kundens förväntningar. När han senare pratar om kvalitet i 
revision så anser han då att man måste ta hänsyn till både den interna och den externa kvaliteten. 
Den externa kvaliteten går just ut på att uppfylla kundens förväntningar medan den interna syftar 
till att hålla sig till den revisionsmetodik som finns, uppfylls alla lagar och regler. För att 
säkerställa att den interna kvaliteten följs upp har byrån kvalitetskontroller minst vart tredje år på 
sina revisorer. Revisor 1 framhåller även att det inte går att sänka nivån på den interna kvaliteten 
för att framhäva den externa kvaliteten, även om inte kunden ser hur den interna delen sköts.  

Revisor 1 påpekar att det är viktigt att revisorn är oberoende och inte har något personligt intresse 
i det granskade företaget för att kunna försäkra kvaliteten för utomstående parter. Innan de 
påbörjar en revision går byrån igenom den analysmodell som finns i FAR om hur man ska ta 
ställning till oberoendet. När man tar ställning till oberoende ska hänsyns tas till både det faktiska 
oberoendet (känner revisorn att denne är oberoende till denna organisation), och till uppfattat 
oberoende (en extern part skall också anse att revisorn är oberoende). Revisor 1 beskriver att de 
erbjuder både revision och redovisningskonsultation som tjänster, det är då viktigt för dem att 
den kundansvarige revisorn kan se vilka konsultjobb som är utförda hos kunden. Detta för att en 
konsultation kan påverka byråns oberoende mot kunden. För att säkerställa att den kundansvarige 
får denna information har byrån en intern databas där alla utförda konsultationer ska läggas in, 
revisorn skall även godkänna en konsultation innan den genomförs. 

En annan viktig faktor som påverkar kvaliteten är kompetens. Revisor 1 berättar att alla 
medarbetare får den kunskap de behöver för utveckling genom en välutvecklad utbildningsplan 
inom byrån. Det börjar så snart en person får en anställning. De nyanställda genomgår treveckors 
utbildning i redovisningsmetodik och i redovisning. Efter dessa tre veckor fortsätter man löpande 
att få undervisning i revisionsmetodik men även i skatt och redovisning. Efter dessa fyra åren får 
alla revisorer 120 timmars utbildning utspritt på tre år. Denna utbildning är individanpassat så 
alla får den utbildning som behövs för att kunna upprätthålla god kvalitet. Vidare berättar Revisor 
1 att utöver utbildningarna finns det ett internt program som de kallar för PMDP (personal 
management development program) där de har utvecklingssamtal med sin närmste chef två 
gånger per år. Under dessa samtal diskuteras hur insatsen på jobbet har varit och även vilket 
behov av utbildning som finns. 



36 
 

5.1.2 Branscherfarenhet 

Revisor 1 anser att för kontoren på ”landsorten” är det svårt att vara specialist på en bransch, utan 
man bör då besitta en bredare kunskap än storstadskontoren som har specialistgrupper inom olika 
branscher. Revisor 1 ser det inte som något negativt, utan anser att om det finns influenser från 
andra branscher kan man komma på andra tankesätt än vad man kanske skulle ha gjort om man 
var specialist på sitt område. Även om det som sagt är svårt att vara specialist inom ett område på 
de mindre kontoren är det inte sagt att det inte förekommer. Revisor 1 säger att om en revisor har 
t.ex. jobbat mycket med tillverkande företag och har erfarenhet av detta är det naturligt att denne 
får de nya uppdragen inom den branschen. Skulle det vara så att en revisor får ett uppdrag där 
denne inte har erfarenhet av branschen måste de först lära sig denna för att kunna lokalisera de 
största riskerna. Man kan få hjälp med detta genom att kontakta den specialistgrupp som finns 
tillgänglig i Stockholm, sedan finns det även interna hjälpmedel som talar om vilka frågor som är 
viktiga i olika branscher. 

5.1.3 Kundernas krav 

Revisor 1 beskriver att det första steget i deras revisionsmetodik går ut på att ta reda på vilka 
behov deras kunder har. Det grundbehov som finns är att de ska ha en revisionsberättelse i 
slutändan. Utöver detta kan det finnas mer djupgåendebehov som måste tillgodoses. Vissa kunder 
har bra insikt i dessa behov, andra har sämre kännedom. För att ta reda på dessa behov har de en 
öppen dialog med kunden, dels kommer revisorn med förslag vad gäller kontrollen, dels kommer 
kunderna med önskemål om att de vill ha en närmare granskning på vissa områden. Dock kan 
inte revisorerna avslöja alla delar de skall granska då det kan finnas risk för en organisation att 
begå oegentligheter.   

Det är viktigt för byrån att veta hur kunderna upplevde den tjänst de utförde. Revisor 1 förklarar 
att de tar reda på detta genom att göra telefonintervjuer med ett antal av byråns kunder, det görs 
inte på alla utan man gör stickprovskontroller. Under dessa intervjuer får kunden betygsätta 
tjänsten utifrån vissa kriterier.  

5.1.4 Personalens roll i kvalitetsarbetet 

Revisor 1 menar att personalen har en betydande roll i organisationen och det är viktigt att de 
jobbar aktivt med dem för att uppnå de kvalitetsmål som finns. Detta görs genom deras 
utvecklingsprogram, PMDP(Personal Management Development Program), där det ingår ett 
feedback system. Detta går ut på att alla som är med och jobbar på större uppdrag ska få feedback 
på arbetet som är gjort när uppdraget är slutfört, dvs. alla får reda på vad som var bra och mindre 
bra, men framför allt vad som ska tänkas på till nästa gång.  

Revisor 1 berättar även att Ernst & Young varje år har ”audit update” under två dagar där de går 
igenom vad som är nytt i revisionsmetodiken och i kvalitetspolicy. Utöver detta har de även 
grupp- och kontorsmöten minst en gång i månaden, där en lokal kvalitetskompetensgrupp går 
igenom om det har kommit något nytt inom revisionsmetodiken, redovisning, kvalitetspolicys 
osv. Sedan skickas det ut löpande ut mail som innehåller information om olika nyheter och 
liknande, samt att det varje år skickas ut en revisionspolicy om saker som är extra viktiga att 
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tänka på till det året. Detta görs för att alla medarbetare skall få tillgång till de kvalitetspolicys 
som finns inom byrån och för att ingen ska kunna missa viktig information.  

Revisor 1 anser att en bra revisor bör vara duktig och kompetent samtidigt framhåller han även 
att det bör vara en mix av personligheter för att det skall fungera som en bra arbetsplats. Därför 
tittar de på den befintliga sammansättningen i gruppen innan de nyanställer för att få en person 
som kan komplettera de personligheter som redan finns där. Dessutom bör personen i fråga vara 
ödmjuk, villig att lära sig nya saker och situationsanpassad.  

5.1.5 Kontrollprocesser 

Revisor 1 berättar att de kontrollerar revisionsprocessen genom att använda sig av ett system som 
kallas för AQR, (Audit Quality Review). Detta går ut på att revisorer från olika kontor på byrån 
åker runt och granskar sina kollegor. Alla revisorer skall granskas minst vart tredje år medan 
delägare och partners kontrolleras minst vartannat år. Skulle det vara så att kvaliteten skulle anses 
vara undermålig följs det upp med granskningar av fler uppdrag. Skulle även dessa inte hålla 
önskad kvalitet på börjas en utvärderingsprocess och utvärderingssamtal där man diskuterar vad 
som kan göras för att höja kvaliteten i arbetet. Revisorn påpekar att det följs upp i flera olika steg 
så det inte uppstår kvalitetsbrister länge fram.  

Vidare berättar Revisor 1 att de även har en särskild avdelning som jobbar med kvalitetsfrågor, 
intern policy osv. denna avdelning finns i Stockholm och kallas för QRM (Quality Risk 
Management). Sedan utför även revisorsnämnden kvalitetskontroller. Revisorn påtalar att detta är 
de system som finns för kvalitetsledning, dvs. de har inte något officiellt kvalitetsledningssystem.  

5.1.6 Rykte 

Revisor 1 anser att det bästa sättet att vårda sitt rykte på är att göra ett bra jobb på de befintliga 
kunderna, uppfylla deras förväntningar och hålla hög kvalitet både internt och externt. För att de 
ska veta hur bra rykte de har brukar de följa de undersökningar som görs, både bland studenter 
och bland företag. 

5.2. Grant Thornton 

Revisor 2: 46 år och hat jobbat som auktoriserad revisor i 15 år. 

5.2.1 Kvalitet och kvalitetsfaktorer 

Den allmänna synen som Revisor 2 på Grant Thornton har på kvalitet är att man ska leverera en 
produkt som stämmer överens med kundens förväntningar och helst överträffar dem en aning. 
För att uppnå kvalitet i revisionen anser revisorn att det är viktigt att man känner kundens 
bransch, vet hur viktiga rutiner fungerar och även att man följer bolagets utveckling under året.  

När det kommer till oberoende påpekar revisor 2 att det är viktigt att man är oberoende mot 
kunden men det är lika viktigt att omvärlden uppfattar dem som oberoende. Den som läser 
revisionsberättelsen måste känna att det som står där är väsentligt och stämmer. När kunderna 
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kommer till Grant Thornton är de noga med att påpeka att de inte gör affärer med 
försäkringsbolag eller med någon bank. Däremot kan de rekommendera någon som har erfarenhet 
av den branschen. Revisor 2 poängterar även att det uppstår tillfällen där de måste visa sina 
kunder att de oberoende. Det finns situationer där kunderna kan ha värderat lagret för högt, eller 
om de har gamla kundfordringar som de vill göra reserv för trots att bolaget kan ha gått i konkurs 
osv. Vid dessa lägen säger revisor 2 att man måste tala om vad som gäller om kunden fortfarande 
vill ha Grant Thornton som revisorer.  

Revisor 2 påpekar att alla medarbetare måste ha en grundkompetens, men det är även viktigt med 
praktisk erfarenhet för att kunna hålla god kvalitet i revisionen. För att personalen ska hålla hög 
kvalitet kunskapsmässigt finns det en utbildningstrappa inom byrån för både revisorer och 
redovisningskonsulter. De nyanställda följer en utbildningsplan under en fem års period, där 
utbildningen kan anpassas om de utvecklas olika. Efter det att man har blivit godkänd revisor 
eller redovisningskonsult, efter 6-8 år, genomgår alla revisorer utbildning på ca 40 timmar per år. 
Denna utbildning är då individ anpassad och det är dels interna utbildningar och dels kurser som 
bland annat IFRS håller i.  

5.2.2 Branscherfarenhet 

Revisor 2 påpekar att Grant Thornton i Umeå försöker att bli bättre på ett antal branscher. Han 
säger vidare att det är svårt att vara branschexpert inom alla områden när man jobbar på ett 
mindre kontor, utan då gäller det att man har erfarenhet av ett antal olika branscher som ändå gör 
att man kan locka kunderna. Man försöker då sätta ihop ett team som ger en bra mix. Vidare 
säger Revisor 2 att det finns många handelsföretag i Umeå, så det är den bransch som byrån har 
mest erfarenhet i. Om byrån får en kund som är verksam inom en liten bransch där det finns lite 
eller ingen erfarenhet på kontoret, finns det möjlighet för den kundansvarige revisor att vända sig 
till andra Grant Thornton kontor där den erfarenheten kan finnas för att få råd och tips. 

5.2.3 Kundernas krav 

Grant Thorntons kundstock varierar från riktigt stora till väldigt små kunder, därför ser de krav 
och förväntningar som kunder har olika ut. På byrån stämmer de av med sina kunder minst en 
gång per år hur de tycker att arbetet fungerar och om de lever upp till kundens förväntningar. 
Revisor 2 understryker även att det kan vara åt andra hållet. De kanske levererar något som 
kunden anser vara onödig men revisorn anser att det måste göras. 

5.2.4 Personalens roll i kvalitetsarbete 

Förutom den utbildningsplan som genomförs har de även gemensamma genomgångar av 
revisionen där möjliga problem bearbetas och personalen får feedback. När ett uppdrag är slutfört 
diskuteras arbetet igenom för att se vad som gjordes bra och vad som var mindre bra. Detta görs 
för att kunna leva upp till de kvalitetsmål som finns inom byrån. Revisor 2 anser också att det är 
viktigt att de mer erfarna revisorerna finns tillhands för de mindre erfarna revisorerna så att de 
kan diskutera och fundera tillsammans på vissa frågor. Revisor 2 framhäver dock att det är viktigt 
att de yngre medarbetarna funderar själv och inte tar hjälp så fort de stöter på problem. Om de 
funderar själv tror Revisor 2 att de utvecklas mer.  
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Personalen tar del av de kvalitetsriktlinjer som finns inom företaget genom utbildningar, 
kommunikation och feedback. Revisor 2 hänvisar även till FAR:s samlingsvolym som i mångt 
och mycket talar om hur de ska jobba, främst vilka regler som gäller. Revisor 2 betonar hur 
viktigt det är att de mindre erfarna revisorerna har möjlighet att föra en dialog med de mer 
erfarna.  

Revisor 2 anser att en viktig egenskap hos personer för att genomföra en revision med hög 
kvalitet är socialkompetens. han anser att det kan bero på att de har mycket kontakt med sina 
kunder, både via telefon, mail och personliga kontakter. Har man då en bra socialkompetens får 
man ett bättre bemötande från kunden. När byrån skall nyanställa är det främst civilekonomer 
som de söker. Den aktuella personen får sedan göra en enklare personanalys för att se vilken typ 
av människa denna är, om de är sociala eller lite mer inåtriktad. Revisor 2 menar att det är viktigt 
för byrån med båda typer av personligheter för att få en bra mix. Den sociala är kanske bättre på 
att sälja och skaffa nya uppdrag, medan den mer inbundna är bättre på att arbeta med själva 
revisionen.   

5.2.5 Kontrollprocesser 

Efter det att revisionen är slutförd går den valde revisorn igenom granskningen för att stämma av 
olika frågor, både internt och externt mot kunden. Man har en genomgång där man sitter och 
diskuterar olika frågor. Detta är ett sätt som byrån arbetar på för att kontrollera att 
revisionsprocessen och resultatet av denna har god kvalitet. Utöver detta pekar Revisor 2 på de 
interna kvalitetskontroller som finns inom byrån, där alla revisorer kontrolleras minst vart femte 
år. Det är då någon revisor från byrån, men ett annat kontor, som kommer och granskar ett antal 
akter och diskuterar hur de jobbar. Sedan gör redovisningsnämnden och FAR SRS också 
granskningar, men de kontrollerar byråns arbete. De är intresserade av vilken revisionsmetodik 
som finns, har man dokumenterat enligt de krav som finns osv. Det kontrolleras om de följer 
branschens och revisorsnämndens krav. De interna kontroller har de för att kontrollera att de 
jobbar som det säger att de ska göra. 

Grant Thornton har inte något kvalitetsledningssystem i den bemärkelsen att de är certifierade. 
Revisor 2 anser dock att deras revisionsmetodik är det kvalitetssystem som de jobbar efter.  

5.2.6 Rykte 

Grant Thornton är den enda byrån som är helt inriktad på ägarledda bolag, detta är något som de 
framhäver i deras marknadsföring. Revisor 2 tror att kunderna antar att de större 
revisionsbyråerna håller god kvalitet i sina tjänster.”Men det måste vi visa att vi har det också” 
säger revisor 2. 

Grant Thornton mäter ryktet genom att göra nöjdkundindex, dessa görs dock inte regelbundet. 
Sedan följer de även olika undersökningar som görs både bland studenter och bland 
konsultföretag. 
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5.3. Öhrlings PwC 

Revisor 3: är 44 år och director och har varit revisor i 16 år 

5.3.1 Kvalitet och kvalitetsfaktorer 

Kvalitet för Revisor 3 är att ”göra rätt saker på rätt sätt i rätt tid”. För att uppnå kvalitet i 
revisionen anser Revisor 3 att man måste ta hänsyn till ett flertal olika faktorer. Bland dessa 
faktorer nämner han kundernas syn på kvalitet och hur materialet ser ut hos aktuell kund. ”Är det 
i en enda röra är det svårare att hålla kvalitet i revisionen, även om det går.” Revisor 3 anser 
också att kvalitet påverkas av de inre faktorer som kompetens men även de verktyg som de 
arbetar med. Dessa verktyg kan vara både dataprogram men även den revisionsmetodik som talar 
om hur de ska jobba på alla sina uppdrag.  

När det kommer till oberoende hänvisar Revisor 3 till det regelverk som styr vad man får göra 
och inte. Han berättar vidare att de har ett internt regelverk som går ett steg längre för att undvika 
situationer som kan leda till rättsprocesser och tidningsrubriker. Revisor 3 menar att oberoende är 
ganska subjektivt och svårt att mäta. Innan de tar på sig ett uppdrag går de igenom 
analysmodellen som finns beskriven i FAR, i den modellen finns ett antal frågor som de bör 
ställa sig. Dessa svar dokumenteras. De värderar sitt oberoende på varje uppdrag, varje år. Detta 
är ett sätt att mäta oberoende på.  

Revisor 3 berättar att det sker årliga utbildningar på byrån där de går både interna och externa 
utbildningar. Utöver utbildningarna har alla deras anställda en coach. På alla uppdrag utvärderar 
kundansvarig vad som har gått bra och mindre bra, detta rapporteras till respektive coach. Sedan 
har det utvärderingssamtal mellan coach och medarbetaren där man går igenom utvärderingarna 
för att se om de belyser något kompetensproblem eller pekar på något utbildningsbehov. Revisor 
3 menar att deras mål är att alla medarbetare ska få utbildning så man kan utföra de uppdrag man 
jobbar med. Tanken är också att man ska växa och kunna ta mer ansvar.  

5.3.2 Branscherfarenhet 

Revisor 3 säger att revisorer på landsbygden blir ganska allmän praktiserande. Detta för att de har 
många men små kunder som spänner över hela fältet. Revisor 3 menar ändå att det blir en 
naturlig fördelning på uppdragen, om det kommer in nya uppdrag hamnar dessa hos den revisor 
som har arbetat inom den branschen och har erfarenheten. Vidare förklarar Revisor 3 att de inom 
byrån har ett branschnätverk där grupper av personer jobbar med uppdrag inom olika branscher. 
Det kan handla om papperstillverkning, fastigheter, energi m.m. där det finns forum och 
kontaktpersoner som man kan kontakta om man behöver hjälp med vissa frågor.  

5.3.3 Kundernas krav 

Revisor 3 hävdar att deras kunders krav är väldigt individuella. Revisor 2 påstår att man måste 
prata med sina kunder för att kunna ta reda på vad de har för behov. Utöver dessa samtal gör de 
även kundenkäter där de försöker fånga upp sådana saker. I deras nöjdkundenkät får kunderna 
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även möjlighet att tala om vad de tycker är bra och mindre bra, och om det är något som de 
efterfrågat men inte fått. 

Revisor 3 berättar att i deras revisionsmodell ingår en del som innefattar att de bör ha någon form 
av slutrevisionsmöte med kunden och diskutera igenom deras upplevelser. Om det är stora 
kunder är det ett formellt slutrevisionsmöte. Med de mindre kunderna försöker man fånga upp 
sådana frågor löpande när revisorerna har kontakt med dem. Revisor 3 anser att de är ganska 
duktig på att fråga kunderna vad de vill ha och behöver.  

5.3.4 Personalens roll i kvalitetsarbetet 

Revisor 3 anser att utbildning är en viktig del för att personalen ska kunna leva upp till de 
kvalitetsmål som finns inom byrån, dvs. de bör kunna aktiebolagslagen, 
redovisningslagstiftningar, RS, revisionslagar. En annan del är det utvärderingssamtal där alla 
anställda har utvärderingssamtal med sin coach där man ser vilken kvalitet det har varit på 
uppdragen och utifrån de brister som fanns lägger man in det i en utbildningsplan.  

Revisor 3 berättar att de når ut med sina kvalitetsriktlinjer till sina medarbetare dels genom deras 
personalutvecklingsprogram och dels genom utbildningar. På kontoret finns det även olika 
grupper som har möten minst en gång i månaden där de diskuterar olika frågor som har 
aktualiserats, och de försöker då fastslå hur de ska jobba. Om det skulle vara mer avancerade 
frågor som dyker upp kan de ta hjälp av specialister på nationellnivå inom byrån, de har en 
riskmanagement enhet som har till uppgift att fastslå de policys och principer vad gäller kvalitet 
och risk.  

När det gäller egenskaper som är viktiga för att hålla god kvalitet i revision anser Revisor 3 att 
man ska kunna hålla ordning och reda, vara analytisk och ha hög moral. Revisor 3 menar vidare 
att teknikaliteten kring revision är något som man kan lära sig. Vid en nyanställning ser de gärna 
att den sökande är social och utåtriktad. ”Vi jobbar inte bara med siffror, vi jobbar med 
människor. Det är människor som skapar alla siffror som ska in i ett system och det är människor 
som plockar ut siffrorna och bearbetar dem och upprättar bokslut och årsredovisningar.”.Vidare 
hävdar revisor 3: ”Har man svårt att umgås med främmande människor blir det svårt att utföra 
arbetet.” 

5.3.5 Kontroller 

För att kontrollera revisionsprocessen och resultaten av denna anser Revisor 3 att om de jobbar 
efter deras metodik och följer den, kommer de att uppfylla de alla krav som finns på 
revisionsprocessen. Innan den valde revisorn gör bedömningen att de har en tillräcklig grund för 
att ge en korrekt revisionsberättelse, ska denna bedöma om de granskningar man gjort uppfyller 
revisionsprocessen. Sedan har de även kvalitetskontrollen där en grupp på 30 – 40 personer åker 
runt och granskar de kvalificerade revisorerna på byrån. Sedan kan de även titta på statistik från 
revisionsnämnden på hur många av byråns revisorer blivit anmälda på ett år, andelen 
skadeståndsärenden på ett år o.s.v. på detta sätt följer man upp de hårda siffrorna. 
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Byrån har inte något formellt kvalitetsledningssystem, de arbetar efter sin revisionsmetodik. I 
denna är aktiebolagslagen, redovisningslagar, RS inbyggda. Revisor 3 nämner även att alla 
revisorer skall kvalitetsgranskas minst vart femte år. På deras byrå skall alla kvalificerade 
revisorer granskas inom en tre års period. Revisor 3 anser vidare att det kvalitetsledningssystem 
som de arbetar med är deras revisionsmetodik och deras sätt att följa upp att metodiken och lagar 
och förordningar följs.  

5.3.6 Rykte 

För att underhålla det rykte som byrån har anser Revisor 3 att de inte får bortse från kvaliteten i 
sitt arbete, utan de måste ständigt arbeta efter de kvalitetsprinciper som de har. De har en 
nationell riskmanagement funktion, ett antal jurister som jobbar för att säkerställa att de regelverk 
de har följer de lagar och regler som finns kring revision. Revisor 3 påstår även att det är viktigt 
med utbildning och att byrån ser till att de nyanställda är villiga att följa de kvalitetsprocesser de 
har. En annan viktigt del är att de försöker hålla sig undan de fall som kan leda till skadestånd 
och rättsprocesser.  

Revisor 3 säger att de försöker följa hur deras rykte är genom sina nöjdkundundersökningar, men 
även genom att följa andra undersökningar. Exempelvis bland studenterna mäter de branschens 
attraktivaste arbetsplats. Utöver detta finns olika utmärkelser, som branschens bästa 
skatterådgivare m.m. Sedan märker de även på deras kunder, affärspartners, bankfolk, advokater 
osv. Om man får in nya kunder genom sina kontakter får man anta att ryktet är bra . 

5.4. KPMG 

Revisor 4: är 52 år, godkänd revisor och certifierad kommunal revisor, har arbetat ca 25 år i 
branschen varav senaste 15 åren som kvalificerad revisor. 

Innan vi börjad ställa våra frågor till Revisor 4 ville denna redogöra för de värderingar som finns 
på byrån: 

• Det är viktigt att vi föregår med gott exempel. Vårt uppträdande styr hur vi uppfattas, och 
bidrar med kvalitet i våra tjänster. 

• Vi arbetar tillsammans, vi har olika kompetenser varför det är viktigt att vi respekterar 
varandra och samordnar oss och jobbar som ett team. Det är vi tillsammans som skapar 
kvalitet. Funderar alltid på om det är någon annan som ska läsa igenom dokument innan 
leverans.  

• Vi värdesätter individen, vi respekterar varje medarbetare för det de är och de 
arbetsuppgifter de utför. Exempelvis har receptionisten rätt till och bemöts på samma sätt 
som en erfaren kollega .  

• Vi söker fakta och förmedlar insikt, vi sitter inte och gissar eller tror, det ligger i vår 
kompetens att vi alltid kontrollerar fakta. För oss handlar det exempelvis om gällande 
regler, lagstiftningar, förordningar. Det handlar om att säkrar uppgifter innan vi lämnar 
svar på frågor. 

• Vi kommunicerar öppet och med ärlighet, vi är öppen och ärlig. När vi kommunicerar har 
vi tänkt igenom det vi säger och vi undanhåller inte viktig information. 
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• Vi engagerar oss i samhället, vi håller koll på vad som händer. Deltar aktivt i seminarier 
och liknande fora som berör viktiga samhällsfrågor. Vi håller oss ajour lokalt i olika 
frågor som berör oss och företagen. 

• Vi agerar med integritet, information som kunden lämnar stannar innanför dessa väggar. 
Det är otroligt viktigt för kundens förtroende för oss. Det gäller för alla kategorier av 
medarbetare.  

5.4.1 Kvalitet och kvalitetsfaktorer 

När Revisor 4 ska redogöra för vad kvalitet är för henne, både allmänt och inom revision hänvisar 
hon till de värderingar som byrån har. 

Revisor 4 menar att eftersom det är ägarna, årsstämman som väljer revisor kan de agera 
oberoende mot kultur och förhållningssätt som finns i det bolag som de granskar. Inom 
revisionen finns det krav som är framställda i lagstiftning och praxis. Det handlar om att de måste 
följa steg i en revisionsprocess. I denna process är revisorerna skyldiga att dokumentera deras 
oberoende, de måste kunna ta ställning till vilka relationer de har till bolagets ledning och ägare. 
För att kunna avsluta revisionen är detta ett viktigt steg. På byrån görs det, genom enkäter via 
webben, årliga medarbetarundersökningar. Dessa ska alla på byrån svara på, oberoende vilken 
position man besitter. Sedan har byrån även ett verktyg som de kallar Dialouge, i detta verktyg 
ingår medarbetarsamtal, uppföljning och planering av karriärutveckling. Detta anser Revisor 4 är 
ett bra sätta att utvärdera om de jobbar som de sa att de skulle göra. 

När det gäller kompetensen hos personalen berättar Revisor 4 att en nyanställd börjar som 
antingen revisor- eller redovisningsassistent, sedan väljer de mot vilken inriktning de vill jobba, 
exempelvis skatt, finans, affärsutveckling m.m. Det är intresset hos medarbetaren som styr vilken 
inriktning denne väljer. Revisor 4 förklarar vidare att man på byrån börjar diskutera karriärstegen 
ganska tidigt. Eftersom byrån i Umeå är relativt liten finns det inte bredden som behövs för att 
klara kraven på kvalifikation, detta löser de på det sättet att de byter uppdrag mellan kontoren. 
Efter fem-sex år kan man söka om kvalifikation antingen som revisor eller som 
redovisningskonsult.  

Revisor 4 berättar att medarbetarna har ett eget ansvar för att se till att de får de utbildningar som 
de behöver. Detta är en ömsesidig dialog mellan medarbetare och chef. De diskuterar årligen hur 
medarbetare agerar ute hos kunden, efterlever dokumentationskrav och deras förståelse av detta. 
Detta sker genom att uppdragsgivare eller närmaste chef lämnar utlåtande om assisternas utförda 
prestationer.  

Enligt revisor 4 ska de kvalificerade revisorerna genomgå mellan 80-120 timmars utbildning 
under ett år. Det kan dock variera så det kan ibland bli mer eller mindre timmar på ett år. Utöver 
dessa timmar tillkommer interna utbildningar, exempelvis uppgradering av administrativa 
system. Det är något som alla deltar i. Dessa utbildningar är antingen webbaserade eller utgörs av 
interna aktiviteter. Hon säger vidare att ”det finns ett system som talar om att man inte har 
genomfört utbildningen och uppmanar personalen till att göra det”. 
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5.4.2 Branscherfarenhet 

När det kommer till branscherfarenhet menar Revisor 4 att det är lika viktigt att det finns den 
branscherfarenhet som de söker som att studenterna har en formell grund. Vidare säger hon att 
vid rekrytering har de gjort en profil där man söker en kompetens och att det är en 
branscherfarenhet de rekryterar. På byrån har de en stark inriktning offentligrevision, dvs. 
kommun och landsting.  

5.4.3 Kundernas krav 

Revisor 4 beskriver att KPMG tar reda på vad kunden har för krav och förväntningar genom att 
skicka ut kundenkäter, men de har även en dialog med kunden. Denna dialog sker oftast på 
byråns initiativ. Skulle det vara så att en kund upplever att de inte har fått den tjänst som den har 
beställt har det oftast brustit i denna dialog. I revisionsprocessen ingår ett moment där man efter 
varje utfört uppdrag sätter sig ner med kunden för att ta reda på om de fick vad de förväntade sig, 
vad de kom överens om och vad som kan förbättras till nästa gång. Även om de har bra rutiner 
för att ta reda på och följa upp kundens behov och förväntningar säger Revisor 4 att detta är ett 
utvecklingsområde som de ser över hela tiden. Hon känner att hon saknar en samlad bild av 
kundens krav på kvalitet.  

5.4.4 Personalen och deras roll kvalitetsarbetet  

Eftersom KPMG är en internationell organisation finns det många parametrar för att följa upp de 
värden som är viktiga för KPMG. Samtidigt vill Revisor 4 hänvisa till KPMG:s värderingar och 
kalla dem för kvalitetsmål. Dessa värden är väldigt mjuka och svåra att mäta. ”Det måste bli en 
upplevelse och då är det vad personalen säger att de upplever.” 

Revisor 4 påstår att alla medarbetare kontinuerligt får ta del av eventuella nyheter genom ett 
system som ständigt uppdaterar rubriker vilka berör bland annat utveckling, undersökningar, 
utbildningar och nyheter om kundrelationer.  

”Vi alla är olika och vi ska vara olika. Det tycker jag är kärnan i allting.” (Revisor 4) Revisor 4 
anser att det är viktigt att det finns olika typer av människor och olika tekniska kompetenser inom 
kontoret. En kan vara duktig på revisionsmetodik medan en annan är duktig på skatt. Det är 
viktigt att man kan jobbar tillsammans med andra i team. En annan anledning till att det är bra 
med olika typer av människor är att byrån har olika kunder som vill ha olika bemötanden. 
Kunden har rätt att förvänta sig allt från en mjukframtoning till en mer auktoritär. Eftersom 
revision till stor del handlar om kommunikation med andra människor måste man kunna skapa 
förtroende, vara intresserad, engagerad, empatisk etc. När det kommer till nyanställningar utgör 
grunden ens tekniskt kunnande dvs. att det finns en utbildning. Sedan lägger de stor vikt på hur 
personen uppfattas. För att lära känna en person innan de anställer brukar de ta in praktikanter. 
Den person som byrån anställer bör direkt visa intresse att umgås med kollegorna och vara 
intresserad av de arbetsuppgifter som de utför.  
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5.4.5 Kontroller  

Revisor 4 berättar att de har interna system som följer upp hur de jobbar med 
kompetensutveckling, karriärmöjligheter och ledarskap. Det finns även system som följer upp 
resultaten. Dialog är ett viktigt verktyg vid uppföljningen av revisionsprocessen. 
Medarbetarundersökningar används ofta för utvärderingen av revisionsprocessen.  

Byråns medarbetare för löpande rapporter om vad som har varit bra och mindre bra. Resultaten 
från kvalitetsrapporterna skickas även uppåt i organisationen. Revisor 4 anser att det är bra att 
dessa kontroller finns så att de vet att samma arbete utförs på de olika kontoren. Detta görs för att 
kunden ska möta samma tjänst på alla KPMG kontoren.  

KPMG har inte något certifierat kvalitetsledningssystem utan de arbetar med ett internt 
kvalitetssystem som de kallar ”kupp”. Det går ut på att medarbetare från andra kontor inom byrån 
kommer och gör stickprovsgranskningar av olika uppdrag. De går då igenom dokumentationen, 
gör intervjuer och kontrollerar att uppdragen genomförs enligt de regler och riktlinjer som finns. 
Dessa kontroller av deras tjänster är något som görs årligen. Sedan granskas byrån även av 
revisionsnämnden.  

5.4.6 Rykte 

För att underhålla byråns rykte anser Revisor 4 att det är viktigt att de håller god kvalitet i sina 
tjänster. De erbjuder även kundutbildningar, deltar i nätverk och aktiviteter. I dessa situationer 
står de för deras värderingar, både när de agerar aktivt och i ett deltagande.  

Revisor 4 hävdar att KPMG mäter sitt rykte genom antal nya uppdrag, antal utvecklade tjänster i 
uppdragen, antal stora, medelstora och mindre uppdrag osv. Revisor 4 påstår vidare att de får 
resultat i kundarbete och kundorientering varje månad, och att de har ”stort fokus på detta”. 
Förutom att de ska göra ekonomiska resultat är det kundresultat som mäts och utvärderas. 
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6. Analys 

 

I detta kapitel analyserar vi den information vi har fått från empiriska studier i relation till de 
teorierna som tagits upp. 

 

6.1 Kvalitet och kvalitetsfaktorer 

Vad är kvalitet?  

Revisor 1: ”Det finns både intern och extern kvalitet”. Extern: att överstiga kundens 
förväntningar. Intern: hur man följer regler och hur man uppfyller revisionssed.  

Revisor 2: ”Det ska vara något som kunden förväntar sig, och helst lite bättre” Det är många 
moment som måste summeras: kunskap om kundens bransch, rutiner, leverantörer och kundens 
ekonomiska ställning.  

Revisor 3:”Att göra rätt saker på rätt sätt i rätt tid”. Kvalitet beror på kundens syn på kvalitet, 
personalkompetens och de olika verktyg som används.  

Revisor 4: ”Grunden är våra värderingar. Grundstolpar som vi ska tänka på i allt jobb, både 
ledning, styrning, men framförallt hur vi beter oss. Det är dessa som är utgångspunkten i kvalitet 
för oss.” 

Enligt en allmän definition är kvalitet först och främst dess förmåga att ”tillfredsställa och helst 
överträffa kundernas behov och förväntningar”123 För tjänsteföretag definieras kvalitet oftast 
ganska brett. Den inkluderar både tekniska specifikationer och kundrelaterade aspekter124, men 
det viktigaste som betonas är att ”sätta kunden i centrum”125. Problemet med definitioner av 
kvalitet i revision är att det finns många intressenter som har olika behov av revisionen, dessa 
behov kan komma i strid med varandra126. Ägarna är främst intresserad av att veta att 
bedömningen av redovisningen är korrekt och trovärdig, att revisorerna är oberoende. Etiska 
aspekter är något som uppskattas av externa intressenter som ägare och journalister . Ledningen 
lägger stor vikt på både kompetens och kommunikativ förmåga. Bland andra aspekter nämns 
också kunskaper om kundens bransch, trogenhet till revisionsstandarden och empati.127 De 
viktigaste av dessa egenskaper anses dock vara kompetens och oberoende.128

                                                 
123 Bergman B., Klefsjö B., (2001) Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, sid.24 

 

124 Grönroos, C. (2004) Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, sid.75 
125 Sternhufvud, U.(1998) Kvalitet i tjänsteföretag, Nerenios & Santérus Förslag, sid.101-102 
126 Duff, A. (2004) AUDITQUAL: Dimensions of Audit Quality, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
sid. 18 
127 Jensen, M., Roy, A. (2008) Staging exchange partner choices: When do status and reputation matter? Academy 
of Management Journal 2008, Vol.51, No 3, s.495-497 
128 Wooten, T.,C.(2003) Research about audit quality, The CPA Journal, January 2003, sid. 50 
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Uttalandena från våra revisorer skiljer sig något från varandra. Tre av dem har kunden med i 
bilden när de definierar kvalitet. Revisor 4 lägger stor vikt på kompetens och arbetet med 
personalen. Den olika synen som revisorerna har på kvalitet kan bero på mångfald av 
intressenter. För att tillfredsställa allas behov måste man ta hänsyn till olika aspekter. De som är 
direkt involverade i revisionstjänsten är företagsledningen, det är ledningen som har den faktiska 
kontakten med revisorn. Forskare definierar en tjänst som en rad processer129

Kunden kan ha både uttalade och outtalade förväntningar

. De möten som 
kunden har med en revisor är också en del av revisionsprocessen som kommer att påverka 
kundens totala upplevelse. Därför är det viktigt att först ta reda på kundens behov för att sedan 
tillfredsställa dem på ett korrekt sätt. Vi anser att detta är en förklaring till att den större andelen 
av våra respondenter förbinder kvalitet till tillfredsställelse av kundernas behov.  

130. Revisor 1 menar att vissa kunder har 
bra kunskap om sina förväntningar, medan andra kunder har sämre kunskap om dessa.131 Att 
identifiera kundens förväntningar är viktigt för att förhindra uppkomsten av eventuella gap 
mellan kundens förväntningar och revisorns uppfattning om kundens förväntningar (gap 1, figur 
4), som i sin tur kan leda till gap mellan förväntad och upplevd kvalitet (figur 4 gap 5; figur 1).132 
Gap kan även uppstå om man lovar kunden för mycket. Forskare uppmuntrar att vara försiktig 
med löftena till kunden, och istället försöka överraska kunden med oväntad bra kvalitet133

Förutom de interna kunderna (ledningen) är de externa kunderna (ägarna) inte mindre viktiga, 
detta för att det är ägarna som utser revisorn. Eftersom ägarna bara ser den slutliga produkten 
ställer de andra krav på revisorerna. Det är den tekniska kompetensen och revisorns etiska 
aspekter som värderas högt av ägarna (figur 5, högre delen). Vi tror att värderingarna som revisor 
4 hänvisar till kan vara nyckeln till utveckling av personalens kompetens och deras etiska 
ståndpunkt.  

. Detta 
är något som två av våra respondenter försöker att sträva efter. De verktyg som alla våra 
respondenter använder för att ta reda på kundernas behov och förväntningar är en dialog med 
kunden.  

Kompetens inom revisionen innebär en förmåga att avslöja problem.134

                                                 
129 Grönroos, C. (2004) Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, sid.61 

 ”Hela revisionen bygger 
ju på att göra rätt saker. Det är ju professionella bedömningar hela vägen.” (Revisor 1) Den 
förmågan utvecklas genom utbildning och kompetens. Alla kontor lägger stor vikt på utbildning 
av personalen. Varje nyanställd revisor utbildas enligt plan i genomsnitt 4-5år, sedan har alla 
byråer löpande utbildning av personal, där utbildningen är individ anpassad. Utbildningsbehov 
framkommer under utvecklingssamtal och på genomgångar av utförda uppdrag. Revisor 4 
påpekar att varje medarbetare har ett eget ansvar för sin utbildning. Där de bör uppmärksamma 
sina behov, och kommunicera dem med chefen. Utvecklingssamtal och löpande dialoger är de 
verktyg som används av samtliga byråer för att identifiera problem och behov. ”Tanken är att 
man ska växa och kunna ta mer ansvar” (Revisor 3). Ansvar är viktigt för att medarbetarna ska 
känna sig involverade i processen och kunna bidra till kvalitetsutvecklingen. Men för att ta ansvar 

130 Bergman B., Klefsjö B., (2001) Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, sid.309 
131 Ibid. sid.119-120 
132 Duff, A. (2004) AUDITQUAL: Dimensions of Audit Quality, The Institute of Chartered Accountants of Scotland, 
sid. 18 
133 Grönroos, C. (2004) Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, sid.81 
134 Wooten, T.,C.(2003) Research about audit quality, The CPA Journal, January 2003, sid. 50 
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måste man vara förberedd. Detta behövs för att kunna agera på ett korrekt sätt. Annars skapar det 
förvirring och frustration. 135

”Revision bygger överlag på oberoende. Är vi som revisorer inte oberoende faller ju allt, då har 
revisionen inte någon kvalitet, då är den inte värt någonting för extern part” (Revisor 1). Av dessa 
ord framgår klart vikten av oberoende för en revisor. Till skillnad från kompetens är oberoende 
ett ganska subjektivt begrepp. Forskare definierar det som viljan att avslöja problem.

 Vi anser att den löpande utbildningen gör personalen förberedda till 
att ta ansvar och agera självständigt.  

136

6.2 Branscherfarenhet  

 Hur 
värderar man den viljan? Enligt revisor 2 är oberoende mer mot utomstående. ”Det räcker inte 
med att jag uppfattar mig som oberoende utan det är lika viktigt att en extern part uppfattar mig 
som oberoende. Vi ska ta ställning till både faktiskt oberoende och uppfattat oberoende, ingen av 
dessa får fallera” (Revisor 1). För att ta ställning till oberoende följer revisorerna analysmodellen 
som beskrivs i revisionslagen. ”Detta är också ett sätt att mäta oberoendet på” (Revisor 3). Finns 
det något hot mot oberoendet måste revisorn vidta lämpliga åtgärder för att minska hotet, 
alternativ helt avstå från uppdraget. Trots att oberoende är ett subjektivt begrepp och svårt att 
mäta, anser vi att de rutiner och hjälpmedel som byråerna använder sig av gör det möjligt att göra 
en godtagbar värdering av oberoendet. 

”Förutom kundernas behov är det bra att känna till kundens bransch och rutiner” (Revisor 2). 
Forskarna nämner branschkompetens som en viktig dimension av kvalitet. Under sitt arbete 
måste revisorn kunna bedöma vart de största riskerna finns.137

6.3 Kundernas krav 

 Alla branscher har olika problem 
som måste tas till hänsyn vid en revision. För att upptäcka dessa problem behövs kompetens och 
branscherfarenhet. Enligt våra respondenter är det svårt att vara specialist på en bransch i mindre 
städer, utan man bör kunna lite om många branscher. Revisor 1 ser det som en fördel. Han säger 
att om man besitter kunskap inom flera branscher utvecklas ens tänkesätt och man kan lättare 
hitta lösningar på olika problem. Fördelningen på uppdragen på de mindre kontoren blir dock 
naturlig eftersom de som har mer kunskap inom en viss bransch kan göra uppdraget på ett mer 
korrekt sätt. På de stora kontoren har man olika specialistgrupper som är inriktade mot en 
specifik bransch. Branschspecialisering är något som används av vissa byråer. Revisor 4 jobbar 
på en byrå som är mer inriktade mot den offentliga sektorn. I och med detta har de stor erfarenhet 
inom det område vilket gör det lättare för dem att upptäcka bister. Detta leder i sin tur till att de 
förmodligen får högre kvalitet i sitt arbete.  

I alla kvalitetsdefinitioner har kunden en viktig plats. När det gäller produkter eller tjänster 
betraktar man inte kvalitet som något helt isolerat, utan man betraktar det i relation till kunden. 
Att sätta kunden i centrum är en trend som har tagit mer och mer plats på alla företag under de 
senaste decennierna. Att se kundens behov och förväntningar och sedan anpassa sig efter dessa är 
det mål som, vi antar, de flesta företag strävar efter i dag. Det finns olika verktyg som man 
använder för att ta reda på kundernas behov och förväntningar. Bland dessa verktyg är dialoger 
                                                 
135 Wooten, T.,C.(2003) Research about audit quality, The CPA Journal, January 2003, sid. 49 
136 Ibid. sid. 50 
137 Revision – en praktisk beskrivning, FAR förlag. Sid. 33 
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det mest användbara verktyget.138

6.4 Personalens roll i kvalitetsarbetet 

 Om man har fel uppfattning om kundens behov kan det uppstå 
gap (se figur 2 och 3) som kan försämra den totala upplevda kvaliteten. Vi fick uppfattningen att 
samtliga respondenter är medvetna om vikten av att tillfredsställa kundernas behov och att de 
jobbar aktivt i den riktningen. ”Det jobbar vi aktivt med, det får inte vara så att kunden upplever 
att de inte har fått något som de har beställt” (revisor 4). ”Det kan vara så att vi levererar mer 
kvalitet än vad kunden efterfrågar” (Revisor 2). ”Vi är nog ganska bra på att fråga kunden vad de 
vill ha och behöver” (Revisor 3). För att ta reda på kundernas behov och förväntningar använder 
våra respondenter löpande samtal med sina kunder. Vad gäller mätning av kundernas upplevelse 
använder våra respondenter olika verktyg, bland dessa verktyg finns enkäter, telefonintervjuer 
och dialoger. 

Personalen anses av forskarna vara den viktigaste resursen i ett tjänsteföretag139. Man brukar säga 
att personalen är företagets ansikte utåt. Som sagt tidigare består en tjänst av en rad processer140. 
I revision är en del av processer synliga för kunder, en del är osynliga, men alla processer utförs 
av människor. Den upplevda kvaliteten som kunden får av en tjänst blir en summa av den 
funktionella kvaliteten och den tekniska kvaliteten (figur 1). För att åstadkomma hög upplevd 
kvalitet hos sina kunder bör revisionsbyråerna alltså ha de både tekniska och funktionella 
kvaliteten på en hög nivå. Eftersom dessa båda komponenter beror på en revisor bör alltså 
revisorn ha den kompetens som behövs för att kunna åstadkomma både teknisk och funktionell 
kvalitet på en hög nivå. Det största problemet med tjänstekvalitet som kan uppstå är att det kan 
vara svårt att ”upprätthålla en kvalitet som uppfattas som likadan”141 av alla kunder. De olika 
uppfattningarna kan bero på en mängd faktorer, en av vilka är personalens prestation. Vad kan 
påverka personalens prestation negativt? Det kan vara brisande kunskaper, otillfredsställda 
behov, bristande självförtroende eller problem av privat karaktär142

Personalen anses av respondenterna vara den resurs som utgör grunden i verksamheten. ”Man 
jobbar väldigt aktivt med personalen av just den anledningen att hela vår verksamhet bygger på 
kompetent personal”(Revisor 1). För att åstadkomma hög funktionell och teknisk kvalitet i sitt 
arbete anser samtliga respondenter att det är viktigt med både teknisk kompetens och social 
kompetens. Bland de personliga egenskaperna som våra respondenter anser vara viktiga är god 
socialförmåga något som de alla nämner. ”Vi jobbar inte bara med siffror, vi jobbar med 
människor. Det är människor som skapar alla siffror” (Revisor 3). Samtidigt anser alla 
respondenterna att det bör finns olika personligheter på kontoret. De olika personliga 
egenskaperna är viktiga för få bra fungerande grupper. ”Skulle alla här vara precis likadana skulle 
det inte fungera så bra, vi vill ha en mix”(Revisor 1). Olika personligheter är viktiga även för att 
kunna anpassa sig efter kundens behov. ”Kunden förväntar sig olika bemötanden, mjukhet kan 

. Negativ prestation hos 
personalen kan också vara en följd av bristande kunskapen om företagets mål, tjänsternas 
egenskaper och sina uppgifter.  

                                                 
138 Grönroos, C. (2004) ”Marknadsföring i tjänsteföretag”, Liber Ekonomi, sid.58 
139 Sternhufvud, U.(1998) Kvalitet i tjänsteföretag, Nerenios & Santérus Förslag, sid.101-102 
140 Grönroos, C. (2004) ”Marknadsföring i tjänsteföretag”, Liber Ekonomi, sid.58 
141 Ibid. 61 
142 Sternhufvud, U.(1998) Kvalitet i tjänsteföretag, Nerenios & Santérus Förslag, sid.101-102 
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uppfattas som lamt av en kund, då behövs mer kraft och auktoritet som passar den kunden och 
vice versa. Vi ska vara olika för vi möter olika kunder” (Revisor 4). För att utveckla god teknisk 
kompetens hos personalen lägger alla kontor stor vikt på utbildning. Personalen utbildas löpande 
både internt och externt. Nyanställda genomgår en grundutbildning, de kvalificerade revisorerna 
utbildas utefter sina egna behov.  

Alla revisionsbyråerna har välutvecklade informationskanaler. För att nå ut till personalen 
använder byråerna främst intranät och personliga möten. Personalen får regelbundna 
uppdateringar om nyheter inom alla delar av verksamheten, det kan vara nya regler, 
kundinformation osv. 

Samtliga respondenter anser att feedback är en kärna i ett effektivt personalarbete. Unga 
medarbetare har möjlighet att vända sig till de mer erfarna medarbetarna för att ställa frågor och 
diskutera eventuella problem. På alla byråerna har de genomgång av revisionen där de diskuterar 
uppdragets olika delar. Dessa genomgångar kan vara bra för utvecklingen av medarbetarnas 
kompetens.  

6.5. Kontrollprocesser  

Forskare menar att grundligare kontroller av revisionsprocessen associeras med högre kvalitet. 
Större kvalitetskontroll minskar oönskade slarvigt beteende av medarbetarna och därmed bidrar 
till högre kvalitet i revisionen.143 Ibland använder man olika system för att upprätthålla hög 
kvalitet. Dessa system har en mängd standarder som fastställer hur ett kvalitetssystem bör se 
ut144

Ingen av våra respondenter har något officiellt kvalitetsledningssystem. De nämner dock att de 
har en metodik som de ska följa i sitt arbete på varje uppdrag. Sedan nämner de även att deras 
arbete granskas och bedöms av andra revisorer. Alla revisorer ska genomgå denna granskning. 
Perioderna mellan granskningarna varierar i våra undersöka byråer från tre till fem år. ”Vi har 
den interna kvalitetskontrollen för att se att vi jobbar som vi säger att vi ska göra” (Revisor 2). 
Förutom denna interna granskning utför även Revisorsnämnden och FAR SRS externa 
granskningar av byråerna för att kontrollera att byråerna uppfyller de krav som branschen och 
revisionsnämnden ställer på dem. Dessutom rapporterar de löpande hur processen går till. Alla 
dessa delar utgör, enligt våra respondenter, deras kvalitetssystem.  

.  

6.6 Rykte 

Rykte definieras som prestige vilket baseras på tidigare prestationer. Revisionsföretagets rykte 
grundas på företagets förmåga att ge resultat av hög kvalitet. Hur arbetar man med sitt rykte? 
”Genom att göra ett bra jobb på våra befintliga kunder, det är det bästa sättet att skapa ett bra 
rykte” (Revisor 1). ”Att ständigt jobba efter de kvalitetsprinciper vi har” (Revisor 3). Andra 
respondenter har liknande uttalanden. Detta visar på att alla våra respondenter anser att ryktet är 
en följd av bra kvalitet.  

                                                 
143 Wooten, T.,C.(2003) Research about audit quality, The CPA Journal, January 2003, sid. 49 
144 http://www.aptor.se/ledningssystem/ 2009-04-22 



51 
 

För att mäta sitt rykte gör byråerna bland annat nöjdkundsenkäter där de ser vad deras kunder 
tycker om den ut förda tjänsten. Sedan jobbar de aktivt mot universitet och högskolor där de 
rekryterar personal. Bland studenterna mäts bland annat branschens attraktivaste arbetsgivare. Ett 
annat mått på ryktet är enligt revisor 4 antal nya uppdrag, antal nya tjänster i uppdragen osv. ”Det 
märks även på kunder, affärspartners, bankfolk, advokater, har man bra relationer och får in nya 
kunder på den vägen så känner man att ryktet är ganska bra” (Revisor 3). 
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7. Slutdiskussion 

 

I detta kapitel redovisar vi för resultatet av forskningen. Diskussionen förs kring de 
problemområden som är anknutna till vår problemformulering.   

 

Den problemformulering som vi hade var:  

• Vad innebär kvalitet i revisionen?  
• Hur åstadkommer man kvalitet i revisionen? 

Studien visar på vissa skillnader i definitionen av kvalitet. Skillnaderna i definitionerna kan bero 
på de olika intressenterna vars behov måste tillfredställas. Men även respondenternas erfarenheter 
påverkar förmodligen deras syn på begreppet. De vitigaste bitarna i definitionen som framkommit 
i vår studie är dock kunskap om kundernas behov och förväntningar och kompetens hos 
personalen. Andra faktorer som enligt vår studie också är av betydelse för god kvalitet är 
oberoende och branscherfarenhet (det senare kan ses som en del i kompetensen).  

Det som skiljer vår definition mot den traditionella är att kunskap om kunden tar mer plats. Vår 
förklaring till detta är att revisionen är en tjänst som förutsätter kommunikation med kunden. 
Tjänstens resultat beror ofta på både tjänsteleverantören och kunden, hur kommunikationen 
mellan de både parterna går till kan vara avgörande för total upplevd tjänstekvalitet.  

En aspekt som är gemensam för definitionen av allmän kvalitet, tjänstekvalitet och den definition 
som vi kom framtill i vår studie är kunden. Vi antar att kompetens är en outtalad förutsättning för 
att uppnå kvalitet i olika områden. Därför benämns inte kompetens i allmän definition av kvalitet 
och i definition av tjänstekvalitet.  

Genom ovanstående resonemang kom vi fram till följande definition av revisionskvalitet: 

Kvalitet i revision innebär att revisorn har djup kunskap om kundernas behov och förmåga att 
tillfredställa dessa på ett relevant sätt. 

I denna definition framkommer personalens kompetens inom ”förmåga att tillfredsställa dessa på 
ett relevant sätt.” 

En viktig aspekt som inte får glömmas bort är oberoende. Denna aspekt är något som hela 
revisionen bygger på. En anledning till att våra respondenter inte nämner denna aspekt när de 
pratar om kvalitet i revision kan vara att oberoende är en självklar del för dem vilket är en 
nödvändig förutsättning för deras arbete.  

För att åstadkomma hög kvalitet behövs ett bra ledarskap, ständigt personalarbete och arbete med 
kunder. Vi anser att det bör finnas en helhetssyn som länkar samman dessa olika delar. 
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Helhetssynen behövs för att få dessa olika delar att sträva åt samma håll. Alla dessa delar beror 
på varandra och kan påverka utfallet av slutresultatet.  

För att påverka personalens tankesätt och beteende till att de blir mer kundinriktade och 
tjänstevilliga anser vi att företaget bör ha värderingar som personalen känner till och accepterar. 
Värderingarna kan bilda en grund för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Vidare anser vi att byråen 
bör ha korta kommunikationsvägar mellan alla medarbetare inom organisationen för att det ska 
vara möjligt att snabbt lösa problem och få feedback. För att personalen ska uppdaterad om alla 
nyheter och förändringar som förekommer inom revisionsbranschen behövs det effektiva 
informationskanaler. Det kan vara interna kanaler som intranät och personalmöten och externa 
som konferenser och seminarier.  

Eftersom revisionsprocessen utvecklas och förändras kontinuerligt är det viktigt att byråerna 
följer med i denna utveckling och låter utbilda sina medarbetare. Ju mer kunskap en medarbetare 
besitter desto mer ansvar kan denne ta, vilket kommer att påverka dennes tillfredsställelse av 
arbetet på ett positivt sätt. Nöjda medarbetar kan vara en förutsättning för att få nöjda kunder.  

Vi anser att det är viktigt att personalen har kunskap om att kunderna kan ha både uttalade och 
outtalade behov. Revisorn bör även ha förmågan att kunna ta reda på kundens djupliggande 
behov. Denna förmåga förutsätter i första hand bra kommunikativ kompetens. Genom en öppen 
dialog ökar chanserna att få reda på kundernas behov och förväntningar. När uppdraget är utfört 
är det viktigt att få feedback från kunden för att kunna utvärdera sitt arbete och få veta om 
kundens upplevda kvalitet.  

Vi anser att ledningens roll inte är mindre viktig i ett framgångsrikt kvalitetsarbete. De bör sköta 
sin personal så att personalen blir villig att göra sitt bästa i arbetet. Ledningen bör sträva efter att 
alla inom organisationen har samma värderingar. De bör även se till att medarbetarna är 
informerade och uppdaterade om möjliga förändringar och nyheter. Ledningen bör också satsa 
pengar på utbildning och personalutveckling för att personalen är förbered att agera på rätt sätt i 
den snabbt föränderliga världen.  
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8. Sanningskriterier 

 

I detta avsnitt diskuterar vi validitet och reliabilitet av vår studie. 
 

För bedöma trovärdighet av kvalitativa undersökningar använder man två viktiga kriterier 
validitet och reliabilitet 145

Validitet 

 

Generellt kan man uttrycka validitet som ett mått på hur väl en studie verkligen mäter det som 
den är avsett att mäta.146 Vid kvalitativ forskning ändrar man inte helt begreppens betydelse utan 
”lägger mindre vikt vid frågor som rör mätning”147

Extern validitet (överförbarhet) handlar om det är möjligt att överföra resultaten till en annan 
miljö.

. Vid bedömning av kvalitativa studier 
använder man två typer av validitet: extern och intern. 

148

Intern validitet (tillförlitlighet) handlar om studiens trovärdighet och avgör om undersökningen är 
acceptabel i andras ögon. Intern validitet rör frågor om studien utförs enligt gällande regler och 
om resultaten presenterats för informanterna.

 Vi anser att den externa validiteten i vår studie är acceptabel. Vår studie baseras på fyra 
intervjuer och alla respondenter arbetar i Umeå. Fastän antalet av respondenter inte är stor och 
alla respondenter jobbar i Umeå anser vi dock att resultaten kan överföras till en annan miljö. Vi 
baserar vår antagande på följande fakta: för det första, representerar våra respondenter olika 
företag. För det andra, är alla företagen stora och internationella. På internationella företag är de 
viktigaste principerna och kvalitetsstandarder ofta samma och beror inte mycket på företagets 
belägenhet. 

149

Reliabilitet 

 Kvalitativ studie ger å ena sidan ganska stort 
utrymme för subjektiv tolkning, vilket kan påverka tillförlitlighet av undersökningen. Å andra 
sidan ger kvalitativa intervjuer möjlighet att precisera och förtydliga eventuella oklarheter. För att 
uppnå så hög intern validitet som möjligt försökte vi förtydliga alla oklarheter under intervjuerna. 
Samtliga intervjuer var inspelade och sedan skrivna i text. Texterna skickades till respondenterna 
för att ge dem möjlighet att bedöma om vår tolkning av deras svar var korrekt.  

”Reliabilitet handlar om följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett 
begrepp”150

                                                 
145 Bryman, A., Bell E. (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, sid.304-305 

. Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning är det möjligt att få samma 
resultat om andra forskare vill upprepa studien. Det är ofta svårt att exakt upprepa alla steg när 

146 Ibid. sid. 95 
147 Ibid. sid. 304 
148 Ibid. sid.306-307 
149 Ibid. sid. 306-307 
150 Ibid. sid. 94 
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det gäller kvalitativ forskning. Det är nämligen ”omöjligt att ”frysa” en social miljö och de 
sociala betingelser som gäller vid en inledande studie för att göra den replikerbar i den 
bemärkelse som man allra oftast avser”151 För att lyckas med detta behöver en kvalitativ forskare 
”gå in i en liknande social roll som den föregående forskaren”.152

Intern reliabilitet handlar om att författarna kommer överens angående tolkningen av den 
samlade informationen. För att minimera risken av olika tolkningar av materialet gjordes det 
följande steg. Båda författarna var närvarande på alla intervjuer. Efter inspelningen var samtliga 
intervjuer skrivna på pappret och skickade till respondenterna. Två av respondenterna gjorde inte 
några ändringar, andra två gjorde små förtydliganden. Empiridelen var godkända av båda 
författarna. All analys och tolkning av informationen gjordes av båda författarna samtidigt.  

 För att uppnå en godtagbar nivå 
på extern reliabilitet i vår uppsats försökte vi ge en tidlig och fullständig redogörelse av 
undersökningens alla faser. Vi försökte lägga upp uppsatsen på det sättet som mest pedagogisk 
ska återspegla vårt tillvägagångssätt och förse läsaren med nödvändiga beskrivningar av de 
procedurer som var gjorda.  

                                                 
151 Bryman, A., Bell E. (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, sid.306 
152 Ibid. sid.306 
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9. Förslag till framtida studier 

 

I det avslutande kapitlet ger vi förslag till vidare forskning inom det området kvalitet i revisionen.  
 

 
• Då vi bara har studerat revisionskvalitet från revisorns perspektiv anser vi att det skulle 

vara intressant att gör en mer övergripande studie. Där man får in företagsledningens, de 
interna och externa kundernas syn på revisionskvalitet.  

 
• Vi tycker att det skulle vara intressant med en jämförande studie mellan små och stora 

byråer gällande kvalitetsarbete. Vi tror att det kan finnas skillnader i rutiner av 
kvalitetsarbetet.  
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Bilaga 1 

INTERVJUFRÅGOR 

Kvalitetsfaktorer  

1. Vad anser du vara kvalitet? 

2. Vad påverkar kvalitet i revisionen?  

3. Enligt vetenskapliga artiklar består kvalitet i revisioner av revisorns kompetens och 

oberoende. Hur arbetar ni med oberoende? Hur mäter ni det? 

4. Hur arbetar ni med kompetensutvecklingen hos personalen? Hur mäter ni det? 

Branscherfarenhet 

5. Enligt forskningen är branscherfarenhet hos revisorer är viktig för god kvalitet. Jobbar ni 

med det på något sätt? Spelar branscherfarenhet någon roll vid anställningen av revisorer? 

Kundernas krav 

6. Vet ni om vilka behov era kunder har och vilka krav de ställer på kvalitet? Hur vet ni dessa 

behov och krav?  

7. Mäter ni på något sätt kundens upplevelse när tjänsten är utfört? Hur? 

Personalens roll i kvalitetsarbetet 

8. Hur arbetar ni med er personal för att uppnå era kvalitetsmål? 

9. Hur förmedlar ni kvalitetsriktlinjer till medarbetarna? Gör ni det systematiskt? 

10. Finns det några personliga egenskaper som ni anser vara viktiga för att åstadkomma hög 

kvalitet i revisionen? Är de egenskaper personliga eller prestationsrelaterade? 

Kontrollprocesser 

11. Hur kontrollerar ni revisionsprocessen?  

12. Hur kontrollerar ni resultaten? 

13. Arbetar ni med något kvalitetsledningssystem? Om ja, vilket? (ISO 9000 eller eget internt)  

Rykte 

14. Hur arbetar ni för att underhålla ert rykte? 

15. Hur mäter ni ryktet? 
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