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Sammanfattning 

 

Revisionskvalitet har kommit att bli ett brett forskningsområde genom tiderna och är 

fortfarande aktuellt då det än idag inte råder enighet i vad revisionskvalitet egentligen är eller 

hur det ska mätas. Eftersom kvalitet är ett svårdefinierat begrepp och uppfattas olika av olika 

individer bidrog det till vår frågeställning; Vad anser revisionsklienterna att revisionskvalitet 

är? Då det råder oenighet och att uppfattningen om revisionskvalitet skiljer sig åt var syftet  

med denna studie att studera vad revisionsklienterna hos EY, PwC, Grant Thornton och 

KPMG i Västerbotten anser att revisionskvalitet är. Vidare avsåg vi att jämföra ifall 

revisionsklienternas uppfattning skiljer sig mot vad revisorer på de ovan nämnda 

revisionsbyråerna anser att kvalitet är och om det även förekommer skillnader mellan olika 

branscher och företagsstorlekar. Vår studie byggdes upp utifrån 13 hypoteser som besvarades 

med hjälp av en enkätundersökning. Studien utgick från tre övergripande aspekter; 

servicekvalitet, teknisk kvalitet och kommunikation. Vår avsikt var att kunna ge 

rekommendationer till berörda revisionsbyråer om eventuella förbättringsområden utifrån vad 

deras klienter anser att revisionskvalitet är. 

 

Studiens resultat indikerar att samtliga aspekter som berörts i studien är av betydande slag, 

dock i olika omfattning. Vi finner att servicekvalitet är högst rankad av de tre, tätt följt av 

kommunikation och teknisk kvalitet. Inom servicekvalitet visar resultatet att 

bestämningsfaktorerna tillgänglighet och försäkran är högst rankade bland revisionsklienterna 

medan de inom den tekniska kvalitetet lägger störst vikt vid bestämningsfaktorerna förmåga 

och rykte. Vad beträffar kommunikation, vilket är ett nytt inslag inom 

revisionskvalitetsforskningen, fann vi att klienten främst värdesätter trygghet i sin relation 

med revisionsbyrån. Rörande skillnader mellan olika branscher och företagsstorlekar finner vi 

att det förekommer skillnader i de tekniska aspekterna mellan olika branscher medan inga 

signifikanta skillnader återfinns i de servicekvalitativa aspekterna. Mellan små- och stora 

företag indikerar vårt resultat inga större skillnader. Det medför att vi rekommenderar 

revisionsbyråerna att fokusera på de tekniska bestämningsfaktorerna mellan olika branscher 

när de utformar sin tjänst och att de inte behöver göra skillnader mellan olika 

företagsstorlekar. De slutsatser vi kan dra är att alla studerade faktorer är av vikt för att 

upprätthålla god revisionskvalitet och att revisionsbyråerna bör lägga extra vikt vid 

bestämningsfaktorerna tillgänglighet, försäkran, förmåga och rykte. Samtidigt måste 

revisionsbyråerna upprätthålla en god kontakt med klienterna eftersom de värdesätter en trygg 

relation med sin revisionsbyrå.  
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1. Introduktion 

 

I det inledande kapitlet har vi för avsikt att ge läsaren en överblick av vårt val av ämne, 

revisionskvalitet, och dess problembakgrund. I introduktionen ges en övergripande bild 

av kvalitetsbegreppet varpå vi i problembakgrunden kort beskriver vad som tidigare 

gjorts inom området och behovet av vår studie. Det mynnar ut i vår 

problemformulering, studiens syfte, våra avgränsningar och till sist ett avsnitt om 

begrepp som kommer att användas. 

______________________________________________________________________ 

 

Kvalitet är ett väldigt diffust begrepp som definieras och uppfattas olika av olika 

individer. Kvalitet kan delas upp i olika kategorier och exempel på sådana är primär- 

och sekundär kvalitet. Den primära kvaliteten är egenskaper som beskriver hur vi, 

oavsett individ, ser det vi beskådar medan den sekundära är mer utifrån våra personliga 

uppfattningar såsom vilken färg något har (Nationalencyklopedin, 2014a). Utifrån 

individens sinnen och upplevelser tolkas alltså kvalitet på olika sätt vilket medför att en 

produkts egenskaper och en tjänsts utförande kommer att uppfattas olika. 

 

Dagens samhälle utvecklas ständigt och på grund av högre konkurrens behöver 

företagen diversifiera sig, vilket gör att mer och mer går ut på att erbjuda kunden “det 

lilla extra”. Det lilla extra är i många fall vad leverantören erbjuder vid sidan av den 

produkt eller tjänst som kunden köper, det kan exempelvis vara en tilläggsförsäkring vid 

köp av en elektronikprodukt eller hemleverans vid köp av nya möbler. Parasuraman et 

al. (1985, s. 46) samt Oliver (1980, s. 460) fann belägg för att kunden är mer nöjd när 

han eller hon, utöver den produkt/tjänst som köpts, upplever att leverantören överträffar 

kundens förväntningar. Det kan vara genom att exempelvis erbjuda tilläggstjänster 

såsom försäkringar och garantier (Sheth et al., 1999, s. 778).  Graham (2010, s. 12) 

menar att en nyckel till framgång är att erbjuda kunden det lilla extra och till exempel 

finnas där som en informatör eller hjälpa kunden att förbättra sin verksamhet. Ett bra 

exempel finns i Parasuraman et als (1985, s. 46) studie om tjänstekvalitet där det 

framkom att en kvinna rankade kvaliteten som ypperlig när hon fått ytterligare 

information om varför ett fel uppstått och hur hon själv i framtiden kunde förebygga 

det. Det finns också bevis för att kunder belönar företag som visar mer vilja och lägger 

mer energi på att demonstrera sina produkter (Morales, 2005, s. 806). 

 

Tjänstekvalitet är, precis som kvalitetsbegreppet i sig, väldigt svårt att definiera och 

baseras på kundens förväntningar och upplevelse. Gustavsson et al. (1997) menar att 

tjänstekvaliteten tidigare formats av kunden och dess förväntningar men att den numera 

också innefattar normen i kundens sociala grupp. Med andra ord har tjänstekvaliteten 

utvecklats till att innefatta både den enskilde kunden och dess medmänniskor såsom 

familj och vänner. Kunden är enligt Gustavsson et al. (1997) inte den enda aktören som 

ska vara tillfredsställd för att uppnå total kvalitet, det krävs också att andra intressenter i 

företaget, såsom anställda och de i företagets ledning, är tillfredsställda. I figur 1 på 

nästa sida kan vi se sambandet mellan företagets intressenter i tjänsteprocessen. Den 

syftar till att visa att kunden inte är det centrala för att uppnå total kvalitet utan att det 

måste finnas en balans och förståelse mellan intressenterna för att kvaliteten ska 

upplevas som total. 
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Figur 1. Tjänstekvalitet - kundens, de anställdas och ledningens perspektiv (Gustavsson 

et al., 1997, s. 10). 

Ett exempel är att om allt fokus läggs på vad kunden uppfattar som tjänstekvalitet kan 

de anställdas kunskap och verksamhetens syfte hamna i skymundan. Genom att kunden 

förstår att de anställda har den kompetens som krävs för att utföra uppdraget samtidigt 

som de förhåller sig till företagets syfte kan de tillsammans med kunden utveckla 

tjänsten till det som önskas och är möjligt. 

 

Påståendet om total kvalitet stärks också av Heskett et als modell The Service profit 

chain (1997, s. 11-12). De menar att kunden inte köper en produkt eller en tjänst utan att 

de köper ett resultat. Det leder till att det finns ett starkt samband mellan nöjda anställda 

och kundnöjdhet. Samtidigt visar Heskett et al. (1997) att det även finns en relation 

mellan kundnöjdhet, lojalitet, vinst och tillväxt. En nöjd kund förblir ofta kund till 

företaget och bidrar till verksamheten genom att göra fler köp vilket ökar företagets 

vinst. Samtidigt talar kunden gott om företaget vilket ofta leder till att företagets 

kundbas blir större och därmed får företaget högre tillväxt. Det fenomenet kallas också 

word-of-mouth. Sheth et al. menar att word-of-mouth är ett av de mest effektiva, och 

billigaste, sätten att marknadsföra sig (1999, s. 22). 

 

Att uppnå total kvalitet kan i den bemärkelsen kännas som en omöjlig uppgift då vi alla 

uppfattar kvalitet olika. Samtidigt finns det många olika tjänster i dagens samhälle och 

kvalitetsuppfattningen kan även skiljas åt mellan dem. Parasuraman et al. (1988) fann i 

sin studie att tjänstekvalitet består av fem bestämningsfaktorer; tillförlitlighet, 

lyhördhet, försäkran, empati och tillgänglighet. En av de tjänster som tillhandahålls 

idag är revisionen vilken, i Sverige, började utövas på 1700-talet och som sedan 1895 

varit lagstadgat för aktiebolag (Nationalencyklopedin, 2014b). Revisionen är till för att 

ge företagets intressenter en försäkrande bild av företagets ekonomiska ställning och 

prestation. Under åren har revisionsbyråerna expanderat i både antalet anställda och i 

sitt tjänsteutbud. Grunden till det är att företagsvärlden växt och efterfrågar mer tjänster. 

I dagsläget erbjuder därför revisionsbyråerna inte bara revision utan även andra slags 

tjänster som exempelvis skatte- och förvaltningsrådgivning. 

 

Vi vill redan nu förtydliga innebörden av revision för att underlätta för läsaren. En 

revision är att oberoende kritiskt granska ett företags finansiella information, ledningens 

Kund/användare Anställd/professionell 

Ledning/ägare 

Processer Resultat 

Normer och standards 

 

 

 

 

Normer och standards 

 

 

 

 

Upplevelse 

 

 

 

 

Upplevelse 
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Normer och standards 
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handlande och företagets interna kontroller (Schleifer & Friedlob, 1997; Öhman et al., 

2011, s. 478-479). Revisorn uttalar sig därefter, i revisionsberättelsen, om han/hon anser 

att de finansiella rapporterna återspeglar företagets ekonomiska ställning och prestation. 

En ren revisionsrapport innebär att de finansiella rapporterna inte innehåller några 

väsentliga fel medan en oren innebär att revisorn påtalar att det finns väsentliga brister i 

rapporterna. Ett fel är väsentligt om det enskilt eller aggregerat med andra fel i 

rapporterna bidrar till att användaren skulle ta ett annat ekonomiskt beslut om det var 

känt (PwC, 2011, s. 151). Enkelt sagt; att intressenten skulle investera i något annat 

företag. 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag den 1 november 2010 

(Regeringen, 2008), vilket innebar att cirka 250 000 aktiebolag fick valet att antingen 

anlita en revisor eller inte. Gränsvärdena är tre anställda, tre miljoner i balansomslutning 

och 1,5 miljoner i nettoomsättning. Kravet för aktiebolag är att minst uppfylla två av tre 

gränsvärden under de senaste två åren för att vara revisionspliktiga. Avskaffandet 

innebär att aktiebolag som väljer att inte anlita en revisor, därmed inte får sina siffror 

eller förvaltning granskade av en revisor. Den främsta anledningen till avskaffandet av 

revisionsplikten var att revisionskostnaden var en stor del av de mindre bolagens totala 

kostnader (Justitiedepartementet, 2010). Dock har meningarna varit splittrade gällande 

detta, företagarna har varit positivt inställda medan andra intressenter såsom 

skatteverket, bolagsverket och företagsledare däremot känt oro av brist på kvalitet 

(Bolagsverket, 2008; FAR, 2010; SvD Näringsliv, 2010). 

 

Som nämnts ovan har revisionen olika intressenter och beroende på vem det är som 

nyttjar revisionen kan kvaliteten och dess egenskaper förväntas och uppfattas på olika 

sätt (Carcello et al., 1992, s. 2; Duff, 2004. s. 59-60; Schroeder et al., 1986, s. 92; 

Warming-Rasmussen & Jensen, 1998, s. 77). Church et al. (2008, s. 80) har bland annat 

genom The Commission on Auditor’s Responsibilities funnit belägg för att användare 

och revisorer uppfattar revisionsberättelsen, revisorernas ansvarsområde och åtagande 

olika. International Auditing and Assurance Board (2011, s. 7), hädanefter benämnt 

IAASB, menar att det finns ett gap mellan användarnas och revisorernas förväntan av 

revisionsberättelsen. Det ses också tidigare i Parasuraman et als (1985) studie där de 

fann förväntansgap mellan kunderna och företagets befattningshavare. Användare 

såsom investerare, leverantörer och kreditgivare kan uppfatta kvalitet genom att 

årsredovisningarna inte innehåller väsentliga fel som exempelvis förhöjda 

försäljningssiffror eller felaktiga värderingar av tillgångar (Palmrose, 1988, s. 56). 

Revisorerna kan uppfatta kvalitet genom att de uppehåller ett skeptiskt förhållningssätt 

och ett aktivt involverande av byråns befattningshavare (Carcello et al., 1992, s. 11). 

Palmrose (1988, s. 57) antyder att rättsprocesser, på grund av revisionsmisslyckanden, 

är kostsamma vilket ger incitament till högre kvalitet. Vidare kan kvalitet för 

revisionsbyråerna vara att revisionen är försvarbar i förhållande till lagar och regler, 

även kallat intern kvalitet, samt inför granskningar och eventuella rättstvister 

(Alexeyeva & Lindkvist, 2009, s. 35, 41-43). Det bör ligga jämsides med hur lagstiftare 

och reglerare kan uppfatta kvalitet. Om revisionsbyrån, revisorerna samt revisionen 

följer de standarder som är utgivna av FAR och Revisorsnämnden samt det som regleras 

i Sveriges rikes lag, genom exempelvis revisionslagen och aktiebolagslagen, bör den 

interna kvaliteten uppfattas som hög. FAR är en branschorganisation för 

redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. De arbetar bland annat med att utveckla 

regler i yrkeslivet som bidrar till att upprätthålla ett gott förtroende i samhället (FAR, 
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2013). Användare såsom aktieägare och finansiella journalister kan däremot uppfatta 

revisionskvalitet som etik och moral, som exempelvis att revisorn är oberoende 

gentemot företagsledningen och upprätthåller en skeptisk attityd mot kontrollobjektet 

revisorn ska revidera (Warming-Rasmussen & Jensen, 1998, s. 65-71). Andra användare 

som exempelvis kreditgivare samt förvaltare av fonder och kapital kan uppfatta 

revisionskvalitet i form av att revisorerna följer allmänna standarder och normer 

(Carcello et al., 1992, s. 4,11). Samhället däremot kan uppfatta kvalitet i form av att 

inga ekonomiska skandaler, som påverkar både marknaden och samhället, sker (Duff, 

2004, s. v). 

 

Eftersom kvalitet kan uppfattas olika intresserade vi oss för vad revisionskvalitet 

egentligen är. Tidigare studier visar att revisionskvalitet har många faktorer och 

beroende på vilka som studeras kan utfallet skiljas, vilket resulterar i att begreppet är 

svårt att definiera. Många av definitionerna under åren grundar sig på DeAngelo’s 

(1981, s. 186) uttalande om revisionskvalitet. DeAngelo (1981, s. 186) menar att “The 

quality of audit services is defined to be the market-assessed joint probability that a 

given auditor will both (a) discover a breach in the client's accounting system, and (b) 

report the breach”. Exempelvis menar Palmrose (1988, s. 56) att revisionskvalitet är 

graden av försäkran, sannolikheten att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel 

eller är utelämnade och Ismail et al. (2006, s. 742) att det är sannolikheten att revisorn 

både upptäcker och rapporterar en brist i klientens redovisningssystem. Francis (2011, s. 

127) utgick från hur revisionsstandarder definierar revisionskvalitet och fann att det 

baseras på om revisorn utfärdar en relevant revisionsberättelse som överensstämmer 

med klientens efterlevnad av god redovisningssed. Trots att samtliga av uttalandena 

ovan är relativt lika är definitionen ändock inte “skriven i sten” och frågan kvarstår 

fortfarande vad faktorerna till revisionskvalitet egentligen är och hur den egentliga 

definitionen bör vara. Francis (2011, s. 126) menar också att revisionskvaliteten bygger 

på en rad faktorer inom revisionen såsom insatserna, processen, revisionsfirman samt 

dess industri och marknad. 

 

Inom faktorerna som nämnts kan revisionskvalitet studeras och mätas på olika sätt. 

Palmrose (1988) samt Sundgren och Svanström (2013) studerade revisionskvalitet i 

förhållande till Big N vs Non Big N-byråer medan Francis och Yu (2009) samt Choi et. 

al. (2010) studerade förhållandet till kontorsstorlek. Revisionskvalitet har även studerats 

i förhållande till längden på relationen mellan klienten och revisionspartnern (Carey & 

Simnett, 2006; Manry et al., 2008), i både publika och privata företag (Choi et al., 2010; 

Francis & Yu, 2009; Sundgren & Svanström, 2013). Mätningen av revisionskvalitet har 

gjorts utifrån rättsprocesser och disciplinära sanktioner mot revisorer och firmor 

(Palmrose, 1988; Sundgren & Svanström, 2013), och utifrån resultathantering (Carey & 

Simnett, 2006; Choi et. al, 2010; Francis & Yu, 2009; Manry et al., 2008). Gaeremynck 

et al. (2008, s. 249) valde att mäta kvaliteten på de finansiella rapporterna genom 

kvaliteten på “disclosures” och graden av resultathantering. De tidigare studierna har 

fokuserat mer på teknisk kvalitet än servicekvalitet inom revisionskvalitet. Vi kan inte 

finna att revisionsklienternas uppfattning av revisionskvalitet har studerats i förhållande 

till Big N vs Non Big N byråer eller i förhållande till kontorsstorlek. Vidare kan vi inte 

heller finna att revisionsklienternas uppfattning av revisionskvalitet har studerats i 

förhållande till längden på relationen mellan klienten och revisionspartnern. Fontaine et 

al., (2013) studerade orsaker till varför revisionsklienter byter revisionsbyrå och 

klienternas uppfattning av värdet på revisionstjänster. Vidare menar de att 
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serviceaspekten inom revisionskvalitet har en signifikant betydelse (Fontaine et al., 

2013, s. A2). 

 

Öhman et als (2011) studie ämnade till att jämföra klienternas tillfredsställelse med 

övriga intressenters. De menar att tidigare studier mer fokuserat på vilka faktorer som 

påverkar revisionsklienternas tillfredsställelse och utelämnat de övriga (Öhman et al., 

2011, s. 494). Öhman et als (2011, s. 480) modell byggdes upp av elementen; den 

påskrivande revisors kompetens, revisorns skepticism, relationen mellan den 

påskrivande revisorn och klienten samt relationen mellan revisorsassistenterna och 

klienten. De jämfördes sedan mellan revisionsklienten och övriga intressenter. Samtliga 

element som ingår i studien kan också bidra till revisionskvalitet. Nedan följer ett 

exempel. 

 

Relationen mellan revisorerna/revisorsassistenterna och klienten behöver inte alltid vara 

en fördel. År 2001 uppdagades en av vår tids mest omfattande ekonomiska skandaler, 

Enron-skandalen. Företaget byggde med hjälp av sin ekonomichef Andrew Fastow upp 

ett komplext system för att gömma skulder och visa tillfälliga höga vinster. Genom att 

låna pengar genom ett dolt dotterbolag och sälja de tillgångar som var sämre värderade 

till ett dolt dotterbolag kunde de visa höga vinster under en kort tid (Degerfeldt, 2011; 

Edelman & Nicholson, 2011, s. 3; Levin, 2005, s. 34). Företagets revisionsbyrå, Arthur 

Andersen LLP, rapporterade ingen misstro till dessa transaktioner och när Enron till slut 

blev granskade av Securities and Exchange Commission (SEC) föll både företaget och 

revisionsbyrån Arthur Andersen (Edelman & Nicholson, 2011, s. 6; McLean & Elkind, 

2003, s. 371-372, 407). Om förlusten uppdagats skulle det mest troligt ha medfört andra 

ekonomiska beslut för företagets intressenter, detta är ett exempel på ett väsentligt fel i 

redovisningen. 

 

Ett mer aktuellt fall, ur svenska ögon sett, är Prosolvia-PwC. Under år 1997 föll 

Prosolvias aktiekurs drastiskt under en månad vilket medförde att aktieägarna 

ifrågasatte vad som hände med bolaget. För att lugna aktieägarna trädde bland annat 

företagets koncernchef och revisor fram och bekräftade att de visade positiva siffror 

(Malmborg, 2003, s. 16). Prosolvia visade i 1997 års bokslut upp en vinst för 

aktiemarknaden på 95 miljoner, vad aktieägarna då inte visste var att vinsten egentligen 

var en förlust på 62 miljoner (Malmborg, 2003, s. 16). Prosolvias två grundare, deras 

ekonomichef, en av deras säljare och deras revisor omvandlade med hjälp av 

luftfakturor och skenaffärer med fiktiva bolag förlusten till en vinst för att vilseleda 

aktiemarknaden (Malmborg, 2003, s. 16). Sju månader efter det lugnande beskedet gick 

Prosolvia i konkurs och sedan 2004 har vi kunnat följa en långdragen rättslig process 

efter att konkursförvaltaren lämnat in en polisanmälan. Först hösten 2013 förlikades 

parterna och PwC fick betala 742,5 miljon i skadestånd (PwC, 2013). Båda fallen som 

beskrivits visar hur viktigt det är med god revisionskvalitet genom bland annat 

oberoende och professionell skepticism. 

 

Många studier har gjorts beträffande kundens tillfredsställelse i förhållande till 

revisionens olika intressenter och beståndsdelar, såsom arvode och utförande (Behn et 

al., 1999; Reheul et al., 2013; Öhman et al., 2011). Studier har också visat att god 

servicekvalitet påverkar kundtillfredsställelsen positivt (Rust & Zahorik, 1993; 

Storbacka et al., 1994). Vidare menar Kilgore et al. (2011, s. 261) samt Reheul et al. 

(2013, s. 21) att endast ett fåtal studier har gjorts beträffande klienternas uppfattning 

genom ett servicekvalitets-perspektiv vilket pekar på att mer studier behövs. 
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Vad är då egentligen kundnöjdhet? Oliver (1980, s. 460) menar att om kunden får vad 

den förväntar sig upplever den en hög tillfredsställelse och vice versa. Det finns, som 

tidigare nämnts, ett gap mellan kundens upplevelse och förväntan (Duff, 2004, s. 52; 

IAASB, 2011; Parasuraman et al., 1985, s. 44). Sikka et al. (1998, s. 319-321) menar att 

gapet inte går att komma ifrån men vi menar att det finns en önskan om att minimera det 

ytterligare. Ismail et al. (2006, s. 752) menar att studier beträffande klienters 

kvalitetsuppfattning bidrar till revisorernas förståelse för kundernas behov. Kilgore et al. 

(2011, s. 261) menar också att det finns lite bevis för vikten av revisionskvalitet hos 

användarna av revisionen. Utifrån det menar vi att studier på revisionskvalitet behövs 

och att fokus borde flyttas från kundernas missnöje till att istället belysa deras behov. 

Eftersom kvalitet är en del av kundtillfredsställelsen (Rust & Zahorik, 1993; Storbacka 

et al., 1994) skulle kundernas uppfattning kunna leda till en förbättring av 

revisionskvaliteten och påverka revisionsbyråerna positivt. Alexeyeva och Lindkvist 

(2009) genomförde en studie beträffande revisorers uppfattning av kvalitet och menar 

att intresse bör finnas för vidare studier av övriga intressenters uppfattning. 

 

Revisionsbyråerna genomför regelbundna kontroller för att upprätthålla god kvalitet på 

sina tjänster gentemot klienterna (Alexeyeva & Lindkvist, 2009, s. 35-ff). Det sker i 

form av exempelvis enkäter och slumpmässiga samtal till kunderna. Utifrån vad 

kunderna svarar på dessa undersökningar arbetar revisionsbyråerna med att förbättra 

sina tjänster och utveckla samarbetet med sina klienter. En förutsättning för att sådana 

undersökningar ska fungera är att klienten inte känner sig pressad att svara för att hålla 

sig på god fot med sin tjänsteleverantör, det vill säga revisorn. Vi anser istället att det är 

större sannolikhet att kunden svarar ärligt om det finns möjlighet att vara helt anonym 

till en utomstående källa. Broberg (2013, s. 23) gjorde i sin avhandling en kartläggning 

av revisorernas arbetsdag. Brobergs (2013, s. 204) studie visade att en stor del av 

revisorernas arbetstid lades på kommunikation med klienter och andra anställda på 

revisionsbyrån. Eftersom kommunikationen är en stor del av en revisors vardag är det 

av stor vikt att den sker på rätt sätt. Med det menar vi att revisorn måste ha förmågan att 

anpassa sitt språk till sina klienter såväl som till sina medarbetare. I en 

kundundersökning är kommunikationen också en viktig del, det gäller att klienten 

förstår den fråga som ställs och vågar ifrågasätta. Det är också viktigt att klienten 

känner tillit till revisorn och vågar svara ärligt eller ställa frågor som av revisorn kan 

anses vara självklara. 

 

Sammanfattningsvis menar vi att med tanke på att kvalitet uppfattas olika av olika 

individer i samhället samtidigt som revisionen har flera olika intressenter finns intresset 

att studera vad en enskild intressents uppfattning är. Den samhälleliga aspekten av 

revisionskvalitet visas i intressenternas nytta av revisionen. Intressenter såsom 

finansiärer och ägare är i behov av att revisionen håller god kvalitet då de bland annat 

grundar beslut på den information som framkommer i företagens årsredovisningar. Det 

visar på vikten av att fler studier är aktuella inom området. Att revisionskvalitet är vida 

diskuterat betyder inte att det är ett mättat område för fortsatt forskning. Vi menar att 

revisionsbyråerna har möjlighet att förändra sitt synsätt på vad kundnöjdhet är genom 

att utgå från kundernas kvalitetsperspektiv istället för kundernas missnöje. Samtidigt 

finns behov för ytterligare studier, både ur ett kvalitetsperspektiv och ur olika 

intressenters infallsvinklar. Vi finner också ett behov av studier i Sverige då vi inte 

funnit någon studie som utgått från klienternas synvinkel inom landet. Vidare har vi 

funnit studier som bland annat behandlar relationen mellan revisionskvalitet och 

kundnöjdhet (Iskandar et al., 2010; Ismail et al., 2006) och kundnöjdhet i förhållande till 
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upplevelsen av revisorns prestation (Reheul et al., 2013), dock saknar vi studier om vad 

klienterna egentligen anser att revisionskvalitet är. Det leder oss till vår 

problemformulering: 

1.2 Problemformulering 

 

Vad anser revisionsklienterna att revisionskvalitet är? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara hur revisionskvalitet uppfattas av Big 4:s klienter 

i Västerbotten. Därefter avser vi att jämföra om deras uppfattning överensstämmer mot 

revisorernas för att ur klienternas synvinkel kunna identifiera eventuella brister i 

kvaliteten. Vår avsikt är också att ge förslag till revisionsbyråerna om eventuella 

förbättringsområden. Vidare avser vi också att studera om uppfattningen skiljer sig 

mellan olika företagsstorlekar och branscher. För att en revisionsbyrå ska vara 

konkurrenskraftiga i dagens samhälle krävs det att de differentierar sig. Företag inom 

tjänstesektorn, där inräknat revisionsbyråerna, har olika medel för att göra sin tjänst mer 

unik och en väg till att vinna kunderna är att erbjuda hög kvalitet.  

1.4 Avgränsningar 

Som nämndes i inledningen av kapitlet menar Gustavsson et al. (1997) att tjänstekvalitet 

har tre bestämningsfaktorer; kundernas, de anställdas och ledningens. Trots att det finns 

ett samband mellan kunden och de anställdas uppfattning av kvalitet har vi valt att 

endast utgå från kundens uppfattning av kvalitet. Det leder till att vi har valt att fokusera 

på Grönroos (1996, s. 34) och Parasuraman et als (1985; 1988) modeller, beträffande 

tjänstekvalitet, då de beaktar kundernas förväntningar och uppfattning. På grund av att 

vi har valt att endast studera revisionsklienternas uppfattning kommer vi inte att studera 

tre av Duffs (2004, s. 59) gap, nämligen gap sex till åtta, eftersom det berör andra 

intressenter än revisionsklienterna. De olika gapen går att finna i bilaga 6. Ytterligare en 

begränsning vi behövt göra, är att reducera Duffs (2004) påståenden beträffande de 

olika bestämningsfaktorerna. Det beror på att enkätundersökningen annars skulle bli för 

omfattande för respondenterna. Det har samtidigt resulterat i att vi inte beaktar 

bestämningsfaktorn oberoende vilken vi anser vara en självklar faktor inom revisionen, 

såsom nämnts inledningsvis. 

1.5 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

Såsom diskuterats inledningsvis har studier gjorts beträffande servicekvalitet och dess 

påverkan på kundtillfredsställelse samtidigt som studier utifrån olika förhållanden 

mellan kundens tillfredställelse och revisionen gjorts. Vad beträffar vårt valda 

ämnesområde, att studera klienternas uppfattning om revisionskvalitet, finns det brister. 

Genom att utgå från kundernas uppfattning utvecklas forskningsområdet inom revision 

till att även belysa kundens perspektiv av kvalitet ur ett serviceperspektiv. 

 

Vidare har studier visat att revisorernas förståelse för kundens behov ökar om de är 

medvetna om hur klienterna uppfattar kvaliteten. Revisionsbyråerna i Umeå gör 

kundundersökningar genom bland annat samtal och enkäter till sina kunder (Alexeyeva 

& Lindkvist, 2009, s. 35-ff). Genom att oberoende genomföra en enkätundersökning 

avser vi att lyfta fram eventuella förbättrande åtgärder eller bekräfta revisorernas 

uppfattning av revisionskvalitet. 
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1.6 Begreppsförklaringar 

Big 4/6/8 - Big N, där N symboliserar en siffra, är ett vida använt begrepp inom 

revisionsforskningen. Tidigare fanns åtta stora revisionsbyråer vilket gör att vissa 

tidigare studier benämner de största som “Big 8”. Under åren har antalet sjunkit, först 

till antalet sex och är i dagsläget nere på fyra. När vi i denna uppsats talar om “Big 4” 

syftar vi till Grant Thornton, EY, KPMG samt PwC. Att tillägga är att den korrekta 

sammansättningen av Big 4 i dagens samhälle är Deloitte istället för Grant Thornton. Vi 

har valt att byta ut Deloitte mot Grant Thornton på grund av den tidigare studien av 

Alexeyeva och Lindkvist (2009) för att kunna jämföra våra resultat mot deras. Vad 

gäller andra studier har vi valt att inte ändra deras benämning utan använda 

ursprungsantalet när det diskuteras. När flera studier diskuteras i en och samma mening 

har vi valt att benämna dem Big N för att undvika förvirring. 

 

Ekonomiska befattningshavare - En anställd på det responderande företaget som på 

någon nivå har kontakt med företagets revisorer och medverkar i dess revisionsprocess. 

 

Klient/Kund - När begreppet kund benämns i texten, utan att kunna härledas till annat 

sammanhang, menar vi en kund eller klient som erhåller en revisions- eller annan tjänst 

av en revisionsbyrå. 

 

Revision - Revisionen är en tjänst som mynnar ut i en slutprodukt vilken är 

revisionsberättelsen. En revision går ut på att oberoende och professionellt granska ett 

företags finansiella information och dess processer för att därefter uttala sig om dess 

relevans och pålitlighet. 

 

Tjänst - En abstrakt produkt som erbjuds av ett företag och som ofta utformas 

tillsammans med konsumenten. Den kan anta många former och ha olika karaktäristiska 

trots att det är samma tjänst i grund och botten. När vi talar om en tjänst eller tjänster 

utan att referera till annan bransch eller dylikt menar vi en tjänst som utförs av 

revisionsbyråerna. 

 

Väsentligt fel - Om ett fel enskilt eller aggregerat med andra fel i rapporterna bidrar till 

att användaren skulle ta ett annat ekonomiskt beslut om det var känt. 

 

Små företag - Enligt Bolagsverket definieras mindre företag som företag som uppfyller 

ett av kriterierna under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: 0-50 anställda i 

medeltal, under/lika med 40 miljoner kronor i balansomslutning eller under/lika med 80 

miljoner kronor i nettoomsättning (Bolagsverket, 2012). När vi benämner små företag 

menar vi att aktiebolagen inte uppfyller något av våra storlekskriterier för stora företag, 

det vill säga färre än 50 anställda samt en omsättning lägre än 80 miljoner kronor. 

 

Stora företag - Enligt Bolagsverket definieras större företag som företag som uppfyller 

minst två av kriterierna under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: fler än 50 

anställda i medeltal, mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning eller mer än 80 

miljoner kronor i nettoomsättning (Bolagsverket, 2012). När vi benämner stora företag 

menar vi att aktiebolagen uppfyller ett av kriterierna av fler än 50 anställda eller 

omsättning över 80 miljoner kronor. 
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2. Våra utgångspunkter 

 

För att läsaren ska få en överblick över vår vetenskapliga utgångspunkt introduceras i 

detta kapitel hur vi valt uppsatsämne och vår förståelse för det. Vidare presenterar vi 

våra vetenskapliga ståndpunkter och vilka metoder vi använt oss av för att genomföra 

studien. 

______________________________________________________________________ 

2.1 Val av ämne 

Båda författarna har i sina studier valt att fördjupa sig inom redovisning och revision 

vilket bidrog till valet av ämnesområdet revision. Till en början hade vi många olika 

uppslag vad gällde uppsatsämne, bland annat diskuterades huruvida vi skulle göra 

studier gällande tvingande rotation, hur en student väljer sin arbetsgivare, i vilken 

utsträckning det finns avgiftsskillnader i olika industrier, revisionskvalitet och om synen 

på revisionsyrket påverkas beroende på var i landet du bor. Vårt val föll på 

revisionskvalitet vilket har sin grund i att det är vida diskuterat och att det än idag inte 

finns någon klar definition av begreppet och vad det innebär eller hur det mäts. Efter att 

ha fördjupat oss inom ämnet revisionskvalitet väcktes intresset för hur revisorerna 

egentligen uppfattar kvaliteten på deras tjänster. Vi fann då en studie av Alexeyeva och 

Lindkvist (2009) som de genomförde bland fyra av de stora revisionsbyråerna i Umeå. I 

studien uttalade revisorerna sig om hur de uppfattar och arbetar med kvalitet. Studien av 

Alexeyeva och Lindkvist (2009) belyste bland annat hur de arbetar med att 

kvalitetssäkra sina tjänster gentemot sina klienter. Det fick oss intresserade av att gå 

vidare för att studera vad klienten egentligen anser att kvalitet är, då vi själva i 

framtiden kommer att arbeta som revisorer och vill kunna erbjuda klienterna den 

kvalitet de eftersöker. 

2.2 Förförståelse 

Vi, såsom andra, författare besitter olika slags förståelse inom det ämne vi väljer att 

studera och förståelsen kan delas upp i olika beståndsdelar. Holme och Solvang (1997, 

s. 151-153) menar att individen besitter dels en teoretisk- och en socialt grundad 

förförståelse. Det kan jämföras med Gummesson (2000, s. 67) som menar att alla 

individer besitter en förstahands- (socialt grundad förståelse) och en 

andrahandsförståelse (teoretiskt grundad förståelse). Holme och Solvang (1997, s. 151-

153) menar att den teoretiskt grundade förförståelsen innebär den kunskap individen 

hämtar från att studera, det vill säga att vi tar in information från litteratur eller andra 

källor för att skapa oss en förståelse. Den socialt grundade förförståelsen är den vi själva 

utvecklar genom att bland annat bilda oss egna uppfattningar under livets gång, den vi 

får genom den miljö vi lever i och genom vår uppfostran (Holme & Solvang, 1997, s. 

151-153). 

2.2.1 Socialt grundad förförståelse 

Som beskrevs i avsnitt 2.2 Förförståelse innebär den socialt grundade förförståelsen vad 

vi som enskilda individer har för erfarenheter och upplevelser som bidrar till vår 

förståelse inom ämnet (Holme & Solvang, 1997, s. 151-153). Tina har bland annat 

arbetat ett flertal år inom kundservicebranschen där god kommunikation är av största 

vikt för arbetets utförande. Kunderna som tog kontakt med kundservice hade alla olika 

kunskapsnivå och uppfattade saker och ting olika vilket medförde att valet av uttryck 

var väldigt viktigt. Med andra ord är det viktigt att kunna uttrycka sig så att alla kunder, 

oavsett tidigare kunskap och deras olika uppfattningsförmågor, förstår. Samtidigt 

genomförs kundundersökningar om kundnöjdhet väldigt ofta, ibland efter varje avslutat 
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samtal. Genom att kunderna besvarade frågor gällande deras upplevelse av servicen i 

samtalen arbetade företaget med att förbättra eventuella brister bland de anställda för att 

öka kvaliteten. Förbättringar inom både kunskap och rutiner förekom. Emma har arbetat 

inom handeln, närmare bestämt matvaruhandeln, där service och kvalitet antar en annan 

form än den som erbjuds inom telekommunikationsbranschen. Inom matvaruhandeln 

erbjuds både produkter och service och där kvaliteten kan uppfattas olika av kunderna. 

Produkternas kvalitet kan uppfattas på ett sätt samtidigt som det bemötande kunden får i 

kassan och efter köpet kan uppfattas på ett annat. Kvaliteten kan också uppfattas som en 

helhet; även om en butik har bra och fräscha produkter försämras uppfattningen om 

lokalen inte är ren eller om personalen inte bemöter kunden väl, är tillmötesgående och 

hjälpsamma. Genom att lyssna till kundernas önskemål och klagomål gällande 

produkter, service och förbättrande åtgärder förbättras butikens företagsprofil. Exempel 

på en sådan åtgärd kan vara borttagande av dåliga varor eller korrigering av felaktiga 

priser. Större förbättringar eller åtgärder såsom en uppfräschning av butiken tar längre 

tid men är fortfarande av lika stor vikt. En intressant, men enkel, observation är att en 

del kunder tycker bättre om gulbruna bananer medan andra föredrar gröngula, vilket 

visar på tyngden i frågan; vad är kvalitet? Det är ett exempel på att saker och ting kan 

upplevas och förväntas olika. 

 

Vad beträffar den praktiska revisionen är det svårt att bilda sig en uppfattning om yrket 

genom de teoretiska kunskaper som erbjuds via universitetet. De som har intresse kan 

istället söka sig till olika företagsevent för att bilda sig en uppfattning om hur arbetet 

utförs. Sådana tillställningar genomförs bland annat genom casedagar där studenterna 

aktivt deltar. Företaget som håller i eventet presenterar ofta hur de genomför en revision 

och därefter får studenterna ett case att lösa. Caset är uppbyggt av de anställda vilket gör 

att det finns en verklighetsförankring genom deras personliga upplevelser. Ett exempel 

är att studenterna får till uppgift att lösa caset genom att ge förslag till vad som ska ingå 

i revisionen av caseföretagen. Tina har deltagit vid ett flertal events där företagen 

presenterat sig själva och deras revisionsprocesser vilket bidrar till att hon har en viss 

förståelse hur företagen arbetar och vad de fokuserar på. 

2.2.2 Teoretiskt grundad förförståelse 

Vår teoretiskt grundade förförståelse består av teoretiska kunskaper inom området 

redovisning och revision efter våra studier vid Umeå universitet. Vi har båda valt att 

fördjupa oss inom ämnet redovisning och revision vilket medför att vi har kunskaper 

inom båda områdena som bidrar till vår förförståelse. Vid valet av framtida yrke finns 

vissa krav från arbetsgivarna. Exempelvis kräver Revisorsnämnden att en individ som 

önskar avlägga revisorsprovet ska ha åtta års erfarenhet inom området, där inkluderas 

studieåren, ha läst ett visst antal poäng inom företagsekonomi och juridik 

(Revisorsnämnden, 2014). De juridiska kurserna bidrar till att vi har kunskap gällande 

de lagar och förordningar revisorerna arbetar efter vilket medför att vi har förståelse för 

deras riktlinjer och begränsningar. Med tanke på vår inriktning har vi under de senaste 

åren också kommit i kontakt med ämnesspecifika ord, både svenska och engelska, vilket 

gör att vi har en fördel vad gäller att söka information inom ämnesområdet. 

2.2.3 Sammanfattning av förförståelse 

Vi anser att både den socialt- och teoretisk grundade förförståelse vi författare har med 

oss i bagaget kommer att vara till vår fördel under uppsatsens gång, eftersom det har 

skapat ett intresse och en nyfikenhet hos oss för det ämne vi valt att studera. De socialt 

grundade förförståelserna vi båda besitter bidrar till att vi har olika infallsvinklar vad 

gäller kunders synsätt på kvalitet vilket bidrar till att vi är mer öppna till kundernas 



11 
 

olika åsikter. Samtidigt är vi medvetna om hur brister i kommunikationen påverkar 

servicen. Det är också av vikt att kunna se problemet både från kunden och från 

företagets synvinkel. Genom vår erfarenhet från servicebranschen samtidigt som vi valt 

en karriär inom revisionsyrket hoppas vi kunna utforma en balanserad 

enkätundersökning. Med det menar vi att den inte är vinklad varken till revisorernas 

eller till kundens fördel/nackdel. Den teoretiska förförståelsen ger oss tyngd i vår 

förståelse för ämnesområdet och bidrar till att eventuella missuppfattningar av teorin 

rättas av den andre. 

 

Samtidigt vill vi belysa att en av oss, Tina, redan fått anställning hos en av aktörerna 

inom Big 4 vilket skulle kunna påverka studien i form av en viss förskönande syn av 

revisionsyrket. Vi har under arbetets gång haft vår förförståelse och vårt framtida arbete 

i åtanke och hur de skulle kunna påverka vår studie. Eftersom vi båda inte har samma 

erfarenheter och framtida förutsättningar anser vi att finns en större chans att vinklingar 

som baseras på individuella värderingar upptäcks och åtgärdas av den andre. 

2.3 Kunskapssyn och objektiv verklighetssyn 

Alla har vi olika syn på det som utspelar sig runt om i världen, detta kallas inom 

vetenskapen för paradigm (Lincoln & Guba, 1985, s. 15). Ett paradigm är med andra 

ord en individs världsbild. När vi tittar oss omkring studerar vi antingen verkligheten ur 

en objektiv eller subjektiv synvinkel. Den objektiva synvinkeln är när individen studerar 

verkligheten utan att vara partisk medan den subjektiva synvinkeln är motsatsen 

(Nationalencyklopedin, 2014c). Kuhn (1992, s. 144) beskriver att ett paradigm är den 

gemensamma nämnaren bland de som ingår i ett vetenskapligt samfund och att 

samfundet bildats av sådana som har samma paradigm. Det vill säga att en grupp 

människor som säger sig ha samma paradigm har också samma sätt att se på omvärlden. 

I vår studie har vi influerats av positivismen. Vi menar att kunskap inom 

revisionskvalitet är något som hämtas ur tidigare forskning och teori. 

 

Sohlberg och Sohlberg (2009, s. 241) menar att positivismen går att spåra till slutet av 

1700-talet då filosofen Auguste Comte talade om att människan studerade vetenskapen 

ur en positiv synvinkel. Auguste Comte menade att kunskap skulle upptäckas genom 

erfarenheter och att allmänhetens reflektioner skulle undvikas (Sohlberg & Sohlberg, 

2009, s. 241). Positivismen bygger på ett antal antaganden, bland annat menar en 

positivist att det är fullt möjligt att studera verkligheten ur en objektiv synvinkel och att 

det endast genom en individs sinnen går att uppfatta kunskap (Bryman, 2011, s. 30; 

Lincoln & Guba, 1985, s. 28; Phillips & Burbules, 2000, s. 6, 13). Vi menar dock att det 

är svårt att inte blanda in egna värderingar i operationaliseringen av teoretiska begrepp. 

Eftersom vi översätter den befintliga teorin till mätbara begrepp inom revisionskvalitet 

medför det att vi blandar in en viss subjektivitet i vår studie. Vår utgångspunkt framförs 

även av Pong (2004, s. 416) som utifrån Duffs (2004) framställning av revisionskvalitet 

menar att det är omöjligt att inte blanda in subjektivitet eftersom det idag inte finns 

någon klar definition av vad revisionskvalitet egentligen är. Han menar också att alla 

deltagande i processen har olika syn på revisionskvalitet. Det resonemanget förde oss in 

till postpositivismen som till skillnad från positivismen menar att det inte är möjligt att 

helt utesluta subjektivitet i sin verklighetssyn (Lincoln & Guba, 1985, s. 29-30; Phillips 

& Burbules, 2000, s. 45). Samtidigt tycks det postpositivistiska synsättet radikalt avvika 

från det positivistiska vilket medför att vår studies utgångspunkt kommer att inspireras 

av positivismen med en influens av postpositivismen. 
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Phillips och Burbules (2000, s. 45-46) menar att postpositivisten ser kunskap som något 

ovisst, att all kunskap kan vara felande och att vi måste vara öppna för att 

kunskapssynen kan förändras. Vi menar dock att det finns kunskap som inte kommer att 

stå inför sådana förändringar men att begreppet revisionskvalitet är av sådan natur att 

förändringar i uppfattningen om vad revisionskvalitet egentligen är kan ske. Att studera 

teorierna med ett objektivt öga är trots det vår utgångspunkt och vi kommer, så långt det 

är möjligt, att utesluta egna värderingar och partiskhet. 

 

Att vara objektiv innebär inte bara att objektivt studera vad som händer utan att också 

väga in i vilken utsträckning vi kan påverka de som medverkar i vår studie. Det förde 

oss till vår ontologiska ståndpunkt. Bryman (2011, s. 35-36) menar att de ontologiska 

synsätten oftast utgår från objektivism och konstruktionism. Som positivister menar vi 

att vi genom vår studie inte har möjligheten eller avsikten att påverka våra 

respondenters svar vilket innebär att vi har ett objektivistiskt synsätt. Objektivismen 

innebär att vi utifrån befintlig kunskap möter det som sker i samhället och att de som 

deltar i aktionen inte kan påverka det som sker (Bryman, 2011, s. 36). Det är något vi 

haft i åtanke när vi arbetat med vår studie och valde därför att inte informera våra 

respondenter om vår eller andras definition av revisionskvalitet. Anledningen till att vi 

utelämnade informationen var att vi kände att det kunde påverka respondentens svar och 

därmed vår objektivitet. Det andra synsättet som Bryman (2011, s. 36-37) diskuterar är 

konstruktionisten, vilken istället menar att aktörerna ständigt påverkar vad som sker och 

att kunskapen därför ständigt förnyas. Eftersom positivisten utgår från att kunskapen 

inte förändras, men kan förbättras, och att kunskapen kan studeras ur en objektiv 

synvinkel antar sådana studier ofta en deduktiv strategi. Eftersom vi till stor del 

inspirerades av positivismen hade vi också den deduktiva strategin som utgångspunkt 

vilken beskrivs närmare i nästa avsnitt. 

2.4 Deduktiv strategi 

Eftersom det finns ett flertal tidigare studier gällande bland annat revisionskvalitet och 

utifrån den tidigare nämnda verklighets- och kunskapssynen vi influerats av har vi valt 

att använda oss av en deduktiv ansats. Olsson och Sörensen (2011, s. 47) menar att 

beroende på hur en forskare ser världen och dess vetenskap påverkar det valet av vilket 

angreppssätt de väljer för att besvara en problemformulering. En forskare som utgår 

från teorin för att sedan studera och analysera resultatet/verkligheten utifrån den 

insamlade teorin använder sig utav ett deduktivt angreppssätt (Bryman, 2011, s. 28; 

Patel & Davidson, 2011, s. 25). Den deduktiva ansatsens grund är att generera bättre 

kunskap inom området (Bryman, 2011, s. 26; Gummesson, 2000, s. 63; Patel & 

Davidson, 2011, s. 25). För att besvara vår problemformulering; Vad anser 

revisionsklienterna att revisionskvalitet är? valde vi därför att utgå från teorier inom 

revisionskvalitet, tjänste- och service-kvalitet samt kommunikation. 

 

Andra forskare menar att det deduktiva tillvägagångssättet även kan kallas för 

hypotetisk-deduktivt (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48; Patel & Davidsson, 2011, s. 23; 

Wallén, 1996, s. 47-48). De menar att den hypotetisk-deduktiva strategin bygger på 

hypoteser formulerade utifrån den insamlade teorin. Vi valde att anta den hypotetisk-

deduktiva strategin och skapade därför hypoteser för att testa dem empiriskt. Bryman 

(2011, s. 26-27) menar att hypoteserna ska vara noggrant och specifikt framställda på 

grund av att de ska vara mätbara och möjliga att studera. Att göra ett begrepp mätbart 

kallas för operationalisering (Eliasson, 2013, s. 12-13; Patel & Davidson, 2011, s. 54). 

Hypoteserna grundar sig i teorin för att därefter förkastas om resultatet från 
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datainsamlingen genererar tilläckliga motbevis (Bryman, 2011, s. 26; Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011, s. 70-80; Patel & Davidson, 2011, s. 20-21). Eftersom den 

kvantitativa forskningen och det deduktiva tillvägagångssättet söker efter en förklaring 

på hur verkligheten avspeglar sig, ska hypoteserna vara ställda på ett sådant sätt att det 

finns samband mellan två/flera begrepp (Olsson & Sörensen, 2011, s. 46-47; Patel & 

Davidson, 2011, s. 20). Vi operationaliserade därför relevanta begrepp inom de olika 

teoriområdena för att formulera hypoteser med syftet att besvara vår frågeställning.  

 

Olsson och Sörensen (2011, s. 45-47) samt Bryman (2011, s. 26) menar att det 

deduktiva angreppssättet är ett vanligt tillvägagångssätt då det finns mycket kunskap 

inom ämnet och forskaren söker efter en bekräftelse av befintlig teori. Den deduktiva 

strategin har dock fått viss kritik då den grundar sig på objektivitet/positivism och 

tidigare befintlig teori vilket till stora delar kommer att influera den pågående studien. 

Ytterligare en kritik mot det deduktiva angreppssättet är att det inte bidrar med något 

nytt kunskapsmässigt eller forskningsmässigt (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Trots 

kritiken ansåg vi att det deduktiva angreppssättet var en lämplig strategi då forskare vill 

studera en förklaring av ett fenomen. Då vår avsikt var att studera ett större antal 

revisionsklienters syn och uppfattning av revisionskvalitet ansåg vi den deduktiva 

strategin som mest lämplig. Den gjorde det möjligt att utifrån tidigare studier och teorier 

formulera hypoteser för att sedan testa dem utifrån vår studies genererade resultat. 

2.5 Kvantitativ forskningsstrategi 

Det finns i huvudsak två forskningsstrategier; den kvantitativa och den kvalitativa 

(Bryman, 2011, s. 39-40; Patel & Davidson, 2011, s. 13-14; Sohlberg & Sohlberg, 2009, 

s. 98-100). De olika forskningsstrategierna är förknippade med skilda verklighets- och 

kunskapssyner samt angreppssätt. I nedanstående tabell visas de huvudsakliga 

skillnaderna där den fetmarkerade texten är våra val. 

 

 Verklighetssyn Kunskapssyn Angreppsstrategi 

Kvantitativ Objektivism Positivism Deduktiv 

Kvalitativ Konstruktionism Hermeneutik Induktiv 

Tabell 1. Huvudskillnaderna mellan de två forskningsstrategierna med belysning på 

våra val (Bryman, 2011, s. 40). 

Beroende på vad forskaren avser att studera är den ena metoden att föredra framför den 

andra (Gummesson, 2000, s. 3). Exempelvis om forskaren avser att studera hur något 

föreligger eller vill göra en jämförelse är den kvantitativa metoden en lämplig strategi 

då den bygger på mätningar av det insamlade materialet och analyser av statistisk 

karaktär (Patel & Davidson, 2011, s. 14). Till skillnad från om forskaren vill få en 

djupare förståelse av ett fenomen är den kvalitativa metoden att föredra eftersom den 

beaktar ting såsom miljöer och kroppsspråk etcetera (Patel & Davidson, 2011, s. 14). Då 

vi, som tidigare nämnts, antar en positivistisk syn med en influens av postpositivism, en 

objektiv synvinkel och en hypotetisk-deduktiv ansats för att uttala oss om vad 

revisionsbyråernas klienter egentligen anser att kvalitet är genomför vi en kvantitativ 

studie. Det eftersom vårt syfte är att få en förståelse av revisionsklienternas syn på 

revisionskvalitet och hur de uppfattar den. Det medför att resultatet kan generaliseras 

inom populationen (Patel & Davidson, 2011, s. 56). Strategin lämpar sig också för 

jämförelser (Holme & Solvang, 1997, s. 14; Olsson & Sörensen, 2011, s. 23), vilket 

underlättar då vi vill kunna jämföra skillnader mellan olika branscher och olika 

företagsstorlekar. Att istället genomföra en kvalitativ studie hade gett oss en annan 
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utgångspunkt då den går mer på djupet och försöker förstå ett fenomen (Bryman, 2011, 

s. 341; Patel & Davidson, 2011, s. 14). Vi menar dock att den kvantitativa studien är en 

bra metod då det finns lite forskning inom vårt valda område. Om det visar sig finnas en 

klar skillnad gällande synen och uppfattningen av revisionskvaliteten mellan de olika 

parterna kan en kvalitativ studie fungera väl som komplement till vår studie.   

2.6 Perspektiv 

Ett problemområde kan betraktas och studeras på olika sätt. Beroende på hur forskarna 

och läsarna ser på ett problemområde, är det perspektivet som anger detta (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 188-189). Bjereld et al. (2002, s. 17) och Svenning (2003, s. 22-24) 

menar att det är viktigt att författaren tydligt framför för läsaren ur vilket perspektiv de 

valt att studera problemet. Det för att undvika missförstånd mellan studiens resultat och 

läsarnas tolkning (Bjereld et al., 2002, s. 17; Svenning, 2003, s. 22-24). Vi instämmer 

till deras uttalanden och har för avsikt att beskriva vilket perspektiv vi valt i vår studie i 

detta avsnitt. 

 
Den här studien kommer att utgå från två företagsperspektiv. Vi vill belysa eventuella 

förbättringsområden till revisionsbyråerna och samtidigt framföra revisionsklienternas 

åsikter beträffande revisionskvalitet. Det på grund av att vi anser att revisionsklienternas 

uppfattning av revisionskvalitet är av minst lika stor vikt som revisorernas egen syn. Det 

är trots allt klienterna som förbrukar tjänsten och bidrar till revisionsbyråernas 

efterlevnad. Samtidigt har revisionen många intressenter och bidrar till den samhälleliga 

nyttan genom att ge en försäkran om att företagens (klienternas) finansiella rapporter 

ger en rättvisande bild och en god grund för intressenters finansiella beslut. Ytterligare 

en orsak till att utgå från revisionsklienternas syn på revisionskvalitet är att det inte har 

studerats i samma omfattning som revisorernas eller forskarna syn på revisionskvalitet. 

Vi har även valt att utgå från företagsperspektivet då vi själva någon gång i framtiden 

kommer vara revisorer. Att då ha en uppfattning om hur revisionsklienterna uppfattar 

revisionskvalitet och vad klienterna anser att revisionskvalitet är, ser vi även som en 

värdegrund inför vår framtid. 

2.7 Val av teorier 

Vår studie kommer på grund av den strategi vi valt att bygga på ett antal teorier. De 

teorier vi valde att fokusera på ligger inom områdena service-, tjänste- och 

revisionskvalitet. Eftersom kvalitet bygger på många olika aspekter kommer vi också 

beakta teori beträffande kommunikationsprocessen och hur den påverkar klienternas syn 

på revisionskvalitet. 
 
De teorier vi valt gällande de olika kvalitetsbegreppen behandlar hur kvalitet definieras, 

mäts och upplevs. Genom att använda Parasuramans et als (1985, s. 44) modell 

SERVQUAL och Duffs (2004, s. 59) modell AUDITQUAL har vi knutit samman 

tidigare forskning inom området revisionskvalitet med de allmänna 

bestämningsfaktorerna av servicekvalitet för att ha en bra utgångspunkt i vår studie. 

Teorin beträffande kommunikationsprocessen och övriga teorier gällande service- och 

revisionskvalitet fungerar som en hjälpande hand på vägen mot vårt resultat. Där avsåg 

vi att hämta förklaringar till varför klienten kan uppfatta kvalitet i olikhet med revisorn. 

2.8 Litteratursökning 

I vår litteratursökning har vi använt oss utav tre av de databaser som Umeå 

universitetsbibliotek anser sig lämpar sig bäst för sökning inom företagsekonomi, 

marknadsföring och redovisning (Umeå universitetsbibliotek, 2014a; Umeå 
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universitetsbibliotek, 2014b). Den vi främst använt är EBSCO där vetenskapliga artiklar 

från olika fack-journaler och andra tidsskrifter samlas. En vetenskaplig artikel kan anta 

olika former av formell grund, om en artikel benämns som ett working-paper innebär 

det att artikeln inte behöver vara korrekt i vare sig sitt utseende eller resultat (Backman, 

2008, s. 21), vilket gör att den inte är fullt pålitlig i sin natur. För att finna tillförlitliga 

artiklar finns det i EBSCO ett alternativ att endast söka på artiklar med statusen peer 

reviewed. Det innebär att artikeln blivit lektörsgranskad (Backman, 2008, s. 189), det 

vill säga granskad av andra inom samma område för att bekräfta dess standard. Vi har 

därför valt att i första hand använda oss av artiklar som blivit fackgranskade, peer 

reviewed, för att tillföra mer trovärdighet i vår studie. Vidare använde vi oss av Scopus 

som också tillhandahåller artiklar inom de ämnen som berör oss. I vår litteratursökning 

gällande service-, tjänste- och revisionskvalitet användes sökord såsom; audit quality, 

service quality, customer perception, client and auditor relationship och management 

perception. I sökningen av förklarande teorier såsom kommunikationsprocessen och 

teorier inom kundtillfredsställse användes sökord såsom; customer satisfaction, 

communication, value added service och loyalty. För att finna relevant litteratur i 

biblioteket använde vi oss utav Umeå universitetsbiblioteks egen söktjänst. 

 
I databasen Retreiver, som också tillhandahålls av Umeå universitetsbibliotek, har vi 

hämtat data gällande vilka klienter som räkenskapsåret 2012 anlitade en revisor. Där 

gjordes begränsningen till att endast söka aktiebolag i Västerbottens län som anlitade en 

revisor på någon av de aktuella revisionsbyråerna med bokslut under år 2012. 

2.8. Kritik av primär och sekundärkällor 

Holme och Solvang (1997, s. 128-129) samt Patel och Davidson (2011, s. 68-69) menar 

att det är av stor vikt att vara kritisk till den information som hittas. De belyser att det är 

viktigt att ställa sig frågor om uppkomsten och ursprunget av exempelvis artikeln och 

vem det är som skrivit den. Eliasson (2013, s. 24) menar också att den information som 

hittas kan vara vinklad beroende på författarens avsikt med sin forskning. Thurén (2013, 

s. 7-8) samt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s. 167-168) menar att källkritik bör 

studeras utifrån fyra kriterier; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 

 

Kriteriet äkthet innebär att den information som framkommer i teorin är äkta och inte 

förfalskad (Thurén, 2013, s. 7). Eftersom vi antagit en deduktiv ansats i vår studie och 

utgått från tidigare teorier inom ämnet har vi därför varit noggranna i valet av vilka 

teorier som använts. För att källan ska vara mer pålitlig har vi exempelvis valt att 

använda artiklar som blivit fackgranskade och publicerade som beskrivits i avsnitt 2.8 

Litteratursökning. 

 
Thurén (2013, s. 7) menar att kriteriet tidssamband innebär att kontrollera den förflutna 

tiden från uttalandets uppkomst till dess att det används i en ny studie. Forskare inom 

revisionskvalitet har funnits under lång tid och vi har i vår studie valt att använda oss av 

både nya och gamla resultat. Ett exempel är DeAngelos (1981) definition av 

revisionskvalitet som idag kan anses som föråldrad med tanke på när hon gjorde 

uttalandet. Vi anser dock att hennes uttalande än idag hålls levande då många andra 

författare under 2000-talet fortfarande använder definitionen som någon form av grund i 

sina studier. 
 
Att en källa är oberoende (Thurén, 2013, s. 8) hänför sig till om källan är av primär- och 

sekundär art. Primärkällor är ursprungskällan till ett uttalande eller en teori medan en 

sekundärkälla är någon som refererat eller citerat en primärkälla (Holme & Solvang, 
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1997, s. 132-133; Thurén, 2013, s. 45). Thurén (2013, s. 8) menar att en källa är 

oberoende om det är en primärkälla och att ett referat bör användas med försiktighet 

eftersom referenten då tolkat primärkällans uttalande. För att så långt som möjligt bilda 

oss en egen uppfattning om den information vi samlat har vi därför, i den mån det varit 

möjligt, gått tillbaks så långt det varit möjligt när vi funnit andra forskares citat. 
 

Tendensfrihet innebär att teorin inte är vinklad utifrån författarens politiska, personliga 

eller övriga intressen (Thurén, 2013, s. 8). Det finns än idag inte en klar definition av 

vad revisionskvalitet egentligen är. Trots det utgår många författare (Francis, 2011; 

Ismail et al., 2006, Palmrose, 1988) från DeAngelos (1981) eller revisionsstandarders 

beskrivningar av revisionskvalitet. Vi menar att det tyder på att det inte finns någon 

tendens bland författare att förvrida bilden av revisionskvalitet utifrån egna intressen 

och åsikter. 

 
Patel och Davidsson (2011, s. 69) menar också att det är viktigt att inte endast använda 

sig av källor som stödjer vårt intresseområde utan också söka uttalanden som motsäger 

det vi är intresserade av. De menar vidare att informationen kan bli vinklad om 

författarna endast utgår från det resultat de söker och vad de själva är intresserade av. Vi 

har i vår litteratursökning och i vårt ställningstagande till hur studien bör utföras därför 

gjort sökningar på andra angreppssätt och varit öppna för den kritik som riktats mot 

teorin. Det kan till exempel ses i vår diskussion gällande vetenskapssynen (avsnitt 2.3 

Objektiv verklighetssyn) och vår influens av både positivismen och postpositivismen. 

Vidare har revisionskvalitet tidigare mest mätts genom teknisk kvalitet i form av 

rättsprocesser/disciplinära åtgärder, resultathantering och oberoende. Vi har i det fallet 

ställt oss frågande till tidigare forskares syn på revisionskvaliteten och därför sökt oss 

vidare till att även beakta andra serviceaspekter och kommunikation. 
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3. Studiens teoretiska referensram 

 

Vårt syfte med den teoretiska referensramen är att ge läsaren en fördjupning inom vårt 

valda ämnesområde samt presentera de teorier som utgör våra huvudsakliga 

utgångspunkter. Vi börjar med att presentera teorier om hur tjänste-, service- och 

revisionskvalitet kan mätas. Därefter redogörs för revisionskvalitet i tidigare forskning 

samt beståndsdelarna i kommunikationsprocessen. Avslutningsvis sammanfattar vi våra 

teoretiska utgångspunkter och binder dem samman i en egen övergripande modell. 

Löpande diskuteras hur teorierna knyts samman med vår problemformulering, med 

varandra och hur de kompletterar vår studie. 
______________________________________________________________________ 

3.1 Tjänstekvalitet 

Då världen ständigt har utvecklats genom århundradena har även samhället och dess 

medmänniskor gjort det. Dåtidens industrisamhälle har utvecklats till dagens 

tjänstesamhälle. Till skillnad från produkten är tjänsten mer svårpåtaglig, den 

konsumeras samtidigt som den produceras, kunden är närvarande under produktionen 

samt att den grundar sig på ett samspel mellan producent och konsument (Edvardsson & 

Gustavsson, 1988, refererad i Gustavsson et al., 1997 s. 8; Grönroos, 1996, s. 48-49). 

Det leder till att kvalitetsbegreppet ofta definieras som en uppfattning av det kunden har 

upplevt (Gustavsson et al., 1997, s. 9). I tidigare studier ligger fokus på hur kunden 

uppfattar tjänstekvalitet, dock menar Gustavsson et al. (1997, s. 9-11) att den totala 

tjänstekvaliteten bygger på att kundernas, de anställdas och företagsledningens 

förväntningar möts. Gustavsson et al. (1997, s. 10-11) menar att det problematiska är att 

olika individer har olika värderingar gällande tjänstekvalitet vilket påverkar upplevelsen 

av den totala kvaliteten. Det vill säga att om den ena intressenten sätts i fokus reduceras 

den totala tjänstekvaliteten eftersom de andra kvalitativa egenskaperna, såsom 

kompetens hos anställda, inte beaktas trots att tjänsten har flera aktörer. 

 

Att fokus legat på kunderna i tidigare forskning inom tjänstekvalitet kan bero på 

ställningstagandet som Gustavsson et al. (1997, s. 17) nämner; “att kunden utgör den 

eller de som verksamheten är till för innebär även att kunden får en stark ställning när 

det gäller att bedöma värdet eller nyttan av det som produceras, vare sig det rör sig om 

varor eller tjänster”. Några framstående forskare inom tjänstekvalitet är exempelvis 

Grönroos (1996) och Parasuraman et al. (1985; 1988; 1991). Parasuraman et al. (1985; 

1988) byggde en modell för att mäta servicekvalitet vilket resulterade i fem 

bestämningsfaktorer, som beskrivs närmare i avsnitt 3.2.1 Service quality model 

(SERVQUAL). Grönroos (1996, s. 32-35, 104) menar att den upplevda kvaliteten bygger 

på både förväntningar, uppfattningar (av företagets profil) och upplevelser. Vidare 

menar Grönroos (1996, s. 32-35) att kundens förväntningar och uppfattning av 

kvaliteten påverkas av bland annat aktiviteter som sker innan processen, som 

exempelvis marknadsföring och/eller ryktesspridning (word-of-mouth) där kunden får 

en uppfattning om vad han/hon kan förvänta sig av tjänsten. Om kunden utifrån sina 

förväntningar och uppfattningar tar beslutet att medverka i ett samarbete med företaget 

leder det till att kunden får möjlighet att jämföra den förväntade kvaliteten med det 

verkliga utfallet, det vill säga att kunden får en upplevelse av kvaliteten. Den upplevda 

kvaliteten kan delas upp i kundens uppfattning av företagets profil samt teknisk och 

funktionell kvalitet. Den tekniska kvaliteten består av vad kunden får medan den 

funktionella kvaliteten är hur kunden upplever kvaliteten (Grönroos, 1996, s. 31-35). Vi 

menar att den tekniska kvaliteten är att revisionsklienten får revisionstjänsten utförd 



18 
 

samtidigt som revisorn tillhandahåller bra rådgivning. Den funktionella kvaliteten är i 

vår mening hur klienterna upplever revisorns och revisionsteamets bemötande och 

tillgänglighet samt utseendet på revisionsbyråns lokaler. Grönroos (1996, s. 105) menar 

vidare att de tre faktorerna som påverkar den upplevda kvaliteten har lika stor betydelse 

för helhetsuppfattningen av den upplevda kvaliteten. Han menar att om den tekniska 

kvaliteten är till belåtenhet men den funktionella kvaliteten sviker eller vice versa, 

sjunker helhetsuppfattningen av kvaliteten. Vidare menar Grönroos (1996, s. 104-105) 

att på grund av att tjänsterna också är svårpåtagliga är uppfattningen av tjänsteföretaget 

en viktig faktor av kvalitetsupplevelsen. Han menar att en god uppfattning av 

tjänsteföretagets profil kan bidra till att klienten får en bättre syn på eventuella 

kvalitetsbrister medan en dålig uppfattning kan förvärra kvalitetsbristerna. En förenklad 

variant av Grönroos (1996, s. 34) modell över upplevd servicekvalitet visas i figur 2 

nedan.     
 

 
Figur 2. Förenklad variant av Grönroos modell (Grönroos, 1996, s. 34). 

Som nämnts tidigare menar Gustavsson et al. (1997, s. 9-11) att total tjänstekvalitet 

endast kan uppnås om kundernas, de anställdas och företagsledningens förväntningar 

möts. Vi finner tydliga kopplingar mellan Gustavsson et als (1997, s. 9-11) argument 

gällande total kvalitet och Grönroos (1996, s. 105) bestämningsfaktorer för upplevd 

kvalitet. Om de anställda på revisionsbyrån exempelvis inte upplever att de arbetar i ett 

bra företagsklimat kan det leda till att de är mindre serviceinriktade gentemot klienterna. 

Det i sin tur kommer påverka klienternas upplevelse av revisionskvalitet. Det kan även 

jämföras med Parasuraman et als (1985, s. 48-49) diskussion om ideal kvalitet. De 

menar att om företaget överträffar kundens förväntningar i sitt tjänsteutförande kommer 

kunden att värdera företaget högre och uppfatta kvaliteten som mer ideal. Vidare berör 

de även att det inte bara är en aspekt som tas med i bedömningen av servicekvalitet utan 

att hela processen bedöms, inkluderat företagets personal, lokal och material 

(Parasuraman et al., 1985, s. 42). 

 
De anställdas och företagsledningens förväntningar i den totala tjänstekvaliteten 

gällande revision är givetvis av stor vikt. Det eftersom revision är en personalintensiv 

tjänst vilket gör att de anställda är en stor del av tjänsten som tillhandahålls. Med andra 

ord är revisionstjänsten, precis som andra tjänster, beroende av dessa faktorer vilket 

påverkar den totala tjänstekvaliteten eller ideala kvaliteten i enlighet med Gustavsson et 

al. (1997, s. 9-11) och Parasuraman et al. (1985, s. 42, 48-49). Dock har vi valt att 

Förväntad 

service 

Upplevd 

service 
Upplevd servicekvalitet 

Funktionell 

kvalitet 

Teknisk 

kvalitet 

Uppfattning 

av företagets 

profil 

Vad? Hur? 



19 
 

endast fokusera på klienternas uppfattning av revisionskvalitet eftersom studien annars 

kan bli allt för invecklad och svårhanterlig. 
 
Grönroos (1996, s. 31-34) menar att servicekvalitet har två bestämningsfaktorer; den 

tekniska och den funktionella medan Gustavsson (1997) menar att total tjänstekvalitet 

uppnås genom att uppfylla ledningens, de anställdas och kundernas förväntan. Som 

diskuterats ovan finner vi att Gustavssons tjänstekvalitet går att likställa med Grönroos 

servicekvalitet. Duff (2004, s. 70) fann i sin studie att revisionsbyråer lägger fokus på 

servicekvalitet i sin marknadsföring. Genom att det finns vissa belägg för att 

revisionsbyråerna lägger fokus på servicekvalitet i marknadsföringen finner vi det 

intressant att testa om det föreligger ett samband mellan klienternas förväntan och 

företagets tjänstekvalitet. Sheth et al. (1999, s. 22) visar samtidigt att det finns belägg 

för att andra kunders uppfattning av företaget påverkar kundens förväntan på tjänsten 

vilket också medför att vi önskar testa om det också finns ett samband mellan andra 

klienters uttalanden och förväntan på revisionsbyråns tjänster. 

 

● H1 - Det finns ett positivt samband mellan revisionsbyråernas marknadsföring 

och revisionsklienternas förväntan på tjänstekvalitet. 

 

● H2 - Det finns ett positivt samband mellan en revisionsklients förväntan på hög 

servicekvalitet och positiv ryktesspridning (word-of-mouth). 

3.2 Servicekvalitet 

Konkurrensen på marknaden blir hårdare och hårdare vilket medför att företag måste 

finna vägar att sticka ut ur mängden. Även inom revisonsbranschen har konkurrensen 

satt sina spår, under tidigare årtionden har de stora revisionsbyråerna fört ett priskrig för 

att vinna kunderna (Chan, 1999, s. 609; Duff, 2004, s. 2), vilket innebär att de måste 

förändra sin tjänst för att bli mer konkurrenskraftiga (Duff, 2004, s. 3, 115). Genom att 

differentiera sig önskar företagen skapa ett högre värde till deras kunder (Kotler & 

Keller, 2006, s. 56). Differentiering kan te sig på många olika sätt, exempelvis genom 

att förbättra sitt utbud och sin produkt eller att erbjuda kunden det lilla extra. 

Servicekvalitet har därför kommit att vara av stor vikt i dagens företag, inte minst bland 

revisionsbyråerna som har behov av att locka kunderna med något annat än lägre 

avgifter. Studier visar att genom att erbjuda tjänster utöver vad kunden förväntar sig 

kommer kunden att värdera företaget högre (Kotler & Keller, 2006, s. 376-380; 

Morales, 2005, s. 806; Oliver, 1980, s. 460; Parasuraman et al., 1985, s. 46). Om 

företaget samtidigt lyckas tillhandahålla tjänster av hög kvalitet är sannolikheten att 

kunden fortsätter att anlita företaget och samtidigt sprider ett gott rykte om deras 

service, så kallad word-of-mouth. De uttalandena förklarar också varför Duff (2004, s. 

70) fann att revisionsbyråerna fokuserar mer på servicekvaliteten i sin marknadsföring 

än den tekniska kvaliteten.  

 

Hur mäts då servicekvalitet egentligen? En tjänst går, till motsatsen av en produkt, 

oftast inte att ta på (Grönroos, 1996, s. 48; Gustavsson et al., 1997, s. 8; Kotler & 

Keller, 2006, s. 374; Parasuraman et al., 1985, s. 42) vilket medför att det inte går att 

mäta kvaliteten i dess fysiska form. Samtidigt konsumeras ofta tjänsten i samband med 

utförandet (Grönroos, 1996, s. 11; Gustavsson et al., 1997, s. 8) vilket medför att det 

inte bara är själva utfallet som värderas utan även processen fram till slutprodukten. Det 

finns trots det forskare som tagit sig an problemet och försökt bygga upp modeller med 
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avsikten att mäta servicekvalitet. Vi har valt att utgå från två av dem; The service 

quality model och The audit quality model. 

3.2.1 Service quality model (SERVQUAL) 

På 80-talet fanns det stora gap inom servicekvalitets-forskningen. Det medförde att 

Parasuraman et al. (1985, s. 41) startade utvecklandet av en modell för att mäta 

servicekvalitet, SERVQUAL, genom att samla information från de fåtal studier som 

tidigare gjorts samt att själva genomföra både kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar inom fyra olika serviceverksamheter. I sin genomgång av tidigare 

studier drog de slutsatsen att kunden har svårare att bedöma kvaliteten av en tjänst än på 

en produkt, att servicekvaliteten är en jämförelse med kundens förväntan på tjänsten och 

dess upplevelse av utförandet samt att kunden inte bara bedömer resultatet utan även 

processen fram till resultatet (Parasuraman et al., 1985, s. 42). Detsamma gäller 

utförandet av en revision då det är svårt att bedöma något som inte har någon fysisk 

form. Det medför att det mest påtagliga som klienten kan värdera är de revisorer som 

utför tjänsten, hur de utför de olika stegen i revisionsprocessen samt revisionsberättelsen 

(vilken brukar benämnas som slutprodukten av revisionen). Parasuraman et al. (1988, s. 

17) menar att kunden uppfattar servicekvalitet genom en jämförelse mellan de 

förväntningar de haft och det faktiska utfallet. I deras egen studie, som bland annat 

genomfördes i form av fokusgrupper, fann de tio gemensamma bestämningsfaktorer för 

servicekvalitet utifrån vilka konsumenten värderar servicekvalitet (Parasuraman et al., 

1985, s. 49). Parasuraman et al. (1985, s. 44) menar dock att den troligtvis viktigaste 

uppgiften de fann i studien var att det fanns så kallade gap mellan vad företagets 

befattningshavare ansåg om tjänstekvalitet i jämförelse med den tjänst de faktiskt 

utförde vilket influerar konsumentens bedömning av kvalitet. De tio 

bestämningsfaktorerna och fem gapen mellan ledningens uppfattning och kundernas 

upplevelse av tjänstekvalitet som upptäcktes i studien blev grunden till SERVQUAL-

modellen som visas i figur 3 på nästa sida. 
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Figur 3. Service quality model - SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985, s. 44). 

SERVQUAL-modellen visar hur kunden upplever servicekvalitet och gapen är de 

kritiska områden där det kan uppstå missförstånd mellan företaget och konsumenten. I 

tabell 2 nedan beskrivs de fem gapen mer i detalj. 

Gap 1 Parasuraman et al. (1985, s. 44-45) beskriver gap 1 som skillnaden mellan vad 

konsumenten förväntar sig och vad befattningshavaren tror att konsumenten förväntar 
sig. Exempelvis visade deras studie att kunderna såg en stor bilreparationsfirma som ett 

tecken på lägre kvalitet medan befattningshavarna trodde att de utstrålade styrka i 

kvalitetsbemärkelse (Parasuraman et al., 1985, s. 44-45). 

Gap 2 Parasuraman et al. (1985, s. 45) beskriver gap 2 som skillnaden i företagets 

medvetenhet om vad kunderna vill ha och vad de faktiskt kan erbjuda dem. I studien 

visade det sig att befattningshavare var medvetna om att efterfrågan på reparationer av 

bilars air-condition var högre på sommaren men att de samtidigt har hög belastning på 
grund av att de anställda vill ha semester (Parasuraman et al., 1985, s. 45). 
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Gap 3 Parasuraman et al. (1985, s. 45) beskriver gap 3 som skillnaden i vad företaget utlovar 

att de ska uppnå gentemot sina kunder, exempelvis att de ska besvara ett samtal inom 10 

sekunder, och vad de faktiskt uppnår. Enligt befattningshavarna som medverkade i 

studien fanns det svårheter i att upprätthålla samma servicekvalitet på grund av de 
anställda och deras kunskap och färdigheter (Parasuraman et al., 1985, s. 45). 

Gap 4 Parasuraman et al. (1985, s. 45-46) beskriver gap 4 som skillnaden på den faktiskt 
utförda tjänsten och vad företaget kommunicerar ut via reklam. Om företaget, 

exempelvis i en reklamkampanj, gör ett uttalande om att de lagar kundens bil inom 24 

timmar och inte uppfyller vad de lovar i reklamen kommer kunden uppleva en sämre 

tjänstekvalitet. 

Gap 5 Parasuraman et al. (1985, s. 46) beskriver gap 5 som skillnaden mellan kundens 

förväntan och upplevelse av en utförd tjänst. Exempelvis uppfattar en kund som får mer 

information än förväntat att kvaliteten är högre medan en kund som upplever brister i 
utförandet av tjänsten upplever att kvaliteten är lägre (Parasuraman et al., 1985, s. 46). 

Gap 5 är en funktion av gap 1 till 4 vilket medför att skillnaden mellan kundens 

förväntningar och uppfattning minimeras genom att minimera de övriga gapen 
(Parasuraman et al., 1985, s. 46). 

Tabell 2. Beskrivning av gapen i SERVQUAL-modellen. 

Parasuraman et al. (1988, s. 12) fortsatte därefter att utveckla SERVQUAL-modellen 

genom att söka efter objekt för att kunna mäta de olika bestämningsfaktorerna av 

servicekvalitet. Utifrån den tidigare utförda studien fann de 97 mätobjekt som 

placerades i en skala för att förklara de tio bestämningsfaktorerna (Parasuraman et al., 

1988, s. 17). Målet var att utveckla en skala tillämplig inom många olika tjänstesektorer 

(Parasuraman et al., 1988, s. 19), vilket medförde att de genomförde en rad enkätstudier 

för att minimera antalet mätobjekt till det slutgiltiga antalet 22 (Parasuraman et al., 

1988, s. 19-23). Mätobjekten går att finna i bilaga 1. Genom undersökningarna kom de 

fram till att de tio bestämningsfaktorerna kunde sammanslås till fem och fortfarande 

vara relevanta inom en rad olika tjänsteindustrier (Parasuraman et al., 1988, s. 19-23). 

Bland de som nämns finns bland annat fordonsreparationsindustrin, bank- och 

försäkringsindustrin (Parasuraman et al., 1985, s. 43; Parasuraman et al., 1988, s. 14). 

 

De fem återstående bestämningsfaktorerna i modellen är tillförlitlighet, lyhördhet, 

försäkran, empati och tillgänglighet (Parasuraman et al., 1988, s. 23). De menar att 

kunden uppfattar och utvärderar kvaliteten utifrån de fem bestämningsfaktorerna vilka 

nu beskrivs närmare. Att företaget är tillförlitligt och utför tjänsterna på ett korrekt sätt i 

enlighet med vad de kommit överens med kunden om samtidigt som de är lyhörda för 

ytterligare behov hos kunden och är villiga att ge dem en hjälpande hand. Att företaget 

kan ge en försäkran om att de anställda i företaget har den kunskap som krävs för att 

tillhandahålla tjänsten och att de sedan utför tjänsten med en ingivelse av 

självförtroende och tillförlitlighet. Att företaget i stort tillsammans med den enskilda 

anställda kan visa förståelse för sina kunder och vara omhändertagande (empati) samt 

att de finns tillgängliga i form av personal, lokaler och det material som krävs för att 

tillhandahålla tjänsten. 

 

Den ursprungliga utformningen av SERVQUAL består av två sektioner (Parasuraman et 

al., 1988, s. 18; Parasuraman et al., 1991, s. 421). Den första delen (se bilaga 1) består 

av påståenden för att avgöra respondentens förväntningar på servicen inom en viss 

bransch medan den andra syftar till att avgöra hur respondenten förhåller sig till det 
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aktuella företaget. I vår studie har vi valt att endast använda oss av påståendena som 

tillhör en bransch då vår avsikt inte är att värdera revisionsbyråerna och dess tjänster. 

 

Modellen har sedan uppkomsten framgångsrikt använts och visats vara reliabel och 

valid inom en rad olika tjänstesektorer. Imdadul Haque (2013, s. 100) utgick från 

SERVQUAL-modellen i sin studie om vikten av prissättning i dagens banksektor. 

Aydin och Yildirim (2012, s. 228-229) använde modellen för att mäta servicekvaliteten 

inom den turkiska flygindustrin medan Stodnick och Rogers (2008, s. 127) använde 

modellen för att mäta servicekvaliteten i klassrummet. Modellen har även använts för 

att mäta servicekvaliteten inom revisionsbranschen. Ismail et al. (2006, s. 745) utgick i 

sin studie ifrån SERVQUAL-modellen för att mäta den förväntade och upplevda 

kvaliteten av de tjänster revisionsbyråerna tillhandahåller. De menar att modellen, 

genom deras studie, även visat sig vara användbar som mätinstrument inom 

revisionsbranschen (Ismail et al., 2006, s. 752). 

 

I utvecklandet av modellen lade Parasuraman et al. (1985, 1988) fokus på 

servicekvalitet och tog därmed inte hänsyn till de tekniska kvaliteterna som företag 

besitter. Det innebär att bestämningsfaktorerna endast fokuserar på hur kunderna 

upplever företaget utifrån exempelvis bemötandet från personalen och deras faciliteter. 

Det medför att vi önskar finna om det föreligger något samband mellan revisionskvalitet 

och revisionsklienternas förväntan på servicekvalitet och om de i sådana fall anser att de 

är av stor vikt. Svanström (2008, s. 158) fann i sin avhandling att företag i Småland 

upplever att de har bättre kontakt med sina revisorer än vad företag i Stockholm och 

Norrland upplever. Han fann vidare att företag i Småland och Norrland i större 

utsträckning anlitar revisionsbyrån till andra tjänster än revisionen och att det kunde 

förklaras av en bättre relation mellan parterna (Svanström, 2008, s. 224). Vi menar att 

det har en stark koppling till hur de anställda på revisionsbyrån behandlar sina klienter 

och i vilken utsträckning de finns tillhanda för dem. I en senare artikel diskuterar 

Svanström (2013, s. 338) att managers i små företag har mindre kompetens vilket gör att 

revisorerna spelar en stor roll i deras verksamhet. Därför finner vi det också intressant 

att testa om det föreligger något samband mellan olika branscher samt företagsstorlekar 

och vikten av servicekvalitet. 

 

● H3 - Revisionsklienterna anser att servicekvalitet ingår i revisionskvalitet. 

 

● H4 - Revisionsklienterna anser att bestämningsfaktorer tillhörande 

servicekvalitet inom revisionskvalitet är av stor vikt. 

 

● H5 - Små företag lägger större vikt vid bestämningsfaktorer tillhörande 

servicekvalitet inom revisionskvaliteten än vad stora företag gör.   

 

● H6 - Olika branscher lägger olika vikt vid olika bestämningsfaktorer tillhörande 

servicekvalitet inom revisionskvalitet. 

3.2.2 Audit quality model (AUDITQUAL) 

Den tidigare diskuterade SERVQUAL-modellen utvecklades med målet att kunna 

tillämpas på olika tjänsteföretag (Parasuraman et al., 1988, s. 19). Parasuraman et al. 

(1988, s. 24, 28) menar dock att modellen bäst lämpade sig för jämförelser mellan olika 

servicebranscher. Vid tillämpning av modellen inom endast en bransch föreslog de 

därför en anpassning efter den aktuella branschen. Efter utvecklingen av 

bestämningsfaktorerna och mätobjekten i SERVQUAL-modellen började forskare 
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därför att testa den inom olika branscher. Modellen fick kritik av användarna men 

ansågs, och anses fortfarande, vara en bra utgångspunkt för att mäta servicekvalitet 

(Arun & Ed, 2012, s. 174-175; Carman, 1990, s. 50-51; Parasuraman et al., 1991, s. 

445). Trots det, som diskuterats tidigare, finns studier där modellen utan större 

förändringar använts. Ismail et al. (2006, s. 752) menar att SERVQUAL-modellen med 

fördel även kan användas inom revisionsbranschen. Parasuraman et al. (1988, s. 24) 

belyste även att elimineringen av bestämningsfaktorerna vid utvecklingen av modellen 

kunde medföra att mätinstrumentet lämpar sig bättre för vissa branscher men är 

bristfällig för andra. För att få en bättre anpassad modell har forskare därefter utvecklat 

egna modeller inom den bransch de fokuserat på. Frochot och Hughes (2000, s. 159-

160) utvecklade exempelvis en modell inom turismen och Suh et al. (1997, s. 39-40) har 

arbetat fram en modell lämpad för hotellbranschen. Enligt vår uppfattning av Ismail et 

als (2006, s. 752) studie kan revisionsbranschen vara en av de branscher där 

SERVQUAL-modellen inte behöver anpassas vilket gör den aktuell för oss och vår 

studie. 

 

Efter de stora skandalerna i början på 2000-talet riktades fokus mot revisionsbyråernas 

arbete och dess kvalitet. Det tillsammans med den ökande konkurrensen har medfört att 

revisionsbyråerna måste arbeta med att öka kvaliteten på sitt arbete samtidigt som de är 

konkurrenskraftiga i sin prissättning (Duff, 2004, s. v). Duff (2004) utvecklade därför en 

anpassad modell för servicekvalitet inom revisionsbranschen, AUDITQUAL. Modellen 

är utvecklad utifrån tidigare litteratur inom servicekvalitet och förväntningar på 

revisionen (Duff, 2004, s. 43), och utifrån Parasuraman et als (1988, s. 24, 28) 

rekommendationer har de fem bestämningsfaktorerna anpassats till revisionsbranschen 

och istället blivit nio till antalet. Duff (2004, s. 77) menar att de bestämningsfaktorer 

som är aktuella inom revisionsbranschen är rykte, förmåga, oberoende, branschexpertis, 

erfarenhet, lyhördhet, tilläggstjänster (andra tjänster än revision), empati och 

kundservice. Bestämningsfaktorerna är också uppdelade i teknisk- och servicekvalitet 

där rykte, förmåga, oberoende, branschexpertis och erfarenhet är bestämningsfaktorer 

som beskriver teknisk kvalitet. Den tekniska kvaliteten har sin grund i den kompetens 

som finns inom revisionsbyrån och revisionsteamet (Duff, 2004, s. 77-78). Vidare 

menar Duff att den också beskriver revisorns självständighet. Servicekvaliteten är 

däremot den aspekt som tar upp hur kunden egentligen blir bemött, hur revisionsbyrån 

svarar till kundens behov och till vilken grad de tillhandahåller sina tjänster (Duff, 2004, 

s. 77-78). Nedan kommer en kort beskrivning av bestämningsfaktorerna. 

 

Duff (2004, s. 72-ff) menar att kunden uppfattar och utvärderar kvaliteten utifrån att 

företaget har ett gott rykte på marknaden och har den förmåga som krävs för att utföra 

en revision. Vidare menar han att revisionskvalitet också har sin grund i till vilken grad 

en revisor är oberoende i sitt arbete. Duff (2004, s. 72-ff) menar också att revisorns 

erfarenhet och revisionsbyråns nivå av branschexpertis spelar in i värderingen av 

kvaliteten. Vidare lyfter han fram att revisorn bör vara lyhörd för ytterligare behov hos 

kunden och är villiga att ge dem en hjälpande hand. Att företaget i stort tillsammans 

med den enskilda anställda kan visa förståelse för sina kunder och vara 

omhändertagande (empati) och erbjuder ytterligare service till kunderna i form av 

tilläggstjänster och kundservice (Duff, 2004, s. 72-ff). 

 

En annan skillnad från Parasuraman et als (1985) modell är att den belyser fem gap 

mellan befattningshavares och kunders uppfattning av servicekvalitet medan Duff 

(2004) menar att det finns åtta gap inom revisionsbranschen. Se figur 4 på nästa sida. 
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Figur 4. Gapen inom revisionskvalitet (Duff, 2004, s. 59). 

De gap som ingår i Duffs (2004, s. 43) modell, AUDITQUAL, visar brister som kan 

uppstå inom revisionsbyrån (gap 1 till 4), bristen mellan klienternas och intressenternas 

uppfattning (gap 5) och brister utifrån intressenternas synvinkel (gap 6 till 8). Gapen 

beskrivs mer i detalj i tabell 3 nedan. 

 
 

Gap 1 Skillnaden mellan vad revisionsbyrån/revisorn uppfattar att klienten är i behov av och 

det faktiska behov klienten har (Duff, 2004, s. 44). 

Gap 2 Skillnaden mellan hur revisionsbyråns befattningshavare uppfattar klientens 

förväntningar på revisionen och vad de uttalat om den service de förväntas ge (Duff, 

2004, s. 45). 

Gap 3 Skillnaden mellan vad revisionsbyrån uttalat att klienten kan förvänta sig av 

revisionskvaliteten och kvaliteten på den utförda revisionen (Duff, 2004, s. 46). 

Gap 4 Skillnaden mellan vad revisionsbyrån utlovar att de ska uppnå i sin revision och vad de 
faktiskt uppnår (Duff, 2004, s. 49). 

Gap 5 Baseras på gap 1 till 4 och är skillnaden mellan vad klientens förväntningar och 
uppfattning (Duff, 2004, s. 52). 

Gap 6 Skillnaden mellan vad samhället förväntar sig att revisorerna ska uppnå och vad det är 

rimligt att de faktiskt uppnår i sitt arbete (Duff, 2004, s. 57). 
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Gap 7 Skillnaden mellan vad revisorn förväntas uppnå och de krav som ställs i lagar och 

riktlinjer för yrket (Duff, 2004, s. 57). 

Gap 8 Skillnaden mellan det ansvar revisorerna har utifrån gällande lagar och riktlinjer och 
vad de faktiskt uppnår (Duff, 2004, s. 57). 

Tabell 3. Beskrivning av gapen i AUDITQUAL-modellen. 

Vidare satte Duff (2004, s. 73-75) upp 56 objekt för att mäta revisionskvaliteten som 

senare, genom en utforskande analys av faktorerna minskades till 53. De slutgiltiga 

mätobjekten finns att tillgå i bilaga 2. En enkät med objekten skickades därefter ut till 

tre grupper bestående av revisionspartners, fondförvaltare och ekonomichefer i publika 

bolag (Duff, 2004, s. 83, 85, 89). Resultatet av studien visar att alla tre 

respondentgrupper rankade faktorerna rykte och förmåga högst (Duff, 2004, s. 110). 

Däremot fann författaren belägg för att det finns skillnader i det totala resultatet. Det 

visade att revisionspartners och fondförvaltarna rankade de tekniska aspekterna av 

revisionskvaliteten högre medan ekonomicheferna satte mer vikt vid aspekten 

servicekvalitet (Duff, 2004, s. 110). 

 

Efter modellens utvecklande har vi endast lyckats finna två studier där den använts. 

Butcher et al. (2013, s. 54) använde AUDITQUAL-modellen för att testa relationen 

mellan behållandet av revisorn och klientens uppfattning av revisionskvalitet. De fann 

att det fanns ett positivt samband mellan hög revisionskvalitet och fortsatt samarbete 

med revisorn. Duff (2009, s. 400) upprepade sin tidigare studie då han ville studera om 

uppfattningen av revisionskvalitet hade förändrats mellan åren 2002 och 2005 då stora 

förändringar skett i omvärlden. Duff (2009, s. 402) fann att respondenterna hade ändrat 

sin uppfattning mellan 2002 och 2005, den tekniska kvaliteten var lägre värderad till 

skillnad från servicekvaliteten som var värderad högre. Ismail et al. (2006) valde att 

använda SERVQUAL trots att Duffs modell AUDITQUAL publicerats året innan. 

Eftersom Duffs (2004) modell inte använts i samma omfattning som Parasuraman et als 

(1985, 1988) har vi valt att utgå från båda i vår studie. Vi kommer därför sammanfatta 

modellerna och motivera vårt val i avsnitt 3.2.3 Sammanfattande analys av modellerna. 

 

Till skillnad från Parasuraman et al. (1985, 1988) ansåg Duff (2004, s. xi) att 

revisionskvalitet inte endast bestod av servicekvalitetsaspekter. Han menar också att 

revisionsklienterna beaktar de tekniska aspekterna när de värderar revisionskvalitet. Vi 

finner det därför intressant att testa om revisionsklienterna anser att teknisk kvalitet är 

en del av revisionskvaliteten. Svanström (2008, s. 165) fann att det förelåg en relation 

mellan revisionsbyråns tillhandahållande av tilläggstjänster och revisionsklienternas 

inställning till att fortsätta med revision trots avsaknad av lagkrav. Vi menar därför att 

företag med mindre intern kompetens borde anse att utbudet av tilläggstjänster är av 

större vikt vilket indirekt testas genom den tekniska kvaliteten. Svanström (2008, s. 187, 

208) menar också att företag utanför storstadsregionerna är i större behov av 

revisionsbyråernas kompetens för att kunna utveckla sina företag vilket också bekräftas 

i studien. Utifrån det finner vi det därför intressant att även testa om det finns någon 

skillnad på hur små- och stora företag värderar den tekniska kvaliteten samt om det 

finns skillnader mellan olika branscher. 
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● H7 - Revisionsklienterna anser att teknisk kvalitet ingår i revisionskvalitet. 

 

● H8 - Revisionsklienterna anser att de tekniska bestämningsfaktorerna inom 

revisionskvalitet är av stor vikt. 

 

● H9 - Stora företag lägger större vikt vid bestämningsfaktorer tillhörande den 

tekniska kvaliteten inom revisionskvalitet än vad små företag gör.   

 

● H10 - Olika branscher lägger olika vikt vid olika bestämningsfaktorer 

tillhörande teknisk kvalitet inom revisionskvalitet. 

3.2.3 Sammanfattande analys av modellerna 

Både Parasuraman et als (1988) och Duffs (2004) modeller är anpassade för att mäta 

vilka bestämningsfaktorer inom servicekvalitet som anses vara av störst vikt för 

respondentgruppen. Syftet med vår studie är att studera vad revisionsklienterna i 

Västerbotten egentligen anser att revisionskvalitet är och vad de förväntar sig vilket gör 

båda modellerna aktuella för oss. 

 

Parasuraman et als (1988) modell har dock blivit utsatt för kritik. Vi ser, trots kritiken, 

en möjlighet till att vi med framgång kommer att kunna använda den då Ismail et al. 

(2006) bedömde mätobjekten som tillfredsställande i ett revisionskvalitetsperspektiv. 

Samtidigt vill vi rikta kritik mot Duffs (2004) modell där svarsfrekvensen bland 

respondenterna i AUDITQUAL-studien var låg. Duff (2004, s. 83, 85, 89) presenterar 

svarsfrekvenser mellan 15 och 22 procent vilket utgör ett snitt på cirka 17,33 procent. 

Författaren verkar vara nöjd med sitt resultat, dock anser vi att svarsfrekvensen är 

ganska låg och att ytterligare studier bör göras för att kunna uttala sig om respondent-

grupperna. Vi har därför valt att använda oss av både SERVQUAL- och AUDITQUAL-

modellen för att bilda oss en bättre uppfattning om vad revisionsklienterna anser att 

revisionskvalitet är. Modellerna visas i höjd med varandra i bilaga 6 – SERVQUAL och 

AUDITQUAL. 

 

I bilaga 6 kan vi se att Duffs (2004, s. 59) modell består av fler gap än Parasuraman et 

als (1985, 1988). Parasuraman et al. (1985, 1988) utgick från att servicekvalitet endast 

består av just servicekvalitet medan Duff (2004) menar att den totala revisionskvaliteten 

består av både teknisk- och servicekvalitet. Det medför att vi finner det intressant att 

testa om både teknisk- och servicekvalitet är något som beaktas av revisionsklienterna. 

 

● H11 - Revisionsklienterna anser att revisionskvalitet består av både service- och 

teknisk kvalitet. 

3.3 Revisionskvalitet 

Kvalitetsbegreppet i sig är diffust till sin mening generellt sett, såväl i tjänsteaspekten 

som i revisionsaspekten. Ett flertal studier har gjorts kring revisionskvalitet med olika 

tillvägagångssätt, synvinklar och kvalitetsdefinitioner. Trots det råder ingen enighet i 

vad revisionskvalitet är och hur det bör definieras vilket gör revisionskvalitet svårt att 

mäta (Herrbach, 2001, s. 787). Vi avser här att på ett mer detaljerat, samtidigt 

överskådligt sätt, gå igenom den tidigare forskning inom revisionskvalitet som vi anser 

kommer att beröra vår studie. 

 

Som vi diskuterade ovan och i avsnitt 1.1 Problembakgrund har revisionskvalitet 

studerats på många olika sätt och av många forskare, vilket tyder på att det ständigt är 
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ett aktuellt ämne att studera. Dock har det resulterat i olika definitioner av 

revisionskvalitet. En av de mest citerade definitionerna är DeAngelo’s (1981, s. 186) 

som lyder “The quality of audit services is defined to be the market-assessed joint 

probability that a given auditor will both (a) discover a breach in the client's 

accounting system, and (b) report the breach”. Den har influerat andra forskares 

definitioner av revisionskvalitet, bland annat Palmrose’s (1988, s. 56) och Ismail et als 

(2006, s. 742). Trots att DeAngelo’s (1981, s. 186) definition har kommit att bli en av 

de mest framstående inom området finns också andra. Ett exempel är Francis (2011, s. 

127) som valde att grunda sin definition på revisionsstandarders beskrivningar av 

revisionskvalitet. Vi menar att revisionskvalitet har fler aspekter än de två DeAngelo 

(1981, s. 186) nämner och vi önskar därför bygga ut hennes definition till att också 

innefatta aspekter inom servicekvalitet. Vi menar att revisionskvalitet också består av 

upprätthållandet av en god relation med klienten samtidigt som deras oberoende och 

pålitlighet inte äventyras. 

 

På ett liknande sätt som flertalet definitioner av revisionskvalitet råder, har vi funnit en 

rad faktorer som studerats inom revisionskvalitet. Exempelvis studerade Sundgren och 

Svanström (2013, s. 31) disciplinära sanktioner mot revisorer för att mäta 

revisionskvalitet. De studerade disciplinära sanktioner mot revisorer inom Big N, Grant 

Thornton och BDO samt icke Big N revisionsbyråer (Sundgren & Svanström, 2013, s. 

33). Sundgren och Svanström (2013, s. 32) menar att valet av disciplinära sanktioner 

som faktor på revisionskvalitet var att det visar den absoluta nivån av revisionskvalitet. 

Sundgren och Svanström (2013, s. 33) fann att sannolikheten av disciplinära sanktioner 

mot revisorer från icke Big 6 byråer var signifikant högre än mot revisorer från Big 6. 

Palmrose (1988, s. 55) studerade istället revisionskvalitet i form av 

rättsprocessaktiviteter mot revisorer i Big 8 och stora icke Big 8 byråer. Palmrose 

(1988, s. 72) resultat tyder på att förekomsten av rättsprocesser mot revisorer var av 

högre grad i stora icke Big 8 byråer i jämförelse med Big 8 byråer. 

 

Flera forskare har även studerat revisionskvalitet utifrån företagens resultathantering i 

form av utfärdandet av en fortlevnadsrapport (going-concern) samt onormala 

periodiseringar och resultat-benchmarks (Carey & Simnett, 2006, s. 654; Choi et al., 

2010, s. 75; Francis & Yu, 2009, s. 1522-1523; Manry et al., 2008, s. 553-554). Francis 

och Yu (2009, s. 1521-1522) studerade revisionskvalitet i storleksförhållande på 

kontoren inom Big 4. De menar att stora kontor hade mer intern kunskap och 

skicklighet på grund av större gemensam erfarenhet (Francis & Yu, 2009, s. 1521-

1522). Studiens resultat indikerar på att stora kontor presterar högre kvalitet än mindre 

kontor, då de stora kontoren utför mer noggranna fortlevnadsrapporter då de förutspår 

eventuella konkurser samt att klienterna på dessa kontor inte har en lika aggressiv 

resultathantering (Francis & Yu, 2009, s. 1522, 1549). Choi et al., (2010) genomförde 

en likanande studie som Francis och Yu (2009), fast de inkluderade revisionsavgifter. 

Även Choi et al., (2010, s. 73) fann att stora kontor tillhandahåller högre 

revisionskvalitet än mindre kontor. I jämförelse med Choi et al. (2010) samt Francis och 

Yu (2009), studerade Carey och Simnett (2006) samt Manry et al. (2008) 

revisionskvalitet i förhållande till längden på relationen mellan klienten och partnern. 

Carey och Simnett (2006, s. 674) fann i sin studie att revisionskvaliteten minskade med 

tiden. Dock gällde minskningen i revisionskvaliteten främst icke-Big 6 revisorer (Carey 

& Simnett, 2006, s. 674). I jämförelse med Manry et als (2008, s. 554, 570) studie, som 

fann tendenser till att revisionskvaliteten snarare kan öka, tyder bevisen på att 
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revisionskvaliteten ökar för mindre klienter med längre relationer än sju år. Dock var 

bevisen inte signifikanta för stora klienter eller små klienter med kortare relationstid. 

 

Uppfattningen av revisionskvalitetens attribut har likväl studerats, exempelvis av 

Carcello et al. (1992). De studerade tre intressentgrupper; revisorer, användare och 

klienter (förberedare) med målet att finna om deras uppfattning skiljde sig åt (Carcello 

et al., 1992, s. 3, 9). Utifrån författarnas litteraturgenomgång och egna erfarenheter kom 

Carcello et al., fram till 41 attribut som kunde förknippas med revisionskvalitet. Dessa 

41 attribut inkluderade även attribut från en tidigare studie av Schroeder et al. (1986, 

refererad i Carcello et al., 1992, s. 3-4). Resultatet indikerade att attribut förknippade 

med revisionsteamet, som exempelvis att den huvudansvarige revisorn är aktivt 

involverad, var av mer betydande slag än företagomfattande attribut för att förbättra 

revisionskvalitet (Carcello et al., 1992, s. 5-6). De sex högst rankade attributen var 

förknippade med revisionsteamet och var följande: mycket kunnigt revisionsteam, aktivt 

deltagande av huvudansvarig revisor, hög etisk standard hos revisionsteam, 

industrikunnig revisor, frekvent kommunikation mellan revisor och företagsledning 

samt industrikunnig senior manager och manager (Carcello et al., 1992, s. 6). De fyra 

övriga attributen på tiolistan var: revisionsbyrån har strikta riktlinjer för signering av ej 

fullbordade granskningsåtgärder, revisorn (partnern)/senior manager besöker ofta 

revisionsplatsen, revisionsbyrån underrättar klienten om förändringar i årsredovisningen 

under året samt studerar noggrant den interna kontrollen (Carcello et al., 1992, s. 6). För 

att underlätta hanteringen av studien, omvandlades de 41 attributen till 12 faktorer och i 

dessa faktorer ingick attributen (Carcello et al., 1992, s. 5-7). Utifrån dessa faktorer 

visade det sig att revisorer, användare och klienter (förberedare) uppfattade 

revisionskvalitet olika (Carcello et al., 1992, s. 9-12). Dock har vi valt att fokusera på de 

tio viktigaste attributen från studien av Carcello et al. (1992) eftersom vi vill knyta 

samman dem med Duffs (2004, s. 77) bestämningsfaktorer.  

 

Warming-Rasmussen och Jensen (1998, s. 65-66) utförde en liknande studie, och till 

skillnad från Carcello et al. (1992) utgick de från de externa användarnas perspektiv 

istället för litteraturgenomgång och egen erfarenhet. Warming-Rasmussen och Jensens 

(1998) studie stärker Carcello et als (1992) studie ur många aspekter. Studien började 

med att de intervjuade fyra externa användare utifrån vilka de fann 15 attribut som 

berörde både revisionskvalitet och förtroende hos revisorn (Warming-Rasmussen & 

Jensen, 1998, s. 66). Warming-Rasmussen och Jensen (1998, s. 68) omvandlade sedan, i 

liknelse med Carcello et al. (1992) sina 15 attribut till sex tolkningsbara 

bestämningsfaktorer. Eftersom vi valde att utgå från Carcello et als (1992) tio högst 

rankade attribut valde vi därför att jämföra Warming-Rasmussen och Jensens (1998, s. 

66) attribut med de Carcello et al. (1992) fann. I tabell 4 på nästa sida kan vi se hur de 

25 attributen kan bindas samman.  
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Carcello et al. Warming-Rasmussen & Jensen 

Mycket kunnigt revisionsteam Revisorns yrkeskompetens 

Aktivt deltagande av huvudansvarig revisor 
Den huvudansvarige revisorns deltagande i 

revisionen 

 Revisorns medvetenhet 

Hög etisk standard hos revisionsteam  

Industrikunnig revisor Revisorns kunskap inom branschen 

Frekvent kommunikation mellan revisor och 
företagsledning 

Revisorns ärlighet (generellt sett) 

Industrikunnig senior manager/manager  

Revisionsbyrån har strikta riktlinjer för singering av 

ej fullbordade granskningsåtgärder 
Revisorns objektivitet 

 
Revisorns öppenhet i revisionsberättelsen gällande 

väsentliga fel berörande aktieägare 

 
Revisorns öppenhet i revisionsberättelsen gällande 

väsentliga fel berörande långivare 

 Revisorns oberoende jämtemot företagsledningen 

 Revisorns oberoende jämtemot huvudägarna 

 Revisorns skepticism mot företagsledningen 

Revisorn (partnern)/senior manager besöker ofta 

revisionsplatsen 
 

Revisionsbyrån underrättar klienten om 

förändringar i årsredovisningen under året 
Revisorns efterlevnad av lagstiftning 

Noggrann studie av intern kontroll  

Tabell 4. Koppling mellan Carcello et al. (1992) och Warming-Rasmussen & Jensen 

(1998). 

För att underlätta för läsaren och eftersom vi funnit samband mellan många av 

attributen har vi valt att utgå från Carcello et als (1992) attribut. Tre av de attribut som 

Warming-Rasmussen och Jensen (1998) fann lyckades vi inte koppla till Carcello et als 

attribut. De attributen är revisorns lojalitet till minoritetsintressen, revisorns 

trovärdighet samt revisorns förmåga att uttrycka sig tydligt. Det sistnämnda, revisorns 

förmåga att uttrycka sig tydligt, kom vi därför att inkludera i avsnitt 3.4 

Kommunikationsprocessen. Attributet revisorns trovärdighet valde vi att separat koppla 

till Duffs bestämningsfaktorer medan vi helt utelämnade attributet revisorns lojalitet till 

minoritetsintressen då vi inte har för avsikt att beakta övriga intressenters syn på 

revisionskvalitet. 

 

Utifrån de ovan nämnda definitionerna, faktorerna och attributen menar vi att de 

tidigare studierna fokuserar på den tekniska kvaliteten inom revisionskvalitet. Enligt 

Duff (2004, s. 77) består teknisk kvalitet av rykte, förmåga, oberoende, erfarenhet och 

branschexpertis. Forskarna nämner i sina studier att stora revisionsbyråer/kontor har 

mer intern kunskap och skicklighet på grund av större gemensam erfarenhet (Francis & 

Yu, 2009, s. 1521-1522), vilket vi kopplar till rykte och branschexpertis. Eller som 

DeAngelo (1981, s. 183) nämner att etablerade revisorer har mer att förlora om de inte 

rapporterar brott/väsentliga fel i klienters rapporter, vilket vi förenar med rykte. Andra 

forskare menar att stora revisionsbyråer är mer oberoende av sina klienter då de har ett 

större antal klienter än mindre byråer (Choi et al., 2010, s. 94). Som diskuterades ovan 

utvecklade Duff (2004, s. 43) en modell, AUDITQUAL, med utgångspunkt från 

Parasuraman et als (1985, s. 44) modell. Eftersom ett gap rådde inom 

revisionskvaliteten, där serviceaspekten saknades samt att Parasuraman et al. (1988, s. 

19) hade utvecklat sin modell för att tillämpas på olika tjänsteföretag. Duff (2004, s. 77) 

menar att servicekvaliteten inom revisionsbranschen består av lyhördhet, 

tilläggstjänster (andra tjänster en revision), empati och kundservice. Dock har vi funnit 
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en brist i den tidigare forskning, då serviceaspekten inte är lika väl dokumenterad som 

den tekniska aspekten. Vidare menar vi att även serviceaspekten är av betydande vikt 

gällande den tekniska aspekten inom revisionskvalitet, eftersom en bra service i form av 

lyhördhet, tilläggstjänster, empati och kundservice påverkar konkurrenskraften. Vi 

menar att det leder till fler klienter som i sin tur genererar bättre rykte, mer erfarenhet 

och ytterligare skicklighet.   

 

Avslutningsvis vill vi påpeka vikten av både teknisk- och servicekvalitet inom 

revisionskvaliteten. Vi anser att båda är av betydande slag för att uppnå den optimala 

revisionskvaliteten. Det är inte bara enskilda faktorer såsom exempelvis rättsprocesser, 

disciplinära sanktioner eller resultathantering som påverkar revisionskvaliteten. 

3.4 Kommunikationsprocessen 

Kommunikation är något de flesta individer utsätts för dagligen. Kommunikation kan te 

sig på många olika sätt och nå individen på olika sätt. Eftersom en tjänst inte är mycket 

av en fysiskt påtaglig produkt (Grönroos, 1996, s. 48; Gustavsson et al., 1997, s. 8; 

Kotler & Keller, 2006, s. 374; Parasuraman et al., 1985, s. 42) innebär det att 

kommunikation är något av ett faktum inom serviceyrket. Shrivastava (2012, s. 8) fann 

också att tidigare studier visat att många anställda spenderar över 75 procent av sin tid 

genom att kommunicera på olika sätt. Vad beträffar revisionsyrket beskriver Broberg 

(2013, s. 204-206) i sin avhandling “The auditor at work” att kommunikation är det som 

förekommer mest i revisorns dagliga arbete. Från Alexeyeva och Lindkvists (2009, s. 

36, 42) studie får vi bland annat information om att en revisor menar att revisorn och 

klienterna har en öppen dialog för att finna klientens behov. Vi finner i samma studie att 

en annan revisor framhävde att deras kommunikation ska genomsyras av öppenhet och 

ärlighet. Parasuraman et al. (1988, s. 23) och Duff (2004, s. 77) menar att två av 

bestämningsfaktorerna till service- och revisionskvalitet är empati och lyhördhet. Vi 

menar att revisorn kan visa empati genom att kommunicera språkligt med sina klienter. 

Samtidigt bygger dimensionen lyhördhet på att revisorn är uppmärksam på vad de kan 

hjälpa klienten med och att de kan förklara på en språkligt lämplig nivå. Vi menar 

därför att kommunikation är en viktig hörnsten av revisorns arbete och därmed påverkar 

det också uppfattningen av revisionskvaliteten. Samtidigt tar kommunikation ett visst 

avstånd från den tekniska aspekten av kvalitet och övergår mer till just servicekvalitet. 

Servicekvalitetsaspekten består såsom beskrivits i avsnitten 3.2.1 Service quality model 

(SERVQUAL) och 3.2.2 Audit quality model (AUDITQUAL) av tillförlitlighet, 

lyhördhet, försäkran, empati och tillgänglighet (Parasuraman et al., 1988, s. 23) och 

kundservice, empati, tilläggstjänster och lyhördhet (Duff, 2004, s. 77). 

 

Det finns många olika modeller för att beskriva hur kommunikation kommer till 

(Windahl & McQuail, 1978, s. 9). Windahl och McQuail (1978, s. 20-22, 31, 38) 

presenterar några av dem; Dances spiralmodell (1967), Maletzkes modell av 

kommunikation (1963), Osgood/Schramms cirkulära modell (1954) och Schramms 

masskommunikationsmodell (1954). Windahl och McQuail (1978, s. 10) menar att alla 

modeller beskriver hur sändaren skickar ett meddelande till mottagaren, sändaren 

formulerar ett meddelande vilket sedan skickas till mottagaren som avkodar det. I ett 

vanligt samtal mellan två personer kan det, vilket de flesta bör vara medvetna om, 

uppstå missförstånd. I teorin kallas ett sådant missförstånd för brus eller störning vilket 

innebär att mottagaren uppfattar/tolkar sändarens meddelande på ett annat sätt än vad 

sändaren avsåg (Windahl & McQuail, 1978, s. 10-11). Windahl och McQuail (1978, s. 

10) nämner att några av de modeller de presenterar saknar en dimension gällande 
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återkoppling eller feedback. Återkoppling innebär att sändaren får en reaktion i form av 

exempelvis en gest eller en motfråga från mottagaren i syfte att tydliggöra vad sändaren 

egentligen menar (Hård af Segerstad, 2011, s. 255-256; Windahl & McQuail, 1978, s. 

10). Revisorerna måste därför vara lyhörda för att uppfatta klientens signaler på 

oförståelse eller otydligheter vilket vi kommer komma tillbaks till senare.   

 

Det gemensamma med de allra flesta kommunikationsmodeller är att samtliga 

innehåller någon form av sändare, meddelande, mottagare och kanal (Windahl & 

McQuail, 1978, s. 9). Windahl och McQuail (1978, s. 15) menar att en bra utgångspunkt 

för att beskriva kommunikationsprocessen är att utgå från Lasswells formel, se figur 5 

nedan. 
 

 
Figur 5. Lasswells formel (Windahl & McQuail, 1978, s. 16). 

Lasswell menade att kommunikation kunde beskrivas genom att besvara fem enkla 

frågor; vem, säger vad, genom vilken kanal, till vem och med vilken effekt? (Windahl & 

McQuail, 1978, s. 16). Vi har dock valt att utgå från Shannon och Weavers matematiska 

modell som utvecklats utifrån Laswells formel men som utvecklats till att även 

innehålla den tidigare diskuterade brus-aspekten, se figur 6 nedan. 
 

 
Figur 6. Shannon och Weavers matematiska modell. (Shannon & Weaver, 1949, s. 5). 

Shannon och Weaver (1949, s. 3) menade, till skillnad från tidigare forskare inom 

området, att det största problemet inte är att framföra samma innehåll från 

informationskällan till mottagaren utan att kommunikationssystemet klarar av att 

vidarebefordra all sorts information. De menar vidare att kommunikation är att en 

individ på något sätt kan påverka en annan individs uppfattning av något (Shannon & 

Weaver, 1949, s. 95). Hård af Segerstad (2011, s. 204) förklarar Shannon och Weavers 

uppfattning av kommunikation såsom den handling som medför att ett adaptivt system 

genom kommunikation påverkar ett annat adaptivt system. I vårt fall är de adaptiva 

systemen människor, en revisor och en klient som kommunicerar med varandra. 

 

Hård af Segerstad (2011, s. 204), Shannon och Weaver (1949, s. 4-6) samt Windahl och 

McQuail (1978, s. 18) beskriver modellen såsom att ett meddelande utformas från 

informationskällan som sedan genom sändaren omvandlas till en signal. Därefter menar 
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de att signalen går genom en kanal vidare till mottagaren av informationen som i sin tur 

avkodar meddelandet som slutligen når slutdestinationen. För att ge ett exempel utifrån 

vårt valda ämne kan vi ta en ny förordning eller lag som revisorn fått information om. 

Informationskällan i vårt fall är därför revisorns hjärna som genom tidigare 

kommunikation fått ett meddelande om förändringen. Revisorn (sändaren) 

vidarebefordrar sedan informationen (meddelandet) genom att tala (signal) med sin 

klient (mottagaren) som i sin tur avkodar revisorns information (meddelandet) för att ta 

till sig informationen (slutdestinationen). Vi är medvetna om att kanalen saknas i 

exemplet ovan men i fallet kommunikation genom tal är kanalen luften fram till 

mottagaren (Hansson et al., 1980, s. 14; Hård af Segerstad, 2011, s. 207). 

 

Shannon och Weavers modell har fått kritik för att vara allt för mekanisk och 

schematisk i sin beskrivning av kommunikationsprocessen (Hansson et al., 1980, s. 14-

17; Nordenstreng, 1978, s. 120-121). Vi har valt att använda modellen, trots kritiken, för 

att den bildligt beskriver kommunikationsprocessen mellan två parter på ett tydligt sätt. 

Samtidigt är den med ögat lätt att förstå. Hård af Segerstad (2011, s. 209-210) menar 

också att modellen, trots sin enkelhet och mekaniska struktur, är en bättre modell än 

vissa andra för att beskriva kommunikationen mellan två människor. Medan många 

andra modeller tar hänsyn till att meddelandet når mottagaren med samma innebörd som 

då det lämnade informationskällan tolkar Shannon och Weaver istället vikten av att 

kommunikationskällan ska klara att förmedla all slags information (Hård af Segerstad, 

2011, s. 208-209). Vi menar att revisorn måste kunna manövrera många olika slag av 

kommunikation i sitt arbete. Revisorn får inte bara kommunicera förändringar i lagar 

och förordningar till sin klient. Genom att revisorn kommunicerar ut förändringar som 

påverkar kunden kan klienten känna högre tillförlit till honom/henne. Det kan tyda på 

att revisorn är väl medveten om kundens bransch och utför revisionen på bästa möjliga 

sätt. Samtidigt uppfyller en sådan kommunikation servicekvalitetens bestämningsfaktor 

försäkran genom att revisionsbyråns personal är kunniga inom sitt område. Bland annat 

tillhandahålls också rådgivning där revisorn måste ta ställning till vad som är av vikt 

och begripligt för kunden. Samtidigt fungerar revisorerna som säljare av tilläggstjänster 

för revisionsbyrån. 

 

I valet av vår kommunikationsmodell ansåg vi att det var av stor vikt att hitta en modell 

som beaktar bruset. Vi menar att bruset är ett av de problem som kan uppstå mellan 

klienten och revisorn. Shrivastava (2012, s. 17) beskriver de olika brus som kan uppstå 

vid kommunikation. Han menar att ett av dem är det språkliga (semantiska) bruset vilket 

innebär att människor uppfattar och använder språket olika vilket medför att det lätt kan 

uppstå missförstånd. Om revisorn inte kan anpassa sitt språk efter klientens kunskap 

finns stora risker att meddelandet därför avkodas felaktigt. Hård af Segerstad (2011, s. 

99) menar att en individs erfarenheter av de beskrivande orden i en berättelse har 

betydelse för hur den uppfattas. Han argumenterar vidare att ett meddelande inte med 

enkelhet överförs från avsändaren till mottagaren utan att meddelandets innehåll 

kommer att formas utifrån “parternas förmåga att behandla information” (Hård af 

Segerstad, 2011, s. 250-251). I vår studie innebär en erfarenhetsbrist att 

revisionsklienten inte har den rätta kunskapsbasen för att kunna uppfatta vad revisorn 

menar. Utan erfarenhet av hur en revision går till kommer klienten omöjligt kunna 

föreställa sig vad som kan förväntas. Vidare kommer klientens förmåga att ta till sig 

information också påverka hur meddelandet avkodas och tolkas. Av stor vikt är därför 

att klienten tar möjligheten att ställa motfrågor, att återkoppla, till revisorn. Windahl 

och McQuail (1978, s. 10) menar att återkoppling syftar till att förtydliga sändarens 
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huvudsakliga mening. Vi finner därför att Shannon och Weavers (1949) modell har en 

brist då den inte betraktar kommunikation som en oändlig process utan att den endast 

går från punkt A till B. Vi menar däremot att kommunikationen inte har någon riktig 

ändpunkt utan att den är en fortgående process såsom ett vanligt samtal. Eftersom 

modellen i övrigt talar ett tydligt språk om den studeras med blotta ögat har vi valt att, 

istället för att använda en mer komplicerad, själva implementera en aspekt vad gäller 

återkoppling. Den nya, rekonstruerade, modellen visas i figur 7 nedan. 
 

 
Figur 7. Shannon & Weavers matematiska modell - rekonstruerad. 

Genom att lyfta in återkoppling i modellen kan vi nu tyda att klienten har möjlighet att 

ställa motfrågor som återigen formar ett nytt meddelande från revisorn. Observera att 

återkopplingen mellan informationskällan och destinationen genomgår samtliga steg 

även om inte modellen uttryckligen visar det. Vi finner dock att det finns risk att 

klienten inte ställer frågor till revisorn även om han/hon känner att de begrepp som 

diskuteras inte är helt klara. En anledning till att en individ inte ställer motfrågor eller 

ger kritik till motparten kan vara att det är mer bekvämt att bara hålla med eller att 

individen känner att den intellektuella nivån mellan parterna inte är densamma. Med det 

sista uttalandet menar vi att en individ kan undvika att ifrågasätta eller ställa en 

förtydligande fråga på grund av känslan av brist på kompetens inom området. Hård af 

Segerstads (2011, s. 274) diskuterar att möjliga anledningar till varför en individ inte 

motsätter motparten är att undvika konflikter och låta möjligheten för framtida 

samverkan finnas kvar. För att förtydliga vår ståndpunkt än mer menar vi att en utbildad 

ekonom kanske inte ställer den där extra frågan för att verkligen förstå vad revisorn 

menar eftersom han/hon känner att det är något som han/hon redan borde känna till. Här 

är det av extra stor vikt att revisorn visar empati för kunden och har förståelse för 

eventuell okunskap samtidigt som de är lyhörda på vad kunden har att säga eller genom 

minspel uttrycker. Inom ramen för kommunikation finns därför också risk för 

informationsassymetri. I vår mening innebär det att mottagaren inte har samma kunskap 

och därför tolkar meddelandet felaktigt. Vi menar därför att det är av stor vikt att 

revisorn kan uttrycka sig på ett sådant sätt att klienten kan följa med i diskussionen. 

Samtidigt måste revisorn också kunna belysa hur eventuella förändringar som pågår 

inom ramen av deras arbete kommer att påverka klienten. Det visar att revisorn har 

förståelse för kundens företag och den bransch de är verksamma inom samtidigt som det 

kan ses som god kundservice. 

 

Eftersom tidigare studier påvisat att kommunikation är något som ingår i revisorns 

dagliga arbete (Alexeyeva & Lindkvist, 2009, s. 35-ff; Broberg, 2013, s. 204) finner vi 

det intressant att testa om revisionsklienterna anser att kommunikation är en viktig del 

inom revisionskvaliteten. Vi har också fört en diskussion mellan okunskap och bristen 
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på kommunikation vilket gör att vi vidare finner det intressant att testa om det föreligger 

något samband mellan mindre företag och vikten av kommunikation. En grund till det 

senare är också ett av Svanströms (2008) resultat om att bolag utanför storstadskärnorna 

tenderar att vilja behålla revisorn även efter upphörandet av revisionsplikten för små 

bolag. 

 

● H12 - Revisionsklienterna anser att kommunikation är en viktig del inom 

revisionskvalitet. 

 

● H13 - Små företag lägger större vikt vid kommunikation med revisionsbyrån än 

vad stora företag gör. 

 

Avslutningsvis vill vi återigen poängtera vikten av god kommunikation mellan revisorn 

och klienten. Vi anser, utifrån egna erfarenheter, att det lägger grunden för ett lyckat 

samarbete samt att klienten har större möjlighet att känna sig bekväm i deras 

förhållande. 

3.5 Sammanfattning av teorin 

Utifrån de teorier som diskuterats i studiens teoretiska referensram har vi kommit fram 

till att revisionsklientens förväntningar på revisionskvalitet kommer att innefatta tre 

aspekter; servicekvalitet, teknisk kvalitet och kommunikation. För att underlätta för 

läsaren har vi därför sammanställt en förtydligande modell, se figur 8 nedan. I modellen 

gör vi antagandet att tjänstekvalitet speglas i servicekvaliteten. 

 

 

 
 

Figur 8. Sammanfattande modell av revisionskvalitet. 
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4. Praktisk metod 

 

I den praktiska metoden avser vi att förmedla hur vi praktiskt gick tillväga för att utföra 

studien. Läsaren ska efter att ha läst avsnittet kunna replikera studien vid ett senare 

tillfälle. Inledningsvis beskrivs vårt val av undersökningsmetod, hur urvalet gjordes, hur 

vi utformat och distribuerat vår enkät och avslutningsvis görs en diskussion rörande 

bortfall, databearbetning och val av signifikansnivå. 

_____________________________________________________________________ 

4.1 Val av undersökningsmetod 

Patel och Davidson (2011, s. 14) samt Holme och Solvang (1997, s. 14) menar att den 

kvantitativa metoden lämpar sig för studier som avser att studera hur något förhåller sig 

eller om forskarna vill göra jämförelser. Vårt val föll därför på den kvantitativa metoden 

eftersom vårt syfte med studien är att förklara hur revisionskvalitet uppfattas av Big 4:s 

klienter i Västerbotten samt att jämföra om/hur revisionskvalitetsuppfattningen skiljer 

sig mellan olika storleksgrupper och branscher. Genom den kvantitativa metoden 

samlas större mängder data in för att sedan analyseras utifrån tidigare teorier med hjälp 

av statistiska metoder (Holme & Solvang, 1997, s. 14). Det medför att forskarna får en 

uppfattning av populationen och har möjlighet att generalisera studiens resultat (Patel & 

Davidson, 2011, s. 56). 
 

Eftersom vi önskade få en uppfattning om hur revisionsklienterna uppfattar 

revisionskvalitet och kunna besvara de hypoteser vi ställt upp behövde vi samla in en 

stor mängd data. Vi valde därför att skapa en webbaserad enkät med påståenden utifrån 

våra hypoteser och skicka ut den elektroniskt till Big 4:s revisionsklienter i 

Västerbottens län. Enkäten och dess utformning beskrivs närmare i avsnitt 4.3 Enkäten 

och dess utformning. 

4.2 Urval och urvalsprocess 

För att genomföra en undersökning krävs att författarna vet vilken population de vill 

studera. Patel och Davidson (2011, s. 56) samt Holme och Solvang (1997, s. 181) 

beskriver populationen som den totala grupp författarna är intresserade av att göra ett 

uttalande om i en studie. I vår studie valde vi att avgränsa oss till att endast genomföra 

studien bland aktiebolag i Västerbotten som anlitar någon av, de vi benämner, Big 4. 

Mer information om vårt urval finns i avsnitt 2.8 Litteratursökning. Det innebär att de är 

den population vi vill uttala oss om. För att finna de företag vi var intresserade av att 

studera använde vi oss utav databasen Retreiver som tillhandahålls av Umeå 

universitetsbibliotek. I databasen finns affärsdata från alla svenska företag att tillgå 

(Umeå universitetsbibliotek, 2014b). Vi gjorde där en sökning på alla aktiebolag som 

varit aktiva i Västerbotten med bokslut år 2012XX och sammanställde, med hjälp av 

databasen, en excel-fil av träffarna. 2012XX menas att XX byts ut mot månad, 

exempelvis 01 för januari, 02 för februari och så vidare. Sökningen i Retreiver 

resulterade i en träff på 1445 aktiebolag. 
 

I en studie görs ofta ett urval/stickprov i populationen eftersom populationen kan vara 

för stor för att studera (Bryman, 2011, s. 179; Eliasson, 2013, s. 44). Då vår population 

endast bestod av 1445 aktiebolag beslutade vi oss för att göra en totalundersökning, det 

vill säga att försöka nå ut till samtliga individer i populationen (Eliasson, 2013, s. 44-45; 

Holme & Solvang, 1997, s. 182). Vi menar att vår population är förhållandevis liten i 

jämförelse med att studera samtliga aktiebolag i Sverige. Holme och Solvang (1997, s. 

182) menar att det finns två skäl till att inte göra ett urval i en liten population. Dels att 
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ett litet urval innebär stor osäkerhet i de uttalanden som görs utifrån studiens resultat 

samt att kostnaden för att studera hela populationen inte kommer att skilja sig allt för 

mycket. Vi valde att distribuera vår enkätundersökning via Googles webbgränssnitt 

eftersom majoriteten av dagens företagare bör ha tillgång till en dator. Webbgränssnittet 

gjorde det enkelt och kostnadseffektivt att distribuera ut enkäten till flera e-postadresser 

samtidigt vilket gjorde att vi valde att nå våra respondenter på det sättet. Vi sökte därför 

efter e-postadresserna till de 1445 aktiebolagen vi funnit i Västerbottens län. Sökningen 

gjordes främst i Google som tog oss vidare till eventuella företagshemsidor och andra 

informationssiter såsom Solidinfo och Företagsfakta. Dessvärre hade vi problem att 

finna kontaktuppgifter till samtliga företag vilket medförde ett direkt bortfall på de 

företag som inte valt att uppdatera sin kontaktinformation på Internet. Bortfallet 

kommer att diskuteras närmare i avsnitt 4.8 Bortfall. 

4.3 Enkäten och dess utformning 

Det finns olika former av enkäter och distributionssätt, vi valde att skapa en enkät 

bestående av påståenden utifrån våra hypoteser i Googles webbgränssnitt och nå ut till 

våra respondenter via e-post. Det medförde att respondenten själv besvarade de frågor 

och påståenden som fanns i enkäten och därmed gjorde han/hon också en egen tolkning 

av dem. För att underlätta för respondenterna menar Bryman (2011, s. 228) att 

enkätfrågorna bör utformas med enkelt språk som är lätt att förstå och följa, att 

respondenterna inte behöver skriva egna svar utan har fasta svarsalternativ (så kallade 

slutna frågor) samt att enkäten inte är för lång och krävande. Vi valde att inleda vår 

enkät med information om vilka vi är och varför studien genomfördes, enkäten går att 

finna i bilaga 3. Därefter fortsatte vi inledningsvis med både öppna och slutna frågor 

rörande exempelvis respondentens position på företaget, företagets storlek och vilken 

revisionsbyrå de anlitar. Lantz (2011, s. 43) menar att om en enkätundersökning inleds 

med enklare frågor, såsom kön och ålder, minskas bortfallet eftersom respondenten inte 

ställs inför svåra frågor direkt. En forskare som väljer att skicka ut enkäter föredrar 

också oftast slutna frågor (Bryman, 2011, s. 232-ff). Bryman (2011, s. 232-ff) menar 

bland annat att öppna frågor lämnar mycket arbete till forskaren då svaren behöver 

avkodas och att de öppna frågorna även är mer krävande för respondenterna. Vi valde 

trots det att ställa öppna frågor gällande exempelvis antalet anställda och respondentens 

position på företaget för att senare kunna kategorisera företagen utefter deras svar och 

då kunna vara mer detaljerade i vår analys.  
 

Eftersom vårt syfte var att uttala oss om vad revisionsklienter i Västerbotten anser att 

revisionskvalitet är utgick vi därefter ifrån två modeller som utvecklats för att mäta 

servicekvalitet. Parasuraman et al. (1985, 1988) utvecklade ett mätinstrument för att 

mäta servicekvaliteten bland olika tjänsteföretag. Duff (2004) valde därefter att 

vidareutveckla instrumentet för att kunna mäta kvaliteten i revisionen. I utformningen 

av vår enkät utgick vi i huvudsak från Parasuraman et als (1988) påståenden och lade 

till delar av Duffs (2004) aspekter gällande teknisk- och servicekvalitet för att testa våra 

hypoteser. I avsnitt 4.3.1 Koppling mellan teoridel och frågor i enkäten ges en mer 

detaljerad bild över hur enkätfrågorna hänger ihop med teorin. 
 

Till att börja med översattes Parasuraman et als (1988) och Duffs (2004) påståenden till 

svenska för undgå språkliga missuppfattningar bland respondenterna. I bilagorna 1 och 

2 återfinns påståendena i både original- och översatt form. Därefter gick vi grundligt 

igenom Duffs (2004, s. 135-139) utformning av AUDITQUAL för att finna vilka 

påståenden som härrör till service- respektive teknisk kvalitet varpå de grupperades i de 
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olika bestämningsfaktorerna. I tabell 5 nedan återfinns hur vi kopplade ihop de olika 

bestämningsfaktorerna. 
 

Dimensioner SERVQUAL AUDITQUAL 

Servicekvalitet Tillförlitlighet  

 Försäkran  

 Lyhördhet Lyhördhet 

 Empati Empati 

 Tillgänglighet Kundservice 

  Tilläggstjänster 

Tabell 5. Koppling mellan bestämningsfaktorer inom servicekvalitet. 

Såsom nämnts tidigare, menar Bryman (2011, s. 228) att det är viktigt att enkäten inte är 

för lång och tidskrävande för respondenten. Det kan leda till att respondenten avbryter 

sitt deltagande och kastar enkäten. På grund av omfattningen av Parasuraman et als 

(1988) och Duffs (2004) påståenden, totalt 77 stycken, valde vi därför att minimera 

antalet för att underlätta för respondenterna. Det resulterade i att 21 av Parasuraman et 

als (1988) påståenden om allmän servicekvalitet togs med i enkäten tillsammans med 

nio reformulerade påståenden från Duffs (2004) modell. Duff (2004) utformade 28 

stycken påståenden gällande den tekniska kvaliteten av vilka vi ansåg att 18 stycken var 

användbara i vår studie. För att underlätta för respondenterna valde vi slutligen att 

endast ta med 13 stycken reformulerade påståenden gällande den tekniska kvaliteten i 

vår enkät. Det slutgiltiga antalet påståenden som respondenten ombads att besvara blev 

därmed 46 (inklusive påståenden gällande marknadsföring). 
 

Respondenterna fick besvara påståendena utifrån en sjuskalig likertskala. En likertskala 

är en indikator där respondenten ombeds ta ställning till om han/hon håller med i ett 

påstående eller inte (Bryman, 2011, s. 157). För att undvika att respondenterna tappar 

sitt engagemang i frågorna och börjar svara på rutin valde vi att även inkludera 

negationer bland våra påståenden. Bryman (2011, s. 235) menar att skeva 

svarstendenser kan upptäckas om respondenten tvingas besvara både positiva och 

negativa påståenden. För att uppmärksamma respondenten på att det även förekom 

negationer bland våra påståenden valde vi att förtydliga den första med att skriva ordet 

INTE med stora bokstäver. Vidare valde vi att även använda upprepande påståenden för 

att kontrollera reliabiliteten i vår studie. Det innebar att vi kontrollerade att 

respondenterna besvarat påståenden med samma innebörd ungefärligt lika. 
 

Eliasson (2013, s. 29) menar att det finns en risk att respondenterna misstolkar enkätens 

frågor och påståenden. Samtidigt finns risk för att enkäten besvaras av fel person 

(Bryman, 2011, s. 230). För att i så stor utsträckning som möjligt undvika missförstånd 

bland våra påståenden valde vi att först genomföra en pilotstudie. Pilotstudien beskrivs 

närmare i avsnitt 4.4 Pilotstudie. För att undvika att fel personer besvarade enkäten 

valde vi att informera vem/vilka som var mest lämpade att besvara enkäten på vår 

försättssida. Det finns trots risken för misstolkningar även fördelar med enkätfrågor. 

Bryman (2011, s. 229) menar att det i många fall är enklare för respondenten att ge ett 

ärligt svar vid en enkätundersökning i förhållande till en intervjuundersökning. 

Enkätundersökningen finns också tillhands under längre tid för att respondenten själv 

ska kunna bestämma när han/hon har tid att besvara enkäten (Bryman, 2011, s. 229; 

Lantz, 2011, s. 45). 
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4.3.1 Koppling mellan teoridel och frågor i enkäten 

Vår studie antog en deduktiv ansats som innebär att vi utgick från befintliga teorier för 

att förklara vad Big 4:s revisionsklienter i Västerbotten anser att revisionskvalitet är. Det 

innebär att vår enkät måste spegla de teorier vi valt att beröra; Tjänstekvalitet, 

servicekvalitet, revisionskvalitet och kommunikationsteorin. I valet av vilka påståenden 

som skulle ingå av de totala 77 var vi därför noga med att påståendena också skulle 

kunna kopplas till de övriga teorier vi valt att deducera. Nedan visas en del av tabellen 

som finns bifogad i bilaga 4. 
 

T8 Ett revisionsteam ska vara villiga att tillhandahålla guidning i redovisningsfrågor. Carcello1,4,9 
Kommunikation 

T9 Frekvent kommunikation ska inte ske mellan ett revisionsteam och klienten. Carcello5,8,9 
Kommunikation 

Ti1 När en revisionsbyrå lovar att utföra något till en viss tidpunkt, ska utsatt tid hållas.   

Ti2 När en klient har problem ska en revisionsbyrå uppträda med sympati och lugn. Kommunikation 

Tabell 6. Utdrag ur bilaga 4 - Teorikoppling. 

I tabellen har olika färger använts, den gröna texten innebär att påståendet är kopplat till 

Parasuraman et als (1988) modell SERVQUAL. Om texten däremot är svart är 

påståendet kopplat till Duffs (2004) modell. Till exempel har påståendet Ett 

revisionsteam ska vara villiga att tillhandahålla guidning i redovisningsfrågor koppling 

till bestämningsfaktorn tillgänglighet i Duffs (2004) modell AUDITQUAL, tre utav 

Carcello et als (1992) attribut samt koppling till kommunikationsteorin. Påståendet har 

många kopplingar till våra valda teorier men det finns även andra påståenden som har 

färre kopplingar. Ett exempel på det är påståendet; När en revisionsbyrå lovar att utföra 

något till en viss tidpunkt, ska utsatt tid hållas som endast har koppling till Parasuraman 

et als (1988) modell SERVQUAL. Eftersom en förklaring av samtliga 46 påståenden 

och dess kopplingar skulle innebära många upprepningar har vi valt att sammanfatta 

dem i en tabell. Tabellen återfinns i bilaga 4. 

4.3.2 Operationalisering av begrepp 

Vid vår enkätstudie var det viktigt att de begrepp vi valde att använda mätte det vi avsåg 

att mäta (Bryman, 2011, s. 50). Att göra ett begrepp mätbart kallas operationalisering 

och innebär att begreppen går att göra om till empiriskt material (Eliasson, 2013, s. 12-

13; Holme & Solvang, 1997, s. 159-160). I vår enkätstudie valde vi att mäta 

revisionskvalitet utifrån tre olika aspekter; servicekvalitet, teknisk kvalitet och 

kommunikation. 
 

Vi valde att använda oss av två tidigare mätinstrument; SERVQUAL och 

AUDITQUAL för att testa våra hypoteser. Mätinstrumenten utvecklades för att mäta 

servicekvaliteten inom olika tjänstesektorer (Parasuraman et al., 1988, s. 41) och för att 

mäta kvaliteten i revisionen (Duff, 2004, s. 5). På grund av att mätinstrumenten redan 

var utvecklade låg vårt arbete i att göra en översättning och lyckas behålla de tidigare 

påståendena mätbara. Vi valde att även koppla in kommunikation efter att ha funnit att 

kommunikation är en stor del av revisorernas arbetsdag (Alexeyeva & Lindkvist, 2009, 

s. 35-ff; Broberg, 2013, s. 204-206). Då kommunikation inte var en självklar del av de 

mätinstrument vi valde att utgå från sökte vi kopplingar i de befintliga begreppen för att 

även kunna mäta kommunikations-aspekten. Vi ansåg att de påståenden som ingick i 
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SERVQUAL och AUDITQUAL även kunde användas för att mäta vikten av 

kommunikation. Vår teorikoppling går att finna i bilaga 4. 

4.3.3 Etiska aspekter 

Vid vetenskaplig forskning är det av stor vikt att beakta uppsatta etiska riktlinjer. 

Bryman (2011, s. 131-132) menar att de etiska riktlinjerna finns för att skydda 

deltagarna i undersökningen. Vidare nämner han några av de mest grundläggande 

aspekterna inom samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets-kravet och nyttjandekravet. 
 

Informationskravet innebär att respondenterna ska vara införstådda i undersökningens 

syfte och att deltagandet är frivilligt (Bryman, 2011, s. 131; Holme & Solvang, 1997, s. 

334-335). Samtyckeskravet ingår till viss del i informationskravet och innebär att 

deltagarna själva bestämmer på vilket sätt och i vilken utsträckning de deltar i 

undersökningen (Bryman, 2011, s. 132; Holme & Solvang, 1997, s. 334-335). Vi har 

beaktat informations- och samtyckeskravet i vår studie då vi i inledningen av vår enkät 

informerat respondenterna om studiens syfte. Vi valde att inte ordagrant informera om 

att deltagande i studien var frivilligt utan använde istället frasen “Vi skulle vara väldigt 

tacksamma om du kan avvara 10 minuter för att besvara vår enkät”. Vi menar att den 

har samma undermening såsom att säga att deltagandet är frivilligt. 
 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna inte utlämnas till tredje part (Bryman, 

2011, s. 132; Holme & Solvang, 1997, s. 334-335; Wallén, 1996, s. 130, 132), det vill 

säga att forskare har deltagarnas kontaktuppgifter och/eller personuppgifter på en säker 

plats. Vidare innebär nyttjandekravet att respondentens svar inte används i andra 

sammanhang än i just den undersökning de deltagit i (Bryman, 2011, s. 132; Holme & 

Solvang, 1997, s. 335), såvida de inte själv gett medgivande för att deras utlåtande kan 

användas av andra. Vad beträffar konfidentialitets- och nyttjandekravet fick 

respondenterna information om att de i studien var anonyma. Det webbgränssnitt vi 

använt oss av ger oss heller inte möjligheten att se exakt vilken av respondenterna som 

besvarat vår enkät. Vidare finns respondenternas kontaktuppgifter endast i en fil lokalt 

på våra datorer. Det innebär att det endast är vi, som genomför studien, som har tillgång 

till uppgifterna. Vad beträffar respondenternas svar har de lagrats både online i Googles 

webbgränssnitt och i våra datorer. Vi vill trots det påstå att all information är skyddad 

från tredje part då våra datorer och konton på Google är lösenordsskyddade. 
 

Då vi valt att använda oss av en webbaserad enkät i vår undersökning uppstår även 

andra etiska problem. Bryman (2011, s. 608-ff) diskuterar hur internetanvändare i 

dagens samhälle utsätts för flertalet enkätundersökningar vilket kan bidra till 

respondenttrötthet. Det är också en aspekt som vi själva kan bekräfta då många företag 

och kundklubbar använder sig av mail-listor för sina undersökningar. Vi valde trots det 

att använda oss av webbenkäten på grund av de fördelar som diskuterats i avsnitt 4.3 

Enkäten och dess utformning. Svenning (2003, s. 122, 224) menar att det är etiskt 

försvarbart att skicka påminnelser på en postenkät vid tre tillfällen. Utifrån det valde vi 

att endast skicka två påminnelser på vår enkät för att inte trötta ut respondenterna allt 

för mycket. Vi anser att påminnelserna inte kan anses som ett påtvingande att besvara 

vår enkät och har förhoppningar på att de företag som fått enkäten inte uppfattat oss 

som alltför ihärdiga. 
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4.4 Pilotstudie 

Pilotstudie innebär att en förstudie genomförs (Nationalencyklopedin, 2014d). Det är ett 

bra hjälpmedel för att utforma en enkät på bästa möjliga sätt (Eliasson, 2013, s. 42-44; 

Holme & Solvang, 1997, s. 81). Eliasson (2013, s. 43-44) samt Holme och Solvang 

(1997, s. 81) menar att respondenternas svar på pilotstudien exempelvis kan bidra med 

saker forskaren inte tänkt på eller föreslå förbättringar av frågornas utformning och 

svaralternativ. Vi valde att utföra en pilotstudie innan vi distribuerade enkäten till vår 

valda population. Valet grundade sig i att vi önskade skicka ut en välformulerad enkät; 

exempelvis utan stavfel, missförståelse av frågor och dylikt. Det resulterade i att vi 

utförde vår pilotstudie på ett tiotal personer i vår närhet som vi ansåg lämpliga att 

besvara formuläret, för att lyssna på deras synpunkter och åsikter. Efter att ha tagit del 

av deras åsikter förekom exempelvis följande ändring. I påståendet Frekvent 

kommunikation ska INTE ske mellan ett revisionsteam och klienten lyfte vi fram 

negationen INTE för att göra respondenten medveten om att samtliga påståenden inte 

var positiva. Grunden till förändringen var att många av respondenterna i pilotstudien 

besvarade påståendet Det ska regelbundet anordnas uppföljningsmöten mellan en 

revisionsbyrå och en klient som att de allra flesta instämde samtidigt som de instämde 

på det förstnämnda påståendet. 

4.5 Distribution av enkätundersökningen och datainsamling 

Som nämnts ovan i avsnitt 4.3 Enkäten och dess utformning, utformade vi enkäten med 

Google Drives funktion formulär. Distributionen av enkäten skedde även via samma 

gränssnitt, utifrån den sammanställda excel-filen av aktiebolagens e-postadresser. Då 

vårt urval befinner sig i hela Västerbottens län hade vi inte möjlighet att dela ut enkäten 

personligen eller via post, vilket är två andra distributionsmöjligheter (Bryman, 2011, s. 

227; Eliasson, 2013, s. 28). Anledningen till att vi valde bort de distributionssätten var 

att de antingen skulle vara för tidskrävande eller för kostsamma (Bryman, 2011, s. 228; 

Eliasson, 2013, s. 29). Lantz (2011, s. 45) menar att det blir mer och mer populärt att 

använda webbaserade enkäter på grund av sin smidighet. Han menar också att en fördel 

med den webbaserade enkäten är att det minimerar risken för databearbetningsfel. 

Anledningen till att vi valde att använda oss av Google Drives funktion, var att den på 

ett enkelt och överskådligt sätt visade antalet svaranden, var lätthanterlig samt att den 

kunde överföra insamlat data till excel. 
 

Databasen Retreiver användes för att samla in information om vilka aktiebolag som 

fanns i Västerbotten. Vi upptäckte att vår första träfflista inte var komplett på grund av 

en frukostföreläsning med ett lokalt aktiebolag. Det medförde att vi gjorde ytterligare en 

sökning och att vi därefter fick komplettera med de kontaktuppgifter som saknades. Det 

första utskicket av enkäten blev därför uppdelad i två omgångar, den första delen 

skickades 20 mars 2014 medan den andra skickades 24 mars 2014. Efter en vecka, 28 

mars 2014, skickade vi en första påminnelse till respondenterna och efter ytterligare en 

vecka, 3 april 2014, skickade vi en andra. I påminnelserna bifogades följande text 

“Detta är en påminnelse, om ni ej besvarat enkäten vore vi tacksamma om ni tog er 

tiden att göra det då vår studie bygger på era svar. Eftersom de svarande i denna 

undersökning är anonyma har vi inte möjligheten att exkludera er från påminnelser, har 

du besvarat enkäten kan du därför bortse från detta meddelande.” för att göra 

respondenterna uppmärksamma på att det var en påminnelse. Eliasson (2013, s. 29), 

Bryman (2011, s. 231) och Johansson Lindfors (1993, s. 94) menar att utskick av 

påminnelser är ett bra tillvägagångssätt för att öka svarsfrekvensen i 

enkätundersökningar. Sammantaget resulterade det i att enkäten var tillgänglig för 
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respondenterna mellan 20 mars 2014 och 10 april 2014. Vi valde att stänga 

datainsamlingen för att kunna bearbeta det insamlade datat i SPSS vilket kommer 

beskrivas närmare i avsnittet nedan. 

4.6 Bearbetning av enkätdata 

Av de 753 enkäter som skickades ut fick vi 155 svar från våra respondenter. I vår 

dataanalys valde vi att använda oss av det statistiska analysprogrammet SPSS, dels på 

grund av tidigare erfarenhet men också för att det fanns möjlighet till att göra ett flertal 

statistiska tester. Programmet tillät också att vår enkäts inledande frågor kunde kodas 

om till numeriska värden samtidigt som vi kunde omforma resultaten till tabeller och 

diagram, räkna ut medelvärden och enkelt omformulera en numerisk variabel till text 

där det behövdes. Vi ansåg det viktigt att kunna omformulera svaren till numerisk data 

då vi ville testa korrelationen mellan olika variabler och till text för att kunna visa 

läsaren vilka variabler som testats. 
 

Vi började därför med att koda en del av frågorna, bland annat kodades frågan 

beträffande vilken SNI-kod/industri aktiebolaget hade/var verksamt inom. Kodningen 

skedde med hjälp av Statistiska centralbyråns (SCBs) företagsdatabas och SNI-koder för 

2007. Dock besvarade en del aktiebolag frågan med text samt att några aktiebolag även 

besvarade frågan med SNI-koder för 2002. Det innebar att vi fick söka efter SNI-koden 

på egen hand i företagsdatabasen. Några aktiebolag svarade också med flertalet SNI-

koder, då tog vi beslutet att använda den första aktiebolaget nämnde. Våra sökningar 

resulterade i ett antal olika bokstäver som representerade olika typer av industrier som 

därefter fick en siffra. Exempel på industrier vi funnit bland våra respondenter är 

tillverkning, hotell och restaurang, fastighetsverksamhet samt detaljhandel. För att 

reducera antalet valde vi att summera vissa bokstäver till en övrigt-grupp då de var få 

till antalet och för att göra empirin mer överskådlig. 
 

Vår enkät var mestadels uppbyggd av påståenden till vilka respondenterna tog ställning 

till med hjälp av en sjuskalig likertskala. Vi har valt att behandla svarsalternativen 1 till 

3 såsom att respondenterna tog avstånd från påståendet och svarsalternativen 5 till 7 

såsom att de instämde till påståendet. Likertskalan tvingade respondenterna att ta 

ställning till påståendet och vi hade i konstruktionen inte valt att benämna alternativet 4 

som ett neutralt svar. Då vi inte gett respondenterna något sådant val finns en risk att de 

därför uppfattat alternativet 4 som neutralt eller som ett alternativ till svaret vet ej. Det 

resulterade i att vi valde att räkna alternativ 4 som neutralt i vår analys. 

Svarsalternativen i likertskalan kunde liknas med antingen en ordinal- eller skalvariabel 

(Bryman, 2011, s. 321). I våra statistiska tester har vi valt att beräkna ett genomsnitt på 

samtliga påståenden tillhörande respektive bestämningsfaktor och/eller kvalitetsaspekt. 

Detsamma gäller enstaka påståenden som kopplats till övriga forskare. 
 

Vi valde att anta en hypotetisk-deduktiv ansats i vår studie vilket ledde till att vi sökte 

efter lämpliga tillvägagångssätt för att analysera våra data. Lantz (2011, s. 87) menar att 

korrelation- eller sambandsanalys är vanligt förekommande vid hypotesprövning. 

Bryman (2011, s. 325-329) menar att en analys med hjälp av Spearmans Rho (ρ) är 

lämpad för att finna relationer mellan två ordinalvariabler medan chi-två testet (χ²) är en 

bra analysmetod för att finna relationer mellan ordinal- och nominalvariabler samt 

dikotoma variabler. Han menar också att en korrelationstabell är ett bra hjälpmedel för 

att hitta samband. Våra variabler var skal- och ordinalvariabler vilket medförde att vi 

övervägde att använda oss av de analyserna. Slutligen föll vårt val på att använda oss av 
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Spearmans Rho (ρ), One-sample test (hädanefter benämnt enkelt t-test) samt 

Independent-Samples T-Test (hädanefter benämnt t-test).  
 

Spearmans Rho (ρ) används som nämnts för att finna samband mellan två icke-

parametriska variabler, men kan också användas för att finna samband mellan 

exempelvis en ordinalvariabel och en dikotom variabel (Bryman, 2011, s. 325). 

Spearmans Rho (ρ) genererar ett värde mellan -1 och 1 där ett tal nära 1 betyder att det 

finns ett starkt samband medan ett tal närmare 0 betyder att sambandet är svagt 

(Bryman, 2011, s. 327-329). För att exemplifiera innebär ρ = 1 att om den ena variabeln 

ökar med 1 kommer även den andra variabeln öka med samma värde och vice versa. 

Bryman (2011, s. 335) menar dock att en analys med hjälp av Spearmans Rho (ρ) i sig 

inte har någon mening utan endast går att uttala sig om i kombination med den 

signifikansnivå vi valt. Till vår hjälp hade vi därför p-värdet som visar om noll-

hypotesen verkligen kan förkastas på grund av de data som samlats in (Bryman, 2011, s. 

335), om p-värdet var mindre än vår valda signifikansnivå förkastades noll-hypotesen. 

Med andra ord visade de statistiska tester vi utfört på det insamlade datat med vilken 

sannolikhet vi kunde uttala oss. Vi valde att i vår studie ställa upp alternativhypotesen 

vilket gör att noll-hypotesen inte framgår. Noll-hypotesen innebär att det inte finns 

något samband mellan de variabler som testas. Signifikansnivån diskuteras närmare i 

avsnitt 4.7 Val av signifikansnivå. 
 

Det enkla t-testet (One-sample test) innebär att medelvärdena av variablerna testas mot 

ett förutbestämt värde (Wahlgren, 2012, s. 106-108). Vi valde att testa våra värden mot 

testvärdet fyra vilket innebär att testen visar hur våra resultat avviker från testvärdet. Vi 

valde testvärdet fyra på grund av att vi hade en sjugradig likertskala där vi menade att 

alternativet fyra är neutralt. Även i dessa test tar vi hjälp av p-värdet för att avgöra om 

det går att fastställa statistiskt. Ett p-värde som understiger vår signifikansnivå innebär 

att vi kan uttala oss om att medelvärdet i populationen avviker från testvärdet 

(Wahlgren, 2012, s. 108). Om p-värdet istället överstiger signifikansnivån innebär det 

att det inte är statistiskt säkerställt att medelvärdet avviker från testvärdet (Wahlgren, 

2012, s. 108).  
 

T-testet (Independent-Samples T-Test) innebär däremot att vi testar om det föreligger 

någon signifikant skillnad mellan olika grupper av respondenter (Pallant, 2010, s. 239-

240; Wahlgren, 2012, s. 112-113). Även här kom p-värdet till användning. Om det 

ursprungliga antagandet var att det var lika varianser i grupperna och p-värdet i testet 

understiger den valda signifikansnivån innebär det att det är statistiskt säkerställt att det 

föreligger en skillnad mellan grupperna (Pallant, 2010, s. 242). Om antagandet däremot 

var att det förelåg olika varianser i grupperna visar ett p-värde som understiger vår 

signifikansnivå att det inte föreligger någon skillnad (Pallant, 2010, s. 242). 

 

I samband med presentationen av våra resultat har vi valt att även analysera de data vi 

samlat in. Vi menar att det underlättar för läsaren att följa diskussionen om empirin och 

dess tillhörande analys följer varandra, samtidigt som det undviker upprepningar. 

4.7 Val av signifikansnivå 

För att kunna genomföra en statistisk analys med de tester vi valde att använda oss av 

krävdes att vi också tog ställning till med vilken signifikans vi ville uttala oss om våra 

resultat. Signifikansnivån innebär med vilken säkerhet vi kan uttala oss om att en 

företeelse verkligen är sann (Bryman, 2011, s. 334; Holme & Solvang, 1997, s. 311; 

Lantz, 2011, s. 80). Lantz (2011, s. 80-81) menar att en av de mest vanliga 
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signifikansnivåerna inom statistiken är fem procent vilken vi valt att använda oss av. 

Det finns också fall där signifikansnivån en procent och 0,1 procent. Att ha en lägre 

signifikansnivå har både sin för- och nackdel, fördelen är att säkerheten om att en 

företeelse är sann blir starkare dock innebär det att om en företeelse inte är sann finns en 

större risk att nollhypotesen inte förkastas (Bryman, 2011, s. 334-335; Lantz, 2011, s. 

85). På grund av det är det upp till forskarna att väga fördelen mot nackdelen för den 

specifika studien. Lantz (2011, s. 81) menar att en lägre signifikansnivå lämpar sig 

bättre vid kliniska tester. Vi fann ingen anledning till att använda oss av en lägre 

signifikansnivå, då det är vanligt inom samhällsvetenskaplig forskning att använda sig 

av femprocentig signifikans.      

4.8 Bortfall 

Vid enkätundersökningar är bortfall ett relativt vanligt fenomen och är något forskare 

måste ha i åtanke (Bryman, 2011, s. 192, 231). Bortfall innebär att de utvalda 

respondenterna inte besvarar enkäten på grund av olika anledningar, som exempelvis 

tidsbrist, motvilja eller att kontaktuppgifter till respondenten inte går att finna (Bryman, 

2011, s. 179, 181; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 124; Svenning, 2003, s. 121, 

125). Lantz (2011, s. 46) menar dock att risken för bortfall även ökar med den 

webbaserade enkäten då det finns individer som inte känner sig bekväma med att 

använda sig av eller uttrycka sig på internet. Sådana typer av bortfall kallas externt 

bortfall (Svenning, 2003, s. 223; Wallén, 1996, s. 63). En annan typ av bortfall är internt 

bortfall. Det interna bortfallet är när respondenterna inte besvarar alla frågor i enkäten 

och svaret inte går att framtyda av de övriga svaren, alternativt besvarar frågorna på ett 

annorlunda sätt än planerat (Svenning, 2003, s. 190, 223; Wallén, 1996, s. 63). 
 

Redan från början var vi medvetna om att det skulle råda ett bortfall i vår studie, dock 

var vi inte medvetna om i vilket omfång det skulle bli. I vårt fall hade vi ett externt 

bortfall redan från början. Vi valde att söka kontaktuppgifter till de 1445 aktiebolagen i 

Västerbottens län via Google och informationssiter som nämnts tidigare. Dessvärre 

kunde vi inte finna kontaktuppgifter till dem alla. Några av aktiebolagen var dotterbolag 

med kontaktuppgifter till moderbolaget, saknade en egen hemsida eller hade inte 

uppgett företagets e-postadress till informationssiterna. Andra hade upphört med 

verksamheten eller gått i konkurs, närmare bestämt 57 stycken. Vidare valde vi att 

skicka enkäten till en kontaktperson i dotterbolagets moderbolag om vi inte kunde finna 

någon kontaktperson i dotterbolaget. Vi är medvetna om att vårt val att ta kontakt med 

moderbolaget kan bidra med en viss skevhet eftersom vi inte vet utifrån vilket företag 

kontaktpersonen besvarar enkäten. Trots det ser vi inte det som ett problem då många av 

bolagen är starkt förknippade med moderbolaget och mest troligt räknas in i 

moderbolagets verksamhet. Vi anser att våra val resulterat i en reducering av det externa 

bortfallet. För att minimera bortfallet än mer valde vi att skicka ut påminnelser till 

respondenterna under enkätinsamlingens process. Eliasson (2013, s. 29), Bryman (2011, 

s. 231) och Johansson Lindfors (1993, s. 94) menar det är ett bra tillvägagångssätt för att 

öka svarsfrekvensen vid enkätundersökningar och därmed reducera bortfallet. För att 

minska det externa bortfallet än mer valde vi att i vår första påminnelse också locka 

med att skänka pengar till välgörenhetsorganisation. För varje enkätsvar valde vi att 

skänka en krona till Rädda barnen. Enkäten fanns tillgänglig för respondenterna under 

21 dagar och vi stängde möjligheten för att besvara enkäten 10 april 2014. Vid den 

tidpunkten hade vi fått in 155 svar av de 753 aktiebolagen vilket medförde att vi valde 

att skänka 200 kronor till Rädda barnen. Sammanlagt blev vårt externa bortfall 1290 



45 
 

aktiebolag, varav 692 berodde på att kontaktuppgifter inte gick att finna och 598 

berodde på att respondenterna inte svarat. 
 

För att minimera det interna bortfallet valde vi att överlag ha obligatoriska frågor. I de 

frågor som var frivilliga informerade vi respondenterna att vi trots det önskade deras 

svar. Vi valde exempelvis att göra frågan beträffande vilken revisionsbyrå aktiebolagen 

anlitar frivillig, då den kunde uppfattas känslig. På grund av de obligatoriska frågorna 

var det interna bortfallet inte lika omfattande som det externa. 

4.8. Bortfallsanalys 

När vi påbörjade insamlingen av kontaktuppgifter till våra respondenter förstod vi tidigt 

att vårt bortfall skulle bli stort. När vi sökt igenom samtliga individer i vår population 

var bortfallet cirka 48 procent. När vi sedan distribuerade enkäten till de aktiebolag vi 

funnit kontaktuppgifter till upplevde vi återigen ett stort bortfall trots att 

svarsfrekvensen var cirka 21 procent. Det medförde att vi valde att genomföra en 

bortfallsanalys för att finna eventuella skevheter i våra resultat. Svenning (2003, s. 224) 

nämner två typer av bortfallsanalyser; strukturjämförelser och successiva jämförelser. 

Strukturjämförelser kan analysera både det externa och interna bortfallet i olika typer av 

grupperingar och innebär att forskarna har uppgifter såsom inkomst, industri, antalet 

anställda och omsättning om respondenterna (Svenning, 2003, s. 224). Den successiva 

jämförelsen innebär däremot att svarsfrekvensens toppar och dalar jämförs och utifrån 

det första utskicket samt påminnelserna analyseras hur respondenterna har besvarat 

enkäten (Svenning, 2003, s. 224). Vi valde att utföra en strukturjämförelse, med andra 

ord ville vi analysera om det var någon speciell grupp som valde att inte besvara 

enkäten och vad det kunde bero på. Bortfallsanalysen syftar till att analysera i vilken 

utsträckning våra respondenter kan tänkas representera hela vår population och att inga 

systematiska fel finns bland respondenterna (Svenning, 2003, s. 224). Genom analysen 

fick vi också information om det var någon speciell grupp som valt att inte delta eller 

var underrepresenterade. 
 

Vi valde att skicka en kort enkät bestående av fyra frågor till samtliga aktiebolag vi 

funnit kontaktuppgifter i vår population. Då våra respondenter varit anonyma i sina svar 

hade vi inte möjligheten att endast distribuera bortfalls-enkäten till dem som inte 

besvarat enkäten. De frågor vi valde att ställa behandlade anledningen till varför de inte 

deltog i enkäten, vilken bransch de tillhörde samt företagets storlek utifrån dess 

omsättning och antal anställda. Vi uppskattar att vår målpopulation består av cirka 65 

procent små företag och därmed 35 procent stora företag. Bland de företag som fick 

enkäten sänt till sig uppskattar vi att 46 procent (349 stycken) är små företag och 54 

procent (404 stycken) stora företag. Av de faktiska respondenterna har vi klassat 67 

procent som små företag och 33 procent som stora företag.  
 

Bortfallsanalysen skickades som nämnts ut till samtliga respondenter varpå vi fick 53 

svar. Av de 53 aktiebolag som besvarade enkäten klassade vi 34 stycken (64 procent) 

som små företag och 19 stycken (36 procent) som stora företag. Bland dem fanns 

företag inom byggbranschen, tillverkningsbranschen, handel, fastighetsverksamhet, 

information och konsultation, omsorg och utbildning samt företag vi klassat under 

kategorin övrigt. 35 av företagen uppgav att de ej deltagit på grund av tidsbrist medan 

de övriga uppgav olika anledningar såsom att de ej velat delta, att de uppfattat enkäten 

som jobbig på grund av frågan gällande företagets SNI-kod samt att de ej hade 

kunskapen. Vi valde också att kontrollera de företag vi ej fann kontaktuppgifter till. 

Bland dem klassade vi 585 stycken (84 procent) som små företag och 107 stycken (16 
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procent) som stora företag. Utifrån vårt resultat menar vi att de svar vi samlat in bör 

kunna representera vår population. Det grundar vi på att storleksförhållandet stora och 

små företag förhåller sig lika i resultat från ursprungsenkäten och bortfallsenkäten.  
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5. Empiri, analys och diskussion 

 
I kapitlet avser vi presentera vår studies resultat, göra en analys av resultatet samt föra 

en diskussion kring det. Inledningsvis presenteras allmän data om våra respondenter 

och företagen de arbetar på. Vidare presenteras data och analys utifrån de påståenden 

respondenterna tagit ställning till. Vi har byggt kapitlet utifrån vårt teoriavsnitt vilket 

gör att vi efter våra allmänna data börjar med resultat tillhörande tjänstekvalitet och 

dess hypoteser för att sedan successivt gå vidare för att avslutningsvis presentera 

resultat tillhörande kommunikationsteorin och de hypoteser vi behandlat i det avsnittet. 

____________________________________________________________________ 

5.1 Allmän data 

Av de 753 enkäter vi distribuerade fick vi 155 svar vilket innebar att studiens 

svarsfrekvens, bland de företag vi lyckats få kontaktuppgifter till, var cirka 21 procent. 

Om inget annat nämns har samtliga respondenter besvarat våra påståenden. 
 

Inledningsvis vill vi presentera hur fördelningen mellan respondenterna såg ut. Vi valde 

att dela upp presentationen av vår respondentgrupp i vilken bransch de tillhör, vilken 

position den faktiska respondenten har på företaget, företagets omsättning samt antalet 

anställda. Vidare har vi valt att även presentera hur länge företaget har anlitat en 

revisionsbyrå samt hur många år de haft den nuvarande. Bryman (2011, s. 322-323) 

menar att ett vanligt sätt att presentera allmän data är att använda sig av diagram. Vi har 

valt att presentera våra allmänna data i diagram. De som kommer att användas är cirkel- 

och stapeldiagram.  

5.1.1 Respondenternas position på företaget 

Respondenterna i vår studie hade olika positioner på företagen vilket medfört att vi 

anser att det är av vikt att presentera hur stor andel av respondenterna som exempelvis 

arbetar som VD eller ekonomichef. I figur 1 (se bilaga 5) kan vi utläsa att 66 av 

respondenterna har positionen VD på företagen medan 46 har positionen ekonomichef. 

Bland respondenterna har 11 angett att de är ekonomiansvariga på företaget vilket gjort 

att vi presenterat dem i en egen grupp. Samtidigt har 32 respondenter besvarat att de har 

någon annan position på företaget vilket gjort att vi placerat dem i respondentgrupp 

övriga. I den sistnämnda respondentgruppen, övrigt, finns exempelvis ägare som är 

anställda i företaget, ekonomer, löneadministratörer och miljö- och kvalitetschefer. 
 

Beträffande de som besvarat vår enkät finner vi det svårt att avgöra vilka som 

egentligen medverkar i företagets revisionsprocess och kan uttala sig om 

revisionskvaliteten. Vi kommer trots det att räkna med att samtliga respondenter har de 

kvaliteter vi eftersöker då vi i beskrivningen till enkäten efterfrågade just personer som 

har en del i företagets revisionsprocess. Vi anser att det inte är etiskt korrekt att bedöma 

en respondent som exempelvis är löneadministratör som okunnig och ej lämpad för att 

besvara enkäten. Samtidigt visade vår bortfallsanalys att vissa inte besvarat enkäten på 

grund av brist på kunskap. 
 

5.1.2 Företagens branschtillhörighet 

Då vi har för avsikt att ge rekommendationer till revisionsbyråerna gällande 

revisionsklienternas uppfattning av revisionskvalitet anser vi att det är av vikt att även 

framföra till vilken grad olika branscher förekommer i våra resultat. I figur 2 (se bilaga 

5) utläser vi att till exempel 37 av våra responderande företag finns i 
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tillverkningsbranschen, 11 i fastighetsbranschen och 20 inom handeln. Diagrammet är 

väldigt detaljerat och gör det svårt för oss att på ett effektivt sätt uttala oss om olika 

respondentgrupper. Vi har därför valt gruppera vissa respondenter i större grupper för 

att läsaren lättare ska förstå. Samtidigt upplever vi att det är av större intresse att uttala 

sig om en större grupp såsom exempelvis företagen inom tillverkningsbranschen då de 

utgör cirka 24 procent av våra respondenter. Vi vill också uppmärksamma läsaren på att 

sex företag inte haft kunskap eller valt att inte besvara frågan om vilken bransch de 

tillhör. I figur 9 nedan har vi grupperat respondenternas branscher och reducerat antalet 

från 16 (17 inklusive vet ej) till åtta (nio inklusive vet ej). 

 

I gruppen Kultur & nöje har vi valt att placera företag inom branscherna Hotell och 

restaurang samt Kultur och 

fritid. Info & konsult består av 

företag verksamma inom 

branscherna Verksamhet inom 

ekonomi, juridik och 

vetenskapsteknik, Finans och 

försäkring samt Information 

och kommunikation. I gruppen 

Omsorg & utbildning finns 

företag inom Utbildning samt 

Vård och omsorg. Branscherna 

Tillverkning, Fastighet, Bygg 

och Handel är oförändrade 

sedan figur 2 (se bilaga 5). De 

branscher som inte nämnts har 

placerats i gruppen Övriga. 

Figur 9. Företagens branscher (komprimerad version). 

5.1.3 Företagens omsättning 

Bland våra hypoteser har vi gjort antagandet att det finns skillnader mellan olika 

företagsstorlekar. Det medför att vi även valt att presentera hur stor andel av 

respondenterna som befinner sig inom respektive storleksgrupp. Samtidigt som vi vill 

framföra eventuella förbättringsmöjligheter till revisionsbyråerna anser vi också att 

företagsstorleken är av betydande slag. Enligt den definition vi presenterat i avsnitt 1.6 

Begreppsförklaringar klassar vi ett företag med mer än 50 anställda och/eller en 

omsättning på över 80 miljoner som ett stort företag. De övriga klassas därför som små. 

Bland små företag kan vi i figur 3 (se bilaga 5) utläsa att de, utifrån sin omsättning, 

utgör cirka 72 procent (111 stycken) av respondenterna medan 28 procent (44 stycken) 

utgör stora företag. 

5.1.4 Antalet anställda 

Såsom nämnts i avsnitt 5.1.3 Företagens omsättning har vi gjort antagandet att det finns 

skillnader mellan olika företagsstorlekar. I vår klassning av vilken storlek det 

responderade företaget tillhör har vi också tagit hänsyn till antalet anställda vilket 

medför att vi också presenterar de olika grupperna av antalet anställda. I figur 4 (se 

bilaga 5) kan vi exempelvis utläsa att 35 stycken av de responderande företagen har 0-3 

anställda, att 41 stycken har 4-9 anställda och 13 stycken har 30-49 anställda. Figur 4 

ger en ganska detaljerad bild över hur många anställda som företagen har. I figur 5 (se 

bilaga 5) ses istället hur respondentgrupperna ser ut när vi klassat dem till grupperna 

små och stora företag. Här utläser vi att 128 av våra respondenter (83 procent) klassas 
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som små företag om vi endast betraktar antalet anställda medan 27 stycken (17 procent) 

betraktas som stora företag. 

 

Enligt de kriterier vi ställt upp, för att klassas 

som ett stort företag, måste de uppfylla 

minst ett av följande; minst 80 miljoner i 

omsättning eller minst 50 anställda. På grund 

av det blir den slutgiltiga klassificeringen 

lite annorlunda i jämförelse med de data vi 

hittills presenterat. I figur 10 till vänster 

finns vår slutgiltiga klassificering. Där kan 

vi utläsa att vi klassificerat våra 

responderande företag som 104 små företag 

(67 procent) och 51 stora företag (33 

procent). 

Figur 10. Klassificering av företagens storlek. 

5.1.5 Data utifrån företagens revisionsbyrå 

För att kunna ge rekommendationer till revisionsbyråerna valde vi också att fråga 

respondenterna hur länge de anlitat en revisionsbyrå samt hur länge de anlitat den 

nuvarande revisionsbyrån. I figur 6 (se bilaga 5) kan vi utläsa att 87 företag har anlitat 

en revisionsbyrå i mer än tio år medan 38 företag anger att de mer nyligen börjat anlita 

en revisionsbyrå. En annan fråga som också var av vikt var hur länge klienten anlitat sin 

nuvarande revisionsbyrå. Det på grund av att kunna se om klienternas svar skiljer sig 

beroende på hur länge de anlitat revisionsbyrån. I figur 7 (se bilaga 5) utläser vi att 37 

av respondenterna anlitat sin nuvarande revisionsbyrå i upp till två år medan 46 menar 

att de haft sin revisionsbyrå i över tio år. Vi valde också att studera vilka av företagen 

som även köper andra tjänster än själva revisionen av revisionsbyrån. I figur 8 (se bilaga 

5) kan vi utläsa att 69 procent köper andra tjänster av sin revisionsbyrå medan 31 

procent inte köper extra tjänster. 
 

Då vi har för avsikt att presentera förbättringsmöjligheter för revisionsbyråerna om vad 

deras klienter anser att revisionskvalitet är önskar vi också presentera hur klienterna 

fördelar sig mellan de olika revisionsbyråerna, Big 4. Det för att revisionsbyråerna ska 

ha möjlighet att veta i vilken omfattning deras klienter deltagit i vår studie. Figur 9 (se 

bilaga 5) visar att EY (tidigare Ernst & Young) innehar flest revisionsklienter som 

besvarat vår enkät, nämligen 59 stycken. Vidare har Grant Thornton, PwC samt KPMG 

15, 51 respektive 22 klienter som deltagit i vår enkätundersökning. 

5.2 Tjänstekvalitet 

Enligt Grönroos (1996, s. 33-35) består upplevd tjänstekvalitet av förväntningar, 

uppfattningar (av företagets profil) och upplevelser. Därför har vi valt att presentera och 

analysera våra resultat beträffande revisionsklienternas förväntningar som ofta grundar 

sig på marknadsföring och ryktesspridning (word-of-mouth). Den första hypotesen (H1) 

i det här avsnittet lyder som följande;     
 

● Det finns ett positivt samband mellan revisionsbyråernas marknadsföring och 

revisionsklienternas förväntan på tjänstekvalitet. 
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I tabell 7 till vänster presenteras våra 

resultat gällande sambandet mellan 

klienternas förväntan på servicekvalitet 

och revisionsbyråns marknadsföring.  

Tabell 7. Deskriptiv data gällande servicekvalitet  

och revisionsbyråns marknadsföring. 

I tabell 7 ovan kan vi utläsa att revisionsklienterna i medel har svarat 5,82 beträffande 

påståenden tillhörande servicekvalitet medan deras medelvärden beträffande om 

revisionsbyråerna marknadsförs sig frekvent (MF2) är lägre, nämligen 4,01. Utläser vi 

kolumnen Std. Deviation (standardavvikelse) kan vi se att revisionsklienternas 

uppfattning av frekvent marknadsföring skiljer sig mer än uppfattningen av 

servicekvalitet. Uppfattningen av frekvent marknadsföring varierar med 1,31 från 

medelvärdet 4,01 (2,70 och 5,32) medan servicekvalitet endast varierar med 0,48 från 

medelvärdet 5,82 (5,34 och 6,30). 

 

I tabell 8 nedan presenteras resultatet av sambandet mellan respondenternas svar på 

påståendena inom servicekvalitet och påståendet revisionsbyråerna marknadsför sig 

frekvent (MF2). För att testa om 

det finns något samband mellan 

variablerna valde vi att använda 

oss av Spearman’s rho som 

mäter korrelationen mellan 

variabler av icke-parametrisk 

karaktär. 

 

Tabell 8. Korrelation mellan servicekvalitet och  

revisionsbyråns marknadsföring. 

Tittar vi på siffran 0,085, vilken visar korrelationen mellan variablerna, kan vi utläsa att 

korrelationen mellan dem är positiv och låg. I kolumnen Sig. (2-tailed) kan vi utläsa att 

p-värdet är 0,293 vilket överstiger vår signifikansnivå på 0,05 (fem procent). 
 

Ovan presenterades resultaten beträffande förväntan på servicekvalitet i allmänhet och 

påståendet revisionsbyråerna marknadsför sig frekvent (MF2). I tabell 9 nedan 

presenteras istället resultaten beträffande de fem bestämningsfaktorerna inom 

servicekvalitet. De diskuteras närmare nedan i avsnitt 5.3 Service Quality Model 

(SERVQUAL). Vi ansåg det intressant att testa ifall förväntan på någon av de fem 

bestämningsfaktorerna kunde vara korrelerade med frekvent marknadsföring.  

 
Correlations 

 MF2 Tillgänglighet Tillförlitlighet Lyhördhet Försäkran Empati 

MF2 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,326

**
 ,090 -,067 ,120 -,138 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,266 ,406 ,136 ,086 

N 155 155 155 155 155 155 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabell 9. Korrelation mellan bestämningsfaktorer inom servicekvalitet och 

revisionsbyråns marknadsföring. 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation 

Servicekvalitet 5,8190 ,47602 

MF2 4,01 1,307 

Correlations 

 
Service-
kvalitet 

MF2 

Service-
kvalitet 

Correlation Coefficient 1,000 ,085 

Sig. (2-tailed) . ,293 

N 155 155 

MF2 

Correlation Coefficient ,085 1,000 

Sig. (2-tailed) ,293 . 

N 155 155 
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I tabell 9 på föregående sida kan vi utläsa att korrelationen (Correlation Coefficient) 

mellan MF2 och bestämningsfaktorn tillgänglighet är relativt låg, 0,326. Desto närmare 

1/-1 korrelationskoefficienten är desto bättre är korrelationen mellan variablerna. 

Utläser vi Sig. (2-tailed), p-värdet, är sambandet mellan tillgänglighet och MF2 

signifikant på en en-procentig nivå. De resterande bestämningsfaktorerna; 

tillförlitlighet, lyhördhet, försäkran och empati har ett litet samband, som antingen är 

positivt eller negativt (-0,14 till 0,09). Utläser vi p-värdet tillhörande de 

bestämningsfaktorerna kan vi se att de överstiger både 0,01 och 0,05 vilket innebär att 

de inte är signifikanta. 
 

I ovanstående tabeller har sambandet mellan servicekvalitet, dess bestämningsfaktorer 

och frekvent marknadsföring från revisionsbyråerna presenterats. Utifrån hypotesen 

valde vi också att studera om det finns någon relation mellan revisionsklienternas 

uppfattning av revisionsbyråernas marknadsföring och hur de ställer sig till 

revisionsbyråns tjänster. I tabell 10 till 

vänster presenteras sambandet mellan 

påståendet revisionsbyråerna 

marknadsför sig frekvent (MF2) och 

Revisionsbyråernas marknadsföring 

gör mig positivt inställd till deras 

tjänster (MF3).  

 

Tabell 10. Korrelation mellan revisionsbyråns marknads- 

föring och inställning till revisionsbyråns tjänster. 

Granskar vi sambandet mellan MF2 och MF3 i tabell 10 ovan kan vi se att korrelationen 

(Correlation Coefficient) är positiv och relativt hög, nämligen 0,584. För att testa om 

det finns ett statistiskt samband mellan MF2 och MF3 utläser vi p-värdet som 

presenteras i kolumn Sig. (2-tailed). P-värdet är lägre än 0,01 och därmed är det 

statistiskt säkerställt att det finns ett samband mellan påståendena.  
 

Eftersom en tjänst är mer svårpåtaglig än en produkt samt att den bygger på ett 

närstående samspel mellan producent och konsument då konsumtionen och 

produktionen av tjänsten sker samtidigt (Edvardsson & Gustavsson refererad i 

Gustavsson et al., 1997 s. 8; Grönroos, 1996, s. 48-49), definieras tjänstekvaliteten 

oftast som en uppfattning av kundens upplevelse (Gustavsson et al., 1997, s. 9). Den 

upplevda tjänstekvaliteten grundar sig bland annat på förväntningar som härstammar 

från marknadsföring av olika slag (Grönroos, 1996, s. 33-35). Genom att utläsa 

medelvärdena i tabell 7 på föregående sida kan vi se att revisionsklienternas uppfattning 

av servicekvalitet är tämligen överensstämmande medan uppfattningen om 

revisionsbyråernas marknadsföring skiljer sig åt. Det förtydligar resultatet i tabell 8, 

som indikerar att det inte råder något samband mellan revisionsklienternas uppfattning 

av marknadsföring och deras förväntningar på tjänstekvalitet. I vårt första statistiska test 

(tabell 8) framgick att resultatet inte kan säkerställas statistiskt. Det innebär att det inte 

går att bevisa att det finns ett samband mellan revisionsbyråernas marknadsföring och 

revisionsklienternas förväntningar på tjänstekvaliteten. Testet visar att vi inte kan 

förkasta nollhypotesen som säger att det inte finns något samband mellan variablerna 

som testas (Lantz, 2011, s. 83-84). Med andra ord påverkar inte revisionsklienternas 

uppfattning av revisionsbyråernas marknadsföring deras förväntan på tjänstekvaliteten i 

motsats mot vad Grönroos (1996, s. 33-35) menar. 

Correlations 

 MF2 MF3 

MF2 

Correlation Coefficient 1,000 ,584
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 155 154 

MF3 

Correlation Coefficient ,584
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 154 154 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Vidare ansåg vi det intressant att testa om revisionsklienternas uppfattning av 

revisionsbyråernas marknadsföring påverkade deras förväntan på någon av de fem 

bestämningsfaktorerna. I tabell 9 ovan, tillhörande revisionsklienternas uppfattning av 

revisionsbyråernas marknadsföring och de fem bestämningsfaktorerna, kan vi utläsa att 

den enda bestämningsfaktorn som är signifikant är tillgängligheten. Det innebär att 

revisionsklienternas förväntan på revisonsbyråernas tillgänglighet påverkas av 

revisionsbyråernas marknadsföring. Det stämmer överens med Grönroos (1996, s. 33-

35) uttalande om att en klients förväntningar påverkas av företagets marknadsföring. 

Beträffande de övriga bestämningsfaktorerna har vi inte funnit ett statistiskt säkerställt 

samband vilket gör att hans uttalande inte fullt överensstämmer inom 

revisionsbranschen. Duff (2004, s. 70) menar att revisionsbyråerna lägger vikt vid 

servicekvalitet i sin marknadsföring. Trots det ser vi tendens till att aktiebolagen i 

Västerbotten som anlitar en revisionsbyrå inte knyter samtliga bestämningsfaktorer 

inom servicekvalitet till marknadsföringen. 
 

Utläser vi däremot tabell 10, berörande revisionsklienternas uppfattning av 

revisionsbyråernas marknadsföring och hur de ställer sig till revisionsbyråns tjänster, 

skiljer det sig från revisionsklienternas uppfattning av revisionsbyråernas 

marknadsföring och deras förväntningar på servicekvalitet. Det bekräftas genom 

resultatet i tabell 10 som visar att det är statistiskt säkerställt att revisionsklienternas 

uppfattning av revisionsbyråernas marknadsföring påverkar hur de ställer sig till 

revisionsbyråns tjänster. Det antyder att revisionsbyråernas marknadsföring positivt 

påverkar revisionsklienternas inställning till deras tjänster. Det innebär att 

revisionsbyråerna i Västerbotten bör fortsätta fokusera på sin marknadsföring då det 

finns ett samband mellan den och revisionsklienternas inställning till deras tjänster. 

Såsom Duff (2004, s. 70) fann, lägger revisionsbyråerna stort fokus vid 

servicekvaliteten i sin marknadsföring. Vi finner dock att revisionsbyråerna i 

Västerbotten bör lägga mer fokus på bestämningsfaktorerna tillförlitlighet, lyhördhet, 

försäkran och empati i sin marknadsföring, om de anses vara av värde, eftersom 

klienterna inte tycks uppfatta sambandet. Om revisionsbyråerna gör en förändring av sin 

marknadsföring beträffande bestämningsfaktorerna tillförlitlighet, lyhördhet, försäkran 

och empati kan det innebära att revisionsklienternas förväntan på dem påverkas. Om 

revisionsbyråerna har styrkor inom de fyra ovan nämnda bestämningsfaktorerna och 

framför dem i sin marknadsföring kan revisionsklienterna skapa sig en förväntan på 

dem vilket kan förbättra den upplevda kvaliteten i enlighet med Grönroos (1996, s. 33-

35) teori. Grönroos (1996, s. 33-35) menar att marknadsföringen påverkar klientens 

förväntan som i sin tur påverkar den upplevda kvaliteten.         
       
Efter att ha konstaterat att revisionsklienterna har en något blandad uppfattning 

beträffande revisionsbyråernas marknadsföring och förväntan på tjänstekvalitet ansåg vi 

det också intressant att vidare presentera vårt resultat tillhörande vår andra hypotes (H2) 

i det här avsnittet, som lyder; 
   

● Det finns ett positivt samband mellan en revisionsklients förväntan på hög 

servicekvalitet och positiv ryktesspridning (word-of-mouth). 
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I tabell 11 nedan presenteras respondenternas svar tillhörande påståenden om 

klienternas förväntan på servicekvalitet och positiv ryktesspridning (MF1). Som vi kan 

utläsa i tabell 11 nedan är medelvärdet (Mean) beträffande ryktesspridning 4,84 och att 

medelvärdena beträffande 

bestämningsfaktorerna tillhörande 

servicekvalitet varierar mellan 5,12 och 6,56. 

Utläser vi kolumnen Std. Deviation 

(standardavvikelsen) ser vi att den är 1,33 

beträffande ryktesspridning och att 

standardavvikelserna tillhörande bestämnings-

faktorerna varierar mellan 0,53 och 0,87. 

Tabell 11. Deskriptiv data gällande  

bestämningsfaktorer inom servicekvalitet  

och ryktesspridning. 

 

I tabell 12 till vänster 

presenteras resultatet 

beträffande relationen mellan 

en klients förväntan på hög 

servicekvalitet och positiv 

ryktesspridning (word-of-

mouth).  

Tabell 12. Korrelation mellan servicekvalitet och ryktesspridning. 

Utläser vi korrelationen (Correlation Coefficient) mellan en klients förväntan på hög 

servicekvalitet och positiv ryktesspridning är den tämligen låg (0,216). Trots den låga 

korrelationen är det ändå statistiskt säkerställt, då p-värdet (Sig. (2-tailed)) är 0,007. 
 

I ovanstående tabell, tabell 12, kan vi utläsa att korrelationen mellan en klients 

förväntan på hög servicekvalitet och positiv ryktesspridning är signifikant. Vi ansåg det 

också intresseväckande att presentera korrelationen mer i detalj, det vill säga sambanden 

mellan de fem bestämningsfaktorerna inom servicekvalitet och positiv ryktesspridning. I 

tabell 13 nedan presenteras korrelationen mellan bestämningsfaktorerna inom 

servicekvalitet och ryktesspridning.  
 

Correlations 

 MF1 Tillgänglighet Tillförlitlighet Lyhördhet Försäkran Empati 

MF1 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,284
**
 ,245

**
 -,009 ,258

**
 ,046 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,002 ,908 ,001 ,568 

N 155 155 155 155 155 155 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabell 13. Korrelation mellan bestämningsfaktorer inom servicekvalitet och 

ryktesspridning. 

I tabell 13 ovan kan vi utläsa att korrelationen (Correlation Coeffcient) mellan de fem 

bestämningsfaktorerna och positiv ryktesspridning är av varierande slag. Tittar vi på 

tillgänglighet, tillförlitlighet samt försäkran i relation till positiv ryktesspridning (MF1) 

kan vi utläsa att korrelationen är ganska låg, från 0,245 till 0,284. Sambanden mellan de 

bestämningsfaktorerna och positiv ryktesspridning är statistiskt säkerställda, då p-värdet 

(Sig. (2-tailed)) är lägre än vår signifikansnivå (0,05). Utläser vi korrelationen mellan 

               Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation 

MF1 4,84 1,326 

Tillgänglighet 5,3269 ,74213 

Tillförlitlighet 6,5613 ,52822 

Lyhördhet 5,5860 ,79935 

Försäkran 6,5048 ,54167 

Empati 5,1161 ,87455 

Correlations 

 MF1 Servicekvalitet 

MF1 

Correlation Coefficient 1,000 ,216
**
 

Sig. (2-tailed) . ,007 

N 155 155 

Servicekvalitet 

Correlation Coefficient ,216
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,007 . 

N 155 155 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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lyhördhet samt empati och positiv ryktesspridning kan vi se att korrelationen antingen 

negativ eller positiv och betydligt lägre än ovan nämnda (-0,009 och 0,046). Ser vi 

också på p-värdet kan vi utläsa värdena 0,908 och 0,568 vilka är högre än vår 

signifikansnivå 0,05 och därmed inte statistiskt säkerställt. 
 

Som tidigare nämndes påverkas den upplevda kvaliteten bland annat av förväntningar 

där marknadsföring är en faktor som påverkar dem (Grönroos, 1996, s. 33-35). Då 

ryktesspridning (word-of-mouth) är en form av marknadsföring (Grönroos, 1996, s. 33-

35; Sheth et al., 1999, s. 22), samt att Sheth et al. (1999, s. 22) fann belägg i sin studie 

att andra kunders uppfattning av ett företag påverkar en kunds förväntan på en tjänst, 

ansåg vi det intressant att testa om positiv ryktesspridning påverkar en revisionsklients 

förväntan på hög servicekvalitet positivt. Utläser vi resultaten i tabell 12 och 13 

indikerar testen att ett sådant samband finns. Det vill säga att revisionsklienter i 

Västerbotten påverkas av positiva ord från andra revisionsklienter vilket bidrar till att de 

får en högre förväntan på servicekvaliteten. Det är i likhet med vad Sheth et al. (1999, s. 

22) fann, det vill säga att ryktesspridning även påverkar en kunds förväntningar på ett 

företags tjänst. 

5.3 Service Quality Model (SERVQUAL) 

Servicekvaliteten består såsom diskuterats i avsnitt 3.2 Servicekvalitet (SERVQUAL) av 

fem bestämningsfaktorer. Vi har därför valt att presentera och analysera våra data både 

utifrån SERVQUAL-modellen generellt sett men också utifrån varje bestämningsfaktor 

för att förtydliga för läsaren. Vår första hypotes (H3) som hänför sig till detta avsnitt 

och därmed till Parasuraman et als (1985, 1988) modell lyder såsom följer; 
 

● Revisionsklienterna anser att servicekvalitet ingår i revisionskvalitet. 

 

I tabell 14 till vänster presenteras 

respondenternas genomsnittliga svar 

beträffande servicekvaliteten.  

Tabell 14. Deskriptiv data gällande servicekvalitet. 

I tabell 14 ovan kan vi utläsa att revisionsklienternas genomsnittliga svar på påståenden 

tillhörande servicekvalitet är 5,82. Vi kan också se att standardavvikelsen är cirka 0,48 

vilket innebär att respondenternas genomsnittliga svar mest troligt finns mellan fem och 

sju (5,32 och 6,28). 
 

För att testa om revisionsklienterna anser att servicekvalitet ingår i revisionskvalitet 

valde vi att göra ett t-test. Testet utfördes med ett testvärde på fyra vilket gör att 

resultaten utgår från den siffran. I tabell 15 nedan visas testets resultat där vi inkluderat 

klienternas svar på påståendena tillhörande servicekvalitet.  
 

Tabell 15. Enkelt t-test för servicekvalitet. 

Kolumnen Sig. (2-tailed) visar p-värdet som i detta fall är mindre än 0,000. I kolumnen 

Mean Difference kan vi se hur respondenterna besvarat påståenden inom servicekvalitet 

i förhållande till testvärdet fyra. Vi utläser att det genomsnittliga svaret från 

One-Sample Statistics 

 Mean Std. Deviation 

Servicekvalitet 5,8190 ,47602 

One-Sample Test 

 
Test Value = 4 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Servicekvalitet ,000 1,81901 1,7435 1,8945 
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respondenterna ligger cirka 1,82 över fyra vilket för oss tillbaks till medelvärdet som ses 

i tabell 14 på föregående sida, 5,82. I den sista kolumnen, 95% Confidence Interval of 

the Difference, visas att 95 procent av respondenternas medelsvar inom servicekvalitet 

ligger mellan 5,74 och 5,89. 
 

I tabellerna ovan kan respondenternas svar tillhörande servicekvalitet utläsas i stora 

drag. Att studera resultatet lite närmare ansåg vi vara intresseväckande och valde därför 

att studera branschernas medelvärden. Som nämndes tidigare, i avsnitt 5.1.2 Företagens 

branschtillhörighet reducerade vi antalet branscher för att underlätta för läsaren samt att 

resultatet och analysen skulle bli mer intressant.  

 

I figur 11 nedan kan de olika branschernas medelvärden utläsas. Där kan vi också utläsa 

att företag inom kategorin Tillverkning står för det lägsta medelvärdet 5,76 medan 

företag inom Omsorg och utbildning står för det högsta 6,06. Granskar vi diagrammet 

mer noggrant kan vi se att kategorierna Omsorg och utbildning samt Bygg står för de 

högre medelvärdena, vilka är 6,06 respektive 5,98. Resterande kategorier står för de 

lägre medelvärdena, vilka varierar mellan 5,76 och 5, 85.  
 

 

 
Figur 11. Medelvärden gällande servicekvalitet för olika branscher. 

Då vår avsikt var att studera hur revisionsklienterna uppfattar revisionskvalitet utgick vi 

från tidigare studier och teorier. Utifrån dem, med huvudfokus på Parasuraman et al 

(1985, 1988) samt Duff (2004), kom vi fram till att servicekvalitet borde ingå i 

begreppet revisionskvalitet eftersom revision anses vara en tjänst. Samtidigt har 

konkurrensen inom revisionsbranschen utvecklats från att bara föra priskrig med 

varandra (Chan, 1999, s. 609; Duff, 2004, s. 2) till att behöva lägga mer vikt vid 

differentiering för att skapa mervärde hos kunderna (Kotler & Keller, 2006, s. 376-380). 

Som vi kan utläsa i tabellerna ovan anser revisionsklienterna att servicekvalitet, som 

helhet, ingår i revisionskvalitet. Vi kan med 95 procent säkerhet uttala oss om att 

revisionsklienterna anser att servicekvalitet ingår i revisionskvaliteten då p-värdet är 

under vår signifikansnivå på fem procent (0,05). Det innebär att vi kan förkasta noll-

hypotesen som innebär att aktiebolagen i Västerbotten inte anser att servicekvalitet 

ingår i revisionskvalitet. Samtidigt styrks det även med medelvärdet för respondenterna, 

som ligger på 5,82 gällande servicekvalitet vilket tyder på att revisionsklienterna anser 
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att servicekvaliteten är av vikt. Det indikerar att revisionsbyråerna bör lägga vikt vid 

servicekvaliteten för att erbjuda revisionsklienterna det lilla extra för att på så vis 

differentiera sig på marknaden. 

5.3. Bestämningsfaktorer inom servicekvalitet 

Efter att ha konstaterat att revisionsklienterna anser att servicekvalitet ingår i 

revisionskvaliteten ansåg vi också att det vore intressant att se om det finns några 

skillnader mellan de olika bestämningsfaktorerna inom servicekvaliteten. Det för oss 

vidare till vår nästa hypotes (H4); 
 

● Revisionsklienterna anser att bestämningsfaktorerna tillhörande servicekvalitet 

inom revisionskvalitet är av stor vikt. 

 

I tabell 16 till vänster presenteras 

revisionsklienternas medelvärden i svaren på 

påståenden om bestämningsfaktorerna inom 

servicekvalitet. 

 

 

Tabell 16. Deskriptiv data gällande  

bestämningsfaktorer inom servicekvalitet. 

I tabell 16 kan vi utläsa att medelvärdena bland de olika faktorerna varierar mellan cirka 

5,12 (empati) och 6,56 (tillförlitlighet). Till skillnad från resultatet i avsnitt 5.3 Service 

quality model (SERVQUAL) kan vi nu se att det finns skillnader i hur respondenterna 

värderat påståendena, i kolumnen Std. Deviation utläser vi att respondenternas svar 

skiljer sig mellan 0,53 och 0,87 från medelvärdet beroende på vilken kategori vi tittar 

på. Exempelvis ligger ett svar gällande ett påstående inom bestämningsfaktorn 

tillgänglighet mellan fyra och sju (4,59 och 6,07). 
 

För att kontrollera hur revisionsklienterna ställer sig till de olika bestämningsfaktorerna 

valde vi återigen att göra ett t-test med testvärde fyra. I tabell 17 nedan finner vi 

resultatet.  
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 4 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Tillgänglighet ,000 1,32687 1,2091 1,4446 

Tillförlitlighet ,000 2,56129 2,4775 2,6451 

Lyhördhet ,000 1,58598 1,4591 1,7128 

Försäkran ,000 2,50484 2,4189 2,5908 

Empati ,000 1,11609 ,9773 1,2549 

Tabell 17. Enkelt t-test för bestämningsfaktorer inom servicekvalitet. 

Där kan vi utläsa att samtliga p-värden (kolumnen Sig. (2-tailed)) har ett värde på 0,000. 

Vi kan också se att respondenterna besvarat påståendena positivt och att deras 

genomsnittliga svar (Mean Difference), beroende på vilken bestämningsfaktor vi tittar 

på, ligger mellan 1,12 och 2,56 över testvärdet fyra. Vi ser också inom vilka intervall vi 

kan finna 95 procent av svaren inom respektive bestämningsfaktor (kolumnen 95% 

Confidence interval of the Difference). 

One-Sample Statistics 

 Mean Std. Deviation 

Tillgänglighet 5,3269 ,74213 

Tillförlitlighet 6,5613 ,52822 

Lyhördhet 5,5860 ,79935 

Försäkran 6,5048 ,54167 

Empati 5,1161 ,87455 
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Utifrån ovanstående tabell, tabell 17, finner vi resultatet från de fem (indirekt sju) 

bestämningsfaktorer som utgör servicekvalitet. Bestämningsfaktorerna är tillförlitlighet, 

lyhördhet, försäkran, empati och tillgänglighet (vilken också innefattar kundservice och 

tilläggstjänster). De fem första tillhör Parasuraman et als (1988, s. 23) modell medan de 

två indirekta tillhör Duffs (2004, s. 77) modell. Eftersom p-värdet är lägre än vår 

femprocentiga signifikansnivå i samtliga tester tillhörande bestämningsfaktorerna finner 

vi att klienterna värdesätter dem alla. Det finns trots det skillnader mellan faktorernas 

medelvärden, se tabell 16, vilket tyder på att klienterna tycks värdesätta dem olika. 

Exempel på skillnader i respondenternas svar är empati som har ett medelvärde på 5,12 

medan tillförlitlighet har ett medelvärde på 6,56. Bestämningsfaktorerna tillförlitlighet 

och försäkran har genererat de högsta medelvärdena. Parasuraman et al. (1988, s. 23) 

menar att tillförlitligheten innebär att företaget utför tjänsterna på ett korrekt sätt i 

enlighet med den överenskommelse de gjort med kunden samtidigt som de ger en 

försäkran om att deras anställda besitter tillräcklig kunskap för att kunna åta sig 

uppdraget. Det tyder på att revisionsklienterna anser att det är av största vikt att 

revisionsbyrån är kompetent och regelrätt. Tittar vi vidare på de övriga 

bestämningsfaktorerna, lyhördhet, empati och tillgänglighet, finner vi också att de anses 

viktiga, dock inte i samma utsträckning som de förstnämnda. Parasuraman et al. (1988, 

s. 23) menar att företaget är lyhörda genom att uppfatta kundens behov, att de tar väl 

hand om sina kunder och visar dem förståelse (empati) och finns tillgängliga i form av 

personal, lokaler och har det material som kan krävas för att utföra uppdraget. De 

aktiebolag som anlitar en revisionsbyrå i Västerbotten tycks värdera bestämningsfaktorn 

empati lägst av de fem. Det tyder på att de lägger större vikt vid faktorer som faktiskt 

kan hänföra sig till den tjänst de köper och inte anser att det personliga planet bör 

prioriteras. 
 

I de första hypoteserna i detta avsnitt (H3 och H4) har vi allmänt diskuterat om vad 

revisionsklienterna anser om servicekvaliteten inom revisionskvalitet. Vi har också valt 

att titta närmare på resultatet för att finna om det finns skillnader mellan stora och små 

klienter, det för oss vidare till nästa hypotes (H5); 
 

● Små företag lägger större vikt vid bestämningsfaktorer tillhörande 

servicekvalitet inom revisionskvaliteten än vad stora företag gör. 
 

I tabell 18 nedan presenteras de små och stora företagens medelvärden i svaren på 

påståenden om service-kvalitet. 

 

 

 

Tabell 18. Deskriptiv data gällande olika företagsstorlekar och servicekvalitet. 

I tabell 18 ovan kan vi utläsa i kolumn N att 104 små företag och 51 stora företag, totalt 

155 företag, besvarat påståendena inom servicekvalitet. De olika företagsstorlekarna har 

olika medelvärden (Mean), vi ser att de små företagens medelvärde är cirka 5,85 medan 

de stora företagen har ett något lägre medelvärde, 5,76. I kolumnen Std. Deviation ser vi 

att standardavvikelsen för de små företagen är cirka 0,49 vilket innebär att deras svar 

mest troligt ligger mellan alternativ fem och sju (5,36 och 6,34). De stora företagens 

svar finns också mellan alternativ fem och sju (5,31 och 6,21). 
 

Group Statistics 

 Företagsstorlek N Mean Std. Deviation 

Servicekvalitet 
Små företag 104 5,8465 ,48947 

Stora företag 51 5,7630 ,44679 
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För att kontrollera om det föreligger någon signifikant skillnad mellan små och stora 

företags inställning till servicekvalitet inom revisionskvalitet valde vi att utföra ett 

Independent sample t-test (t-test). Resultatet presenteras i tabell 19 nedan. 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. 

Sig. 

(2-
tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Servicekvalitet 

Equal variances 

assumed 
,143 ,706 ,306 ,08350 -,07723 ,24424 

Equal variances not 
assumed 

  ,292 ,08350 -,07280 ,23980 

Tabell 19. T-test för olika företagsstorlekar och servicekvalitet. 

Kolumnen Levene´s Test for Equality of Variances vilket visar oss om de olika 

respondentgruppernas svar är desamma eller om de skiljer sig åt. Det hjälper oss också 

att bestämma vilket av t-testen (raderna) SPSS genererat vi ska använda oss utav. I detta 

fall är värdet i kolumnen Sig. 0,706 vilket innebär att vi ska använda oss utav 

testvärdena i den övre raden, Equal variances assumed. Om värdet understiger vår 

signifikansnivå 0,05 (fem procent) ska istället testvärdena i den nedre raden användas, 

Equal variances not assumed. Equal variances assumed innebär att variansen mellan de 

två grupperna inte skiljer sig åt medan Equal variances not assumed innebär att de 

skiljer sig. 
 

Som nämnts använder vi oss i detta fall av den övre raden i tabell 19 ovan. För att finna 

om det finns en signifikant skillnad mellan grupperna använder vi oss av kolumnen Sig. 

(2-tailed) under rubriken t-test for Equality of Means. Där kan vi utläsa att p-värdet är 

0,306, alltså över vår signifikansnivå 0,05. Ett p-värde som överstiger signifikansnivån 

säger att det inte finns någon signifikant skillnad mellan respondentgrupperna. I tabellen 

kan vi också utläsa att medelvärdet mellan grupperna (Mean Difference) skiljer sig cirka 

0,08 vilket kan jämföras med medelvärdena i den tidigare tabellen, tabell 18, som visade 

medelvärdena 5,76 och 5,85. Även här kan vi se, i kolumnen 95% Confidence Interval 

of the Difference, hur 95 procent av respondenterna besvarat påståendena. 
 

Vi menar att servicekvalitetens bestämningsfaktorer till stor del bygger på klientens 

relation till revisionsbyrån och att små företag torde lägga större vikt vid dem. Utifrån 

resultatet som presenterats ovan kan vi utläsa att små företag har ett högre medelvärde 

tillhörande påståenden om bestämningsfaktorerna inom servicekvalitet. Trots det visar 

testet att det inte finns någon signifikant skillnad mellan respondentgrupperna då p-

värdet överstiger vår signifikansnivå. Det tyder på att respondenterna, oavsett 

företagsstorlek, inte värderar bestämningsfaktorerna olika vilket vi anser skilja sig från 

vad Svanström (2008, s. 224) fann i sin studie. Svanström (2008, s. 224) menar att 

företag utanför storstadskärnorna, trots upphörandet av revisionsplikten för små företag, 

visar tendens till att behålla revisionen. Att små företag behåller revisionen kan bero på 

att de värdesätter revisionsteamets kunskap och vill dra nytta av den (Svanström, 2008, 

s. 224-225; Svanström, 2013, s. 338). Vi menar utifrån det att små företag bör lägga 

större vikt vid bestämningsfaktorerna inom servicekvalitet då de inte har samma 

möjlighet till att ha en bred kompetens inom företaget. Trots det finner vi ingen 

signifikant skillnad i våra resultat vilket indikerar att revisionsbyråerna inte behöver 

anpassa sig efter företagets storlek. 
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Trots att vårt resultat inte visat på att det föreligger någon skillnad mellan 

företagsstorlekar valde vi att också studera om det föreligger någon skillnad beroende 

på vilken bransch klienterna befinner sig inom. Det för oss vidare till vår nästa hypotes 

(H6) som lyder; 
 

● Olika branscher lägger olika vikt vid olika bestämningsfaktorer tillhörande 

servicekvalitet inom revisionskvalitet. 
 

I figur 12 nedan presenteras de olika branschernas medelvärden i svaren på påståenden 

om bestämningsfaktorerna inom servicekvalitet. 
 

 
 

Figur 12. Medelvärden gällande bestämningsfaktorer inom servicekvalitet för olika 

branscher. 

I figur 12 ovan går det att utläsa hur respondenter inom olika branscher värderar 

bestämningsfaktorerna inom servicekvalitet. Där kan vi utläsa att samtliga branscher har 

ett medelvärde över fyra på påståenden om bestämningsfaktorerna inom servicekvalitet. 

Trots det kan vi se att exempelvis företag inom branscherna Omsorg och utbildning och 

Bygg värderar bestämningsfaktorn tillförlitlighet högst av dem alla. Vi kan också utläsa 

att samtliga branscher värderar två av bestämningsfaktorerna högre än de övriga, 

nämligen tillförlitlighet och försäkran, vilket överensstämmer med vår tidigare 

diskussion (se hypotes H4 - Revisionsklienterna anser att bestämningsfaktorerna 

tillhörande servicekvalitet inom revisionskvalitet är av stor vikt). Det tyder på att 

respondenterna, oavsett bransch, inte värderar bestämningsfaktorerna olika och att 

revisionsbyråerna därför inte bör göra skillnad mellan olika branscher när de möter sina 

klienter. 

5.4 Audit quality model (AUDITQUAL) 

Till skillnad från Parasuraman et als modell (1985, 1988) som är mer allmän beträffande 

servicekvalitet, utformade Duff (2004, s. 59) en mer specifik modell för 

revisionsbranschen och kom fram till att revisionskvalitet består av både teknisk- och 

servicekvalitet. Enligt Duff (2004, s. 77) har revisionskvalitet nio bestämningsfaktorer 

inom både service- och teknisk kvalitet. Vi har valt att endast presentera de 

servicekvalitativa aspekterna i föregående avsnitt, 5.3 Service quality model 

(SERVQUAL), för att undvika upprepningar. I detta avsnitt presenterar vi istället 

resultaten av påståendena som hänför sig till den tekniska kvaliteten. Till en början 
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presenterar vi generella data, som berör vår sjunde hypotes (H7), för att sedan gå in på 

de olika bestämningsfaktorerna för att förtydliga våra resultat (hypotes H8-H10). Då vi 

valt att utesluta en av bestämningsfaktorerna (oberoende, se avsnitt 1.4 Avgränsningar) 

kommer vi endast presentera data gällande fyra bestämningsfaktorer i detta avsnitt. Vår 

första hypotes (H7) tillhörande Duffs (2004) modell och den tekniska kvaliteten lyder 

såsom följer; 
 

● Revisionsklienterna anser att teknisk kvalitet ingår i revisionskvalitet. 

 

I tabell 20 till vänster presenteras respondenternas 

genomsnittliga svar beträffande teknisk kvalitet.  

 Tabell 20. Deskriptiv data gällande teknisk kvalitet. 

I tabellen kan vi utläsa att revisionsklienternas genomsnittliga svar är 5,10. Utifrån 

tabellen kan vi också utläsa att revisionsklienternas genomsnittliga svar varierar, genom 

standardavvikelsen, mellan fyra och sex (4,38 och 5,82). 
 

För att testa vår hypotes, om revisionsklienterna anser att teknisk kvalitet ingår i 

revisionskvalitet, valde vi att utföra ett t-test med testvärdet fyra. I nedanstående tabell 

21 presenteras testets resultat beträffande samtliga påståenden som berör teknisk 

kvalitet.  
 

 

 
Test Value = 4 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Teknisk kvalitet ,000 1,10200 ,9877 1,2163 

Tabell 21. Enkelt t-test för teknisk kvalitet. 

Utifrån Sig. (2-tailed) som visar p-värdet kan vi tyda att det är 0,000 vilket är lägre än 

vår signifikansnivå (fem procent). Utläser vi kolumnen Mean Difference kan vi se att 

revisionsklienternas svar ligger genomsnittligt 1,10 över testvärdet fyra. Den sista 

kolumnen, 95% Confidence Interval of the Difference, visar det 95 procentiga 

intervallet av respondenternas svar från testvärdet fyra, vilka ligger mellan 4,99 och 

5,22.    
 

I ovanstående tabeller kan vi utläsa samtliga respondenters svar beträffande teknisk 

kvalitet. För att studera resultatet lite mer i detalj valde vi även att studera de olika 

branschernas medelvärden. Som vi kan utläsa i figur 13 på nästa sida förhåller sig 

branschernas uppfattning beträffande den tekniska kvaliteten ganska lika (observera 

skalan till vänster).  
 

 Mean Std. Deviation 

Teknisk kvalitet 5,1020 ,72011 
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Figur 13. Medelvärden gällande teknisk kvalitet inom olika branscher. 

I figur 13 ovan kan vi utläsa branschernas medel-värden. Där kan vi se att företag inom 

kategorin Omsorg och utbildning har det lägsta (4,80) medan företag inom kategorin 

Fastighet har det högsta (5,39). Utläser vi diagrammet mer detaljrikt kan vi se att 

kategorierna Fastighet, Bygg, Handel, Övriga och Vet ej står för de högre 

medelvärdena, där värdena varierar mellan 5,15 och 5,39. Till skillnad från kategorierna 

Kultur och nöje, Info och konsult, Omsorg och utbildning samt Tillverkning som står för 

de lägre medelvärdena, där värdena varierar mellan 4,80 och 5,05.   
 

Utifrån ovanstående diskussion indikerar våra resultat att revisionsklienterna anser att 

servicekvalitet och dess bestämningsfaktorer ingår i kvalitetsbegreppet. Parasuraman et 

al. (1988, s. 24, 28) menar dock att SERVQUAL-modellen mest var lämplig vid 

jämförelser av servicebranscher och föreslog att en modifiering av modellen vid 

tillämpandet inom endast en bransch. För att få en bättre anpassad modell för specifika 

branscher utvecklade därför forskare mer specifika modeller, däribland Duff (2004, s. 

59) för revisionsbranschen. Duff (2004, s. 77) fann att revisionskvalitet bestod av både 

teknisk- och servicekvalitet. Duff (2004, s. 77-78) menar att den tekniska kvaliteten 

hänförde sig till den kompetens revisionsbyrån samt revisionsteamet har samtidigt som 

den beskriver revisorns självständighet. Utläser vi resultaten och testen ovan indikerar 

det på att revisionsklienterna i Västerbotten anser att teknisk kvalitet, som helhet, ingår i 

revisionskvalitet vilket vi med 95 procent säkerhet kan uttala oss om. Det medför att vi 

kan förkasta nollhypotesen som innebär att de inte anser att teknisk kvalitet ingår i 

revisionskvalitet. Det styrks även med att medelvärdet för teknisk kvalitet är över fyra 

samt att branschernas medelvärden varierar mellan 4,80 och 5,39. Därmed tyder det på 

att revisionsklienterna i Västerbotten inte bara lägger vikt vid de servicekvalitativa 

aspekterna utan även de tekniska beträffande kvaliteten, i likhet med vad Duff (2004, s. 

77) menar. 
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5.4.1 Bestämningsfaktorer inom teknisk kvalitet 

Vidare, efter att vi konstaterat att revisionsklienterna anser att teknisk kvalitet ingår i 

revisionskvalitet, ansåg vi det intresseväckande att studera om det finns några skillnader 

mellan de fyra olika bestämningsfaktorerna inom teknisk kvalitet. Det för oss vidare till 

nästa hypotes (H8) i detta avsnitt;   
 

● Revisionsklienterna anser att de tekniska bestämningsfaktorerna inom 

revisionskvalitet är av stor vikt. 
 

I tabell 22 nedan presenteras respondenternas genomsnittliga svar beträffande de 

tekniska bestämningsfaktorerna.  

 

Utläser vi tabellen nedan varierar de fyra olika bestämningsfaktorernas medelvärden, 

alltifrån 6,37 (rykte) till 3,43 (erfarenhet). I 

kolumnen Std. Deviation (standardavvikelse) kan vi 

också utläsa att revisionsklienternas svar varierar i 

olika grad från medelvärdet beträffande de olika 

bestämningsfaktorerna. 

 

Tabell 22. Deskriptiv data gällande  

bestämningsfaktorer inom teknisk kvalitet. 

Den största variationen från medelvärdet tillhör bestämningsfaktorn erfarenhet med en 

avvikelse på 1,85 vilket innebär att svaret varierar mellan ett och sex (1,58 och 5,28). 

Den minsta avvikelsen (0,52) tillhör däremot bestämningsfaktorer rykte, där svaren 

varierar mellan fem och sju (5,85 och 6,89).      
 

För att testa den statistiska säkerheten i revisionsklienternas svar beträffande de tekniska 

bestämningsfaktorerna valde vi också att utföra ett t-test med testvärde fyra. I tabell 23 

nedan kan vi utläsa svaren.  
 
 

 Test Value = 4 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Rykte ,000 2,36497 2,2830 2,4469 

Förmåga ,000 1,84948 1,7110 1,9880 

Branschexpertis ,000 ,76129 ,5696 ,9529 

Erfarenhet ,000 -,56774 -,8610 -,2745 

Tabell 23. Enkelt t-test gällande bestämningsfaktorer inom teknisk kvalitet. 

Börjar vi med p-värdena (Sig.(2-tailed)) kan vi utläsa att samtliga bestämningsfaktorer 

har ett p-värde under 0,000. Utläser vi nästa kolumn (Mean Difference) kan vi se att 

respondenternas genomsnittliga svar är både positiva och negativa från testvärdet fyra. 

Svaren ligger mellan 2,36 över testvärdet och 0,57 under. Kolumnen 95% Confidence 

interval of the Difference visar inom vilka intervall vi kan finna 95 procent av svaren 

beträffande var och en av bestämningsfaktorerna.    
 

Utifrån tabellerna ovan kan vi utläsa resultaten beträffande de fyra av Duffs (2004, s. 

77) fem tekniska bestämningsfaktorer vi valde att studera; rykte, förmåga, 

branschexpertis och erfarenhet. P-värdena tillhörande samtliga fyra 

bestämningsfaktorer understiger vår valda signifikansnivå 0,05 vilket tyder på att 

resultaten är statistiskt säkerställda. Utläser vi bestämningsfaktorernas medelvärden i 

 Mean Std. Deviation 

Rykte 6,3650 ,51665 

Förmåga 5,8495 ,87305 

Branschexpertis 4,7613 1,20784 

Erfarenhet 3,4323 1,84820 



63 
 

tabell 22 kan vi se att revisionsklienterna värderar dem olika, då värdena varierar mellan 

3,43 och 6,37. Av medelvärdena kan vi utläsa att revisionsklienterna, aktiebolag i 

Västerbotten, anser att rykte och förmåga är av betydande slag eftersom medelvärdena 

(med standardavvikelsen tagen i beaktan) överstiger fyra. Resultatet tyder på att 

revisionsklienterna värdesätter rykte högst och erfarenhet lägst. Duff (2004, s. 72-ff) 

menar att klienterna uppfattar och utvärderar kvaliteten utifrån en revisionsbyrås goda 

rykte på marknaden samt en revisors erfarenhet. Förmåga värderar aktiebolagen i 

Västerbotten näst högst och branschexpertis näst lägst. Duff (2004, s. 72-ff) menar även 

att klienter utvärderar kvaliteten utifrån den förmåga som krävs för att utföra en revision 

och revisionsbyråns branschexpertis. Våra resultat beträffande de tekniska 

bestämningsfaktorerna liknar Duffs resultat. Duff (2004, s. 96) fann att 

ekonomicheferna rankade bestämningsfaktorerna i följande fallande ordning; rykte, 

förmåga, branschexpertis och erfarenhet. Revisionsklienterna, aktiebolagen i 

Västerbotten, rankar de tekniska bestämningsfaktorerna i likhet med de ekonomichefer 

Duff (2004, s. 96) studerade. Till skillnad från Duff (2004, s. 96) använde vi oss av en 

sjuskalig likertskala medan han använde sig av en femskalig, trots det tyder det på 

liknande resultat. 
 

De första hypoteserna, H7 och H8, i detta avsnitt har berört revisionsklienternas 

uppfattning beträffande teknisk kvalitet och dess bestämningsfaktorer. Vidare fann vi 

det intressant att studera om det fanns några skillnader mellan företagens storlek samt 

industrier beträffande uppfattningen av de olika bestämningsfaktorerna inom den 

tekniska kvaliteten. Det för oss vidare till hypotes H9 som lyder;    
 

● Stora företag lägger större vikt vid bestämningsfaktorer tillhörande den tekniska 

kvaliteten inom revisionskvalitet än vad små företag gör.  
  

I tabell 24 till vänster presenteras våra resultat gällande den tekniska kvaliteten utifrån 

de olika respondent-

grupperna. 

 

Tabell 24. Deskriptiv data gällande olika företagsstorlekar och  

bestämningsfaktorer inom teknisk kvalitet. 

I tabell 24 ovan kan vi utläsa att 104 små företag och 51 stora företag, totalt 155 företag, 

besvarat påståendena inom teknisk kvalitet. De olika företagsstorlekarna har olika 

medelvärden, vi ser att de små företagens medelvärde är cirka 5,09 medan de stora 

företagen har ett något högre medelvärde, 5,13. I kolumnen Std. Deviation utläser vi att 

standardavvikelsen för de små företagen är cirka 0,78 vilket innebär att deras svar mest 

troligt ligger mellan alternativ fyra och sex (4,31 och 5,87). De stora företagens svar 

finns också mellan alternativ fem och sex (4,55 och 5,71). 
 

För att kontrollera om det föreligger någon signifikant skillnad mellan små och stora 

företags inställning till teknisk kvalitet inom revisionskvalitet valde vi att återigen göra 

ett t-test. Resultatet presenteras i tabell 25 på nästa sida. 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 Företagsstorlek N Mean Std. Deviation 

Teknisk kvalitet 
Små företag 104 5,0879 ,78269 

Stora företag 51 5,1308 ,57787 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Teknisk 
kvalitet 

Equal 
variances 
assumed 

5,724 ,018 ,728 -,04298 -,28687 ,20092 

Equal 
variances not 

assumed 
  ,701 -,04298 -,26363 ,17767 

Tabell 25. T-test för teknisk kvalitet. 

I kolumnen Levene´s Test for Equality of Variances i tabellen ovan kan vi utläsa om de 

olika respondentgruppernas svar är desamma eller om de skiljer sig åt. Det hjälper oss 

också att bestämma vilket av t-testen SPSS genererat vi ska använda oss utav. I detta 

fall är värdet i kolumnen Sig. 0,018 vilket innebär att vi ska använda oss utav 

testvärdena i den nedre raden, Equal variances not assumed. Equal variances not 

assumed innebär att variansen mellan de två grupperna skiljer sig åt. 
 

För att finna om det finns en signifikant skillnad mellan grupperna använder vi oss av 

kolumnen Sig. (2-tailed) under rubriken t-test for Equality of Means. Där kan vi utläsa 

att p-värdet är 0,701, alltså över vår signifikansnivå 0,05. Ett p-värde som överstiger 

signifikansnivån säger att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

respondentgrupperna. I tabellen kan vi också utläsa att medelvärdet mellan grupperna 

(Mean Difference) skiljer sig cirka 0,04 vilket kan jämföras med medelvärdena i den 

tidigare tabellen, tabell 24, som visade medelvärdena 5,09 och 5,13. Även här kan vi se, 

i kolumnen 95% Confidence Interval of the Difference, hur 95 procent av 

respondenterna besvarat påståendena. 
 

Duff (2004, s. vi) studerade publika bolag och dess ekonomichefer när han utformade 

modellen AUDITQUAL. Studiens resultat antydde att ekonomicheferna lade större vikt 

vid bestämningsfaktorerna rykte och förmåga inom den tekniska kvaliteten (Duff, 2004, 

s. 96). Därefter upprepade Duff (2009, s. 400) sin studie då han ville studera om några 

förändringar i respondenternas uppfattning hade skett. Duffs (2009, s. 402) resultat var 

då att den tekniska kvaliteten var värderad lägre än servicekvaliteten som var värderad 

högre. Utifrån våra resultat kan vi utläsa att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan respondentgrupperna små och stora företag. Utläser vi medelvärdena indikerar 

resultatet att stora företag lägger större vikt vid teknisk kvalitet än vad små företag gör, 

trots det finns det ingen statistisk säkerhet i våra resultat som tyder på att så är fallet. I 

likhet med Duffs (2009, s. 402) resultat indikerar vårt resultat att stora företag inte 

lägger lika stor vikt vid den tekniska kvaliteten, dock kan vi inte uttala oss om det skett 

någon förändring av deras uppfattning. 

Vidare valde vi att även studera om det föreligger några skillnader mellan de olika 

branscherna och hur de värderar bestämningsfaktorerna inom den tekniska kvaliteten. 

Det för oss vidare till vår nästa hypotes (H10) som lyder; 
 

● Olika branscher lägger olika vikt vid olika bestämningsfaktorer tillhörande 

teknisk kvalitet inom revisionskvalitet. 
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I figur 14 nedan presenteras de olika branschernas medelvärden beträffande svaren på 

påståenden om bestämningsfaktorerna inom teknisk kvalitet. 
 

 
 

Figur 14. Medelvärden gällande bestämningsfaktorer inom teknisk kvalitet för olika 

branscher. 

I figur 14 ovan går att utläsa hur respondenter inom olika branscher värderar 

bestämningsfaktorerna inom teknisk kvalitet. Där kan vi utläsa att respondenterna 

rangordnat de olika bestämningsfaktorerna på ett liknande sätt men att medelvärdena 

skiljer sig åt. Vi kan exempelvis utläsa att företag inom branscherna Info och konsult, 

Tillverkning, Bygg och Handel värderar bestämningsfaktorn rykte högst av dem alla. Vi 

kan också utläsa att samtliga branscher värderar två av bestämningsfaktorerna högre än 

de övriga, nämligen rykte och förmåga, vilket överensstämmer med vår tidigare 

diskussion (se hypotes H8 - Revisionsklienterna anser att de tekniska 

bestämningsfaktorerna inom revisionskvalitet är av stor vikt). Trots det kan vi se att 

medelvärdena på bestämningsfaktorerna branschexpertis och erfarenhet varierar mellan 

branscherna vilket tyder på att revisionsbyråerna bör lägga olika vikt på dem beroende 

på vilken bransch företagen tillhör. Exempelvis värderar företag inom Bygg 

bestämningsfaktorn branschexpertis relativt högre än företag inom Omsorg och 

Utbildning (5,64 jämfört med 4,13). Samtidigt föreligger en skillnad mellan hur företag 

inom exempelvis branschen Info och konsult och Tillverkning värderar 

bestämningsfaktorn erfarenhet. I de mått vi valt att analysera våra data emot framgick 

att företag som besvarat ett påstående med fyra eller uppåt ställer sig positiv till 

bestämningsfaktorn (indirekt påståendena tillhörande bestämningsfaktorn) medan ett 

värde under fyra betyder motsatsen. Våra resultat indikerar att majoriteten av 

branscherna inte anser att bestämningsfaktorn erfarenhet är av stor vikt inom 

revisionskvaliteten. 

5.4.2 Sammanfattande analys 

Parasuraman et al. (1985, 1988, s. 24, 28) menar att deras modell borde utvecklas 

utifrån respektive bransch om inte jämförelsen gällde flera branscher. Det medförde att 

Duff (2004) utvecklade en modell tillhörande revisionsbranschen. Duff (2004, s. 77) 

ansåg att revisionskvalitet även består av teknisk kvalitet till skillnad mot Parasuraman 

et als (1988) modell som bara berör servicekvalitet. Vi valde därför att övergripande 
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studera hur aktiebolag i Västerbotten ställer sig till de olika aspekterna inom 

revisionskvalitet vilket för oss vidare till hypotes H11 som lyder; 
 

● Revisionsklienterna anser att revisionskvalitet består av både service- och 

teknisk kvalitet. 

I tabell 26 till vänster presenteras våra resultat 

gällande revisionsklienternas uppfattning 

beträffande revisionskvalitet. 

Tabell 26. Deskriptiv data gällande revisionskvalitet. 

I tabell 26 ovan kan vi utläsa att respondenternas medelvärde för samtliga påståenden 

beträffande revisionskvalitet är cirka 5,46 med en standardavvikelse på 0,47 vilket 

innebär att respondenternas svar finns inom spannet fyra till sex (4,99 och 5,93). 
 

För att testa vår hypotes, om revisionsklienterna anser att både service- och teknisk 

kvalitet ingår i revisionskvalitet, valde vi att utföra ett enkelt t-test med testvärdet fyra. I 

tabell 27 nedan presenteras testets resultat beträffande samtliga påståenden.  
 

 

 Test Value = 4 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Revisionskvalitet ,000 1,46051 1,3860 1,5350 

Tabell 27. Enkelt t-test för revisionskvalitet. 

I tabell 27 ovan kan vi utläsa att p-värdet (Sig. (2-tailed)) är 0,000. Utläser vi kolumnen 

Mean Difference kan vi se att revisionsklienternas svar genomsnittligt ligger 1,46 över 

testvärdet fyra. Den sista kolumnen, 95% Confidence Interval of the Difference, visar 

det 95 procentiga intervallet av respondenternas svar från testvärdet fyra, vilka ligger 

mellan 5,39 och 5,54.    
 

I tabell 26 ovan kan vi utläsa att revisionsklienternas genomsnittliga svar beträffande 

revisionskvalitet, bestående av både teknisk- och servicekvalitet, är 5,46. Utläser vi 

resultatet tyder det på att aktiebolagen i Västerbotten anser att revisionskvalitet består av 

både teknisk- och servicekvalitet, då p-värdet understiger vår valda signifikansnivå 

0,05. Det är i likhet med vad Duff (2004, s. 77) menar i utvecklandet av sin modell 

AUDITQUAL. Resultaten i tidigare avsnitt, 5.3 Service quality model (SERVQUAL) 

och 5.4 Audit quality model (AUDITQUAL), indikerar att revisionsklienterna värderar 

servicekvaliteten högre än den tekniska kvaliteten vilket även gäller resultatet bland de 

olika branscherna. Trots det finner vi utifrån ovanstående resultat, tabell 26 och 27, att 

båda aspekterna är något som revisionsklienterna anser ingå i revisionskvalitet då 

medelvärdet överstiger fyra samt att testet är statistiskt säkerställt då p-värdet 

understiger vår signifikansnivå. 

  

 Mean Std. Deviation 

Revisionskvalitet 5,4605 ,46977 



67 
 

5.5 Revisionskvalitet 

I avsnitt 3.3 Revisionskvalitet diskuterades hur olika forskare studerat revisionskvalitet. 

Vi valde att fokusera på några framstående forskare inom området i vår studie. Vi avser 

här att presentera resultatet på hur respondenterna förhåller sig till de påståenden vi 

kopplat till DeAngelo (1981), Carcello et al. (1992), Francis och Yu (2009). Vidare 

avser vi också att studera hur respondenterna ställt sig till enstaka påståenden som vi 

kopplat till Carey och Simnett (2006), Sundgren och Svanström (2013), Palmrose 

(1988) samt Manry et al. (2008). Vår teorikoppling går att finna i bilaga 4. I tabell 28 till 

vänster presenteras resultatet gällande de påståenden 

som kopplats till DeAngelos (1981) studie. 

Tabell 28. Deskriptiv data gällande  

påståenden tillhörande DeAngelo (1981). 

Utifrån tabellen ovan kan vi utläsa att respondenterna i medel svarade cirka 6,09 med en 

standardavvikelse på cirka 0,50. Det innebär att respondenternas svar mest troligt går att 

finna mellan fem och sju (5,59 och 6,59). 
 

För att studera hur revisionsklienterna förhåller sig till de påståenden vi kopplat till 

DeAngelo (1981) valde vi att utföra ett enkelt t-test med testvärdet fyra. I tabell 29 

nedan presenteras testets resultat beträffande samtliga påståenden. 
 

 

Test Value = 4 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

DeAngelo ,000 2,09247 2,0125 2,1724 

Tabell 29. Enkelt t-test för påståenden kopplade till DeAngelo (1981). 

Utläser vi ovanstående tabell kan vi se att p-värdet (Sig. (2-tailed)) understiger vår valda 

signifikansnivå fem procent (0,05). I tabellen kan vi också utläsa att respondenternas 

svar i genomsnitt överstiger testvärdet fyra med 2,09 samt att 95 procent av 

respondenternas svar ligger mellan 6,01 och 6,17. 
 

DeAngelo (1981, s. 186) definierade revisionskvalitet som “The quality of audit 

services is defined to be the market-assessed joint probability that a given auditor will 

both (a) discover a breach in the client’s accounting system, and (b) report the breach”. 

Resultatet ovan presenterar hur revisionsklienterna, aktiebolagen i Västerbotten, 

förhåller sig till de påståenden som vi kopplat till hennes definition. Utläser vi den övre 

tabellen av de två indikerar resultatet att respondenterna anser att påståendena kopplade 

till DeAngelos definition är av betydande slag då medelvärdet överstiger fyra. Den 

nedre tabellen visar att resultatet är statistiskt säkerställt då p-värdet är lägre än vår 

femprocentiga signifikansnivå (0,05). Vi menar vidare att revisionskvalitet också består 

av upprätthållandet av en god relation med klienten samtidigt som deras oberoende och 

pålitlighet inte äventyras, vilket styrks av resultaten presenterade i avsnitt 5.4.2 

Sammanfattande analys och 5.3 Service quality model (SERVQUAL), där 

revisionsklienterna anser att servicekvalitet är en del av revisionskvalitet. 

  

 Mean Std. Deviation 

DeAngelo 6,0925 ,50400 
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I tabell 30 till vänster presenteras resultatet gällande de 

påståenden som kopplats till Carcello et als (1992) studie. 
 

Tabell 30. Deskriptiv data gällande  

påståenden kopplade till Carcello et al. (1992). 

Utifrån tabell 30 ovan kan vi utläsa att respondenterna besvarat påståendena tillhörande 

Carcello et als (1992) med ett medelvärde på cirka 5,83 och en standardavvikelse på 

cirka 0,45. Det innebär att respondenternas svar mest troligt går att finna mellan fem 

och sju (5,38 och 6,28). 
 

För att studera hur revisionsklienterna förhåller sig till de påståenden vi kopplat till 

Carcello et al. (1992) valde vi att utföra ett enkelt t-test med testvärdet fyra. I tabell 31 

nedan presenteras testets resultat beträffande samtliga påståenden.  
 

 

Test Value = 4 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Carcello ,000 1,82710 1,7554 1,8988 

Tabell 31. Enkelt t-test för påståenden kopplade till Carcello et al. (1992). 

Utläser vi ovanstående tabell kan vi se att p-värdet (Sig. (2-tailed)) understiger vår valda 

signifikansnivå fem procent (0,05). I tabellen kan vi också utläsa att respondenternas 

svar i genomsnitt överstiger testvärdet fyra med 1,83 samt att 95 procent av 

respondenternas svar ligger mellan 5,76 och 5,90. 
 

Carcello et al (1992 s. 3, 9-12) utgick från tidigare forskning och studerade 

uppfattningen av revisionskvalitetens attribut hos olika intressenter och fann att 

uppfattningen skiljde sig åt. Warming-Rasmussen och Jensen (1998, s. 65-66) utförde 

en liknande studie fast de utgick från de externa användarnas perspektiv. Som nämndes 

i avsnitt 3.3 Revisionskvalitet sammankopplade vi Warming-Rasmussen och Jensens 

(1998, s. 68) attribut med Carcello et als (1992, s. 6) tio högst rankade attribut. Därefter 

kopplade vi dem samman med påståenden från Parasuraman et al. (1988) och Duff 

(2004) vilka återfinns i bilaga 4 - Teorikoppling. Som kan utläsas i bilagan är Carcello 

et als (1992, s. 6) attribut samt Warming-Rasmussen och Jensens (1998, s. 68) attribut 

sammankopplade med både servicekvalitet och teknisk kvalitet. Utläser vi ovanstående 

resultat kan vi se att revisionsklienterna, aktiebolagen i Västerbotten, anser att 

påståendena var av betydande slag då medelvärdet överstiger fyra vilket säkerställs då 

p-värdet understiger vår valda signifikansnivå 0,05. Revisionsklienterna lägger vikt vid 

att revisionsbyråerna exempelvis ska lyfta fram förbättringsmöjligheter hos deras 

klienter (T7), ska vara pålitliga (Ti3) och ska alltid utgå från klientens bästa (E5) som 

tillhör servicekvalitetsaspekten. Revisionsklienterna anser det också vara av vikt att de 

anställda på en revisionsbyrå ska arbeta med högsta möjliga integritet (R2) samt att ett 

revisionsteam ska vara angeläget om vad som händer i en klients organisation (Fö2), 

vilket tillhör den tekniska kvaliteten. Sammanfattningsvis indikerar resultatet att 

revisionsklienterna anser att revisionskvalitet består av både servicekvalitet och teknisk 

kvalitet. 

  

 Mean Std. Deviation 

Carcello 5,8271 ,45206 
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Vi valde också att studera hur respondenterna förhåller sig till de enstaka påståenden vi 

kopplat till Sundgren och Svanström (2013), 

Palmrose (1988), Francis och Yu (2009), Carey och 

Simnett (2006) samt Manry et al. (2008). Vår 

teorikoppling finns tillgänglig i bilaga 4 - 

Teorikoppling och i tabell 32 till vänster presenteras 

resultatet. 

Tabell 32. Deskriptiv data gällande  

påståenden kopplade till övriga forskare. 

Utifrån tabellen kan vi utläsa att respondenternas svar på påståendena varierar mellan 

3,43 och 6,55 med en standardavvikelse mellan cirka 0,71 och 1,85. Beroende på vilket 

påstående vi studerar finner vi att respondenternas svar placerats på hela likertskalan. 

För att studera hur revisionsklienterna förhåller sig till påståendena valde vi att utföra ett 

enkelt t-test med testvärdet fyra. I tabell 33 nedan presenteras testets resultat beträffande 

samtliga påståenden. 
 

 

Test Value = 4 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Rykte1 ,000 2,555 2,44 2,67 

Rykte3 ,000 ,948 ,69 1,21 

Erfarenhet1 ,000 -,568 -,86 -,27 

Branschexpertis1 ,000 1,394 1,19 1,60 

Branschexpertis2 ,332 ,129 -,13 ,39 

Tabell 33. Enkelt t-test för påståenden kopplade till andra forskare. 

I tabellen ovan kan vi utläsa att p-värdet (Sig. (2-tailed)) är 0,000 på fyra av fem 

påståenden. Respondenternas svar på påståendet Branschexpertis2 har visat sig inte vara 

signifikant då p-värdet överstiger vår valda signifikansnivå fem procent (0,05) vilket 

innebär att det inte är statistiskt säkerställt att påståendet Branschexpertis2 avviker från 

testvärdet fyra. Det innebär att klienterna inte anser att en revisionsbyrå behöver ha flera 

klienter inom samma bransch men att de önskar att revisionsbyrån ska ha kunskap inom 

deras branscher. Om vi istället studerar de övriga påståendena, i tabell 32, kan vi utläsa 

att exempelvis påståendet Rykte1 har besvarats med ett medel på 6,55 medan 

Erfarenhet1 besvarats med ett medel på 3,43.  
 

Sundgren och Svanström (2013) studerade revisionskvalitet utifrån disciplinära 

sanktioner mot revisorer. De menar att disciplinära sanktioner som faktor visade den 

absoluta nivån av revisionskvalitet (Sundgren & Svanström, 2013, s. 32). I likhet med 

dem studerade även Palmrose (1988, s. 55) revisionskvalitet fast utifrån 

rättsprocessaktiviteter. Utläser vi resultatet ovan finner vi att revisionsklienterna, 

aktiebolagen i Västerbotten, har en blandad uppfattning beträffande Rykte3 då deras 

genomsnittliga svar på påståendet varierar mellan tre och sju (3,33 och 6,57). Det vill 

säga att en del av respondenterna uppfattar att delaktighet i rättsliga processer, 

disciplinära sanktioner eller rättsprocessaktiviteter, påverkar revisionskvaliteten medan 

andra tycker att det påverkar i mindre grad. Däremot kan vi säkerställa att de flesta 

svaren ligger kring 4,95 och därmed är av betydande slag, eftersom att p-värdet är lägre 

än vår signifikansnivå på fem procent (0,05). 
 

Francis och Yu (2009, s. 1521-1522) studerade revisionskvalitet inom Big 4 i 

förhållande till kontorets storlek. Francis och Yu (2009, s. 1521-1522) menar att stora 

 Mean Std. Deviation 

Rykte1 6,55 ,713 

Rykte3 4,95 1,623 

Erfarenhet1 3,43 1,848 

Branschexpertis1 5,39 1,287 

Branschexpertis2 4,13 1,650 
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kontor, på grund av större gemensam erfarenhet, hade mer skicklighet och intern 

kunskap. Vi kopplade det till tre av påståendena, Rykte1, Branschexpertis1 och 

Branschexpertis2, som tillhör två av Duffs (2004, s. 77) fem tekniska 

bestämningsfaktorer nämligen; rykte och branschexpertis. Utläser vi ovanstående 

resultat indikerar det ett något blandat resultat. Revisionsklienterna anser att det är av 

betydande slag att de anställda på en revisionsbyrå ska vara mycket kompetenta samt att 

en revisionsbyrå ska ha stor kunskap inom sina klienters branscher. Däremot varierar 

deras genomsnittliga svar i olika grad om vi utläser standardavvikelsen, vilket tyder på 

att revisionsklienternas uppfattning av en revisionsbyrås anställdas kompetens är mer 

överensstämmande än att en revisionsbyrå ska ha en stor kunskap inom klienternas 

bransch. Vi kan med 95 procents säkerhet uttala oss om resultatet då p-värdet 

understiger vår fem-procentiga (0,05) signifikansnivå. Beträffande revisionsklienterna 

uppfattning i förhållande till revisionskvalitet, om revisionsbyråerna ska ha flera 

klienter inom samma bransch, kan vi dock inte uttala oss om då signifikansnivån 

överstiger 0,05. Utläser vi standardavvikelsen tyder resultatet på att revisionsklienternas 

uppfattning är blandad.   
   
Carey och Simnett (2006) samt Manry et al. (2008) studerade revisionskvalitet i 

förhållande till längden på relationen mellan klienten och partnern men deras resultat 

var olika. Carey och Simnett (2006, s. 674) fann att revisionskvaliteten minskade, 

främst beträffande icke-Big 6 revisorer/partners. Till skillnad från Manry et al. (2008, s. 

554, 570) som fann tendenser till att revisionskvaliteten snarare ökade, speciellt för 

mindre klienter som haft en relation längre än sju år. Utläser vi ovanstående resultat 

beträffande längden på relationen (Erfarenhet1) och revisionsklienternas uppfattning av 

revisionskvalitet kan vi se att den är av blandad åsikt, då de flesta genomsnittliga svaren 

mest troligen ligger mellan 1,58 och 5,28. Därmed uppfattar en del revisionsklienter att 

längden på relationen mellan en klient och revisionsbyrå påverkar revisionskvaliteten 

medan andra tycker att det inte är av vikt. Trots blandade uppfattningar kan vi säga att 

medelvärdet bör hamna runt 3,43 då resultatet är statistiskt säkerställt. Det beror på att 

p-värdet är lägre än vår valda signifikansnivå 0,05. 

5.6 Kommunikationsprocessen 

I vår studie valde vi att också beakta kommunikation som en del av revisionskvaliteten. 

Det på grund av att tidigare studier av Alexeyeva och Lindkvist (2009) samt Broberg 

(2013) visat på att kommunikation är en stor del av en revisors vardagliga arbete och att 

vi själva i våra tidigare erfarenheter insett vikten av den. Vi kommer därför här 

presentera de resultat vår studie genererat tillhörande kommunikation inom 

revisionskvalitet. Vi börjar med hypotes H12 som lyder; 
 

● Revisionsklienterna anser att kommunikation är en viktig del inom 

revisionskvalitet. 

 

I tabell 34 nedan kan vi i kolumn Mean utläsa att respondenterna besvarat påståendena 

inom kommunikation med ett medelvärde på cirka 5,72 med en standardavvikelse (Std. 

Deviation) på 0,57. Det innebär att mestadelen av 

respondenternas svar finns mellan fem och sju (5,15 

och 6,29) på den sjugradiga likertskalan. 

Tabell 34. Deskriptiv data gällande kommunikation. 

 Mean Std. Deviation 

Kommunikation 5,7242 ,57111 
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Vi valde att utföra ett enkelt t-test med testvärde fyra för att avgöra om 

revisionsklienterna anser att kommunikation är en viktig del inom revisionskvaliteten. I 

tabell 35 nedan finner vi resultatet.  
 

 Test Value = 4 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Kommunikation ,000 1,72419 1,6336 1,8148 

Tabell 35. Enkelt t-test för kommunikation. 

Här kan vi med hjälp av p-värdet 0,000 (Sig. (2-tailed)) utläsa att det är statistiskt 

säkerställt att revisionsklienterna anser att kommunikation är en del av 

revisionskvaliteten då medelvärdet överstiger fyra. Samtidigt kan vi utläsa att det 

genomsnittliga svaret från respondenterna ligger cirka 1,72 över fyra vilket för oss 

tillbaks till medelvärdet som ses i tabell 34 på föregående sida, 5,72. I den sista 

kolumnen, 95% Confidence Interval of the Difference, visas att 95 procent av 

respondenternas medelsvar inom servicekvalitet ligger mellan cirka 5,63 och 5,81. 
 

Då en tjänst inte är en fysiskt påtaglig produkt och oftast förekommer i serviceyrken 

(Grönroos, 1996, s. 48; Gustavsson et al., 1997, s. 8; Kotler & Keller, 2006, s. 374; 

Parasuraman et al., 1985, s. 42), bör den innefatta stora delar kommunikation och 

klienten torde därför värdesätta kommunikationen. Som vi kan utläsa från resultatet 

ovan är det statistiskt säkerställt att kommunikation är något som värdesätts av 

revisionsklienterna. Kommunikation är en stor del av dagens arbeten och Shrivastava 

(2012, s. 8) fann att 75 procent av en anställds arbetsdag innefattar någon form av 

kommunikation. Eftersom även Broberg (2013, 204-206) fann att kommunikation är 

något som är en stor del av revisorernas vardag finner vi därför en logisk koppling till 

att revisionsklienterna anser att kommunikation är av vikt. Alexeyeva och Lindkvist 

(2009, s 36, 42) studerade vad revisorerna anser att revisionskvalitet är och fann bland 

annat att revisorerna anser att kommunikation är en viktig del i deras arbete. Det 

framkom olika attityder från olika revisionsbyråer men att öppenhet, ärlighet och dialog 

är något de eftersträvar vilket vi anser har en stark koppling till kommunikation. 

Samtidigt finner vi genom våra tidigare erfarenheter att kommunikation är en viktig 

hörnsten för att uppnå ett gott samarbete. Då vi funnit belägg för att kommunikation 

även är vanligt förekommande i revisionsyrket menar vi att kommunikation är något 

som främst förekommer inom servicekvalitetens bestämningsfaktorer men även till viss 

del inom den tekniska kvaliteten. I bilaga 4 finns de teorikopplingar vi gjort till vår 

enkät, där kan vi utläsa att vi kopplat 12 påståenden till kommunikation.  
 

Såsom diskuterats i avsnitt 3.4 Kommunikationsprocessen anser vi att 

bestämningsfaktorerna empati och lyhördhet är något som genomsyras av 

kommunikation. Vi menar att en revisor kan visa empati genom att kommunicera med 

sina klienter och att revisorn måste vara lyhörd för kundens önskemål. Samtidigt är 

kommunikation något som även finns i de andra bestämningsfaktorerna. Av 

påståendena tillhör påstående T5 samt T7 till T9 bestämningsfaktorn tillgänglighet. 

Påstående Ti2 hör till bestämningsfaktorn tillförlitlighet medan påstående L4 till L6 

tillhör påståenden om lyhördhet. Påstående F2 och F3 hör till bestämningsfaktorn 

försäkran, påstående E1 till empati och det sista, påstående Fö1, hör till förmåga. För 

att titta närmare på hur revisionsklienterna förhåller sig till de olika påståendena och 

därmed finna om det är någon speciell aspekt de tycker är extra viktig inom 

kommunikationen väljer vi att också presentera hur respondenterna tagit ställning till 
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påståendena. Figur 15 nedan presenteras respondenternas ställningstagande till de olika 

påståendena. 

 

 
Figur 15. Medelvärden gällande olika påståenden inom kommunikation. 

Figur 15 ovan visar medelvärdet av respondenternas svar där vi kan utläsa att alla 

påståenden har ett genomsnittligt svar på över fyra vilket innebär att respondenterna 

tycker att samtliga påståenden är något som ingår i revisionskvaliteten. Såsom 

diskuterats tidigare anser vi att det är av stor vikt att revisorn kan lägga sig på rätt nivå i 

sin kommunikation till klienten. Det vill säga att de har förmågan att informera sina 

klienter, oavsett klientens kompetens, om exempelvis nya lagar som träder i kraft och 

kommer att påverka klienten. Det kan jämföras med Shannon och Weavers (1949, s. 3) 

uttalande om att det är viktigt att informationskällan (i vårt fall revisorn) kan framföra 

all sorts information. Om vi tittar närmare på påståendena tillhörande 

bestämningsfaktorn tillgänglighet finner vi att det är viktigt att revisorn besitter just de 

kvaliteterna. Klienterna sätter nämligen mer vikt vid att revisionsbyrån tillhandahåller 

guidning och kommer med förbättrande förslag än att kommunikationen mellan byrån 

och klienten är frekvent. Samtidigt tar inte klienterna avstånd från påståenden gällande 

att de vill ha regelbunden kontakt. Starkt förknippat med förbättrande förslag finner vi 

påståendet gällande revisionsbyråns anställdas förmåga att uppfatta vilket behov 

klienten har (E2). Där kan vi se en tendens till att revisionsklienterna lägger mindre 

fokus på en enskild anställd på en revisionsbyrå än på hela teamet. Vi kan också i 

påståendet gällande att den huvudansvarige revisorn aktivt bör delta i hela 

revisionsprocessen (Fö1) se att revisionsklienterna tycks lägga mer fokus på hela 

teamet. 
 

Såsom vi diskuterat finner vi det viktigt att revisorn också är lyhörd för kundens 

önskemål och uppfattar signaler på exempelvis oförståelse från klientens sida för att 

undvika missförstånd. Inom kommunikationsteorin kallas missförståndet för brus 

(Windahl & McQuail, 1978, s. 10-11), och Shrivastava (2012, s. 17) tar upp det 

språkliga missförståndet i form av att människor uppfattar och använder språket på olika 

sätt. Bland våra påståenden kan vi se att påståendet gällande revisorns sätt att agera då 

klienten har problem (Ti2) är rankad näst högst av alla påståenden. Bland påståendena 

tillhörande bestämningsfaktorn lyhördhet (L4-L6) kan vi se att revisionsklienterna 

värdesätter revisionsbyråns tillgänglighet och förmåga att samverka med 
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ekonomichefen mer än att få snabb hjälp eller återkoppling på sina funderingar. Här 

finner vi en stark koppling till vårt val att bygga ut Shannon och Weavers (1949) modell 

till att också beakta återkopplingen som en del av kommunikationen. Klienterna finner 

det viktigt att få stöd av revisorn och därmed finns ett behov för återkoppling och ett 

behov av att revisorn har förmåga att lägga sig på en lagom språklig nivå i sin 

kommunikation med klienten. Samtidigt måste revisorn, såsom nämnts tidigare, ha 

förmågan att uppfatta när klienten inte förstår innebörden av samtalet på grund av 

exempelvis för avancerade begrepp och termer. Såsom Shrivastava (2012, s. 17) och 

Hård af Segerstad (2011, s. 99) menar tolkar olika individer information på olika sätt. 

Vidare menar Hård af Segerstad (2011, s. 274) att möjliga anledningar till att individer 

inte ifrågasätter motparten kan vara att de vill behålla ett gott samarbete eller undvika 

konflikter, vilket gör det extra viktigt att revisorn kan uppfatta sådana signaler. Vi 

menar att brist i återkopplingen också kan bero på att klienten känner okunskap och 

trots möjligheten inte utnyttjar återkopplingen i samtalet. 
 

Det högst rankade påståendet som vi kopplat till kommunikation är det gällande 

klientens trygghet när de gör affärer med en revisionsbyrå (F2) vilket ligger inom 

bestämningsfaktorn Försäkran. Där finner vi också att revisionsklienterna finner det 

viktigt att revisionsmedarbetarna är artiga och tillmötesgående (F3). Om klienten känner 

sig trygg i relationen till revisionsbyrån menar vi att sannolikheten för att missförstånd 

ska uppstå minskar. En trygg relation till revisionsbyrån tillsammans med att revisorn 

kan anpassa sitt språk torde bidra till att bruset reduceras. Det har också en positiv 

inverkan på de möjliga gap som Parasuraman et al. (1985) och Duff (2004) presenterat 

inom service- och revisionskvalitet. 
 

Utifrån ovanstående diskussion kan vi fastslå att kommunikation är något som 

revisionsklienterna anser ingå i revisionskvalitet och att det är en viktig aspekt som 

revisionsbyråerna bör beakta. Vidare valde vi också att undersöka om det finns några 

skillnader mellan små och stora företag och vikten av kommunikation, vilket för oss in 

på vår nästa hypotes (H13) som lyder; 
 

● Små företag lägger större vikt vid kommunikation med revisionsbyrån än vad 

stora företag gör. 
 

                          Group Statistics 

 Företagsstorlek N Mean Std. Deviation 

Kommunikation Små företag 104 5,7356 ,59545 

Stora företag 51 5,7010 ,52286 

Tabell 36. Deskriptiv data gällande olika företagsstorlekar inom kommunikation. 

I tabell 36 ovan kan vi i kolumn N utläsa att 104 av revisionsklienterna tillhör klassen 

små företag medan 51 tillhör klassen stora företag. I kolumnen Mean presenteras 

medelvärdet av respondenternas svar gällande påståenden som hänför sig till 

kommunikation. I tabellen utläser vi att små företags genomsnittliga svar är cirka 5,74 

med en standardavvikelse på 0,60. Ett stort företags genomsnittliga svar är 5,70 med en 

standardavvikelse på 0,52. 
 

För att finna om det finns någon skillnad i hur små och stora företag värderar 

kommunikationen med sin revisionsbyrå valde vi att göra ett t-test vars resultat 

presenteras i tabell 37 på nästa sida. 
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Tabell 37. T-test för olika företagsstorlekar och kommunikation. 

Såsom nämnts tidigare hjälper kolumnen Levene’s Test for Equity of Variances oss att 

välja vilket av t-testen vi ska använda oss utav. Då kolumnen signifikansvärde (Sig.) 

visar 0,458, ett värde som överstiger vår signifikansnivå 0,05, kommer vi att använda 

det övre t-testet vilket innebär att variansen mellan små och stora företag inte skiljer sig 

åt. 
 

Som nämnts använder vi oss i detta fall av det övre t-testet i tabell 37 ovan. Under 

rubriken t-test for Equality of Means går att utläsa att p-värdet (kolumn Sig. (2-tailed) är 

0,724, det vill säga över vår signifikansnivå. I tabellen ovan kan vi också utläsa att 

medelvärdet mellan grupperna (Mean Difference) skiljer sig cirka 0,04 vilket kan 

jämföras med medelvärdena i den tidigare tabellen, tabell 36, som visade medelvärdena 

5,70 och 5,74. I kolumnen 95% Confidence Interval of the Difference kan vi utläsa 95 

procent av respondenternas genomsnittliga svar. 
 

Eftersom p-värdet överstiger vår signifikansnivå kan vi statistiskt säkerställa att det inte 

finns någon signifikant skillnad mellan respondentgrupperna, det till skillnad från vad 

Svanström (2008) fann i sin studie. Han fann att små företag utanför storstadskärnorna i 

större omfattning valt att behålla revisorn trots att revisionskravet för små bolag 

upphört. Det anser vi bland annat förklara att de värdesätter kommunikationen med 

revisionsbyrån i större utsträckning. Trots att vi inte statistiskt kan säkerställa att det 

finns en skillnad mellan grupperna har vi valt att bryta ner respondenternas svar 

ytterligare. Det för att undersöka om det finns någon skillnad mellan svaren i respektive 

påstående. I figur 16 på nästa sida presenteras resultatet. 
 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Kommunikation Equal 
variances 
assumed 

,554 ,458 ,724 ,03460 -,15883 ,22802 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  ,713 ,03460 -,15095 ,22015 
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Figur 16. Medelvärden för olika företagsstorlekar och påståenden tillhörande 

kommunikation. 

I figur 16 ovan kan vi utläsa att små företag i sex fall av tolv besvarat påståenden inom 

kommunikation högre än stora företag. Det går att jämföra med de stora företagens vilka 

har besvarat två av tolv påståenden med ett högre medel än de små medan de övriga är 

nästintill identiska. Vi kan även med hjälp av diagrammet uttala oss om att 

respondenternas svar inte skiljer sig nämnvärt åt och att revisionsbyråerna därför inte 

behöver lägga vikt vid att fokusera på företagets storlek. 

5.7 Sammanställning av hypoteser 

För att förtydliga för läsaren vill vi framhäva vilka hypoteser som accepterats och vilka 

som förkastats. I tabell 38 nedan har vi därför gjort en sammanställning. 

 

 Hypotesens innehåll  

Hypotes 1 Marknadsföring vs revisionskvalitet  

Hypotes 2 Ryktesspridning X 

Hypotes 3 Servicekvalitet X 

Hypotes 4 Bestämningsfaktorer inom servicekvalitet X 

Hypotes 5 Små företag och servicekvalitetens bestämningsfaktorer  

Hypotes 6 Olika branscher och servicekvalitet  

Hypotes 7 Teknisk kvalitet X 

Hypotes 8 Bestämningsfaktorer inom teknisk kvalitet X 

Hypotes 9 Stora företag och den tekniska kvalitetens bestämningsfaktorer  

Hypotes 10 Olika branscher och teknisk kvalitet X 

Hypotes 11 Både service- och teknisk kvalitet X 

Hypotes 12 Kommunikation X 

Hypotes 13 Små företag och kommunikation  

Tabell 38. Sammanställning av studiens hypoteser. 

Såsom nämnts har vi i vår studie valt att presentera alternativhypotesen vilket innebär 

att nollhypotesen inte framgått. I tabellen ovan har vi därför valt att markera de 

alternativhypoteser som i studien accepterats.  
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6. Studiens slutsatser 
 

I det avslutande kapitlet, studiens slutsatser, presenterar vi vårt slutgiltiga resultat och 

vår rekommendation till revisionsbyråerna. Vidare presenteras rekommendationer för 

fortsatt forskning inom ämnet och avslutningsvis diskuteras sanningskriterierna 

reliabilitet och validitet. 

_____________________________________________________________________ 

6.1 Slutsats och praktiska rekommendationer 

Syftet med vår studie var att förklara hur revisionskvalitet uppfattas av Big 4:s klienter i 

Västerbotten och om det skiljer sig mellan olika företagsstorlekar och branscher för att 

slutligen kunna besvara vår problemformulering;  
 

Vad anser revisionsklienterna att revisionskvalitet är? 

 

Vi avsåg vidare att jämföra deras uppfattning mot revisorernas för att kunna identifiera 

eventuella brister och ge praktiska rekommendationer till Big 4:s revisionsbyråer i 

Västerbotten. 
 

Vi har i vår studie utgått från teorier inom tjänste-, service- och revisionskvalitet samt 

teori gällande kommunikationsprocessen för att kunna beskriva vad revisionsklienterna 

anser är av vikt inom revisionskvaliteten. Vi fann att revisionsklienterna värdesätter 

samtliga aspekter inom revisionskvaliteten, dock i olika grad, vilket gör att samtliga 

aspekter är viktiga att ta i beaktan vid utformandet av revisionen. Våra resultat tyder 

också på att revisionsbyråerna kan behöva göra skillnad mellan klienterna beroende på 

deras branschtillhörighet men att företagens storlek inte har någon inverkan på vad 

revisionsklienterna anser. 
 

Vår studies resultat indikerar att revisionsklienterna som anlitar någon av Big 4, anser 

att bestämningsfaktorerna inom servicekvalitet är av betydande slag inom 

revisionskvaliteten men att de värderar dem i olika grad. Vi fann att revisionsklienterna 

värderar bestämningsfaktorerna tillgänglighet och försäkran inom servicekvalitet högst 

vilket medför att vi rekommenderar revisionsbyråerna att lägga lite extra vikt vid dem. 

Det innebär att de bör fokusera på att ha personal med tillräcklig kompetens tillgängliga 

för klienterna vilket även överensstämmer med det Alexeyeva och Lindkvist (2009, s. 

52) fann i sin studie. De menar att kunskap och kompetens var de som framstod som 

mest viktigt inom revisionskvaliteten. Genom att lägga vikt vid bestämningsfaktorerna 

inom servicekvalitet anser vi att revisionsbyråerna kommer att kunna erbjuda klienterna 

det lilla extra. Att fokusera på servicekvaliteten medför att de differentierar sig på 

marknaden och kan därmed vinna konkurrensfördelar. 
 

Vidare anser revisionsklienterna att även de tekniska bestämningsfaktorerna är något 

som ingår i revisionskvaliteten och att de värdesätter samtliga av de tekniska 

bestämningsfaktorer vi valde att studera. Trots det finns en skillnad i hur de värderas där 

våra resultat tyder på att revisionsklienterna värdesätter rykte och förmåga högst och att 

revisionsbyråerna därför bör lägga lite extra vikt vid dem. Enligt Alexeyeva och 

Lindkvist (2009, s. 52) lägger revisorerna fokus på branscherfarenhet (branschexpertis) 

och oberoende. Då vi inte valt att fokusera på oberoendet kan vi inte göra en sådan 

jämförelse, trots det menar vi att branschexpertis är något som ryms inom 

bestämningsfaktorn förmåga då den innefattar kompetensen att utföra en revision. Våra 

resultat kan dock särskiljas från Alexeyeva och Lindkvists (2009, s. 52) och vi menar att 
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revisorerna bör lägga mer vikt vid bestämningsfaktorerna förmåga och rykte för att 

möta sina klienter bättre. 
 

Utifrån våra resultat, beträffande tidigare forskning inom revisionskvalitet, indikerar det 

att revisionsklienternas uppfattning är något blandad. Resultatet indikerar bland annat 

att en del revisionsklienter uppfattar att disciplinära sanktioner eller 

rättsprocessaktiviteter påverkar revisionskvaliteten. Revisionsklienterna anser också att 

det är av betydande slag att de anställda på en revisionsbyrå ska vara mycket 

kompetenta samt att en revisionsbyrå ska ha stor kunskap inom sina klienters branscher 

vilket överensstämmer med Alexeyeva och Lindkvists (2009, s. 52) resultat. Dock tyder 

resultatet på att revisionsklienterna är mer överens beträffande revisionsbyråns 

anställdas kompetens än stor kunskap inom klienternas branscher. Några av 

respondenterna uppfattar även att relationens längd mellan klient och revisionsbyrå 

påverkar revisionskvaliteten medan andra inte gör det. Sammanfattningsvis tyder 

resultatet på att revisionsklienterna lägger vikt vid både service- och tekniska aspekter. 
 

Beträffande kommunikation tyder våra resultat på att kommunikation är något som 

värdesätts av revisionsklienterna och att samtliga påståenden vi kopplat till 

kommunikationen är något som ingår i revisionskvaliteten. Klienterna anser att 

revisionsbyrån bör finnas tillhand och guida dem i redovisningsfrågor, tipsa dem om 

ytterligare åtgärder som underlättar för dem samtidigt som de söker en regelbunden 

kontakt och värdesätter att få snabb återkoppling på sina frågor och funderingar. 

Eftersom klienterna värdesatte trygghetsfaktorn högst av påståendena inom 

kommunikation tyder resultatet på att relationen är en viktig del i revisionsuppdraget 

och att klienten, genom att känna sig trygg, kommer att uppfatta revisionskvaliteten 

högre i likhet med Alexeyeva och Lindkvists (2009, s. 52) uttalande. Alexeyeva och 

Lindkvist (2009, s. 52) menar att kommunikation är en viktig del för att klienten ska 

uppleva kvaliteten som hög. Det har också en positiv inverkan på de möjliga gap som 

Parasuraman et al. (1985) och Duff (2004) presenterat inom service- och 

revisionskvalitet. 
 

Sammanfattningsvis utifrån de medelvärden vi funnit anser revisionsklienterna att alla 

de aspekter vi valt att beakta i vår studie var av vikt men att servicekvaliteten rankas 

högst av dem alla med ett medelvärde på 5,82. Av de övriga, teknisk kvalitet och 

kommunikation, rankas kommunikationen som näst högst med ett medelvärde på 5,72 

medan den tekniska kvaliteten har ett medelvärde på 5,10. Det indikerar att relationen 

mellan revisionsbyrån och revisionsklienten är av stor vikt och att de tekniska 

aspekterna ska beaktas men inte sättas före relationen. Resultatet tyder på att 

revisionsklienterna inte kräver att revisionsteamet ska vara fullfjädrat med kunskap när 

de möts men att de önskar bli väl bemötta av dem och få en hjälpande hand. Att 

förbättra revisionskvaliteten bidrar också till att klienten som intressent, men även andra 

intressenter, finner mer nytta med revisionen. Finansiärer och andra intressenter som har 

intresse av företagets finansiella information värdesätter god revisionskvalitet då den 

ligger till grund för finansiella beslut och åtaganden. Genom att fokusera på vad 

klienterna värdesätter kan revisionsbyrån minimera det femte övergripande 

förväntningsgapet i Duffs (2004, s. 59) och Parasuraman et als (1985, s. 44) modell och 

på så sätt nå högre höjder inom revisionskvaliteten, vilket i sin tur bidrar till deras 

fortlevnad som en välrenommerad revisionsbyrå och ökad lönsamhet. 
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Praktiska rekommendationer 

Eftersom vi fann att revisionsklienterna värderar bestämningsfaktorerna tillgänglighet 

och försäkran inom servicekvalitet högst rekommenderar vi revisionsbyråerna att lägga 

lite extra vikt vid dem. Det innebär att de bör fokusera på att ha personal med tillräcklig 

kompetens tillgängliga för klienterna. Det kan liknas med vårt resultat inom den 

tekniska kvaliteten där vi fann att revisionsklienterna värdesätter rykte och förmåga 

högst. Bestämningsfaktorn förmåga kan liknas med bestämningsfaktorn tillgänglighet 

inom servicekvaliteten men har mer fokus på den faktiska kompetensen hos personalen. 

Vad beträffar bestämningsfaktorn rykte innebär den att revisionsbyrån bör fokusera på 

att skapa ett gott anseende på marknaden. Vidare fann vi att klienterna önskar att 

revisionsbyråerna är väl insatta i deras branscher.  

 

Genom att lägga vikt vid ovan nämnda bestämningsfaktorer anser vi att 

revisionsbyråerna kommer att kunna erbjuda klienterna det lilla extra. Att fokusera på 

de bestämningsfaktorer inom service- och teknisk kvalitet som värderas högst medför 

att de differentierar sig på marknaden och därmed kan vinna konkurrensfördelar. 

Samtidigt bör de satsa på att bygga en god relation med sina klienter. Inom 

kommunikation värdesatte nämligen revisionsklienterna trygghetsfaktorn högst vilket 

tyder på att relationen är en viktig del i revisionsuppdraget och att klienten, genom att 

känna sig trygg, kommer att uppfatta revisionskvaliteten högre. Om klienten känner sig 

väl bemött kommer de mest troligt tala gott om byrån bland andra på marknaden vilket 

medför en positiv ryktesspridning. Vi fann i vår studie att positiv ryktesspridning har en 

inverkan på klienternas förväntan på servicekvaliteten. Om andra klienter uppfattar 

servicekvaliteten som god (genom positiv ryktesspridning) kommer de vara mer villiga 

att anlita revisionsbyrån vilket i sin tur bidrar till byråns lönsamhet. 

6.2 Studiens teoretiska bidrag och rekommendationer för fortsatt forskning 
Såsom diskuterats inledningsvis och under uppsatsens gång är revisionskvalitet ett 

välstuderat område. Däremot är servicekvaliteten i revisionssammanhang inte lika 

dokumenterad i Sverige och speciellt inte i tillsammans med den tekniska kvaliteten. Då 

vi utgått från klienternas synvinkel är kommunikationsaspekten också ett relativt nytt 

bidrag inom revisionskvalitets-forskningen. Genom att vi utfört en kvantitativ studie, 

bland revisionsklienter i Västerbotten, har vi nu lagt grunden beträffande klienternas 

uppfattning av revisionskvalitet med hörnstenarna service-, teknisk kvalitet samt 

kommunikation. Resultatet indikerar att revisionsklienterna lägger vikt vid samtliga 

hörnstenar, men att störst vikt läggs vid servicekvalitet, därefter kommunikation och 

teknisk kvalitet.  
 

För framtida forskning anser vi att det vore av intresse att få en mer djupgående 

förståelse till revisionsklienternas, i Västerbotten, uppfattning beträffande 

revisionskvalitet och därmed service-, teknisk kvalitet och kommunikation. Det skulle 

kunna resultera i mer specifika förbättringsmöjligheter för revisionsbyråerna och 

därmed reducera förväntningsgapen än mer. Vidare anser vi, då vi studerat 

revisionsklienterna i Västerbotten, att det vore intressant att utföra samma eller en 

liknande studie i andra län. För att se ifall det råder några skillnader i klienternas 

uppfattning runt om i landet och i så fall även söka en förklaring på vad det beror på.  
 

Då vi studerade revisionsklienterna tillhörande Big 4 i Västerbotten, anser vi också det 

vore av intresse att studera mindre revisionsbyråers klienter. Det för att se om det råder 

någon skillnad mellan de olika gruppernas uppfattning, både i Västerbotten och i andra 

län. Ytterligare forskningsförslag är att studera de olika förväntningsgapen mer i detalj 
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då vi studerade det övergripande förväntningsgapet (Gap 5) samt att studera externa 

intressenter och deras förväntningsgap. 

6.3 Sanningskriterier 

Vid kvantitativa studier är det av stor vikt att generera representativ information (Holme 

& Solvang, 1997, s. 94), eftersom vi söker en förklaring till ett fenomen. För att kunna 

uttala sig om studiens resultat behöver de data som samlats in vara pålitliga (reliabla) 

och giltiga (valida) (Holme & Solvang, 1997, s. 94). Holme och Solvang (1997, s. 94-

95) menar också att det är viktigt att studien går att replikera, det vill säga göras om på 

nytt, av en annan forskare. 

6.3.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten förklarar hur pålitlig en studie är (Eliasson, 2013, s. 14; Patel & Davidson, 

2013, s. 105; Wallén, 1996, s. 67), ju mindre fel studien innehåller desto pålitligare är 

den. Reliabiliteten kan testas på olika sätt, till exempel genom att låta andra forskare 

genomföra samma studie eller att samma forskare genomför en studie vid olika 

tidpunkter, och kommer forskarna då fram till samma eller närliggande resultat anses 

reliabiliteten hög (Holme & Solvang, 1997, s. 165; Lantz, 2011, s. 38). Bryman (2011, 

s. 160-161) och Wallén (1996, s. 67) menar att forskarna då testar stabiliteten i studien 

och dess resultat, vilket kallas test-retest. 
 

I vårt fall har vi inte kunnat testa studiens stabilitet på grund av vår tidsram. Dock 

hindrar det inte andra forskare att testa stabiliteten i vår studie vid en annan tidpunkt. 

Det problematiska med att få ett liknande resultat som oss vid en annan tidpunkt är att vi 

inte vet vilka personer som besvarat enkäten samt att vi inte kan förutse ifall företagen 

går i konkurs eller likvideras i framtiden. Konkurs eller likvidation av företag skulle 

också påverka stabiliteten då vår population förändras. Beträffande anonymiteten på 

respondenterna skulle det kunna innebära att en annan person på företaget besvarar 

enkäten om studien genomförs på nytt. Det skulle kunna inträffa om vår respondent 

slutat på företaget eller gått i pension. Såsom diskuterats tidigare uppfattar olika 

individer uttryck olika vilket kan innebära att en annan respondent besvarar påståendena 

annorlunda vilket i sin tur påverkar stabiliteten.   
 

Ett annat tillvägagångssätt att testa reliabiliteten är genom graden av överensstämmelse, 

även kallat interbedömarreliabilitet (Bryman, 2011, s. 160; Patel & Davidson, 2011, s. 

104). Vid intervjuer kan det vara mer förekommande att mäta interbedömarreliabiliteten 

än vid enkätundersökningar, vilket kan förklaras av att forskarna ska tolka 

observationerna och datat. Exempelvis kan överensstämmelsen säkerställas genom att 

ha två aktörer, för att jämföra deras tolkningar och observationer så att de 

överensstämmer (Patel & Davidson, 2011, s. 104). Vi valde att ställa kontrollfrågor till 

våra respondenter för att säkerställa överensstämmelsen. Det innebär att vi ställde flera 

påståenden med samma innebörd för att säkerställa att respondenten svarade på ett 

liknande sätt. 
 

Patel och Davidson (2011, s. 105) menar dock att det vid enkätundersökningar är 

problematiskt att kontrollera pålitligheten i förväg, eftersom forskare inte kan uttala sig 

om pålitligheten innan datat är insamlat. Därför är det viktigt att vara noggrann och 

undvika stora fel under processens gång för att sträva efter så hög reliabilitet som 

möjligt. Det kan uppnås genom att exempelvis noggrant koda och mata in data, generera 

tillräckligt många svar, ställa flertalet frågor med samma innebörd samt utföra en 

pilotstudie för att undvika missförstånd i enkäten (Eliasson, 2013, s. 15; Holme & 



80 
 

Solvang, 1997, s. 164, 167; Lantz, 2011, s. 38; Patel & Davidson, 2011, s. 105). Som vi 

nämnt tidigare kodade vi våra resultat noggrant och ställde också kontrollfrågor i 

enkäten för att försäkra oss om att respondenterna var uppmärksamma. För att utföra en 

så reliabel studie som möjligt genomförde vi även en pilotstudie, se avsnitt 4.4 

Pilotstudie, för att få feedback på vår enkät. Det medförde att vi förändrade en del 

påståenden i form av exempelvis ordval och följd för att undvika missförstånd hos 

revisionsklienterna. Som vi också nämnt tidigare, i avsnitt 4.2 Urval och urvalsprocess, 

valde vi att genomföra enkätundersökningen på totalurvalet då det inte var ohanterligt 

många aktiebolag. Dock genererade det ett tämligen stort externt bortfall redan från 

början då vi inte fann kontaktuppgifter till ett stort antal aktiebolag. Trots det genererade 

vi en svarsfrekvens på cirka 21 procent av dem vi distribuerade enkäten till, vilket i vår 

mening är ett godtagbart resultat i jämförelse med Duff (2004, s. 85) som endast hade 

en svarsfrekvens på 15 procent bland ekonomicheferna.  

6.3.2 Validitet 

För att en studie ska vara giltig analyseras dess validitet. Att en studie är valid menas att 

det som mätts är vad forskarna ursprungligen avsåg att mäta (Eliasson, 2013, s. 16; 

Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 60; Holme & Solvang, 1997, s. 163). Validitet 

kan delas upp i inre och yttre validitet (Svenning, 2003, s. 65; Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2011, s. 60).  
 

I vårt fall innebär det att vi visar ett giltigt resultat på vad revisionsklienterna anser att 

revisionskvalitet är. För att studien ska anses vara valid krävs det att de teoretiska 

begreppen operationaliseras, vilket omfattar den inre validiteten (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011, s. 60), eller närmare bestämt innehållsvaliditeten (Patel & 

Davidson, 2011, s. 102-103; Svenning, 2003, s. 66). Operationalisering innebär att de 

teoretiska begreppen görs mätbara för att kunna övergå till empiriskt material (Eliasson, 

2013, s. 12-13; Holme & Solvang, 1997, s. 159-160). I vårt fall ville vi mäta det 

teoretiska begreppet revisionskvalitet som i vår studie delats upp i servicekvalitet, 

teknisk kvalitet och kommunikation. 
 

Såsom nämnts i avsnitt 4.3.2 Operationalisering av begrepp valde vi att använda oss av 

två tidigare mätinstrument; SERVQUAL och AUDITQUAL. Båda instrumenten har 

genomgått ett flertal tester för att bekräfta dess validitet (Duff, 2004, s. 72-ff; 

Parasuraman et al., 1988, s. 28-30), vilket medför att vi anser att de begrepp forskarna 

tagit fram för att mäta de olika bestämningsfaktorerna av service- och revisionskvalitet 

även bör vara valida i vår studie. Trots det finns det en viss risk för att påståendena i 

enkäten inte förmedlar vad vi önskar förmedla. Det beror på att alla människor har olika 

bakgrund, förståelse och erfarenheter. Holme och Solvang (1997, s. 156) menar att en 

individs världsbild påverkar hur en individ tolkar en fråga eller påståendes innebörd. Vi 

ansåg även att kommunikationsteorin var en viktig del av revisionskvaliteten då 

Broberg (2013, s. 204-206) samt Alexeyeva och Lindkvist (2009, s. 35-ff) visat på att 

kommunikation är en stor del av en revisors vardagliga arbete. Parasuraman et als 

(1988) och Duffs (2004) mätinstrument innefattar inte kommunikation i dess renaste 

form men vi fann begrepp och påståenden som indirekt mäter kommunikation. Vi lade 

även till tre egna påståenden beträffande marknadsföring, vilket Grönroos (1996, s. 33-

35) menar påverkar den förväntade kvaliteten som i sin tur påverkar den upplevda 

kvaliteten. De påståendena anser vi minst valida trots det anser vi dem inte påverka 

innehållsvaliditeten i så stor utsträckning. 
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Utöver innehållsvaliditeten är en annan del av den inre validiteten ytvaliditet (Bryman, 

2011, s. 163; Svenning, 2003, s. 66). Ytvaliditeten är forskarens eller andra 

professionella individers personliga bedömning om studien mäter det den avser att mäta 

(Bryman, 2011, s. 163; Svenning, 2003, s. 66) I vår personliga bedömning anser vi att 

enkäten och studien mäter vad revisionsklienterna anser att revisionskvalitet är, utifrån 

den teoretiska grund enkäten och studien grundar sig på.       
 

Den yttre validiteten berör, till skillnad från den inre validiteten, studiens giltighet i 

stora och allmänna drag (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011, s. 60; Svenning, 2003, s. 

66). Det innebär att rätt individer studerats för det forskaren avsåg att mäta samt om 

resultatet går att generalisera till andra individer i populationen (Bryman, 2011, s. 51; 

Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011, s. 61). I vårt fall innebär det om vi kan 

generalisera vårt resultat till andra revisionsklienters uppfattning beträffande 

revisionskvalitet. Vi menar att de respondenter som besvarat vår enkät bör kunna spegla 

hela populationen i Västerbotten då de utgör 67 procent små företag och 33 procent 

stora företag medan vår population består av 65 procent små företag och 35 procent 

stora företag. Vi menar trots det att vi inte kan generalisera våra resultat utanför 

Västerbottens län eller till andra företagsformer såsom enskilda firmor och 

handelsbolag. 
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Bilaga 1 - THE SERVQUAL INSTRUMENT (Parasuraman et al., 1988, s. 38-40) 

 

Allmän servicekvalitet. 
 

DIRECTIONS: This survey deals with your opinions of services. Please show the extent 

to which you think firms offering services should possess the features described by each 

statement. Do this by picking one of the seven numbers next to each statement. If you 

strongly agree that these firms should possess a feature, circle the number 7. If you 

strongly disagree that these firms should possess a feature, circle 1. If your feelings are 

not strong, circle one of the numbers in the middle. There are no right or wrong 

answers—all we are interested in is a number that best shows your expectations about 

firms offering services. 

Nedan gäller för alla företag i branschen, det vill saga vad kunden förväntar sig av att 

anlita en revisionsbyrå. 
 

Q1 They should have up-to-date equipment. De ska ha moderna arbetsredskap. 

Q2 Their physical facilities should be visually 

appealing. 
Deras kontor ska vara tilltalande. 

Q3 Their employees should be well dressed and 
appear neat. 

De anställda ska vara välklädda och framstå som 
ordentliga. 

Q4 The appearance of the physical facilities of 

these firms should be in keeping with the type 

of services provided. 

Deras anläggningar ska återspegla deras 

verksamhet. 

Q5 When these firms promise to do something by 

a certain time, they should do so. 
När företag i branschen lovar att utföra något till 

en viss tidpunkt, ska det utföras tills dess. 

Q6 When customers have problems, these firms 

should be sympathetic and reassuring. 
När kunden har problem ska företag i branschen 

uppträda med sympati och lugn. 

Q7 These firms should be dependable. Företagen bör vara pålitliga. 

Q8 They should provide their services at the time 

they promise to do so. 
Tjänsten bör utföras på den tidpunkt de utlovat. 

Q9 They should keep their records accurately. De bör ha god kontroll på sina register. 

Q10 They shouldn't be expected to tell customers 

exactly when services will be performed. (-) 
Det går inte att förvänta sig att de säger en exakt 

tidpunkt när tjänsten ska vara utförd. 

Q11 It is not realistic for customers to expect 

prompt service from employees of these firms. 

( - ) 

Det är inte realistiskt att förvänta sig snabb 

service från företagens anställda. 

Q12 Their employees don't always have to be 
willing to help customers. ( - ) 

Företagens anställda behöver inte alltid vara 
villiga att ge sina kunder en hjälpande hand. 

Q13 It is okay if they are too busy to respond to 

customer requests promptly. ( —) 
Det är acceptabelt att företaget inte svarar på 

kundernas frågor eller funderingar direkt. 

Q14 Customers should be able to trust employees 

of these firms. 
Kunder bör kunna lita på de anställda i de här 

företagen. 
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Q15 Customers should be able to feel safe in their 

transactions with these firms' employees. 
Kunder bör känna sig trygga när de gör affärer 

med dessa företag och dess anställda. 

Q16 Their employees should be polite. De anställda bör vara artiga. 

Q17 Their employees should get adequate support 

from these firms to do their jobs well. 
Företagets anställda ska få tillräckligt med 

support från företaget för att kunna utföra sitt 

arbete på ett bra sätt. 

Q18 These firms should not be expected to give 

customers individual attention. ( - ) 
Det går inte att förvänta sig att de här företagen 

ger sina kunder individuell uppmärksamhet. 

Q19 Employees of these firms cannot be expected 

to give customers personal attention. ( -) 
Det går inte att förvänta sig att de anställda på 

företagen ger kunderna personlig 

uppmärksamhet. 

Q20 It is unrealistic to expect employees to know 

what the needs of their customers are. (- ) 
Det är orealistiskt att förvänta sig att företagens 

anställda vet vad deras kunder har för behov. 

Q21 It is unrealistic to expect these firms to have 

their customers' best interests at heart. (- ) 
Det är orealistiskt att förvänta sig att företagen 

ser till deras kunders bästa. 

Q22 They shouldn't be expected to have operating 

hours convenient to all their customers.(-) 
Det går inte att förvänta sig att företagen har 

öppettider som överensstämmer med alla deras 

kunder. 
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Företagsspecifik servicekvalitet. 
 

DIRECTIONS: The following set of statements relate to your feelings about XYZ. For 

each statement, please show the extent to which you believe XYZ has the feature 

described by the statement. Once again, circling a 7 means that you strongly agree that 

XYZ has that feature, and circling a 1 means that you strongly disagree. You may circle 

any of the numbers in the middle that show how strong your feelings are. There are no 

right or wrong answers—all we are interested in is a number that best shows your 

perceptions about XYZ. 
 

Q1 XYZ has up-to-date equipment. XYZ har moderna arbetsredskap. 

Q2 
XYZ's physical facilities are visually 

appealing. 
XYZ är tilltalande. 

Q3 
XYZ's employees are well dressed and 

appear neat. 
XYZ’s anställda är välklädda och framstår som 

ordentliga. 

Q4 
The appearance of the physical facilities of 

XYZ is in keeping with 
the type of services provided. 

XYZ’s anläggningar återspeglar deras verksamhet. 

Q5 
When XYZ promises to do something by a 

certain time, it does so. 
När XYZ lovar att utföra något till en viss tidpunkt, 

utförs det tills dess. 

Q6 
When you have problems, XYZ is 

sympathetic and reassuring. 
När vi har problem uppträder XYZ med sympati och 

lugn. 

Q7 XYZ is dependable. XYZ är pålitliga. 

Q8 
XYZ provides its services at the time it 

promises to do so. 
XYZ  utför tjänsten på den tidpunkt de utlovat. 

Q9 XYZ keeps its records accurately. XYZ  har god kontroll på sina register. 

Q10 
XYZ does not tell customers exactly when 

services will be performed.( - ) 
XYZ säger inte en exakt tidpunkt till deras kunder när 

tjänsten ska vara utförd. 

Q11 
You do not receive prompt service from 

XYZ's employees. ( - ) 
Vi får inte snabb service från XYZ’s anställda. 

Q12 
Employees of XYZ are not always willing 

to help customers. ( - ) 
XYZ’s anställda är inte alltid villiga att hjälpa kunderna. 

Q13 
Employees of XYZ are too busy to respond 

to customer requests promptly. ( - ) 
XYZ’s anställda är för upptagna för att besvara 

kundernas frågor och funderingar direkt. 

Q14 You can trust employees of XYZ. Det går att lita på XYZ’s anställda. 

Q15 
You feel safe in your transactions with 

XYZ's employees. 
Det går att känna sig trygg i affärer med XYZ’s 

anställda. 

Q16 Employees of XYZ are polite. XYZ’s anställda är artiga. 

Q17 
Employees get adequate support from XYZ 

to do their jobs well. 
XYZ’s anställda får tillräckligt med support från 

företaget för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. 

Q18 
XYZ does not give you individual 

attention. ( - ) 
XYZ ger dig inte individuell uppmärksamhet. 

Q19 
Employees of XYZ do not give you 

personal attention. ( - ) 
XYZ’s anställda ger dig inte personlig uppmärksamhet. 

Q20 
Employees of XYZ do not know what your 

needs are. ( - ) 
XYZ’s anställda är inte medvetna om vårt behov. 

Q21 
XYZ does not have your best interests at 

heart. ( - ) 
XYZ ser inte till vårt bästa. 

Q22 
XYZ does not have operating hours 

convenient to all their customers.( —) 
XYZ har inte öppettider som överensstämmer med alla 

deras kunder. 
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Bilaga 2. AUDITQUAL (Duff, 2004, s. 131-134). 

 

Q1 The audit firm is highly competent. Revisionsbyrån är mycket kompetent. 

Q2 The audit firm makes extensive use of 
statistical techniques when undertaking 

the audit. 

Revisionsbyrån använder sig omfattande av 
statistiska tekniker när de åtar sig en revision. 

Q3 The audit firm operates to the highest 
standards of integrity. 

Revisionsbyrån arbetar med högsta möjliga 
integritet. 

Q4 The audit firm is skilful in devising 

accounting treatments that generate 
results management wishes to obtain. 

Revisionsbyrån är skicklig på att utveckla 

redovisningsmetoder som resulterar i det 
resultat ledningen önskar erhålla. 

Q5 The audit firm conducting the audit 

provides no non-audit services to the 
firm. 

Revisionsbyrån tillhandahåller inga andra 

tjänster än revisionen till vårt företag. 

Q6 The audit firm regularly conducts client 

service review meetings. 
Revisonsbyrån anordnar ständigt möten för att 

följa upp kundservicen. 

Q7 The audit firm has rarely been found 

negligent in litigation against it – 

alleging inadequate audit performance. 

I tvister gällande bristande revisionsprestanda 

har revisionsbyrån sällan funnits vara 

försumlig (typ skyldig). 

Q8 The audit firm conducts a thorough 

study of the client’s system of internal 
control. 

Revisionsbyrån gör en genomgående kontroll 

av klientens system för intern kontroll. 

Q9 The audit firm has other clients in the 

same industry. 
Revisionsbyrån har andra klienter i samma 

bransch. 

Q10 The audit firm is objective. Revisionsbyrån är objektiv. 

Q11 The audit firm is conscientious. Revisionsbyrån är noggrann. 

Q12 The audit firm is credible to third 

parties. 
Revisionsbyrån är trovärdig ut mot tredje part. 

Q13 The audit firm undertakes research into 
the client’s industry. 

Revisionsbyrån håller sig uppdaterad inom 
kundens bransch. 

Q14 The audit firm employs individuals 
independent of the audit firm to 

conduct client service reviews. 

Revisionsbyrån anställer utomstående 
individer för att genomföra 

kundundersökningar. 

Q15 The audit firm is able to supply 
additional tax services. 

Revisionsbyrån har möjlighet att 
tillhandahålla extra skattetjänster. 

Q16 The audit firm is able to provide 

additional consultancy services. 
Revisionsbyrån har möjlighet att 

tillhandahålla extra konsulttjänster. 

Q17 The audit firm is able to provide 

additional accounting services. 
Revisionsbyrån har möjlighet att 

tillhandahålla extra redovisningstjänster. 
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Q18 The audit firm is able to provide 

internal audit services. 
Revisionsbyrån har möjlighet att 

tillhandahålla interna revisionstjänster. 

Q19 The audit firm enjoys a good 
reputation. 

Revisionsbyrån har gott rykte. 

Q20 The audit firm is independent of the 

board of directors. 
Revisionsbyrån är oberoende av 

bolagsstyrelsen. 

Q21 The audit firm is willing to provide 

detailed cost information. 
Revisionsbyrån är villig att tillhandhålla 

detaljerad information om deras avgifter. 

Q22 The engagement partner is proactive 

and contributory (eg suggests potential 

acquisition targets). 

Den huvudansvarige revisorn är proaktiv och 

bidragande (t ex kommer med förslag om 

förvärvsobjekt). 

Q23 The engagement partner arranges 

regular meetings with the client’s key 

staff to identify issues of concern. 

Den huvudansvarige revisorn arrangerar 

regelbundna möten med klientens 

nyckelpersoner för att identifiera 
frågor/problem av betydelse. 

Q24 The engagement partner has been 

performing the audit for the past three 
years. 

Den huvudansvarige revisorn har anlitats för 

revisionen under de senaste tre åren. 

Q25 The engagement partner is subject to 

internal review during the audit by 
other partners of the audit firm. 

Den huvudansvarige revisorn blir granskad av 

andra huvudansvariga inom revisionsbyrån 
under revisionen. 

Q26 The engagement partner and senior 

manager make frequent visits to the 
audit site for technical review purposes. 

Den huvudansvarige revisorn och senior 

manager gör täta besök till klientens 
arbetsplats för teknisk granskning. 

Q27 The engagement partner provides the 

client’s finance director with individual 
attention. 

Den huvudansvarige revisorn ger individuell 

uppmärksamhet till klientens ekonomichef. 

Q28 The engagement partner has the client’s 
best interest at heart. 

Den huvudansvarige revisorn utgår från 
klientens bästa. 

Q29 The engagement partner is highly 

competent. 
Den huvudansvarige revisorn är mycket 

kompetent. 

Q30 The engagement partner has high 

ethical standards. 
Den huvudansvarige revisorn har hög etisk 

standard. 

Q31 The engagement partner regularly 

identifies examples of added value to 

the client. 

Den huvudansvarige revisorn upptäcker 

regelbundet mervärde för kunden. 

Q32 The engagement partner is actively 

involved in the engagement beginning 

with the initial planning and throughout 

the audit process. 

Den huvudansvarige revisorn är aktivt 

deltagande i planeringsstadiet men också 

genom hela revisionsprocessen. 

Q33 The engagement partner has financial Den huvudansvarige revisorn ser till 
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statement users’ best interests at heart. redovisningens intressenters bästa. 

Q34 The engagement partner is keen to 

understand what is happening within 
the client’s organization. 

Den huvudansvarige revisorn är angelägen att 

förstå vad som händer i klientens 
organisation. 

Q35 The engagement partner is very 

knowledgeable about the client’s 
industry. 

Den huvudansvarige revisorn är mycket 

kunnig inom klientens industri. 

Q36 The engagement partner is easily 

contactable (eg by phone). 
Det är lätt att komma i kontakt med den 

huvudansvarige revisorn. 

Q37 There is a ‘good fit’ between the 

personality of the engagement partner 
and the finance director. 

Den huvudansvarige revisorns personlighet 

passar väl ihop med ekonomichefens. 

Q38 The relationship between the 

engagement partner and finance 
director is relatively informal. 

Relationen mellan den huvudansvarige 

revisorn och ekonomichefen är relativt 
informell. 

Q39 Audit team staff create the minimum of 

disruption so far as practically possible. 
Revisionsteamet försöker i största möjliga 

mån att undvika att störa. 

Q40 The audit team are willing to provide 

guidance on accounting principles. 
Revisionsteamet är villigt att tillhandahålla 

guidning vad gäller redovisningsprinciper. 

Q41 The audit team staff are highly 

competent. 
Revisionsteamets deltagare är mycket 

kompetenta. 

Q42 The audit team staff operate to high 
ethical standards. 

Revisionsteamets deltagare arbetar med hög 
etisk standard. 

Q43 The audit team provides the client with 

personal attention. 
Revisionsteamet ger klienten personlig 

uppmärksamhet. 

Q44 The audit team develops stringent time 

budgets for each audit area and expects 

people to meet them. 

Revisionsteamet lägger upp tidbudgets för 

varje område som revideras och förväntar sig 

att människor ska hålla dem. 

Q45 The manager of the audit firm has been 

performing the audit for at least two 

years. 

Revisionsbyråns manager har medverkat i 

revisionen i åtminstone två år. 

Q46 The audit fee paid by the client does 

not represent more than 10% of the 
total audit fees controlled by the 

engagement partner. 

Klientens revisionsarvode representerar inte 

mer än 10% av det totala som kontrolleras av 
den huvudansvariga revisorn. 

Q47 The audit fee paid by the client does 
not represent more than 25% of the 

total audit fees controlled by the 

engagement partner. 

Klientens revisionsarvode representerar inte 
mer än 25% av det totala som kontrolleras av 

den huvudansvariga revisorn. 

Q48 The audit fee paid by the client does 

not represent more than 50% of the 

Klientens revisionsarvode representerar inte 

mer än 50% av det totala som kontrolleras av 



95 
 

total fees controlled by the engagement 

partner. 
den huvudansvariga revisorn. 

Q49 There is frequent communication 
between the audit team and the audit 

committee. 

Det är frekvent kommunikation mellan 
revisionsteamet och revisionskommittén. 

Q50 The senior manager of the audit firm 
has been performing the audit for at 

least two years. 

Revisionsbyråns senior manager har 
medverkat i revisionen i åtminstone två år. 

Q51 The client has a knowledgeable and 
active audit committee. 

Klientens revisionskommitté är kunnig och 
aktiv. 

Q52 The senior manager and manager 
assigned to the audit are very 

knowledgeable about the client’s 

industry. 

Den manager och senior manager som 
tilldelats revisionen är väldigt kunniga inom 

klientens industri. 

Q53 There is frequent communication 

between the audit team and executive 

management. 

Det är frekvent kommunikation mellan 

revisionsteamet och företagsledningen. 
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Bilaga 3 - Enkät 

 

Sida 1 

 

Revisionskvalitet 

 

Hej! 

 

Vi läser sista året på civilekonomprogrammet vid Umeå universitet med inriktning mot 

redovisning och revision. För tillfället skriver vi vårt examensarbete som behandlar 

ämnet revisionskvalitet. Vårt syfte är att undersöka vad företag i Västerbotten anser att 

revisionskvalitet är för att kunna lyfta fram eventuella förbättringsmöjligheter för 

revisionsbyråerna i länet. 

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om du kan avvara 10 minuter för att besvara vår 

enkät. Då vår studie bygger på dina åsikter är de väldigt värdefulla för oss och vår 

studie. Svaren kommer att behandlas anonymt. 

 

Tack på förhand. 

 

Vänligen, 

 

Emma Lindholm-Eriksson & Tina Thornberg 

 

Om du har några frågor eller vill ta del av studiens resultat går det bra att kontakta oss. 

Våra kontaktuppgifter finner du här nedan. 

 

emma-lindholm@hotmail.com 

tina.thornberg@hotmail.com 

 

 

Sida 2 

Grundläggande frågor 

 

Vilken SNI-kod har företaget/vilken bransch är företaget verksamt inom? 

 

Vad har du för position på företaget? 

 

Antal anställda på företaget. 

Om ert företag har hög personalomsättning går det bra att ange ett genomsnitt på 

antalet heltidsanställda. 

 

Vad var företagets omsättning räkenskapsåret 2013? 

Svaret anges i tusentals kronor 

 

Under hur många år har ni anlitat en revisionsbyrå? 

 

Under hur många år har ni anlitat er nuvarande revisionsbyrå? 

 

Vi anlitar även revisionsbyrån för annan konsultation. 
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Exempel på annan konsultation kan vara skatterådgivning eller hjälp i 

värderingsfrågor. 

 

Vilken revisionsbyrå anlitar ni idag? 

Frågan är ej obligatorisk. Vi skulle trots det uppskatta svar på frågan för att kunna 

sammanställa eventuella förbättringsmöjligheter hos revisionsbyråerna. 

 

 

Sida 3 

 

Vad anser du att revisionskvalitet är? 

 

På de följande sidorna ombeds du ta ställning till ett antal påståenden gällande 

revisionskvalitet. Om du besvarar påståendet genom att markera 1 betyder det att du inte 

instämmer till påståendet och 7 att du instämmer till fullo. 

 

En revisionsbyrå ska ha moderna arbetsredskap. 

 

En revisionsbyrås kontor ska vara tilltalande. 

 

De anställda på en revisionsbyrå ska vara välklädda och framstå som ordentliga. 

 

En revisionsbyrås lokaler ska återspegla deras verksamhet. 

 

Det ska regelbundet anordnas uppföljningsmöten mellan en revisionsbyrå och en klient. 

 

En revisionsbyrå ska tillhandahålla andra tjänster än revision. 

Exempel på annan konsultation kan vara skatterådgivning eller hjälp i 

värderingsfrågor. 

 

Ett revisionsteam ska lyfta fram förbättringsmöjligheter hos dess klienter. 

 

Ett revisionsteam ska vara villiga att tillhandahålla guidning i redovisningsfrågor. 

 

Frekvent kommunikation ska INTE ske mellan ett revisionsteam och klienten. 

 

När en revisionsbyrå lovar att utföra något till en viss tidpunkt, ska utsatt tid hållas. 

 

 

Sida 4 

När en klient har problem ska en revisionsbyrå uppträda med sympati och lugn. 

 

En revisionsbyrå bör vara pålitlig. 

 

Tjänsten bör utföras på den tidpunkt en revisionsbyrå utlovat. 

 

En revisionsbyrå bör ha god kontroll på sina register. 

Ett register kan till exempel vara ett kundregister eller register för diverse utskick. 
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Det går inte att förvänta sig att en revisionsbyrå säger en exakt tidpunkt när tjänsten ska 

vara utförd. 

 

Det är inte realistiskt att förvänta sig snabb service från en revisionsbyrås anställda. 

 

De anställda på en revisionsbyrå behöver inte alltid vara villiga att ge sina klienter en 

hjälpande hand. 

 

Det är acceptabelt att en revisionsbyrå inte svarar på klienternas frågor eller funderingar 

direkt. 

 

En revisionsbyrå/revisionsteam ska vara lättillgängliga. 

 

En huvudansvarig revisor och en ekonomichef ska komma bra överens. 

 

 

Sida 5 

Klienter bör kunna lita på de anställda på en revisionsbyrå. 

 

Klienter bör känna sig trygga när de gör affärer med en revisionsbyrå och dess 

anställda. 

 

De anställda på en revisionsbyrå bör vara artiga. 

 

En revisionsbyrås anställda ska få tillräckligt med support från revisionsbyrån för att 

kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. 

 

En revisionsbyrå förväntas inte ge sina klienter individuell uppmärksamhet. 

 

Det är orealistiskt att förvänta sig att de anställda på en revisionsbyrå vet vad deras 

klienter har för behov. 

 

Det är orealistiskt att förvänta sig att en revisionsbyrå ser till sina klienters bästa. 

 

Det går inte att förvänta sig att en revisionsbyrå har öppettider som överensstämmer 

med alla deras klienter. 

 

En revisionsbyrå ska alltid utgå från klientens bästa. 

 

Ett revisionsteam ska ge klienten personlig uppmärksamhet. 

 

 

 

Sida 6 

De anställda på en revisionsbyrå ska vara mycket kompetenta. 

 

De anställda på en revisionsbyrå ska arbeta med högsta möjliga integritet. 

 

En revisionsbyrå och dess anställda ska inte ha varit delaktiga i rättsliga tvister. 
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De anställda på en revisionsbyrå ska vara objektiva. 

 

De anställda på en revisionsbyrå ska vara noggranna. 

 

En revisionsbyrå ska vara trovärdig ut mot tredje part. 

 

En revisionsbyrå ska ha ett gott rykte. 

 

En huvudansvarig revisor ska aktivt delta i både planeringsstadiet såväl som genom hela 

revisionsprocessen. 

 

Ett revisionsteam ska vara angeläget om vad som händer i en klients organisation. 

 

En revisionsbyrå ska ha stor kunskap inom sina klienters branscher. 

 

 

Sida 7 

Deltagarna i ett revisionsteam ska arbeta med hög etisk standard. 

 

Revisionskvaliteten är lägre om en revisionsbyrå anlitats i mindre än två år. 

 

En revisionsbyrå ska ha flera klienter inom samma bransch. 

 

Andra klienter som anlitar en revisionsbyrå talar gott om sin revisionsbyrå. 

 

Revisionsbyråerna marknadsför sig frekvent.  

 

Revisionsbyråernas marknadsföring gör mig positivt inställd till deras tjänster. 

 

 

Ditt svar är registrerat. Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 4 - Teorikoppling 

 

Påståenden skrivna i grön text tillhör Parasuraman et al. (1988) och därmed 

servicekvalitet medan de skrivna i svart text tillhör Duff (2004) och den tekniska 

kvaliteten. Påståenden skrivna i blå text, de tre sista tillhör teori inom marknadsföring 

(MF). I kolumnen Teorikoppling kan vi utläsa till vilka andra teorier vi hänfört 

påståendena. 
 

  Påståenden Teorikoppling 

T1 En revisionsbyrå ska ha moderna arbetsredskap.   

T2 En revisionsbyrås kontor ska vara tilltalande.   

T3 De anställda på en revisionsbyrå ska vara välklädda och framstå som ordentliga.   

T4 En revisionsbyrås lokaler ska återspegla deras verksamhet.   

T5 Det ska regelbundet anordnas uppföljningsmöten mellan en revisionsbyrå och en klient.  Kommunikation 

T6 En revisionsbyrå ska tillhandahålla andra tjänster än revision.  DeAngelo1 

T7 Ett revisionsteam ska lyfta fram förbättringsmöjligheter hos dess klienter. Carcello1,4 
Kommunikation 

T8 Ett revisionsteam ska vara villiga att tillhandahålla guidning i redovisningsfrågor. Carcello1,4,9 
Kommunikation 

T9 Frekvent kommunikation ska inte ske mellan ett revisionsteam och klienten. Carcello5,8,9 
Kommunikation 

Ti1 När en revisionsbyrå lovar att utföra något till en viss tidpunkt, ska utsatt tid hållas.   

Ti2 När en klient har problem ska en revisionsbyrå uppträda med sympati och lugn. Kommunikation 

Ti3 En revisionsbyrå bör vara pålitlig. Carcello4, 
DeAngelo, Trovärdighet 

Ti4 Tjänsten bör utföras på den tidpunkt en revisionsbyrå utlovat.   

Ti5 En revisionsbyrå bör ha god kontroll på sina register.   

L1 Det går inte att förvänta sig att en revisionsbyrå säger en exakt tidpunkt när tjänsten ska 

vara utförd. 
  

L2 Det är inte realistiskt att förvänta sig snabb service från en revisionsbyrås anställda.   

L3 De anställda på en revisionsbyrå behöver inte alltid vara villiga att ge sina klienter en 

hjälpande hand. 
  

L4 Det är acceptabelt att en revisionsbyrå inte svarar på klienternas frågor eller funderingar 

direkt. 
Kommunikation 

L5 En revisionsbyrå/ett revisionsteam ska vara lättillgängliga. Kommunikation 

L6 En huvudansvarig revisor och en ekonomichef ska komma bra överens. Carcello2,5 
Kommunikation 

F1 Klienter bör kunna lita på de anställda på en revisionsbyrå. Carcello1,4,6 
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DeAngelo 

F2 Klienter bör känna sig trygga när de gör affärer med en revisionsbyrå och dess anställda. Carcello1,4,6,9 
Kommunikation 
DeAngelo 

F3 De anställda på en revisionsbyrå bör vara artiga. Kommunikation 

F4 En revisionsbyrås anställda ska få tillräckligt med support från revisionsbyrån för att 

kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. 
Carcello1,6 
Intern kommunikation 

E1 En revisionsbyrå förväntas inte ge sina klienter individuell uppmärksamhet.   

E2 Det är orealistiskt att förvänta sig att de anställda på en revisionsbyrå vet vad deras 

klienter har för behov. 
Carcello1,4,6 
Kommunikation 

E3 Det är orealistiskt att förvänta sig att en revisionsbyrå ser till sina klienters bästa.   

E4 Det går inte att förvänta sig att en revisionsbyrå har öppettider som överensstämmer med 

alla deras klienter. 
  

E5 En revisionsbyrå ska alltid utgå från klientens bästa. Carcello9 

E6 Ett revisionsteam ska ge klienten personlig uppmärksamhet.   

R1 De anställda på en revisionsbyrå ska vara mycket kompetenta. Carcello1,4,6 
DeAngelo1 
Francis & Yu 

R2 De anställda på en revisionsbyrå ska arbeta med högsta möjliga integritet. Carcello1,6 

R3 En revisionsbyrå och dess anställda ska inte ha varit delaktiga i rättsliga tvister. Carcello1,6 
S&S 
Palmrose 

R4 De anställda på en revisionsbyrå ska vara objektiva. DeAngelo2 

R5 De anställda på en revisionsbyrå ska vara noggranna. DeAngelo1 

R6 En revisionsbyrå ska vara trovärdig ut mot tredje part. DeAngelo2 
Trovärdighet 

R7 En revisionsbyrå ska ha ett gott rykte. Carcello4 
Trovärdighet 

Fö1 En huvudansvarig revisor ska aktivt delta i både planeringsstadiet såväl som genom hela 

revisionsprocessen. 
Carcello2,8 
Kommunikation 
DeAngelo1 

Fö2 Ett revisionsteam ska vara angeläget om vad som händer i en klients organisation. Carcello1 
DeAngelo1 

B1 En revisionsbyrå ska ha stor kunskap inom sina klienters branscher. Carcello1,4,6 
DeAngelo1 
Francis & Yu 

Fö3 Deltagarna i ett revisionsteam ska arbeta med hög etisk standard.   Carcello3 

Er1 Revisionskvaliteten är lägre om en revisionsbyrå anlitats i mindre än två år.   Carcello1,6 
Carey&Simnett 
Manry 

B2 En revisionsbyrå ska ha flera klienter inom samma bransch. Carcello1,4,6 
DeAngelo1 
Francis & Yu 
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MF1 Andra klienter som anlitar en revisionsbyrå talar gott om sin revisionsbyrå. Kommunikation, MF 

MF2 Revisionsbyråerna marknadsför sig frekvent. Kommunikation, MF 

MF3 Revisionsbyråernas marknadsföring gör mig positivt inställd till deras tjänster. Kommunikation, MF 
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Bilaga 5 – Tabeller och figurer 

 

 

Figur 1. Respondentens position på företaget. 

 

 

 

 
Figur 2. Företagens branschtillhörighet. 

 

 

 

 
Figur 3. Företagens omsättning. 
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Figur 4. Antal anställda på företagen. 

 

 
Figur 5. Antal anställda (komprimerad version). 

 

 
Figur 6. Antal år med revisor.  
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Figur 7. Antal år med nuvarande revisor. 

 

 
Figur 8. Andra tjänster. 

 

 
Figur 9. Företagets nuvarande revisionsbyrå. 
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Bilaga 6 – SERVQUAL och AUDITQUAL 

 

 

 

 

 

  

G
ap

 5
 

G
ap

 4
 

G
ap

 3
 

G
ap

 2
 

R
y
k

te
ss

p
ri

d
n
in

g
 

(w
o
rd

-o
f-

m
o
u

th
) 

P
er

so
n

li
g
a 

 

b
eh

o
v

 

T
id

ig
ar

e 

 e
rf

ar
en

h
et

er
 

F
ö
rv

än
ta

d
 

se
rv

ic
en

iv
å
 

U
p
p
le

v
d

 

se
rv

ic
en

iv
å
 

L
ev

er
er

ad
 

se
rv

ic
en

iv
å 

(i
n
k

lu
si

v
e 

k
o
n
ta

k
t 

fö
re

 o
ch

 

ef
te

r 
k
ö
p
et

) 

Ö
v
er

fö
ri

n
g
 a

v
 

fö
rv

än
ta

n
 a

v
 

tj
än

st
ek

v
al

it
et

s-

sp
ec

if
ik

at
io

n
er

 

L
ed

n
in

g
en

s 

u
p
p
fa

tt
n
in

g
 a

v
 

k
u
n
d
en

s 

fö
rv

än
ta

n
 p

å 

tj
än

st
ek

v
al

it
et

en
 

E
x

te
rn

 

k
o
m

m
u
n

ik
at

io
n

 

ti
ll

 k
u
n

d
er

 

K
o
n

su
m

en
t 

T
jä

n
st

el
ev

er
an

tö
r 

G
ap

 1
 

G
a
p

 2
 

G
a
p
 7

 

G
a
p
 5

 

G
ap

 4
 

G
a
p

 3
 

G
a
p
 8

 

K
li

en
te

n
s/

in
tr

es
se

n
te

r

s 
fö

rv
ä
n
tn

in
g
a
r 

U
p

p
le

v
d
 

re
v
is

io
n
sk

v
a
li

te
t 

R
ev

is
io

n
sk

v
a
li

te
t 

E
x

te
rn

 

k
o
m

m
u

n
ik

a
ti

o
n

 

L
ag

m
ä
ss

ig
a
 o

c
h
 

p
ro

fe
ss

io
n
el

la
 

st
a
n
d
a
rd

er
 

In
tr

es
se

n
te

rn
a
s 

fö
rv

ä
n
tn

in
g
a
r 

p
å
 

ri
m

li
g

h
et

 

R
ev

is
io

n
sb

y
rå

n
s 

k
v
a
li

te
ts

st
a
n
d
a
rd

er
 

R
ev

is
o
rn

s 

u
p

p
fa

tt
n
in

g
 a

v
 

k
li

en
te

n
s 

fö
rv

ä
n
ta

n
 

G
a
p

 1
 

G
a
p
 6

 



 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 

901 87 Umeå 

www.usbe.umu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


