
  
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Magisteruppsats 10 poäng    
HT 2005 
 
 
 
 

 

Kvalitetssäkring  
ISO-certifiering av redovisningsbyråer 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:  Karin Johansson                   Handledare: Thomas Hartman 
  Linnea Langlet   

 
 
 
 



Kvalitetssäkring 
ISO-certifiering av redovisningsbyråer        Sammanfattning 

 
SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka redovisningsbyråernas upplevda nytta av 
ISO-certifieringen. Med upplevd nytta avses både den nytta byråerna tror att de kommer 
att få och de konsekvenser certifieringen redan medfört.    
 
Undersökningen är genomförd på två olika respondentgrupper. Grupp 1 består av redan 
certifierade redovisningsbyråer medan grupp 2 består av byråer som har genomgått hela 
utbildningen men ännu inte certifierat sig. Grupperna har fått besvara varsin mailenkät 
vars syfte har varit att besvara studiens två frågeställningar; 
 

• Varför valde byråerna att certifiera sig? 
• Hur har byråerna upplevt certifieringen hittills och vilka konsekvenser tror de att 

den kommer att medföra på lång sikt? 
 
Utifrån ovanstående undersökning har vi kommit fram till följande slutsatser. 
 
Vi kan konstatera att det som är utmärkande för redovisningsbranschen är att krav från 
kunder inte har påverkat beslutet att certifiera sig. I stället verkar anledningen till 
certifiering vara att byråerna vill öka och förbättra sin interna kontroll, genom att 
dokumentera tydliga rutiner och klargöra ansvarsfördelningen inom företaget. Företagen 
verkar även se certifieringen som ett sätt att skapa konkurrensfördelar genom att sätta 
kunden i fokus. 
 
De konsekvenser som byråerna redan upplevt och de effekter de tror att certifieringen 
kommer att medföra stämmer väl överens med angivna anledningar till certifiering. 
Överlag ser byråerna en stor nytta i arbetet med att gå igenom befintliga rutiner och skapa 
nya gemensamma. De tror att detta kommer leda till en ökad intern kontroll som bidrar 
till en bättre arbetsmiljö och nöjdare medarbetare. Den största långsiktiga effekten som 
byråerna ser är att certifieringen skapar konkurrensfördelar, främst genom den 
kvalitetsstämpel som ISO-certifieringen innebär. De tror att dessa konkurrensfördelar och 
den effektivisering som de förbättrade interna rutinerna innebär kommer att göra dem 
mer lönsamma på sikt. Den mest negativa aspekten som byråerna sett med 
certifieringsarbetet är att det upplevs som mycket tidskrävande. Detta blir också en 
kostnadsfråga då det innebär att ej debiterbar tid ökar.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under cirka fem års tid har Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) tillsammans 
med tretton redovisningsbyråer utvecklat ett system för ISO-certifiering. ISO har funnits 
sedan 1987 och är en internationell standard känd och respekterad över hela världen. I 
Sverige var pappersbruken först med att certifiera sig enligt ISO 9000, men det är först i 
år som redovisningsbyråer har fått möjligheten att certifiera sig med hjälp av denna stan-
dard. 
Kvalitetssäkring började bli aktuellt redan under 1920-talet med Henry Fords masstill-
verkning av bilar. På 1960-talet ökade intresset för processtyrning. Företagen märkte då 
att det genom att utföra kontroller direkt i tillverkningen gick att styra processen redan 
innan en större mängd felaktiga detaljer hunnit produceras. Efter hand uppstod ett behov 
av en enhetlig standard för kvalitetssäkring, och ISO 9000 togs fram för att fylla detta 
behov (Lindgren & Sandell 1993). Idag har kvalitetssäkring av produkter och interna 
processer kommit allt mer i fokus. I dagens IT-samhälle där företagets resurser och värde 
ofta ligger i immateriella tillgångar och inte i maskinella eller andra fysiska tillgångar, 
blir intellektuellt kapital och mänskliga resurser allt mer betydelsefulla. Som ett svar på 
det ökade behovet av kvalitet och kvalitetssäkring har flera olika kvalitetssystem, ackre-
diteringar och certifieringar kommit ut på den svenska och internationella marknaden. 
Men vad innebär då egentligen kvalitet, kvalitetssystem, ackreditering och certifiering för 
en organisation?    
 
Kvalitet kan ses som en produkts eller en tjänsts sammantagna egenskaper, som ger 
förmågan att tillfredställa uttalade eller underförstådda behov. Kvalitet kan även delas in i 
extern och intern kvalitet. Intern kvalitet är kopplad till hur väl företaget utnyttjar och ut-
vecklar befintliga resurser i form av personal, material, processer och maskiner. Extern 
kvalitet är förmågan att tillgodose marknadens eller kundernas förväntade behov och krav 
(Johansson et.al 1993).   
Ett kvalitetssystem är ett verktyg för att styra och förbättra kvaliteten på företagets verk-
samhet. Det används för att säkerställa kvaliteten på ett bolags produkter, tjänster och 
processer. Till kvalitetssystemet räknas allt från metoder och rutiner till organisation och 
ansvarsfördelning. Systemet baseras på en av ledningen fastställd kvalitetspolicy, som 
b.la innebär en noggrann genomgång av verksamhetens rutiner, vilka dokumenteras och 
sammanfattas i en kvalitetsmanual som sedan tillämpas (www.ne.se). 
 
För att visa de externa intressenterna att arbetet med kvalitetssystemet är utfört till-
fredställande, och på så vis göra det ännu mera tillförlitligt, har företagen möjlighet att 
certifiera sig. Certifiering innebär att företagets kvalitetssystem granskas och blir godkänt 
av ett utomstående certifieringsorgan. Granskningen utförs i form av en revision i två 
steg. Först utförs en förrevision då företagets kvalitetssystem förgranskas inför den 
kommande slutrevisionen. Ofta finner då certifieringsorganet ett antal punkter som måste 
förbättras inför nästa revision. Vid slutrevisionen kontrolleras att det dokumenterade 
kvalitetssystemet uppfyller standardens krav (Johansson et.al 1993).  
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För att garantera certifieringsorganets oberoende och kunskap måste de i sin tur ackredi-
teras. Ackreditering innebär ett formellt bekräftande av att en organisation eller ett före-
tag besitter erforderlig kompetens för att utföra en specificerad uppgift. I Sverige är 
SWEDAC det centrala ackrediteringsorganet som utför ackreditering av svenska certifie-
ringsorgan. Ackreditering av certifieringsorganen bygger på fyra grunder; kompetens, 
opartiskhet, långsiktighet och internationell acceptans (www.swedac.se). Denna typ av 
kvalitetssäkring är ett utbrett fenomen och återfinns inom de flesta branscher. 
   
Ett område där kvalitet och kvalitetssäkring blivit allt viktigare är skolväsendet. Under de 
senaste åren har intresset för ackreditering ökat inom den högre utbildningen, både 
nationellt och internationellt. Orsaker till det ökade intresset är utbildningens och arbets-
marknadens internationalisering och det behov som detta skapar för yrkesorganisationer 
att säkerställa kvaliteten på utbildningarna inom deras områden. Det finns alltså ett behov 
för studenter, utbildningsanordnare och arbetsgivare att få tillförlitlig information om en 
utbildning eller ett lärosäte. Ingenjörs- och ekonomutbildningar och de professionella 
organisationer som företräder dessa yrken är de som i Sverige ivrigast deltar i debatten 
om ackreditering och som förespråkar deltagande. Ett exempel är den internationella 
organisationen Equis (European Quality Improvement system). De avgör huruvida de 
ansökande utbildningarna uppfyller sådana krav att de kan likställas med erkända 
handelshögskolor i andra europeiska länder (Högskoleverkets rapportserie 2003:4R). I 
dagsläget är tre ekonomutbildningar i Sverige Equis-godkända; Handelshögskolan i 
Stockholm, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Göteborg.  
 
En av de absolut största internationellt accepterade kvalitetsstandarderna är ISO 9000, 
som är inriktad på kvaliteten i arbetssättet och inte direkt på kvaliteten hos produkten 
eller tjänsten. Standarden bygger på erfarenheter från flera branscher och kännetecknas 
av en kvalitetssyn baserad på förebyggande, förtroende och kundinriktning. ISO började 
utveckla managementstandards för första gången 1987 och de var då anpassade för större 
varuproducerande företag. För fem år sedan, år 2000, släpptes en version som utvecklats 
för att även innefatta tjänsteföretag. År 2003 var mer än 600 000 företag över hela värl-
den ISO-certifierade (Clifford 2005).  
 
Under 2005 har för första gången även redovisningsbyråer i Sverige erbjudits möjlig-
heten att ISO-certifiera sig för att kvalitetssäkra verksamheten. Certifieringen utförs av 
SKF Certifiering, som i sin tur är ackrediterade av SWEDAC. I april i år certifierades 
SRF (Sveriges redovisningskonsulters förbund) och de tretton första redovisnings-
byråerna i Sverige. Ytterligare fyra dotterföretag ingick i den första gruppen men dessa 
ingår ej i vår fortsatta undersökning då de föredrog att låta moderbolaget framföra deras 
åsikter.  Förutom dessa sjutton byråer har cirka 40 till kommit långt med sina certifie-
ringsprocesser. Bara redovisningsbyråer som är anslutna till SRF kan kvalitetssäkra sina 
processer och rutiner genom denna certifiering (www.srfkonsult.se). 

1.2 Problemdiskussion 
Kvaliteten på redovisningsbyråernas kompetens kan ofta upplevas som skiftande då de ej 
finns några krav eller regler för vilka som får starta en redovisningsbyrå. Detsamma 
gäller för dem som arbetar som redovisningskonsulter. Då inget klart regelverk finns för 
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att reglera denna marknad blir det ofta svårt för kunderna att veta om byråerna utfört sina 
uppdrag på bästa sätt och om de känner till alla regler och förordningar som gäller inom 
redovisning och beskattning. Riktigheten i bokföringen blir här en extra viktig fråga 
eftersom ansvaret för att alla räkenskaper är uppförda enligt gällande lagar inte ligger på 
redovisningsbyrån utan på kundföretaget. Detta medför att ett behov finns av extern 
kvalitetskontroll av redovisningsbyråer, något som ISO-certifieringen kan ge.    
Det kan även vara betydelsefullt för byråerna att försöka behålla viktiga kunskaper inom 
företaget. Inom tjänstesektorn är ofta det intellektuella kapitalet en av företagets vikti-
gaste resurser. Intellektuellt kapital kan ses ur tre olika dimensioner; humankapital, 
strukturellt kapital och konsumentkapital. Enligt Steward (Mouritsen 1998) är konsu-
mentkapital företagets relationer med de personer eller företag som de säljer till. Human-
kapital förklaras som det som tänker, vars primära mål är innovation av nya produkter, 
tjänster och processer. Strukturellt kapital är kapital som inte går hem om nätterna, det 
tillhör företaget och innefattar bland annat data, teknologi, företagets struktur och 
processer. Genom att använda ett system som tvingar företaget att kartlägga och 
dokumentera befintliga rutiner inom företaget får organisationen en möjlighet att 
omvandla en del av det humankapital de har till strukturellt kapital. Istället för att 
arbetssätt och processer bara finns i medarbetarnas huvud skrivs det nu ner på papper och 
på så sätt blir det en del av företagets strukturella kapital. Detta är betydelsefullt för att se 
till att viktiga tillgångar stannar inom företaget.  
 
En annan viktig aspekt är den pågående diskussionen om de ökade kraven på revisorernas 
oberoende som kan medföra att redovisningskonsulternas åtaganden kan komma att 
förändras. Revisorn får till exempel inte ge råd till företaget angående dess löpande bok-
föring. Denna diskussion har lett fram till att justitiedepartementet har lagt fram en pro-
memoria om att förbjuda kombiuppdrag. Ett kombiuppdrag är ett uppdrag där någon som 
är verksam i samma revisionsföretag som den valda revisorn, deltar i upprättandet av den 
bokföring som sedan ska granskas av revisorn. Om ett förbud mot kombiuppdrag går 
igenom kommer det att medföra en skärpning av tidigare regler. Detta kan i sin tur leda 
till mer kvalificerade uppdrag för redovisningsbyråerna, och att kraven på konsulternas 
kunskaper ökar. 
 
Undersökningar har tidigare genomförts på företag inom olika branscher som har valt att 
ISO-certifiera sig. Studierna har fokuserat på anledningarna till varför företag väljer att 
genomgå certifieringsprocessen. Det som verkar vara den gemensamma nämnaren är 
kraven kunderna ställer på att företaget är certifierat. Även förbättringar inom företagets 
processer och förhöjning av kvaliteten är återkommande förklaringar till certifiering. 
Certifiering verkar också ses som ett sätt att förbättra sin image och uppnå konkurrens-
fördelar (se avsnitt 2.3). ISO är från början utvecklad för tillverkningsföretag, men när 
även tjänstesektorn började visa intresse för standarden så utvecklades år 2000 en upp-
graderad version som också var anpassad till tjänsteföretag. Undersökningarna utförda 
enbart på ISO-certifierade tjänsteföretag enligt den nya standarden är därför svåra att 
hitta, då det tar lång tid att anpassa standarden för sin bransch. Detta ser vi som en 
intressant utmaning, då vår undersökning kommer att behandla redovisningsbyråers ISO-
certifiering, som tillhör tjänstesektorn. Det finns dock flera andra kvalitetssystem som 
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företag kan använda sig av. Några exempel är SIQ (Svensk kvalitet), European quality 
award, Six Sigma och Equis. 
 
Företagets inställning till ISO 9000 anses vara en mycket viktig faktor för hur införandet 
av kvalitetssystemet kommer att lyckas. Ibland är det så att företaget inte funderat så 
mycket på varför och till vad de behöver systemet, utan bara att de behöver det. De som 
har tänkt så blir ofta mindre nöjda. Andra faktorer som kan påverka hur lyckat ISO-pro-
jektet blir är en snabb implementering, bra utbildning och att det finns en balans mellan 
extern inblandning och internt arbete vid implementeringen (Gustafsson 2000). 
De största svårigheterna inträder enligt Johansson et al (1993) i initial- och införande-
skedet. Det viktigaste här är för det första att på ett riktigt sätt tolka och förstå standar-
dens innebörd så att den kan anpassas till den egna verksamheten. Det är även svårt att 
motivera de anställda och att upprätthålla motivationen processen igenom, samt att i för-
längningen få kvalitetstänkandet att framstå som en integrerad del av de dagliga 
rutinerna.  
En aspekt som är viktig enligt Taylor (1995) är svårigheten att fastställa om ett orsak och 
verkan-samband föreligger mellan certifieringen av företaget och finansiella fördelar. Att 
på ett riktigt sätt mäta vilka finansiella fördelar certifieringen har gett blir då svårt eller i 
vissa fall omöjligt. 
Även inom performance management ses ofta nöjda kunder som ett viktig steg mot fi-
nansiella resultat. Ett orsak och verkan-samband anses finnas mellan nöjda kunder och 
bra finansiella resultat. Balance scorecard är ett system som till stor del bygger på denna 
tro. Enligt Nørreklit (2000) är denna hypotes alldeles för godtyckligt antagen. Det finns 
enligt henne inga empiriska bevis på att ett sådant orsak och verkan-samband faktiskt 
finns. Nöjda kunder ger enligt henne inte med automatik höga finansiella resultat. Frågan 
blir då om det överhuvudtaget är möjligt att mäta finansiella effekter av certifieringen. 
 
Arbetet med att utveckla gemensamma certifierbara processer och rutiner för SRF och 
anslutna redovisningsföretag startade år 2000. Liselott Bruse, (Ölund 2005) medlem i 
SRF:s utvecklingsgrupp för ISO, anser att kärnan i ISO-metodiken är kvalitet. För att 
kunna uppnå det måste en god intern planering som jämnar ut arbetsbelastningen finnas. 
En annan viktig komponent för att lyckas med sitt kvalitetsarbete är ha en genomarbetad 
utbildningsplan. SRF:s kvalitetspolicy anger att arbetet med ISO skall leda till ständig 
förbättring och skapa ett kundfokuserat kvalitetsarbete.  
 

1.3 Problemformulering 
Vi har ovan diskuterat vad certifieringen kan innebära för olika företag. Enligt SRF 
kommer certifieringen för redovisningsbyråerna att innebära att bästa arbetssätt säker-
ställs, ansvar definieras, rutiner dokumenteras, klara och tydliga avtal med kunderna 
skrivs och att en klar och tydlig kvalitetspolicy utformas (www.srfkonsult.se). Den 
forskning som vi tagit del av har haft sin utgångspunkt på varuproducerande företag och 
inte på tjänsteproducerande. Detta tror vi till stor del kan bero på att de första kvalitets-
standarderna från ISO inriktade på tjänsteföretag kom ut först år 2000. Tjänsteföretag har 
även innan dess valt att certifiera sig med hjälp av den äldre standarden. Det uppstod 
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dock problem med att följa de gamla standarderna eftersom tjänsteföretags processer 
skiljer sig avsevärt mot tillverkningsföretag.  
Som vi konstaterat ovan tar det ganska lång tid att utveckla standarderna så att det passar 
in på den egna branschen och den egna organisationen. För SRF tog det cirka fem år. 
Enligt oss kan detta vara en förklaring till varför undersökningar som förklarar hur 
tjänsteföretag upplever ISO-certifieringen enligt den nya standarden varit svåra att hitta.  
Här känner vi att vi med vår undersökning kan lämna ett bidrag till fortsatt forskning 
inom detta ämne. Utifrån vår problemdiskussion har två frågeställningar framstått som 
aktuella, som vi avser att besvara i vår studie.  
 
 

• Varför valde byråerna att certifiera sig? 
• Hur har byråerna upplevt certifieringen hittills och vilka konsekvenser tror de att 

den kommer att medföra på lång sikt? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka redovisningsbyråernas upplevda nytta av 
ISO-certifieringen. Med upplevd nytta avses både den nytta byråerna tror att de kommer 
att få och de konsekvenser certifieringen redan medfört.      
 

1.5 Avgränsningar 
Studien behandlar den upplevda nyttan av ISO-certifiering utifrån redovisningsbyråns 
perspektiv, alltså behandlas inte kundernas åsikter i denna undersökning. Redovisnings-
byråerna ses som företag i sin helhet och inte ur ett ägarperspektiv. 
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2 Litteraturstudier 
 

2.1 ISO 9000 

2.1.1 Vad är ISO? 
ISO 9000 är en internationell kvalitetsstandard som ställer krav på ett företags kvalitets-
system och på hur detta är uppbyggt. ISO är världsledande vad gäller utveckling av inter-
nationella standarder, och är en sammanslutning av 149 nationella standardiseringsorgan 
från hela världen. I Sverige är det SIS (Standardiseringskommissionen i Sverige) som är 
medlem i ISO, och som har antagit ISO 9000 som svensk standard och översatt den. SIS 
är en fristående ideell förening och Sveriges centralorganisation för standardisering. 
Medlemmarna i ISO föreslår nya standarder och deltar i utvecklingen av dem. Nya till-
växtområden för ISO inom den närmsta framtiden är miljö, servicesektorn, säkerhet och 
arbetsmiljö (www.iso.org). 
 
Enligt ny statistik från den internationella ISO-organisationen så fortsätter antalet ISO 
9001:2000 certifikat att öka i världen. I december 2004 fanns totalt 670.399 certifikat 
fördelat på 154 olika länder. Det innebär en ökning med 35% jämfört med 2003 års 
statistik. Kina har överlägset flest ISO 9001:2000 certifikat i världen. I Sverige finns 
4687 certifikat, vilket innebär en kraftig ökning från året innan. Men totalt sett har 
ökningstakten ändå mattats av. År 2003 ökade antalet certifikat med ca 330.000, och år 
2004 var ökningen ca 172.000. Nästan hälften av alla certifikat finns i Europa, medan 
Asien står för ungefär en tredjedel och USA för en sjättedel (Andersson 2005). 
  
Kvalitetsstandarden inriktar sig på kvaliteten i arbetssättet, och inte direkt på kvaliteten 
hos själva produkten. ISO 9000 ställer alltså inte krav på hur själva produkten tillverkas, 
utan är ett krav på företagets administrativa system. Uppfyller företaget de krav som 
ställs kan man ansöka om certifiering. Enligt ISO 9000 krävs att ledningen ska definiera 
en kvalitetspolicy innehållande långsiktiga och kortsiktiga kvalitetsmål, som ska vara 
förstådda, tillämpade och upprätthållna på alla nivåer i organisationen. I en kvalitets-
policy är identifiering av kunderna och deras betydelse viktig. Andra viktiga faktorer är 
företagets kvalitetsdimensioner, processyn och inställning till sina anställda (Johansson 
et.al 1993). 
 
SIS har genomfört en undersökning bland certifieringsorganen i Sverige som är ackredi-
terade av Swedac. Syftet med undersökningen var att se hur utvecklingen fortskrider med 
ISO 9000:2000. De fick komma med allmänna kommentarer om hur de ser på framtiden 
för kvalitetssäkring och kvalitetssystem. De tror att branschspecifika varianter kommer 
att bli mer vanliga, och att det även kommer fler kombinerade och integrerade system. I 
och med den ökade internationella handeln tror de att standarderna har sin givna plats 
som ett slags internationellt körkort, som ett bevis på att man förstår vad kunden kräver. I 
helhet bedöms framtiden som positiv, men dock krävs fortsatta utbildningsinsatser och 
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arbete för att öka kunskapen och kopplingen till affärsnyttan (Nytt om 9000 & 14000, 
2003). 

2.1.2 ISO:s uppbyggnad 
Gamla ISO 9000:1994 var mycket produktfokuserad, vilket minskade de dynamiska för-
bättringarna och flexibiliteten. Systemet uppgraderades år 2000 för att även anpassas för 
tjänsteföretag, och den nya standarden heter ISO 9000:2000. Den är processorienterad 
och fokuserar mer på kundernas behov (Kan & Lindhagen 2003). Den nya standardserien 
har för närvarande fyra olika standarder (www.sis.se). Som utgångspunkt används ISO 
9000, där principer och terminologi behandlas. Sedan används kravstandarden ISO 9001 
för att nå en första nivå av kvalitet i verksamheten. ISO 9001 är en sammanslagning av 
de tidigare standarderna 9001-9003, och den kan användas för certifiering och som 
underlag för kontrakt.  Den tredje standarden är ISO 9004 vilken ger vägledning till verk-
samhetsförbättring utöver kraven i ISO 9001. Avsikten är att beakta både effektiviteten 
hos ett kvalitetsledningssystem, och potentialen för förbättring. I jämförelse med ISO 
9001 är målen för kundtillfredsställelse och produktkvalitet i ISO 9004 utvidgade till att 
gälla intressenters tillfredställelse och organisationens förmåga att prestera goda resultat. 
ISO 9001 och 9004 är avsedda att användas som ett samhörande par. Slutligen används 
ISO 19011, som publicerades år 2002, som vägledning för att utvärdera och genomföra 
revisioner av kraven i ISO 9001 (www.sis.seA). 
 
ISO 9000 familjen kan delas upp i kravstandarder och vägledningsstandarder. De senare 
är riktlinjer som beskriver hur olika branscher kan bygga upp sina kvalitetssystem och 
hur man kan arbeta med kvalitetsfrågor. Kravstandarderna ställer krav på ett företags 
kvalitetssystem, och det är mot dessa som man kan bli certifierad (Johansson et.al 1993). 
ISO 9001 är en kravstandard, och ISO 9004 samt 19011 är vägledningsstandarder. 
Kraven anger vad som ska göras i ett företag, men företaget bestämmer själv hur det 
genomförs (www.sis.se). 
 

2.1.3 ISO:s kvalitetsledningsprinciper 
Det finns åtta kvalitetsledningsprinciper som utgör stöttepelare i ISO 9000-standarderna. 
I ISO 9000:2000 presenteras dessa för att användas av högsta ledningen för att leda orga-
nisationen mot bättre resultat. Det är organisationens verksamhet och förutsättningar som 
styr på vilket sätt principerna kan användas i de enskilda fallen. Kvalitetslednings-
principerna utgör själva grunden i kvalitetssystemet ISO. De olika principerna behandlas 
här nedanför (www.sis.seB):  
 1. Kundfokusering 
Det är viktigt att uppfylla kundernas krav och sträva efter att överträffa deras förvänt-
ningar då alla organisationer är beroende av sina kunder. Fördelar av kundfokuseringen 
kan vara ökade marknadsandelar och ökad kundlojalitet. Användandet av principen leder 
bland annat till förståelse för kundernas behov och förväntningar, mätning av kundnytta 
och en väl avvägd hantering av kunder och övriga intressenter. 
2. Ledarskap 
Ledare skapar en miljö där personalen kan engageras fullt ut för att uppnå organisatio-
nens mål. Fördelar är att personalen motiveras, aktiviteter utvärderas och ledare föregår 
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med gott exempel och möjliggör ständig förbättring. Principen leder till förtroende och 
underhåll av gemensamma värden på alla nivåer i organisationen. 
3. Medarbetarnas engagemang 
Engagerad personal bidrar till att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. 
Principen skapar förståelse för att det egna bidraget till organisationen är viktigt och ut-
värderar den egna effektiviteten mot personligt satta mål. 
4. Processangreppssätt 
Önskat resultat uppnås mer effektivt när sammanhörande resurser och aktiviteter hanteras 
som en process. Fördelar kan vara sänkta kostnader, fokus på förbättring och jämnare 
resultat. Användandet av principen bidrar till att definiera nyckelaktiviteter som är nöd-
vändiga för att uppnå eftersträvat resultat, och förståelse för nyckelaktiviteterna. 
5. Systemangreppssätt för ledningen 
Fördelar med principen är fokusering på de viktigaste processerna. Den leder till att 
organisationen skapar och strukturerar det system som uppfyller målet mest effektivt, och 
skapar en förståelse för det ömsesidiga beroendet mellan de olika processerna inom 
organisationen. 
6. Ständig förbättring 
Ett varaktigt mål för organisationen är ständig förbättring. Ständig förbättring kan med-
föra ökande konkurrensfördelar och snabb respons på förändringar. Principen leder till ett 
system som är gemensamt för hela organisationen, och att relevanta metoder och verktyg 
för ständig förbättring tillgodoses de anställda. 
7. Faktabaserade beslut 
Detta leder till att välgrundade beslut fattas baserade på logiska eller intuitiva analyser av 
data och annan information. Principen leder till att data och annan information hålls till-
gänglig för dem som behöver den. 
8. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 
Fördelar ger här en ökad möjlighet att skapa värde för båda parter, och optimering av 
kostnader och resurser. Användandet av principen leder till identifikation av nyckel-
leverantörer, utbyte av kunskaper och öppen kommunikation med nyckelleverantörerna. 

2.1.4 ISO inom Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 
SRF har en väldigt central roll under en byrås certifiering och även under hela medlem-
skapet. Till att börja med måste redovisningsbyrån vara medlem i SRF för att över-
huvudtaget kunna genomgå processen. SRF tillhandahåller även all utbildning inför 
certifieringen. När en byrå bestämt sig för att certifiera sig behöver de inte genomgå den 
ofta mycket tidsödande processen med att anpassa ISO till sin specifika bransch och 
skapa mallar och lägga upp rutiner. Detta arbete har SRF redan gjort och lagt ut på nätet 
där byrån sedan kan ta del av informationen. De enskilda byråerna måste dock skapa 
egna rutiner för sin verksamhet. Under utbildningen gås grundkraven, SRF:s utvecklade 
dokumentsystem och rutiner igenom. SRF Servicebyrå är ISO-certifierad, och byråerna 
kopplas på som avdelningar, så att strukturen blir som ett träd. Alla använder samma 
dokument som SRF tillhandahåller på sin hemsida. Servicebyrån är den del av SRF som 
arbetar med certifieringen och har som arbetsuppgifter att sköta all medlemshantering, 
trycksaksframställning och försäkringsfrågor. Hos SRF arbetar också en kvalitets-
samordnare och en kvalitetsansvarig som hjälper till att stödja personalen hos byråerna 
med kvalitetsfrågor (Dahlberg, 2005). 
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Figur 1: SRF:s ISO-symbol 

SRF började utveckla standarden år 2000 då den nya tjänsteanpassade standarden ISO 
9001:2000 kom. De kände med en gång att den verkligen är tillämplig på redovisnings-
byråbranschen. Den nya rutinen är kundinriktad och lätt att integrera med tjänste-
produktion. Enligt Mats Dahlberg, VD på SRF, innebär arbetet med ISO att ett helt nytt 
arbetssätt gentemot kunden skapas. Det blir en öppen kommunikation där de frågar kun-
den vad han vill ha och sedan löser det. För denna typ av kundkontakt passar ISO ut-
märkt. Systemet är speciellt positivt för småbyråer då de blir en del av ett nätverk och 
fokus flyttas från tekniska aspekter till kundorientering. Byråerna kan även vara backup 
för varandra i ett nätverk. Detta har redan visat sig fungera bland de certifierade byråerna. 
ISO innebär framför allt värdeskapande tillsammans med kunden i en dialog (Dahlberg, 
2005). 
Nu när rutiner och dokument redan finns kan byråerna i lugn takt bli certifierade inom ett 
år. I dagsläget är 13 stycken byråer certifierade och 40 stycken till är på gång. Av dessa 
är 18 stycken klara med sin utbildning och är färdiga för den sista fasen.  
 

2.2 Övriga kvalitetsorganisationer  

2.2.1 Swedish Institute of Quality 
Swedish institute of quality, eller SIQ som det brukar förkortas, är ett nationellt institut 
vars uppgift är att främja ständig kvalitetsutveckling i Sverige. På 80-talet började 
kvalitetsbegreppet i Sverige komma allt mer i fokus och det konstaterades att Sveriges 
konkurrenskraft i hög grad var beroende av en systematisk och ständig förbättring av 
varor, tjänster och processer.  
Som ett svar på dessa behov bildades 1986 Nationalkommittén för Svensk Kvalitet med 
Prins Bertil som ordförande. Fyra år senare, 1990, bildades Intressentföreningen 
Kvalitetsutveckling och i november samma år slöts ett avtal med regeringen om bildandet 
av Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ.  Institutet övertog då, från Nationalkommittén, 
den övergripande uppgiften att aktivt bidra till kvalitetsutvecklingen i alla delar av det 
svenska samhället som än i dag är deras huvuduppgift.  
För att klara av denna uppgift samlar, genererar och sprider de kunskap om kund-
orienterad verksamhetsutveckling och metoder för dess tillämpning (www.siq.se). 
SIQ arbetar även med att utveckla idéer, synsätt, metoder och verktyg inom området 
kundorienterad verksamhetsutveckling. Detta görs oftast i samverkan med andra natio-
nella och internationella aktörer med specifik kunskap inom de prioriterade områdena. 
En annan viktig uppgift för SIQ är att vara ett pådrivande och resursskapande organ för 
forskning och utveckling inom kvalitetsområdet. Opinionsbildning är även en viktig fråga 
för SIQ. Genom detta hoppas de kunna påverka, skapa opinion och väcka intresse för 
kundorienterad verksamhetsutveckling.
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För att få företag att komma igång med sitt förbättringsarbete erbjuder SIQ även olika 
typer av utbildningar. Den vanligaste typen är öppna utbildningar vars syfte är att sprida 
kunskap om hur företag praktiskt kan komma igång med sitt kvalitetsarbete, men också 
mer specifika kundanpassade utbildningar erbjuds (www.siq.se). 
 

2.2.2 Six Sigma 
Kvalitetssystemet Six Sigma uppfanns av företaget Motorola på 1980-talet, då den 
internationella konkurrensen ökade. Systemet fokuserade alltså från början på tillverk-
ningsföretag, men används nu också inom servicebranschen. Six sigma är en utbredd 
strategi som används för att granska processerna som används för att skapa, marknads-
föra och stödja företagets produkter. Six Sigma består av ett antal processer vars syfte är 
att minska tiden från produktidé till tillverkning, och samtidigt minska antalet fel i pro-
dukterna som distribueras till kunderna. Metoden förlitar sig till stor del på statistiska 
instrument för att minska defekter och mäta kvaliteten. Processerna förbättras genom 
kontinuerlig utvärdering och omställning. Detta sker genom metoden DMAIC, som står 
för; design, mäta, analysera, förbättra och kontrollera (www.sixsigmatutorial.com).  
Fördelar med programmet är kostnadsbesparingar, ökad produktivitet, minskat antal fel 
och eliminering av onödigt arbete. Bättre processer leder till ökad tillväxt, ökade vinst-
marginaler och minskat behov av rörelsekapital.  
För att kvalitetssystemet ska fungera måste ledning och anställda genomgå ett 
utbildningsprogram. Under utbildningen får de lära sig att organisera och effektivt leda 
utvecklingen av programmet, och implementera och använda statistiska redskap i arbetet 
med att förbättra verksamheten (www.sixsigmaglobal.com).  
 
Gemensamt för de företag och organisationer som strävar efter att implementera Six 
Sigma i sina verksamheter är att de sett ett behov av att fatta mer faktabaserade beslut och 
att de vill lösa problemen i grunden i stället för att göra upprepade utryckningar i ett 
senare skede. Tre huvudområden som innehåller de mest betydelsefulla framgångs-
faktorerna för att lyckas med Six Sigma har identifierats. Det första är kontinuerlig 
resultatuppföljning, som också är nyckeln till ett utbrett engagemang. Det andra området 
är tid och resurser. Förbättringsarbetet är en långsiktig process, och investeras varken tid 
eller pengar kommer heller inga resultat att synas. Det tredje, och kanske viktigaste om-
rådet, handlar om att avdramatisera och göra Six Sigma enkelt för alla i organisationen. 
Hit hör också utbildning och anpassning till svenska förhållanden (Ahlström 2004). 
  

2.2.3 The European Foundation for Quality Management 
The European Foundation for Quality Management (EFQM) är en medlemsbaserad 
organisation som bildades 1988. Syftet är att vara den pådrivande kraften för uthållig 
framgång för europeiska organisationer och göra dem världsledande. EFQM-modellen 
introducerades av EFQM 1992 som ett ramverk för att bedöma företag inför kvalitets-
tävlingen European quality award, som är en tävling för bästa organisation. Det finns fyra 
olika tävlingsklasser; stora kommersiella organisationer, enheter inom en större organisa-
tion, mellanstora företag och offentlig sektor. Ansökan sker direkt till EFQM. Exempel 
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på företag som har vunnit ”European quality award” är TNT Express och Siemens 
(www.efqm.org). 
EFQM-modellen är ett prakiskt verktyg som bland annat kan användas för själv-
utvärdering, som grund för benchmarking och som en guide för att finna områden som 
måste förbättras. Helt enkelt som ett medel för att få organisationen att prestera bättre 
(www.efqm.orgA). För att en organisation ska kunna maximera fördelarna med att ansluta 
sig till EFQM-modellen, måste ledningen känna sig bekväm med, förstå och acceptera de 
åtta grundläggande koncepten hos modellen. Koncepten, som var för sig är en deltävling, 
är; resultatorientering, kundfokus, ledarskap med tydligt syfte, ledning med hjälp av 
processer och fakta, personalutveckling och engagemang, fortlöpande lärande och för-
bättring, delägarutveckling och företagets sociala ansvar gentemot intressenterna 
(www.efqm.orgB). 
  

2.2.4 The European Foundation for Management Development 
Den europeiska föreningen för managementutveckling, The European Foundation for 
Management Development – EFMD, bildades för 30 år sedan och är en oberoende, ej 
vinstdrivande organisation, för managementutbildningar och läroverk.  
EFMD är Europas grundorganisation för information, forskning, nätverkande och 
debatterande inom innovation och bästa arbetssätt för managementutveckling. De har mer 
än 400 medlemmar och är Europas största nätverk inom managementutveckling. 
 
För att kunna erbjuda ett system för ackreditering, och på så vis kvalitetssäkring, har 
organisationen skapat European Quality Improvement system (EQUIS). EQUIS är det 
ledande internationella ackrediteringssystemet för kvalitetssäkring, förbättring och ackre-
ditering av högre läroverk inom management och ekonomi. Dess fundamentala mål vilket 
är nära kopplat till EFMD:s mål är att höja standarden på managementutbildningar över 
hela världen. Institutioner som är ackrediterade av EQUIS måste visa på inte bara en all-
män hög kvalitet, utan även en hög grad av internationalisering. Med hjälp av ackredi-
teringen får även institutionerna en internationellt igenkännbar kvalitetsstämpel och till-
gång till ett verktyg för att bedriva ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete. 
Ett av EFMD:s grundläggande mål är att höja standarden vad gäller management-
utbildningar inom Europa, både gällande enskilda skolor och  ländernas nationella 
managementutbildningsstruktur. Kvalitetsförbättringssystemet har funnits i cirka sju år 
och under den tiden har 86 olika institut i 28 olika länder ackrediterats. EQUIS mål är att 
ge ett erkännande till olika läroverk som visat att de inte bara står högt i kurs i sitt land 
utan även håller hög kvalitet internationellt (www.efmd.org).   
 

2.3 Anledningar till certifiering 
Undersökningar har tidigare genomförts på företag inom olika branscher som har valt att 
ISO-certifiera sig. Johansson, Lindgren och Lissgärde genomförde 1993 en undersökning 
av 23 certifierade företag.  De fann att de största anledningarna till certifiering var krav 
från kunder, att kunna utveckla och förbättra verksamheten samt krav från moderbolag. I 
sin undersökning tar Johansson, Lindgren och Lissgärde även upp de långsiktiga effek-
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terna som certifieringen ger; ökad motivation hos anställda, förbättrad produktkvalitet, 
minskade kvalitetsbristkostnader och en effektivare organisation och administration. 
1994 utförde Taylor en studie som visade på liknande resultat. Studien utfördes på 700 
organisationer varav 17 % var ISO-certifierade (Douglas et al 1999). Den visade på fyra 
orsaker till varför företag väljer att certifierade sig; krav från kunder, för att förbättra 
effektivitet och produktivitet, för att få bättre produkter samt image och marknadsförings-
fördelar. 
Taylor genomförde tillsammans med Megan en liknande undersökning 1997 (Douglas et 
al 1999) som visade på att de viktigaste anledningarna till certifiering var krav från 
kunder och upplevda fördelar för företaget. Dessa tre undersökningar överensstämmer 
även med de slutsatser som Beck och Walgenbach kommer fram till i sin studie från 
2005. Studien visar att det framför allt är företagets kunders krav och inte företags-
ledningen som leder fram till att företaget certifierar sig.   
Ovanstående undersökningar visar på liknande resultat. Det som verkar vara gemensamt 
är kraven kunderna ställer på att företaget ska vara certifierat. Även förbättringar inom 
företagets processer och förhöjning av kvaliteten är återkommande. De undersökta före-
tagen verkar också se det som ett sätt att förbättra sin image och uppnå konkurrens-
fördelar. Ingen av undersökningarna är direkt inriktade på tjänsteföretag. 
 

2.4 Fördelar och nackdelar med kvalitetssystem 
Alla som har varit med och implementerat ett kvalitetssystem i någon form har åsikter om 
dess utformning och innebörd. Många uppfattar kraven på dokumentation som betung-
ande, och upplever problem med att förankra rutiner, krav och hjälpmedel hos persona-
len. Detta beror delvis på att certifieringsarbetet ofta innebär en stor arbetsbörda för de 
involverade. Det kan också vara svårt att vara flexibel inom systemets ramar, och kreati-
viteten kan bli lidande. Om man lyckas integrera det valda kvalitetssystemet i den redan 
existerande databaserade verksamheten kan det skapa stora synergieffekter, och få bort 
behovet av kvalitetspärmar. Att tvingas göra internrevisioner av hur verksamheten fun-
gerar upplevs som nyttigt och leder till ständiga förbättringar. En diskussion som är viktig 
att nämna i sammanhanget är den om nyttan överstiger kostnaden för implementeringen 
av kvalitetssystemet. Det är många som vill tjäna pengar på införandet och upprätthållan-
det av kvalitetssystemet, till exempel konsulter och certifieringsorgan. Ett problem som 
många upplever, och som vi har diskuterat tidigare, är att det är svårt att mäta kund-
tillfredställelsen och de finansiella resultaten som anses skapas då kvalitetssystemet är 
infört. Det är i princip omöjligt att veta vad som går att hänföra till arbetet med kvaliteten 
och inte. Många är dock överens om att kvalitetssäkring skapar förtroende hos kunderna 
(Severinson 2005). 
 
Nackdelar som betonas i en artikel i Balans (Jönsson & Tengblad 1996) är att systemen 
upplevs som byråkratiska med mycket dokumentation, vilket försvårar arbetet med stän-
diga förbättringar. Här diskuteras också om dokumentationen verkligen kan ses som 
värdeskapande, speciellt med avseende på att de kan försvåra förbättringsarbete när 
rutinerna en gång blivit fastlagda (Julin & Morén 2002). 
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Numera talas mer och mer om integrerade kvalitets- och ledningssystem. Det innebär att 
företagen i stället för att ha flera olika rutiner för olika områden, strävar efter att ha en 
rutin som omfattar alla olika aspekter. Trenden mot integrerade ledningssystem kommer 
av att många företag har kommit till insikt om att det behövs en helhetssyn i företaget för 
att man ska kunna jobba effektivt. Det finns dock risker med att integrera flera 
ledningssystem, då olika system, baserade på olika kulturer ska smältas samman till ett. 
Det finns en risk för att systemen blir generella och utslätade då man går från expertfokus 
till helhetssyn. Fördelar som har upplevts är bättre helhetssyn, att arbetet med lednings-
systemen underlättas både administrativt och praktiskt, färre rutiner att hålla reda på och 
att bättre beslutsunderlag skapas (Nyström 2005). 
Styrkor med integrerade ledningssystem kan exempelvis vara enkelhet, lätt att kommuni-
cera, synergieffekter, mindre möten och tydligare fokus. Svagheter kan vara otydlighet, 
brist på fokusområden, svårt att kommunicera och tungt att underhålla. Faktorer som kan 
försvåra kvalitetsarbetet är brist på engagemang, minskat förtroende hos kunder, samt 
svårigheter att ta tag i problem. Slutligen krävs en analys av företagets egna förut-
sättningar för att lyckas med ett integrerat ledningssystem (Nytt om 9000 & 14000 2004). 

2.5 Intern kontroll  
En av anledningarna till att börja använda kvalitetssystemet ISO är att företaget vill för-
bättra sin interna kontroll. En hög grad av intern kontroll minskar risken för fel. I ABL 
8:3 och 8:25 (FAR 2003) krävs det också enligt lag att företagen ska kontrollera 
organisationen beträffande bokföringen, medelsförvaltningen och bolagens ekonomiska 
förhållanden i övrigt på ett tillfredställande sätt. God intern kontroll kan åstadkommas 
genom generella kontroller, såsom ansvars- och arbetsfördelning och skydd mot obehörig 
åtkomst i program, samt genom rutinorienterade kontroller, manuellt utförda eller pro-
grammerade. Syftet med kontrollerna är att säkerställa fullständighet och riktighet, samt 
att endast godkända transaktioner ska behandlas (Föreläsningsanteckning Revision 
26/2-03). 
Det finns en del inneboende begränsningar i intern kontroll som är viktiga att uppmärk-
samma. En aspekt är att kostnaden för intern kontroll inte bör vara högre än den nytta den 
beräknas ge. Detta resonemang går naturligtvis bra att även applicera på fenomenet ISO-
certifiering i sin helhet. Det är även viktigt att ha riskerna förknippade med intern kon-
troll i åtanke. Det kan vara risker för fel pga den mänskliga faktorn, till exempel slarvfel 
och missbedömningar. Det kan också föreligga en risk för att interna kontroller kringgås 
eller att någon med ansvar för att utföra en intern kontroll skulle kunna missbruka sitt 
förtroende (Föreläsningsanteckningar Revision 26/2-03). För att minska dessa risker 
krävs att man utvecklar modeller för den interna styrningen som fungerar så bra som 
möjligt. 

2.5.1 COSO 
En av de mest kända och använda modellerna för intern kontroll är den sk COSO-
modellen som utvecklades av den amerikanska revisionsorganisationen Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO). De har beskrivit den 
interna styrningen och deras samband i det integrerade ramverket som utgör COSO-
modellen. 
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COSO (www.coso.org) definierar intern kontroll enligt följande: 
Intern kontroll är en process, där såväl styrelsen, ledningen och annan personal sam-
verkar, vilken utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer  

 
COSO-modellen identifierar ett antal för den interna kontrollen väsentliga beståndsdelar. 
Dessa beståndsdelar eller kontrollkomponenter anpassas till målen enligt definitionen och 
organisationens aktörer och processer. Alla fem komponenterna måste finnas för att 
kontrollen ska vara effektiv. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 2: COSO-modellen 

Kontrollmiljön är den omgivning som den interna styrningen och kontrollen verkar i och 
påverkas av. Hit hör integritet, etiska värden, auktoritet och ansvar. Kontrollmiljön utgör 
grunden för de andra kontrollkomponenterna. Inställningen till kontroll hos styrelse och 
VD påverkar kontrollmiljön. Riskbedömning är ledningens identifiering och analys av 
aktuella risker, som kan påverka möjligheten att uppnå företagets mål. Det är därför vik-
tigt att diskutera vilken risknivå företaget kan acceptera. Riskbedömningen utgör grunden 
för att fastställa kontrollaktiviteter. Kontrollverksamheten är den policy och de rutiner 
som säkerställer att företagsledningens direktiv utförs. Kontrollåtgärderna utvecklas för 
att fel ska upptäckas, åtgärdas och förebyggas. Kontrollaktiviteterna används för att nå 
rätt risknivå. Praktiska exempel på aktiviteter kan vara attester, verifikationer, rekom-
mendationer, granskning av prestationer och åtskiljande av arbetsuppgifter. Det är även 
här som ISO-standarden kan bli aktuell. Information och kommunikation är grund-
läggande förutsättningar för att den interna styrningen ska fungera. Det är viktigt att rele-
vant information blir identifierad och kommunicerad vid rätt tidpunkt mellan medarbetare 
och ledning. Övervakning innebär uppföljning med rapportering om styrningens effekter 
som måste ske regelbundet. Syftet med dessa rutiner är främst att rapportera brister i den 
interna styrningen och kontrollen för att utan fördröjning kunna göra korrigeringar. Över-
vakningen kan ske både genom kontinuerlig övervakning och särskild utvärdering. 
Internrevision är en viktig del i övervakningen. Enheterna på högra sidan i kuben symbo-
liserar organisationens aktörer och processer (Messier 2003) (www.coso.orgA). 
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Under 2004 utvecklades en ny variant av modellen, Enterprise Risk Management (ERM) 
COSO Framework, som betonar vikten av att identifiera och hantera risker i hela före-
taget. Modellen ger ledningen möjlighet att hantera osäkerhet och risk effektivt för att 
maximera värdet hos företaget. Den nya modellen består av åtta kontrollkomponenter. De 
nya komponenterna, jämfört med originalmodellen, är målformulering, identifiering av 
händelser och riskreaktioner (www.sox-online.com). Mål måste formuleras innan led-
ningen kan identifiera potentiella effekter av deras ansträngningar. Målen ska stödja 
företagets vision och ta hänsyn till dess valda risknivå. Både externa och interna 
händelser kan påverka företagets prestationer, och de måste identifieras och definieras 
som risker eller möjligheter. Ledningen väljer vilken strategi för riskreaktion som ska 
användas, till exempel undvika riskerna, acceptera dem, minska riskerna eller dela dem. 
Riskreaktionshandlingarna ska gå i linje med företagets risktolerans och valda risknivå 
(www.coso.orgB). 
 

2.6 Intellektuellt kapital 
Inom externredovisningen finns lagar och rekommendationer som bestämmer hur före-
tagets redovisning skall utföras och utformas samt vad den skall innehålla. Reglerna 
bestämmer bland annat vilka poster som skall tas upp som tillgångar i balansräkningen. 
Årsredovisningen är ett av den externa redovisningens viktigaste dokument mycket på 
grund av att den förmedlar företagets värde till olika intressenter.   
Under 1990-talet började förhållandet, i vissa branscher, mellan företags bokförda värden 
och marknadsvärden visa stora skillnader. Detta var oroande eftersom årsredovisningens 
antydda värde och marknadsvärdet inte längre stämde överens. För att förklara dessa 
skillnader började företag formge intellektuellt kapitaluttalanden i sina årsredovisningar 
där de ville förklara var detta extra värde fanns. Det blev extra viktigt i branscher där 
kunskapsintensiva företag var verksamma, företag som har mycket immateriella värden 
som inte tas med i balansräkningen. Enligt de redovisningsregler som finns får nämligen 
inte utbildning av personal, produkt och tjänsteutveckling samt uppbyggnad av kund-
relationer tas upp som tillgångar i balansräkningen. Områden där denna typ av företag 
ofta måste satsa mycket pengar för att klara sig på marknaden (Ax et al 2002). Genom det 
intellektuella kapitalet vill företag förklara varför marknaden anser att företaget har ett 
högre värde än vad deras egen redovisning visar. För att lättare få en överblick av det 
intellektuella kapitalets beståndsdelar kan det delas in i tre olika komponenter (Mouritsen 
2003): 
 

o Humankapital – Definieras som kunskap som personal tar med sig när de lämnar 
företaget vid dagens slut. Här ingår bland annat kunskap, kompetens, erfarenhet 
och förmåga. 

o Strukturellt kapital – Definieras som den kunskapsmassa som blir kvar i företaget 
vid dagens slut. Exempel på detta är rutiner, system, företagskultur, databaser och 
företagande. En del av dessa tillgångar kan vara skyddade som immateriella 
äganderätter. 

o Konsumentkapital – Definieras som alla resurser kopplade till företagets externa 
relationer såsom kunder, leverantörer, forskning och utveckling.   
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Hur det intellektuella kapitalet skall delas in finns det många olika åsikter om. En annan 
indelning som används flitigt är att dela in intellektuellt kapital i bara två olika kapital-
poster; humankapital och strukturkapital. Denna indelning har sitt ursprung i det fleråriga 
arbetet med intellektuellt kapital som bedrivits på försäkringsbolaget Skandia (Ax et.al 
2002). Indelningen i bara två komponenter ger en annan men ändock snarlik bild av det 
intellektuella kapitalet. Konsumentkapital är här ingen egen kapitalpost utan återfinns 
under strukturkapital.      
Oberoende av vilken indelning företaget väljer att följa kan certifieringen ur detta per-
spektiv göra stor nytta. Det som ett företag kan lyckas med genom att satsa på att certi-
fiera sig är att förvandla humankapital till strukturellt kapital. De processer som leder 
fram till en certifiering kräver att företaget har ett utvecklat system för rutiner som också 
måste dokumenteras. På detta sätt blir de anställdas kunskaper en del av företagets deras 
strukturella kapital istället för deras humankapital.     
 

2.7 Total Quality Management 
På 1960-talet började begreppet total kvalitetsstyrning bli allt mer förekommande. Före-
tagen märkte att det inte räckte med att bara fokusera sitt kvalitetstänkande på företagets 
produkter. För att kunna producera produkter som marknaden efterfrågar måste även en 
planerad kvalitetsverksamhet finnas som täcker in alla funktioner i organisationen. Detta 
tvärfunktionella arbetssätt fick benämningen total kvalitetsstyrning. Under 70-talet fick 
TQM ett uppsving pga. det nya produktansvaret i USA som kunde leda till stora 
skadestånd. Företagen fann att kvalitetsstyrning var ett effektivt hjälpmedel i arbetet att få 
fram säkra produkter.  
På 80-talet började även företagsledare intressera sig för kvalitet i stort eftersom de insett 
att kvalitet betydde allt mer för företagets framtida utveckling och välgång. Detta efter-
som kunderna börjat ställa högre kvalitetskrav vilket ledde till att lönsamheten kunde för-
bättras genom en mer medveten satsning på kvalitet. Det var även nu under 80-talet som 
tjänstesektorn kom ikapp med sitt kvalitetstänkande och insåg att kvalitetsarbete måste 
innefatta hela organisationen och inte bara de som står ansikte mot ansikte med kunder 
(Sandholm 2001).  
TQM eller offensiv kvalitetsutveckling som det brukar översättas till på svenska handlar 
enligt Berman och Klefsjö (Persson et al 1997) om ständig förbättring av ett system. 
Detta sker genom användning av en företagsledning som ser till att kunden sätts i 
centrum, att det skapas möjligheter till delaktighet för alla medarbetare och att de ser 
arbetet med kvalitet som en process som baserar sin utveckling på fakta. Det handlar 
också om att få en god balans mellan dessa olika baselement.      
ISO:s roll i totalkvalitet är vida omdiskuterad i litteraturen (Douglas 1999). Åsikterna går 
isär om huruvida ISO kan ses som ett komplement till TQM eller som själva grogrunden 
till det. I en undersökning utför av Taylor 1995 (Douglas 1999) ansåg 24 % av de till-
frågade ISO-certifierade företagen att certifieringen var deras slutmål medan 44 % såg 
certifieringen som en grund till TQM. Enligt Persson et al (1997) är den mest troliga be-
skrivningen av ISO 9000 att det är en del av totalkvaliteten. Att arbeta med ISO kan ses 
som ett steg mot att företaget skall uppnå totalkvalitet. ISO omfattar huvudsakligen 
processkvalitet som direkt berör utförandeprocessen. Marknadsföringsaktiviteter, 
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medarbetarutveckling, ekonomi, ledarskap samt kundtillfredställelse är exempel på 
sådana områden inom ISO som bara ingår till viss del. Ofta kan kvalitetsarbete som skall 
leda fram till kvalitetssäkring starta med att företaget inför ett ISO-system som därefter 
byggs på med avsnitt som skall täcka in de områden som saknas. När kvalitetssystemet är 
infört leder detta oftast till ett aktivt förbättringsarbete, vilket är en viktig del i både ISO 
och TQM (Sandholm 2001).     
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3 Metod 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Syftet med denna uppsats är att försöka förklara och förstå redovisningsbyråernas syn på 
ISO:s nytta och deras anledningar till att certifiera sig. För att lyckas med detta måste den 
insamlade datan tolkas och förklaras, för att sedan förmedlas till läsarna. Att tolka kan 
enligt Ödman (1979) ses som att förmedla mellan olika förståelsehorisonter för att få 
dessa att förenas i en gemensam förståelse. Då studien syftar till att försöka förstå 
undersökningsobjekten inifrån använder vi oss av metodläran hermeneutiken.  
Förståelse är beroende av den värld vi lever i och vår förståelse av den. Samma fenomen 
kan på olika ställen på jorden tolkas på vitt skilda sätt beroende på vilka förutfattade 
meningar och lärdomar vi som människor har. Förståelse är alltså beroende av var vi är, 
vilka tidigare erfarenheter vi har och hur vi kan relatera till dem. 

3.1.1 Undersökningsansats 
Då inhämtning av befintlig teori inom kvalitetssystem och ISO-certifiering var ett måste 
för att kunna genomföra en relevant empirisk undersökning blev den deduktiva metoden 
det naturliga valet (Wallén 1996). Deduktion är ett sätt att nå kunskap, som genom en 
generell teori eller hypotes, syftar till att dra slutsatser om en enskild situation. Detta 
medför att användaren av metoden rör sig från det generella till det specifika (Schyberger 
1976), i denna studie från ISO-begreppet och kvalitetssystem i allmänhet till ISO-
certifiering av redovisningsbyråer i synnerhet. Den deduktiva ansatsen kopplas i 
litteraturen ofta ihop med kvantitativ forskning och positivism (Starrin 1994). Vi valde 
ändå att använda den deduktiva ansatsen i vår studie, för att införskaffa den förförståelse 
som kommer att behövas för att kunna tolka och förstå den insamlade datan på bästa sätt. 

3.1.2 Vetenskapligt synsätt 
Kvalitativ metodteori har ofta hermeneutiken som grund, och används för att uppnå 
förståelse för människan och hennes värld. Kvalitativa studier syftar till att undersöka av 
vilken karaktär en företeelse är. De är nödvändiga för att gestalta subjektiva upplevelser 
och känslor, som är svåra att mäta. Därför krävs det att vi använder oss av den kvalitativa 
metoden då undersökningen vill fånga respondenternas upplevda nytta av att certifiera 
sig, och vad som motiverade dem till att certifiera sig (Wallén 1996). 
Målet för den kvalitativa analysen i hermeneutisk forskning är att söka en annan slags 
kunskap än den mätbara (Starrin 1994), vilket i denna studie innebär att försöka komma 
åt respondenternas inre upplevelser, erfarenheter och åsikter av att certifiera sitt företag. 
Det kvalitativa metodsynsättet lämpar sig enligt Starrin (1994) bäst för småskaliga 
studier, vilket gör att det också passar denna undersökning. Även utifrån uppsatsens 
frågeställningar passar den kvalitativa metoden bra eftersom vi vill försöka se mönster i 
svaren från de genomförda enkäterna. 
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3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

3.2.1.1 Djupintervju 
Som grund för den empiriska undersökningen genomfördes en djupintervju med Mats 
Dahlberg, VD på SRF. Han är även informations och certifieringsansvarig.  
Intervjun är tänkt som ett underlag för vidare empiriska undersökningar och kommer ej 
att presentera närmare. Intervjun genomfördes som en djupintervju eftersom den är av 
explorativ art. Därför ville vi inte styra Mats utan ge honom utrymme att fritt berätta om 
sina erfarenheter från ISO-processen. Det viktiga då är att inte styra intervjun för mycket 
utan låta respondenten leda samtalet. Inga förformulerade frågor bör användas utan inter-
vjuarna bör, innan själva intervjun, bara ha tänkt igenom och skrivit upp de olika ämnen 
som skall tas upp under utfrågningen (Oppenheim 2000). 
Syftet med denna intervju är att få en bild av SRF:s roll under ISO-certifieringen av 
redovisningsbyråer, och att få fram vilka orsaker som Mats och därigenom SRF tror leder 
fram till en certifiering samt den upplevda nyttan för redovisningsbyråerna. Slutligen 
förväntas intervjun visa SRF:s uppfattning av ISO-certifiering.  

3.2.1.2 Mailenkät 
En mailenkät har skickats ut till två olika respondentgrupper. Den första gruppen består 
av tretton redovisningsbyråer som redan har certifierat sig med hjälp av ISO 9001:2000. 
Enkäten består av en sluten fråga med 10 svarsalternativ och fem öppna frågor (bilaga 1). 
Grupp två består av arton redovisningsbyråer som ännu inte certifierat sig men som 
genomgått hela utbildningsprocessen. Deras enkät är utformad på liknande sätt men 
består endast av fyra frågor (bilaga 2). 
Båda enkäterna är således semistrukturerade, då de består av både öppna och slutna 
frågor (Gillham 2000). Inom engagerade, utbildade grupper av respondenter passar tekni-
ken bra, och vi anser därför att den passar också undersökningens respondenter. Enligt 
Gillham (2000) ger frågor med öppna svar en högre kvalitet på forskningen, men antalet 
frågor bör begränsas då de är svårare och tar längre tid att analysera än frågor med slutna 
svarsalternativ. Vi har försökt följa detta råd då vi har utformat vår enkät.  
 
Det finns flera olika skäl till varför vi har valt att genomföra vår undersökning med hjälp 
av mailenkäter i stället för intervjuer. En första orsak är att det geografiska avståndet till 
många av våra respondenter gör det för dyrt och tidskrävande att genomföra personliga 
intervjuer. Andra fördelar som vi ser med att använda oss av enkäter är att det går snabbt 
att få tillbaka svaren och att respondenterna kan svara på frågorna vid en tidpunkt som 
passar dem (Gillham 2000). Enkäterna innebär en hög grad av standardisering. En annan 
aspekt som bör beaktas vid utformandet av frågor för att samla information är graden av 
strukturering. Graden av strukturering handlar om respondentens svarsutrymme. De 
öppna frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sina tidigare 
erfarenheter. Det medför i den delen av enkäterna en låg grad av strukturering, medan 
den enda slutna frågan medför en högre grad av strukturering (Patel & Davidson 1994).  
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3.2.2 Urval och bortfall 
Då möjligheten för redovisningsbyråer att certifiera sig med hjälp av ISO 9001:2000 och 
SRF, är en relativt ny företeelse har inget urval behövt göras i de respektive grupperna. 
Alla de byråer som blivit aktuella att ta med i respondentgrupperna har tagits med. Inget 
urval i de preciserade grupperna har alltså genomförts. 
Av de tretton företag som ingår i grupp ett har tolv svarat vilket ger ett bortfall på 8 %. I 
grupp två svarade femton företag vilket ger ett bortfall på 17 %. 
För att minimera bortfallet har vi kontaktat alla företag som ingår i den redan certifierade 
gruppen. Vi har ringt dessa företag och presenterat oss och vår undersökning. Alla före-
tag lovade då att försöka besvara enkäten. I samband med dessa samtal har en enkät 
skickats iväg med e-post. En vecka efter utskicket mailades en första påminnelse iväg till 
de företag som ännu inte besvarat enkäten. Ytterligare en påminnelse skickades iväg en 
vecka senare.  
Respondenterna i grupp två har vi inte haft direkt kontakt med eftersom vi inte haft till-
gång till deras namn och adresser. Kontakten har skett via SRF:s kvalitetsansvarige Lena 
Iredahl som skickat ut enkäten och en vecka senare en påminnelse.     
 

3.2.3 Frågekonstruktion  
Först har en modell (bilaga 3) utarbetats som avser att koppla ihop våra litteraturstudier 
med vår empiriska undersökning. Frågorna har arbetats fram med hjälp av vår djup-
intervju med Mats Dahlberg, VD på SRF och med hjälp av vår teoribildning. 
 
Då frågorna konstruerades utgick vi från studiens två huvudsakliga frågeställningar; or-
saker till varför byrån valt att certifiera sig och konsekvenserna av certifieringen. Utifrån 
frågeställningarna diskuterades hur frågorna skulle formuleras för att få så användbara 
svar som möjligt.  
 
Enkäten till respondentgrupp ett bestod av sex frågor och enkäten till respondentgrupp 
två av fyra frågor. Fråga ett till och med fråga fyra är likadana för de båda grupperna. 
Syftet med fråga ett var att säkerställa att en person med insyn i certifieringsprocessen 
besvarade enkäten. Fråga två berörde anledningar till certifiering och var den enda slutna 
frågan. Fråga tre behandlade byråernas positiva och negativa upplevelser med imple-
menteringen av ISO och fråga fyra berör vilka långsiktiga konsekvenser som byråerna 
tror att certifieringen kommer att innebära.  
Eftersom grupp två ännu inte är färdiga med sin certifieringsprocess blev fråga fem 
omöjlig för dem att besvara då den handlar om upplevda förändringar efter certifieringen. 
Samma gäller för fråga sex som handlar om det mest positiva och negativa med certifie-
ringen i sin helhet. Vi har dock valt att i analysen slå ihop fråga tre och fråga sex då 
svaren på dessa frågor var av liknande karaktär och respondenterna hade svårigheter med 
att se skillnaden på dessa två frågor. 
 
Frågorna prövades på några personer som jobbat med ISO inom andra branscher, innan 
enkäterna skickades ut till de verkliga respondenterna. 
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3.2.4 Strukturering och analys 
Svaren från mailenkäterna har gåtts igenom och skrivits ned i en tabell.  
På detta sätt har vi fått en bra överblick över svaren som underlättat redovisningen av 
empirin. Därefter har mönster utlästs i svaren, och vi har sedan analyserat dessa mönster. 
I analysen har vi valt att slå samman de båda gruppernas resultat, då de har varit av lik-
nande karaktär.  
 

3.3 Uppsatsens giltighet 

3.3.1 Validitet 
Validitet betyder giltighet och innebär att man verkligen har undersökt det som man hade 
för avsikt att undersöka, att undersökningen har relevans (Thurén 1991). Validiteten till-
godoses genom tydliga definitioner av begreppen, en klar uppfattning av bakgrunds-
faktorer och orsak och verkan-relationer samt en noggrann planering (Wallén 1996). 
Systematiska fel hänförs till validiteten, det vill säga fel som inte tar ut varann till 
exempel som ständigt visar för höga värden. Så fort systematiska felkällor finns mäter 
undersökningen inte bara vårt undersökningsområde, utan också andra områden som inte 
avses att mätas (Gustavsson 2004). 
 
Studie har en hög validitet då den har ett urval som består av samtliga möjliga respon-
denter. Det som skulle kunna sänka uppsatsens validitet är att respondenterna inte har 
hunnit få tillräckligt stor förståelse för ISO-certifieringens effekter, då certifieringsarbetet 
inte pågått under så lång tid. Enkätfrågorna har även testats på flera personer insatta i 
arbetet med ISO, som ej tillhör respondentgruppen, och vi anser att detta har stärkt vår 
validitet, då begreppen på detta sätt har testats. Uppsatsens syfte och frågeställningar har 
på ett tydligt sätt följts uppsatsen igenom. 
Extern validitet behandlar studiens generaliserbarhet. Vi anser att undersökningen är 
giltig och generaliserbar i hög grad då den inkluderar samtliga möjliga respondenter i 
undersökningen. Dock vill vi begränsa generaliserbarheten till liknande branscher inom 
tjänstesektorn. 
Begreppen som används i enkäterna har ej definierats eller förklarats vilket kan medföra 
en risk för minskad validitet. Vi anser dock att begreppen i sig är så lätta att responden-
terna med sina förkunskaper borde förstå deras betydelse.   
 

3.3.2 Reliabilitet 
För att forskning skall ha ett vetenskapligt värde är det viktigt att mätningen är utförd på 
rätt sätt. Ett annat namn för detta är reliabilitet. Med reliabilitet (tillförlitlighet) menas att 
en mätning är stabil och inte utsatt för slumpinflytelser. En hög reliabilitet uppnås då 
någon kommer fram till samma resultat vid användningen av samma angreppssätt 
(Wallèn 1996). 
Vi har varit tvungna, på grund av respondentgruppernas skiftande karaktär, att skapa två 
olika enkäter. Vi anser att detta kan ha påverkat undersökningens reliabilitet negativt. 
Alla frågor som återfinns i respondentgrupp tvås formulär återfinns också i den första 
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gruppens enkät. Dock har vissa omformuleringar skett för att underlätta förståelsen av 
frågorna.  
Andra fenomen som kan ha en negativ påverkan på reliabiliteten är respondenternas 
hälsa, trötthet, engagemang samt eventuell feltolkning av frågorna. Dessa faktorer ligger 
tyvärr utanför vår kontroll. Vi har dock kontaktat byråerna i respondentgrupp ett per tele-
fon för att försöka skapa engagemang inför undersökningen. Vi anser även att engage-
manget troligen ökat i grupp två eftersom enkäten är utskickad av kvalitetsansvarige på 
SRF vilket i sin tur leder till ökad reliabilitet. 
 

3.4 Källkritik 
Undersökningen kan ha påverkats av att respondenterna är verksamma i företag som 
befinner sig mitt i certifieringsprocessen eller som precis avslutat den. Det kan finnas en 
risk att de förskönar förtjänsterna med ISO, då de är partiska eftersom de valt att 
genomgå certifieringen. Studien kan även ha gått miste om en djupare dimension då 
intervju som metod tyvärr inte blev ett alternativ. Det positiva med den valda metoden är 
dock att undersökningen lyckats nå betydligt fler respondenter än vad som varit möjligt 
vid intervjuer.   
Då det varit viktigt för undersökningen att ha tillgång till aktuell och uppdaterad infor-
mation har många internetkällor använts. Detta kan medföra att uppgifterna till viss del är 
subjektiva, då de är hämtade från de aktuella organisationernas hemsidor. Vi anser dock 
att det undersökningen förlorat på opartiskhet har den vunnit på aktualitet. 
Artiklarna som används i studien är av blandad karaktär, både vetenskapliga artiklar och 
artiklar från olika intresseorganisationers tidskrifter har använts. Detta är ett aktivt val för 
att få olika dimensioner på undersökningens problemområde. Vi inser dock att detta kan 
skapa problem gällande objektiviteten. 
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4 Resultat av enkätundersökning 

4.1 Respondentgrupp 1 
Respondentgrupp ett består av redovisningsbyråer som redan har certifierat sig. Nedan 
följer de svar som byråerna gett, på de olika frågorna, indelade med utgångspunkt i studi-
ens två frågeställningar. Respondenterna har haft olika befattningar inom företaget, vem 
som varit bäst lämpad att besvara enkäten har byråerna själva fått bestämma. Gruppen har 
bestått av byråernas företagsledare, vd, kontorschef eller ISO-ansvarig.  
 

4.1.1 Anledningar till certifiering 
I fråga två bad vi företagen ta ställning till ett antal olika påståenden om anledningar till 
att de valt att genomgå certifieringsprocessen. Respondenterna har fått markera valfritt 
antal alternativ. Svaren redovisas i diagrammet här nedanför. 
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Figur 3: Respondentgrupp 1 – anledningar till certifiering 

Som kan utläsas ur diagrammet är de största anledningarna till att byråerna valt att certi-
fiera sig den nytta certifiering kan ge inom företaget gällande konkurrensfördelar, effek-
tivitet och produktivitet. Att certifieringen kan bidra till att öka den interna kontrollen och 
ge en förbättrad struktur och ansvarsfördelning verkar också ha bidragit. Certifierings-
processen sågs även som en del i det totala kvalitetsarbetet inom företaget. Inget av före-
tagen hade önskemål från kunders sida som anledning till att certifiera sig och endast ett 
företag såg det positiva i att skapa kontakter inom branschen som en av de stora an-
ledningarna till certifiering. Majoriteten av företagen ansåg även att de fördelar som en 
väl fungerande dokumentation av rutiner ger och det kundfokus som ISO-systemet inne-
bär var anledningar till att certifiera sig.  
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4.1.2 Konsekvenser på kort och lång sikt   
Resterande frågor är inriktade på att besvara undersökningens andra frågeställning, vilken 
nytta byråerna hittills har upplevt och vilka konsekvenser de tror att certifieringen 
kommer att innebära på lång sikt. Alla frågorna är öppna utan svarsalternativ.  
Fråga tre behandlar ISO:s införandeprocess och företagen skulle här redogöra för det 
mest positiva och negativa med implementeringen av ISO. Återkommande på den 
positiva sidan var själva arbetet med att gå igenom verksamhetens olika rutiner, arbetssätt 
och den ansvarsfördelning som råder inom företaget. Att företagen tvingades tänka ige-
nom hur de vill arbeta och hur de i dagsläget arbetar och sedan dokumentera detta ansågs 
som en positiv effekt av implementeringen. Den effektivisering som detta medfört ansågs 
även som positivt. Att företagen tvingades att definiera sina produkter och skapa 
standardtjänster ansågs också fördelaktigt.   
De negativa delarna med införandet av ISO är framför allt att det tagit mycket tid i an-
språk och att det varit tid som inte är debiterbar mot kund. En del byråer har även haft 
problem med negativa medarbetare som inte känt sig delaktiga i processen eller som inte 
velat vara delaktiga.  
 
Med enkätens fjärde fråga ville vi få en inblick i vilka långsiktiga konsekvenser som 
byråerna tror att certifieringen kan ge. Det mest återkommande svaret här är att byråerna 
tror att certifieringen på sikt kommer att göra dem mer konkurrenskraftiga, både mot 
potentiella kunder och arbetstagare. Företagen anser även att introduceringen av ny-
anställda kommer att bli lättare i framtiden och att det blir mer naturligt för företaget att 
fokusera på företagsutveckling. Nöjdare kunder är också ett återkommande svar samt att 
byrån blir mindre beroende av enskilda personer inom företaget.  
 
Fråga fem behandlar vilka förändringar som byråerna redan känt av. Det mest åter-
kommande här var den förbättrade struktur och de interna rutiner som företagen upplevt 
och den effektivisering som detta medfört. Byråerna har även märkt att styrningen av 
verksamheten förenklats och att medarbetarna blivit nöjdare och har liknande arbetssätt. 
Risken att dubbelarbete utförs har minskat, medarbetarna vet var de hittar information 
och kommunikationen dem emellan har ökat. Företagen ansåg även att det blivit mer 
naturligt att ifrågasätta sitt arbetssätt och två av byråerna har redan fått positiv respons 
från externa intressenter.  
 
Den sista frågan i enkäten, fråga sex, berör företagens syn på certifieringen i sin helhet. 
Vi bad företagen beskriva det mest positiva och negativa med ISO-arbetet i stort. De 
positiva bitar som företagen tog upp var de konkurrensfördelar som certifieringen med-
fört och fokuseringen på kundnytta. De ansåg även att den press som certifieringen 
medfört genom att de tvingats strukturera upp sin verksamhet och skriva ner enhetliga 
rutiner och arbetssätt varit positivt. Den effektivisering som arbetet medfört och den tyd-
ligare interna kontrollen som minimerat möjligheterna att göra fel var också något som 
byråerna uppskattat. Företagen såg det även som positivt att de utvecklat sitt arbete med 
utvärdering och uppföljning.          
Det som nästan alla byråer såg som negativt var den tidsåtgång som processen har inne-
burit. Återkommande ansåg byråerna att det var ett stort problem eftersom det var tid som 
de inte kunde debitera vidare till kund. En del såg även det underhåll som systemet kräver 
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som ett problem samt den långa processen innan resultatet av arbetet blev synligt. Det 
sågs även som ett problem att en del intressenter har en dålig bild av vad en certifiering 
innebär och då en negativ inställning från början. En respondent hade även upplevt att 
kunder trodde att deras tjänster nu efter certifieringen skulle bli dyrare på grund av all 
odebiterbar tid de lagt ner på sitt interna arbete.  

4.2 Respondentgrupp 2 
Respondentgrupp två består av redovisningsbyråer som befinner sig i slutskedet av 
certifieringsprocessen. De har hunnit med att genomgå utbildningen som tillhandahålls av 
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, men är ännu inte certifierade enligt ISO 
9001:2000. Respondentföretagen har själva fått bestämma vem hos dem som varit bäst 
lämpad att svara på enkäten. Alla som har besvarat enkäten har varit ägare, VD, kontors-
chef eller ISO-ansvarig. Vi anser att dessa borde vara personer med stort inflytande och 
insyn i certifieringsprocessen. Nedan delas svaren på enkätfrågorna in utefter uppsatsens 
två frågeställningar. 
 

4.2.1 Anledningar till certifiering 
Fråga 2 är en sluten fråga, där respondenterna har fått markera valfritt antal alternativ. De 
har markerat de förslag på anledningar till certifiering som de tycker stämmer överens 
med deras redovisningsbyrås erfarenheter. Svaren redovisas i diagrammet här nedan. 
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Figur 4: Respondentgrupp 2 – anledningar till certifiering 

Ingen av respondenterna har angett att önskemål från kunder är en anledning till certifie-
ring. Bara fyra stycken har svarat att de ser skapandet av kontakter inom branschen som 
en anledning. Däremot har samtliga angett att de har valt att certifiera sig för att få 
konkurrensfördelar och för att uppnå ökad effektivitet och produktivitet i företaget. En 

  27



Kvalitetssäkring 
ISO-certifiering av redovisningsbyråer  Resultat av enkätundersökning 

 

stor andel av respondenterna har angett att värdet av att dokumentera interna rutiner samt 
uppnå en högre grad av intern kontroll varit viktiga anledningar till certifiering. Många 
har även uppgett att nöjdare personal, bättre ansvarsfördelning och struktur samt att an-
vända certifieringen som en del i det totala kvalitetsarbetet som orsaker till att ansluta sig 
till kvalitetssystemet ISO. 

4.2.2 Konsekvenser på kort och lång sikt   
Uppsatsens andra frågeställning behandlar hur byråerna har upplevt certifieringen hittills 
och vilka konsekvenser de tror att den kommer att medföra på lång sikt. Till denna fråge-
ställning har vi hänfört två frågor från enkäten, fråga tre och fyra. Dessa frågor är båda 
helt öppna och utan svarsalternativ. 
 
I fråga tre ombeds respondenterna att nämna det mest positiva och det mest negativa som 
de hittills har upplevt i sitt arbete med kvalitetssystemet ISO. 
Det som i princip alla respondenter har angett som positivt är de interna gemensamma 
rutiner som skapas i och med arbetet med ISO. De mer enhetliga rutinerna har också 
medfört en större gruppkänsla och mer delaktig personal på arbetsplatsen, som då även 
sköter sitt arbete på ett bättre sätt. Många har även diskuterat kring fördelarna utifrån 
kundernas perspektiv. Till exempel att avtal skrivs med varje kund, så att kunderna vet 
tydligare vad de kan förvänta sig och när. Avtalen medför också en genomgång av alla 
befintliga kunder vilket ger en bättre struktur inom företaget. De anser alltså att ett större 
kundfokus skapas i och med certifieringen.  
 
Nästan alla anser att arbetet med ISO är tidskrävande, och har på ett eller annat sätt angett 
det som det mest negativa. Några har utvecklat resonemanget om tidsåtgången med att 
ISO-arbetet kräver stora resurser som måste tas från produktionen, och därför försämrar 
resultatet på kort sikt. Det går alltså inte att debitera någon för tiden man lägger ned på att 
arbeta med ISO, vilket gör att det blir dyrt. Det blir också kostsamt på grund av att före-
tagen ofta behöver anlita externa konsulter för till exempel utbildning och datasupport. 
Arbetet upplevs även som besvärligt och arbetskrävande. 
 
I fråga fyra har respondenterna fått ange vilka långsiktiga konsekvenser de tror att certifi-
eringen kommer att leda till. Ungefär en tredjedel av de som svarat på enkäten tror att 
certifieringen kommer att leda till konkurrensfördelar i framtiden. Hälften har angett att 
de tror och hoppas att ISO-arbetet ska leda till nöjdare kunder, mycket genom en bättre 
och tydligare kommunikation. Fler än hälften poängterar vikten av arbetet med gemen-
samma rutiner vilket ger ett bättre arbetsklimat, en större gruppkänsla och nöjdare perso-
nal på arbetsplatsen. Hit hör också resonemanget om att det kommer att bli lättare att 
nyanställa personal, och att hjälpa varandra vid sjukdom och semester. Flera nämner 
också att de tror att certifieringen kommer att innebära en stabil ökad lönsamhet på längre 
sikt. 
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4.3 Likheter mellan respondentgrupperna  
Vi observerade under vår genomgång av enkätsvaren att det fanns många liknande ten-
denser mellan de två grupperna. På grund av det ansåg vi det relevant för studien att ge en 
enhetlig bild av byråernas svar. Därför redovisar vi här nedan en sammanställning av de 
olika respondentgruppernas svar på fråga två.  
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Figur 5: Sammanställning båda respondentgrupperna – anledningar till certifiering 

Inget av de företag som besvarat enkäten har angett att det är kundernas önskemål som 
lett fram till certifieringen. Det verkar istället vara konkurrensfördelar, effektivitet och 
produktivitet som är de främsta anledningarna. Interna faktorer såsom bättre struktur och 
ansvarsfördelning, att dokumentera rutiner samt ökad intern kontroll är också anledningar 
som många markerat. Över hälften anger även ISO:s kundfokusering och ISO:s del i det 
totala kvalitetsarbetet som skäl till certifiering.  
 
Svaren som de två respondentgrupperna lämnat på de övriga frågorna i enkäten är även 
de av liknande karaktär. Vi anser dock att en sammanställd presentation av resultaten på 
dessa frågor inte skulle ge något mervärde utan snarare bara bli en upprepning.  
Fråga två anser vi ändock tjänar på att redovisas ännu en gång då den ger en tydlig visuell 
bild av svaren. 
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5 Analys och slutsatser 
I analysen som följer har vi valt att inte analysera de två gruppernas svar separat utan som 
en helhet. Anledningen till detta är att båda grupperna visar på liknande resultat och att 
undersökningen kommer gynnas av det ökade djup en gemensam analys medför. I och 
med att de båda grupperna kommit olika långt med sitt ISO-arbete har enkäterna behövt 
anpassas efter respektive grupps förhållanden. Detta har medfört att grupp ett fått besvara 
sex frågor medan grupp två besvarat fyra. Vi gör dock ingen åtskillnad mellan grupp ett 
och grupp två då vi tolkar svaren. 

5.1 Analys anledningar till certifiering 
 
Anmärkningsvärt när man tittar på resultaten från fråga 2 (figur 5) är att ingen av respon-
denterna har angett att det är önskemål eller krav från kunderna som har påverkat deras 
beslut att certifiera företaget. Detta strider mot resultaten i flera tidigare undersökningar 
som utförts om ISO och dess anledningar till implementering (Johansson et al 1993; Beck 
& Walgenbach 2005). Vi tror att en anledning till detta kan vara att de studier vi har tagit 
del av huvudsakligen har utförts på produktionsföretag, där kraven på kontrollerade 
produkter kan vara större och mer uttalade än på tjänsteproducerande företag.  
 
Nästan alla har svarat att möjligheten att få ökade konkurrensfördelar har varit en 
bidragande orsak till certifiering, vilket stämmer överens med några av de tidigare ut-
förda studierna (Douglas et al 1999). Vi tror att detta delvis kan förklaras av de ökade 
kunskapskraven som ställs på redovisningsbyråerna i och med diskussionen om 
kombiuppdrag och revisorernas oberoende. Vi anser att det kommer bli viktigare och 
viktigare i framtiden att byråerna kan visa på ett kvalitetssäkrat arbetssätt, som kan 
bevisas genom en certifiering, för att de ska kunna attrahera attraktiva kunder. 
 
Nästan lika många svarar att de valt att certifiera sig för att öka företagets produktivitet 
och effektivitet. De flesta undersökningar vi tagit del av har på ett eller annat sätt kommit 
fram till att detta är något många företag anser vara en viktig anledning till certifiering. 
Enligt ISO:s kvalitetsledningsprinciper (www.sis.seB) uppnås effektivitet genom att 
införa ett processtänkande i företaget för att nå sina uppställda mål. 
 
En stor del av de redovisningsbyråer som har besvarat studiens enkät anser att förbättrad 
struktur och ansvarsfördelning samt en ökad intern kontroll varit starka bidragande orsa-
ker till certifiering. Vi anser att dessa svar går att hänföra till diskussionen om betydelsen 
av en väl utvecklad intern kontroll, som ISO kan bidra till. Kraven på företagens interna 
kontroll ökar hela tiden från olika håll, speciellt på de större bolagen.  Ett exempel på 
detta är Sarbanes Oxley Act som gäller för företag som är börsnoterade i USA. I Sverige 
gäller den nya svenska bolagsstyrningskoden för de börsnoterade företagen. Den interna 
kontrollen är också viktig för medarbetarna inom byrån, då de kan känna sig säkrare på 
att de gör saker på rätt sätt, och medför att riskerna för eventuella fel minimeras. Enligt 
COSO, en välkänd modell för intern kontroll måste fem beståndsdelar finnas med för att 
den interna kontrollen ska vara effektiv (www.coso.org). Dessa är kontrollmiljö, 
riskbedömning, kontrollverksamhet, information och kommunikation samt övervakning. 
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Beståndsdelarna ligger till grund för varann i den angivna ordningen, och de ska anpassas 
till företagens mål. COSO används av många revisionsbyråer då de granskar företags 
interna kontroll, och vi anser att det passar bra att applicera även för redovisningsbyråer 
då intresse för intern kontroll verkar finnas. Vi anser att det går att se ISO som en del i 
den interna styrning som COSO kan ge, då främst under beståndsdelen 
kontrollverksamhet. Då ISO ses ur detta perspektiv blir de förbättrade interna rutinerna 
viktigare än certifieringen i sig. De upplevda konkurrensfördelarna kan på detta sätt bli 
mer knutna till företagets struktur än till den kvalitetssymbol ISO anses vara.  
 
De flesta har också sett ett värde i arbetet med att dokumentera sina interna rutiner, och 
göra dem till gemensamma för företaget. Kunskapsintensiva tjänsteföretag som 
redovisningsbyråer har mycket immateriella tillgångar såsom till exempel personalens 
kunskap och tjänsteutveckling. Dessa brukar ibland hänföras till intellektuellt kapital, 
som kan delas in i humankapital och strukturellt kapital (Mouritsen 2003). Vi anser att 
processerna som leder fram till certifiering kan hjälpa företagen att omvandla 
humankapital till strukturellt kapital. På detta sätt blir företaget mindre beroende av 
enskilda personer eftersom deras kunnande dokumenteras och blir tillgängligt för andra. 
 
Den nya ISO-standarden som utvecklades år 2000 är inriktad på tjänsteföretag och foku-
serar främst på kundernas behov och är processorienterad. Den första av de åtta 
kvalitetsledningsprinciperna inom ISO behandlar också kundfokusering. Detta fokus 
inom ISO verkar ha kommunicerats bra till respondenterna, då många anser att vikten av 
ett ökat kundfokus varit en anledning till certifiering. Mats Dahlberg på SRF poängterar 
också vikten av en tydlig kommunikation med kunden. Respondenterna hoppas och tror 
också att den ökade kundfokuseringen ska leda till nöjdare kunder, som i sin tur leder till 
bättre lönsamhet. Om detta samband föreligger kan dock diskuteras, då inga empiriska 
bevis för detta verkligen finns enligt Nørreklit (2000). Vi tror att redovisningsbyråernas 
certifiering kan leda till ökad lönsamhet, främst på längre sikt. Detta på grund av att av-
talen med kunderna blir tydligare och att de då ser exakt vad de betalar för. Vilket leder 
till att kunderna då är beredda att betala mer för redovisningsbyråernas tjänster. 
 
Mats Dahlberg har också upplevt i diskussionerna med redovisningsbyråerna att många 
har valt att påbörja certifieringsprocessen för att få nöjdare personal och för att skapa 
kontakter inom branschen. Det är dock ganska få respondenter som har angivit detta som 
bidragande orsak till certifiering. Det kan ju i stället vara så att detta är fördelar som man 
upptäcker i efterhand, i ett senare skede i arbetet med ISO, och därför inte varit en 
bidragande anledning just till implementering, utan i stället en effekt av certifieringen 
som visat sig senare. 
 
Ungefär två tredjedelar av de byråer som besvarat enkäten har angett att arbetet med ISO 
är en del i deras totala kvalitetsarbete inom hela organisationen. ISO:s roll inom total-
kvalitet är vida omdiskuterad i litteraturen. Åsikterna går isär om huruvida ISO kan ses 
som ett komplement till TQM eller som själva grogrunden till det (Douglas 1999). Vi 
anser att ISO kan ses som en bra start på organisationens kvalitetsarbete, och som en del 
av TQM. Detta resonemang överensstämmer med respondenternas svar.   
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det som skiljer redovisningsbranschen mest 
från företag i tidigare undersökningar är att krav från kunder inte har påverkat beslutet att 
certifiera sig. Istället verkar företagen se certifieringen som ett sätt att skapa konkurrens-
fördelar genom att sätta kunden i fokus samtidigt som symbolen ISO ger dem den 
kvalitetsstämpel de behöver. Byråerna verkar även se arbetet med kvalitetssäkring som 
ett sätt att öka och förbättra sin interna kontroll, genom att dokumentera tydliga rutiner 
och klargöra ansvarsfördelningen inom företaget. På detta sätt minskar risken för att fel 
uppstår och dubbelarbete utförs, vilket leder till en ökad effektivitet och produktivitet i 
organisationen.    
 

5.2 Analys konsekvenser på kort och lång sikt 
 
Fråga tre och fråga sex behandlar byråernas mest positiva och negativa erfarenheter med 
ISO-processen. Nedan följer en analys av de redovisade svaren på dessa båda frågor.  
En av de fördelar med implementeringen av ISO, som återkom hos många respondenter, 
är de gemensamma rutiner som skapas och dokumenteras i och med arbetet med kvali-
tetssäkringen. De tycker att det har varit nyttigt att gå igenom verksamhetens olika 
rutiner, arbetssätt och den ansvarsfördelning som råder inom företaget, vilket kan ses som 
ett processtänkande, som stämmer bra överens med ISO:s grundvärderingar. Vissa anser 
dock att arbetet med dokumentationen är för byråkratiskt och försvårar arbetet med stän-
diga förbättringar. Det diskuteras också om dokumentationen verkligen kan ses som 
värdeskapande, speciellt med avseende på att det kan försvåra förbättringsarbete när ruti-
nerna en gång blivit fastlagda. Detta måste vägas mot att ISO:s kvalitetsledningsprinciper 
också anger att ett ständigt förbättringsarbete ska vara ett varaktigt mål för organisationen 
(www.sis.seB). 
 
Byråerna har upplevt att den interna kontrollen har ökat efter arbetet med ISO-certifie-
ringen. Möjligheterna att göra fel har minimerats och arbetet med utvärdering och upp-
följning har utvecklats avsevärt. De mer enhetliga rutinerna har också medfört en större 
gruppkänsla och mer delaktig personal på arbetsplatsen som har lättare för att hoppa in 
och avlasta varandra. 
 
Många har även diskuterat kring fördelarna utifrån kundernas perspektiv, till exempel att 
avtal skrivs med varje kund, så att kunderna vet tydligare vad de kan förvänta sig och när. 
Avtalen medför också en genomgång av alla befintliga kunder vilket ger en bättre struk-
tur inom företaget. De anser alltså att ett större kundfokus skapas i och med certifie-
ringen. Detta är även det i led med ISO:s kvalitetsledningsprinciper. De anser också att 
det till viss del redan skapat konkurrensfördelar, och har lett till nya kunder, dock främst 
genom rekommendationer. 
 
Nästan alla anser att arbetet med ISO är tidskrävande, och har på ett eller annat sätt angett 
det som det mest negativa. Några har utvecklat resonemanget om tidsåtgången med att 
ISO-arbetet kräver stora resurser som måste tas från produktionen, och därför försämrar 
resultatet på kort sikt. Det går alltså inte att debitera någon för tiden man lägger ned på att 
arbeta med ISO, vilket gör att det blir dyrt. Detta kan leda till att byråerna kan känna sig 
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tvingade att höja timpenningen för sina tjänster, för att täcka upp för den ej debiterbara 
tiden. Det har dock visat sig vara förekommande att gamla kunder tror att certifieringen 
kommer bli till nackdel för dem, i och med att de måste vänja sig vid nya rutiner och att 
de är rädda att priserna ska höjas. I detta sammanhang är det viktigt att reflektera över 
den faktiska kostnaden för kvalitetssystemet och vad det medför för positiva effekter. Det 
vill säga överstiger nyttan kostnaden? Om inte så kanske inte ISO-systemet passar så små 
företag som de flesta redovisningsbyråer faktiskt ändå är. Vi anser dock att SRF har mot-
verkat den här problematiken genom den struktur som de utarbetat för de certifierade 
byråerna (Dahlberg 2005). Om inte denna struktur hade funnits tror vi att det skulle vara 
svårt för redovisningsbyråer att certifiera sig eftersom kostnaderna skulle bli för höga. 
Strukturen kan dock även vara negativ, om till exempel SRF skulle förlora sitt certifikat 
kan detta återspeglas negativt på samtliga redovisningsbyråer.  
Som vi har diskuterat tidigare, är det svårt att mäta kundtillfredställelsen och de 
finansiella resultat som anses skapas då kvalitetssystemet är infört (Taylor 1995). Det är i 
princip omöjligt att veta vad som går att hänföra till arbetet med kvaliteten och inte. Vi 
tror att det till och med kan vara ännu svårare för just redovisningsbranschen att hänföra 
lönsamheten till arbetet med kvalitet. Detta på grund av att det inte är kunderna som har 
krävt certifiering utan att det är byråerna själva som har tagit initiativet till den. I tidigare 
studier är det krav från kunder som varit den huvudsakliga anledningen för företagen att 
certifiera sig vilket medför att det blir tydligare för dem vilka kunder som företagen hade 
förlorat eller aldrig haft chans att få om de inte certifierat sig.  
 
Alla som deltagit i vår studie är dock överens om att kvalitetssäkring skapar förtroende 
hos kunderna. En del byråer har även haft problem med negativa medarbetare som inte 
känt sig delaktiga i processen eller som inte velat vara delaktiga. De flesta uppger dock 
att certifieringen har lett till mer engagerad personal och bättre gruppsammanhållning. 
 
Fråga fyra behandlar de långsiktiga effekter som byråerna tror att certifieringen kommer 
att innebära. De konsekvenser som båda grupperna uppmärksammar och lägger störst 
tyngd vid är de konkurrensfördelar som de tror att certifieringen kommer att leda till, 
både gentemot kunder och potentiella medarbetare. De ser certifieringen som en tydlig 
imagefördel och flera har refererat till den tydliga kvalitetsstämpel som certifieringen 
innebär. Med den externa kontroll som en certifiering medför tror byråerna att deras kun-
der kommer att känna sig tryggare med dem och deras arbetsinsatser. Att se certifieringen 
som en konkurrensfördel och imagehöjning har i tidigare studier angetts som en möjlig 
anledning till certifiering (Douglas 1999). Argumentet att det medför förtroende hos 
externa intressenter när ett utomstående kontrollorgan synar företagets kvalitetsarbete kan 
återfinnas hos de flesta kvalitetsorganisationer. De anser, som beskrivs i studiens 
litteraturkapitel (se 2.2), att de kan ge företagen en kvalitetssymbol som deras intressenter 
redan känner till och som förmedlar att företaget lever upp till redan satta 
kvalitetsstandarder. På detta sätt kan företagens kunder få ett yttre perspektiv på att 
företaget håller hög kvalitet på sina tjänster redan innan de kommer i direktkontakt med 
byrån. Denna del av certifieringen, att skapa förtroende och på detta sätt 
konkurrensfördelar, är det som byråerna lägger störst tyngd vid och anser vara viktigast 
på lång sikt.     
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Respondenterna anser även att de gemensamma rutiner som företaget bygger upp gör 
dem mindre beroende av enskilda personer och ger dem möjlighet att hjälpa varandra vid 
till exempel sjukdom och semester. Detta rutinarbete kan ses som ett led i att omvandla 
humankapital till strukturellt kapital (Ax et al 2002).  Här lyckas byråerna se till att viktig 
kunskap stannar inom företaget och att de då inte blir så beroende av enskilda individer 
och deras kunnande.  
 
Nöjdare kunder är även det något byråerna tror kommer vara en återkommande långsiktig 
konsekvens av certifieringsprocessen. De anledningar som företagen ser till att kunderna 
blir nöjdare och mer tillfredställda med deras arbetsinsatser är framför allt den ökade och 
tydligare kommunikation som certifieringens rutinarbete tros leda till. Att till exempel 
skrivna avtal finns med alla kunder, där det tydligt framgår vad tjänsten innebär och om-
fattar minskar riskerna för att missförstånd uppstår. Lönsamheten för företagen tros också 
på sikt öka mycket på grund av certifieringen. Avtalen hjälper redovisningsbyråerna att 
förmedla bokföringens olika element så att kunderna förstår vad de egentligen betalar för. 
På detta sätt kan kunderna aktivt välja vad de vill att byråerna skall göra och byråerna 
slipper då utföra arbetsuppgifter som ingen är intresserad av.  Detta leder till ökad 
effektivitet och i sin tur till ökad lönsamhet.  
 
Det som i detta fall utmärker redovisningsbranschen är att det framför allt är konkurrens-
fördelar som de anser kommer att vara de långsiktiga konsekvenserna. Den tendens vi 
tydligt kan se är att det i första hand är här de tror att de på sikt kan tjäna in de pengar de 
investerat i certifieringen. Både genom att de får fler kunder och att de lyckas effektivi-
sera sina egna processer. 
Byråerna anser att de kommer att kunna marknadsföra sin verksamhet som ett säkert 
alternativ, där kunderna vet att de klarar av sina arbetsuppgifter. De lägger även tyngd vid 
de interna rutinerna och att det är viktigt att alla inom företaget arbetar på samma sätt.  
 
Fråga fem behandlar redan upplevda förändringar av certifieringsprocessen och det är 
bara grupp ett som har besvarat denna fråga. Svaren visar på att de flesta av byråerna re-
dan upplevt ISO-implementeringens positiva sidor när det gäller företagets förbättrade 
struktur och interna rutiner. Detta brukar vara en av de större fördelar som certifierade 
företag upplever med införandet av ett kvalitetssystem som tidigare nämnts (Nyström 
2005). Två av våra respondenter har även märkt av de positiva effekter som kvalitets-
säkring brukar framkalla hos företagets kunder och övriga intressenter såsom revisorer 
och myndigheter. En av byråerna anser att de i och med ISO-certifieringen fått ett nytt 
marknadsföringsargument. Respondenterna har också upplevt att deras medarbetare blivit 
nöjdare med sin arbetssituation (Johansson et al 1993). 
Den samordning mellan alla i företaget och den gruppkänsla som standardiseringen inne-
bär har byråerna också uppmärksammat. Speciellt de långtgående effekter detta får då 
medarbetarna har lättare att hitta information, att kommunicera sinsemellan och eliminera 
dubbelarbete. Byråerna uppskattar även de effekter som certifieringen medfört gällande 
gemensamma rutiner och att detta medför att alla medarbetare arbetar på samma sätt.  
 
Enligt oss utmärker sig inte redovisningsbranschen speciellt mycket gällande de positiva 
erfarenheter de upplevt efter certifieringen. De fördelar med kvalitetssystem som be-

  34



Kvalitetssäkring 
ISO-certifiering av redovisningsbyråer  Analys och slutsatser 

 

skrivits i studiens litteraturkapitel stämmer bra överens med vad byråerna själva har 
svarat. Hänsyn måste självklart tas till att de ännu inte varit certifierade speciellt länge. 
Det finns alltid en möjlighet att de ännu inte känt av de negativa sidorna som den ofta 
ganska tunga uppföljningen kan medföra. De ser i nuläget det extra arbetet detta medför 
mer som ett positivt inslag eftersom det får dem att på ett naturligt sätt ifrågasätta sina 
arbetsmetoder. Vi tror att en anledning till varför byråerna har upplevt processen som 
positiv är att de själva har fattat beslutet att certifiera sig utan påtryckningar från kunder. 
På så vis har de troligen en större insikt i vad certifieringen verkligen innebär vilket enligt 
tidigare studier är en avgörande faktor för hur lyckat kvalitetsarbetet blir.  
 

5.3 Slutsatser 
Nedan följer de slutsatser som denna studie visar på utifrån de två centrala frågeställning-
arna som skall besvara uppsatsens syfte.  
 
Frågeställning ett avser att besvara varför byråerna valt att certifiera sig. Vi kan konsta-
tera att det som är utmärkande för redovisningsbranschen jämfört med företag i tidigare 
studier vi tagit del av är att krav från kunder inte har påverkat beslutet att certifiera sig. 
Byråerna verkar se arbetet med kvalitetssäkring som ett sätt att öka och förbättra sin 
interna kontroll, genom att dokumentera tydliga rutiner och klargöra ansvarsfördelningen 
inom företaget. På detta sätt minskar risken för att fel uppstår och dubbelarbete utförs, 
vilket leder till en ökad effektivitet och produktivitet i organisationen.  Företagen verkar 
även se certifieringen som ett sätt att skapa konkurrensfördelar genom att sätta kunden i 
fokus samtidigt som symbolen ISO ger dem den kvalitetsstämpel de behöver.  
 
Den andra frågeställningen avser att belysa hur byråerna hittills har upplevt certifieringen 
och vilka konsekvenser den kommer att medföra på lång sikt. Överlag ser byråerna en 
stor nytta i arbetet med att gå igenom befintliga rutiner och skapa nya gemensamma. De 
tror att detta kommer leda till en ökad intern kontroll som bidrar till en bättre arbetsmiljö 
och nöjdare medarbetare. De nya rutinerna skapar en bättre struktur inom företaget vilket 
i sin tur leder till att organisationen inte blir så beroende av enskilda medarbetares kun-
skap.  
Den största långsiktiga effekten som byråerna ser är att certifieringen skapar konkurrens-
fördelar, främst genom den kvalitetsstämpel som ISO-certifieringen innebär. De tror att 
dessa konkurrensfördelar och den effektivisering som de förbättrade interna rutinerna 
innebär kommer att göra dem mer lönsamma på sikt. 
Den mest negativa aspekten som byråerna sett med certifieringsarbetet är att det upplevs 
som mycket tidskrävande. Detta blir också en kostnadsfråga då det innebär att ej debiter-
bar tid ökar.   
 
Vi kan konstatera att resultaten på undersökningens två frågeställningar är snarlika. Detta 
tolkar vi som att byråernas upplevelser med ISO-arbetet motsvarat förväntningarna de 
hade innan de påbörjade certifieringsprocessen. Att dessa stämmer så väl överens anser vi 
bottnar i att de valt att certifiera sig på eget initiativ och inte för att de varit tvungna.  
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5.4 Förslag till vidare forskning   
Då denna studie är utförd relativt tidigt efter att byråerna valt att certifiera sig kan vissa 
långsiktiga effekter ha missats. Det skulle därför vara intressant om en liknande under-
sökning utfördes vid ett senare tillfälle.  
Det skulle även vara intressant att få redovisningsbyråernas kunders perspektiv på certifi-
eringen och dess innebörd. För att till exempel se om det kundfokus som byråerna i denna 
studie anser finns även återspeglas av kunderna. 
En mer djupgående undersökning utförd på framför allt medarbetarna och inte initiativ-
tagarna till ISO skulle kunna ge nya infallsvinklar på certifieringen. Givetvis skulle det 
även vara intressant att fördjupa undersökningen på samma urvalsgrupp som i denna 
undersökning, då framför allt i intervjuform.   
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www.efqm.org; http://www.efqm.org/Default.aspx?tabid=154, 2005-10-24 
 
www.efqm.orgA; http://www.efqm.org/Default.aspx?tabid=35, 2005-10-24 
 
www.efqm.orgB; http://www.efqm.org/Default.aspx?tabid=36 2005-10-24 
 
www.iso.org; http://www.iso.org/iso/en/prods-services/otherpubs/pdf/isoinbrief_2005-en.pdf, 
2005-09-19 
 
www.ne.se; sökord: kvalitet, kvalitetssystem, ackreditering & certifiering, 2005-10-05 
 
www.siq.se; http://www.siq.se/page.asp?id=7, 2005-10-25 
 
www.sis.se; http://www.sis.se/upload/632628895360175000.doc, 2005-10-17 
 
www.sis.seA http://www.sis.se/upload/631804659510768750.ppt#256,1,Nya ISO 9000-serien 
2005-10-17 
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www.sixsigmatutorial.com; http://sixsigmatutorial.com/Six-Sigma/Six-Sigma-Tutorial.aspx?ref=aw), 
2005-10-24 
 
www.sox-online.com; http://www.sox-online.com/coso_cobit_coso_framework.html 2005-10-23 
 
www.srfkonsult.se; http://www.srfkonsult.se/iso/iso.htm, 2005-09-19, 2005-10-07 
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ledningssystem.pdf 2005-10-07 
 

6.3 Muntliga källor 
 
Dahlberg, M; VD och ISO-ansvarig på SRF, Intervju, 2005-10-27 
 
Severinson, H; ISO-utvecklare VVS-branschen, Intervju, 2005-11-01 
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Bilaga 1: Mailenkät respondentgrupp 1 

 Enkät ISO-certifiering 
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Karin Johansson & Linnea Langlet 
Magisteruppsats 10 poäng    
HT 2005 
 
  
1. Vilken är din roll i företaget? 
 
 
2. Varför har ert företag valt att certifiera sig?  
    Markera de alternativ som stämmer in på ert företag 

 
För att kunder kommit med önskemål om certifiering ____ 
För att öka fokus på kunder____ 
För att få konkurrensfördelar____ 
För att få nöjdare personal____ 
För att förbättra ansvarsfördelningen och strukturen i företaget____ 
För att dokumentera gällande rutiner så att kunskaper stannar i företaget 
även om någon skulle sluta____ 
För att öka den interna kontrollen____ 
För att öka effektiviteten och produktiviteten i företaget____  
För att skapa kontakter med andra företag i samma bransch____ 
Som en del i vårt totala kvalitetsarbete____ 
 
Annat alternativ: 

 
3. Nämn det mest positiva och negativa med ìmplementeringen av ISO? 
 
 
4. Vilka långsiktiga konsekvenser tror ni certifieringen kommer att 
innebära? 
 
 
5. Vilka förändringar har ni upplevt efter certifieringen? 
 
 
6. Nämn det mest positiva och negativa med certifieringen i sin helhet? 
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Bilaga 2: Mailenkät respondentgrupp 2 

 Enkät ISO-certifiering 
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Karin Johansson & Linnea Langlet 
Magisteruppsats 10 poäng    
HT 2005 
 
 
  
1. Vilken är din roll i företaget? 
 
 
2. Varför har ert företag valt att påbörja certifieringsprocessen?  
    Markera de alternativ som stämmer in på ert företag 

 
För att kunder kommit med önskemål om certifiering ____ 
För att öka fokus på kunder____ 
För att få konkurrensfördelar____ 
För att få nöjdare personal____ 
För att förbättra ansvarsfördelningen och strukturen i företaget____ 
För att dokumentera gällande rutiner så att kunskaper stannar i företaget 
även om någon skulle sluta____ 
För att öka den interna kontrollen____ 
För att öka effektiviteten och produktiviteten i företaget____  
För att skapa kontakter med andra företag i samma bransch____ 
Som en del i vårt totala kvalitetsarbete____ 
 
Annat alternativ: 

 
3. Nämn det mest positiva och negativa som ni hittils har upplevt i ert 
arbete med kvalitetssystemet ISO? 
 
 
 
4. Vilka långsiktiga konsekvenser tror ni certifieringen kommer att 
innebära? 
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Bilaga 3: Modell frågekonstruktion 

 Modell frågekonstruktion 
    

Fråga Syfte Teori 

1) Vilken är din roll i 
företaget? 

Säkerställa att det är en 
kvalificerad person som 
svarar på frågorna. 

- 

        

2) Varför har ni valt att 
certifiera er? Svar på frågeställning nr 1. 

Intellektuellt kapital, TQM, 
Intern kontroll, Anledningar 
till certifiering, SRF-ISO, 
ISO:s 
kvalitetsledningsprinciper 

        

3) 

Nämn det mest positiva 
och det mest negativa 
med implementeringen av 
ISO? 

Delsvar frågeställning nr 2. 

Fördelar & nackdelar med 
kvalitetssystem, SRF-ISO, 
Vad är ISO, ISO:s 
kvalitetsledningsprinciper, 
Intern kontroll 

        

4) 

Vilka långsiktiga 
konsekvenser tror ni 
certifieringen kommer att 
innebära? 

Delsvar på frågeställning nr 2
Övriga kvalitetssystem, 
Anledningar till certifiering, 
Intellektuellt kapital 

        

5) 
Vilka förändringar har ni 
upplevt efter 
certifieringen? 

Delsvar frågeställning nr 2. 
SRF-ISO, Fördelar & 
nackdelar med 
kvalitetssystem 

        

6) 
Nämn det mest positiva 
och negativa med 
certifieringen i sin helhet? 

Säkerställa så att vi inte 
missar några negativa sidor av 
certifieringen. 

Fördelar & nackdelar med 
kvalitetssystem, SRF-ISO, 
Vad är ISO, ISO:s 
kvalitetsledningsprinciper, 
Intern kontroll 
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